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Leeszaal Rotterdam West  

Redenen voor Woonstad Rotterdam om dit ‘initiatief’ te ondersteunen 
 

Bijna negen jaar geleden (oktober 2012) stelde Woonstad Rotterdam het bedrijfspand Rijnhoutplein 

3 voor een maand ter beschikking aan de initiatiefgroep Leeszaal Rotterdam West. De groep wilde 

een vijfdaags festival organiseren om de verzamelde ideeën voor een Leeszaal in de wijk uit te 

testen. Het pand stond (niet voor de eerste keer) al een tijd leeg. Nadat het festival had aangetoond 

dat er voldoende draagvlak was voor een Leeszaal in het Oude Westen wilde de initiatiefgroep 

Rijnhoutplein 3 graag als vaste ruimte huren. Niet als tijdelijke leegstandsvulling, maar met een 

contract voor een aantal jaren én voor een gereduceerde prijs. Na een half jaar heen en weer praten 

kwamen Woonstad Rotterdam en stichting Eerst Denken Dan Doen – E3D uit op € 1000 per maand, 

50% van wat het pand in de commerciële sector zou moeten opleveren. Het contract is een paar keer 

– na opnieuw onderhandelen - verlengd, de huurprijs loopt tot 2023 op tot € 1800; en dat zou nog 

steeds 50% van het commerciële streefdoel zijn. Het verschil wordt boekhoudkundig bijgepast uit het 

leefbaarheidsbudget van Woonstad Rotterdam. 

 

Dat bescheiden leefbaarheidsbudget stamt nog uit de periode waarin de woningcorporaties zich 

moesten beperken tot hun zogenoemde ‘kerntaken’. Momenteel worden er weer meer 

maatschappelijke activiteiten en investeringen van woningcorporaties verwacht. Voor Woonstad 

Rotterdam is dat aanleiding om na te denken over het creëren van maatschappelijk vastgoed. Om 

daar keuzes in te maken, is een verantwoordingskader nodig: wat gaan we als woningcorporatie wel 

en niet ondersteunen door (gratis of voor een gereduceerd tarief) ruimte aan te bieden en wanneer 

vinden we dat ons geld goed besteed is? De precieze invulling van dat verantwoordingskader staat 

nog niet vast, maar op basis van dat idee heeft Woonstad Rotterdam de Leeszaal een aantal vragen 

voorgelegd om voortzetting van de geboden financiële ondersteuning te kunnen verantwoorden. De 

uiteindelijke beoordeling is geen simpele kwestie van optellen en aftrekken; en blijft ook altijd een 

kwestie van visie op hoe mensen en wijken zich het beste kunnen ontwikkelen, waaraan je dat kunt 

afmeten en wat de verschillende partijen daarin kunnen doen. Desondanks of juist daarom doen we 

hierna een poging om zo helder en concreet mogelijk de gestelde vragen te beantwoorden.  

 

Vraag 1: In hoeverre voldoet Leeszaal Rotterdam West aan behoeftes in de wijk? 

 

           
foto Robert de Hartogh 

 

Concrete aanleiding voor het initiatief Leeszaal Rotterdam West is de aangekondigde sluiting van de 

buurtbibliotheek van het Oude Westen. In de nasleep van de economische crisis van 2008/9 moeten 
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gemeenten bezuinigen op cultuur en dat doen ze massaal op (kleinere) bibliotheken in wijken en 

dorpen. Rotterdam spant de kroon met het plan om 19 van de 24 buurtbibliotheken te sluiten. In het 

Oude Westen leidt de dreigende sluiting van ‘onze’ bibliotheek tot fel protest. In het collectieve 

geheugen van de wijk is de buurtbibliotheek een door bewoners bevochten voorziening, als 

onderdeel van de stadsvernieuwing van de jaren ‘70/’80. De onderwijswerkgroep van de Aktiegroep 

Oude Westen begon in die tijd als tijdelijke voorziening met eigen middelen een Internationale 

Kinderbibliotheek. De projectgroep Stadsvernieuwing Oude Westen, bestaande uit buurtbewoners 

en gemandateerde ambtenaren, plannen op het nieuwe Gerrit Sterkmanplein een cluster van 

bibliotheek, taaldrukwerkplaats, een buurthuis en een school. De bibliotheek gaat in 1983 open en 

ontwikkelt zich – door een betrokken team van bibliothecarissen die in meerderheid in de wijk 

wonen – tot een educatief en cultureel centrum, dat verbonden is met diverse andere organisaties 

en voorzieningen in de wijk. Latere inkrimping van personeel, openingstijden en collectie maken het 

moeilijker om die rol voor 100% te blijven vervullen, maar voor verschillende groepen bewoners blijft 

de bibliotheek een vertrouwde en gewaardeerde voorziening en ontmoetingsplek, zo blijkt als 

sluiting dreigt. Petities, spandoeken, gesprek met de wethouder, inspreken bij de 

gemeenteraadscommissie, ingezonden stukken in de krant tegen de sluiting helpen echter niet.  

 

Als duidelijk wordt dat de sluiting definitief doorgaat, besluiten Maurice Specht en Joke van der 

Zwaard (schrijvers/stadsonderzoekers en bewoners van resp. het Nieuwe Westen en het Oude 

Westen) om te onderzoeken of bewoners een eigen voorziening en culturele ontmoetingsplek 

zouden kunnen maken. Dat idee leggen we in verschillende vormen aan bewoners voor.  

 

We schrijven stukken in de Buurtkrant, we nodigen onszelf uit 

bij bestaande bewonersgroepen, zoals groengroepen, 

vrouwengroepen, Chinese, Marokkaanse, Somalische, Turkse 

en Chinese verenigingen, werkgroepen van de Aktiegroep 

Oude Westen. We organiseren zelf open bijeenkomsten en 

we presenteren ons op bijeenkomsten en festiviteiten in de 

wijk. Zo nodigen we bezoekers van een wijkparkfestival uit in 

een ‘verbeelde Leeszaal’ om daar te praten over de invulling 

van dit idee.  

 

Onze twee vragen zijn: wat zou er in een Leeszaal in het 

Oude Westen moeten zijn en gebeuren; en wat zou u er zelf 

aan kunnen bijdragen. De antwoorden op de eerste vraag 

kunnen worden samengevat in vijf kernwoorden: lezen, 

voorlezen, leren, ontmoeten, delen. Het resultaat van de 

tweede vraag is een lijst van de eerste vijftig vrijwilligers die 

zichzelf verschillende dingen zien doen in een Leeszaal: zoals 

boeken uitzoeken, gastvrouw/heer zijn, computers 

installeren, website bouwen, culturele avonden organiseren. 

Op een vijfdaagse festival in november 2012 worden die 

thema’s en ideeën plus het commitment  getest. Conclusie: 

er zijn voldoende mensen met diverse kwaliteiten en achtergronden die verantwoordelijkheid willen 

nemen voor de Leeszaal als publieke ruimte met boeken; er zijn voldoende mensen die programma’s 

kunnen en willen organiseren; en er is voldoende belangstelling voor diverse soorten aanbod. 
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En tenslotte, maar niet op de laatste plaats, is de stichting Eerst Denken Dan Doen – E3D bereid om 

rechtspersoon, financieel manager en inhoudelijk klankbord van de Leeszaal te worden. Daarmee 

binden we Arnold Reijndorp, Willem Giezeman en Theo van Wieringen aan de Leeszaal (en later ook 

nog de Jeugdbieb). Drie mannen met een flinke staat van dienst in het opzetten dan wel beheren van 

succesvolle maatschappelijke initiatieven aan. 

 

Uiteindelijk wordt de Leeszaal veel omvangrijker dan de initiatiefgroep op dat moment voorziet, 

zowel in kwantitatieve als in kwalitatieve zin.  

 

Een paar voorbeelden ter illustratie. 

- De doorstroom van boeken groeit al snel van gemiddeld 500 tot 1500 per week. 

- Het aantal vrijwilligers verdubbelt. 

- De Leeszaal wordt ook een zit- en telefoonoplaadplek voor dak- en thuislozen 

- Er komt een praatcafé voor nieuwkomers 

- De Leeszaal wordt een presentatie- en experimentplek voor (beginnende) kunstenaars 

- En het vaste podium van de Rdamse voorrondes van de NK Poetry Slam 

- een gewilde locatie voor discussies over allerlei maatschappelijke thema’s 

- biedt informeel maar effectief arbeidsintegratietrajecten 

- wordt een vindplaats voor mensen met rondkomproblemen 

- is de aanjager van activiteiten op het Rijnhoutplein 

- inspiratiebron (‘bedevaartsoord’) voor sociale en culturele professionals en beleidsmakers 

- ontmoetingsplek van (aspirant) open source computergebruikers 

- de initiatiefnemer van Jeugdbieb West waar kinderen (gratis) recente boeken kunnen lenen 

 

Door het vooronderzoek en het festival weten we dat er behoefte is aan een Leeszaal in 

verschillende bewonersgroepen. Doordat we van de Leeszaal een open, gastvrije publieke ruimte en 

een ‘voorstandsvoorziening’ maken, een plek die qua uitstraling en aanbod voor een brede groep 

mensen aantrekkelijk en interessant is, boren we een breed scala aan vooraf onbekende behoeftes 

aan. De Leeszaal wordt daardoor meer dan een buurtvoorziening in begrensde zin. De Leeszaal wordt 

ook een buurtplek in de stad en een stedelijke plek in de buurt. Een kruispunt van verschillende 

werelden en levenswegen. Ook dat past in een langere traditie van het Oude Westen.  

 

In 2015 kregen we twee Victorine van Schaijck-prijzen van de Koninklijke Vereniging van 

Informatieprofessionals, door de vereniging de ‘Oscars van het Nederlandse bibliotheekwerk’ 

genoemd. De Leeszaal kreeg de prijs voor het meest innovatieve initiatief op het vakgebied. Ons boek 

‘De uitvinding van de Leeszaal. Culturele uitwisselingen en collectieve tactieken’ voor de beste 

vakpublicatie van het jaar. 

 

Vraag 2: De maatschappelijke meerwaarde: hoe goed is de Leeszaal voor de wijk? 

 

De maatschappelijke meerwaarde hangt samen met de vier functies/identiteiten van de Leeszaal: 

cultuurbazaar, publieke ruimte, leer- en werkplek en zelforganisatie. 

  

1. Een cultuurbazaar op loopafstand 

Door de Leeszaal hebben bewoners van het Oude Westen op loopafstand de beschikking over een 

rijke collectie boeken. De Leeszaal is geen bibliotheek, er is geen geld om net uitgekomen boeken 

aan te schaffen, maar is veel meer dan een kringloopwinkel of een verzameling ‘mini-libraries’ 

(buitenboekenkastjes). Door de overweldigende en alsmaar niet opdrogende stroom van 
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gedoneerde boeken, de strenge selectie, de professionele ordening en de creatieve presentaties, is 

er voor iedereen wat te vinden: poëzie, romans (in het Nederlands, Engels, Frans, Duits, Chinees, 

Russisch, Italiaans, Spaans, Pools, Turks), reis-, kook-, hobby-, dieren- en zelfhulpboeken, kunst- en 

architectuurboeken, filosofische en religieuze klassiekers, sociale studies, feministische 

strijdschriften, strips en comics, Rotterdamboeken, historische studies, woordenboeken.  

 

Omdat het aanbod van uitgelezen kinderliteratuur niet aansluit bij de vraag van kinderen naar 

recente boeken, nemen we in 2018 het initiatief om een aparte Jeugdbieb op te zetten. We 

onderzoeken het draagvlak en de behoefte, vormen een nieuwe vrijwilligersgroep en werven 

fondsen voor het betalen van de huur en de inrichting en de aanschaf en huur van recente boeken. 

31 januari 2019 (precies 6 jaar na de opening van de Leeszaal) gaat Jeugdbieb West open in het 

gebouw van Aktiegroep Oude Westen. Op 15 september 2021 is de opening op de nieuwe locatie 

aan het Gerrit Sterkmanplein. 

 

Hoewel de Leeszaal geen catalogus heeft, kunnen tijdens corona-lockdowns online boeken besteld 

worden. Tijdens de eerste lockdown kunnen mensen per mail/app/fb/briefje-in-de-bus een 

‘verrassingspakket’ aanvragen van bepaalde genres boeken. Die worden thuis bezorgd. Tijdens de 

tweede lockdown plaatsen we wekelijks op facebook foto’s van boeken die gereserveerd en 

opgehaald kunnen worden. Vooral de laatste actie wordt erg populair. Na afloop doen we via 

facebook een algemeen donatieverzoek aan de boekenbestellers. Dat levert circa € 1000 op.  

 

        
 

Behalve boeken zijn er in de Leeszaal culturele evenementen van en voor diverse publieksgroepen, 

soms apart, soms gemengd. Door de eigenzinnige muzikale/literaire mix die de Leeszaal 

programmeert, kan het publiek in contact komen met ‘niet voor ons soort mensen’-cultuur en staan 

kunstenaars voor een ‘anders dan normaal’ publiek. Daardoor is de Leeszaal een gewilde locatie 

geworden voor beginnende én gevestigde cultuurmakers om hun werk te presenteren, iets uit te 

proberen of deelnemers te vinden voor hun ‘community’-projecten.  
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Dit jaar (2021) staat er een eindejaarsconference op het programma; een aanbod van de 

Rotterdamse cabaretier Arie Vuyk, die ook open-podia-avonden onder de titel ‘Humor in West’ wil 

gaan organiseren. Dat hadden we 2 maanden geleden niet kunnen verzinnen. 

 

Kortom, de Leeszaal heeft zich ontwikkeld tot een alsmaar uitdijende cultuurbazaar van de wijk, dat 

door de bewonersmix van het Oude Westen en de gedrevenheid van de Leeszaalvrijwilligers om daar 

iets mee te doen, ook een stedelijke/kosmopolitische uitstraling heeft. Een educatieve, recreatieve 

en creatieve plek die je elke wijk zou gunnen.   

 

2. Een publieke plek waardoor publieke vertrouwdheid ontstaat 

 

 De een gaat achter een krant aan de tafel zitten en 

verdeelt zijn aandacht tussen de tekst en wat er om 

hem heen gebeurt. Een ander onderbreekt halverwege 

de dag het eenzame artistieke proces op haar atelier 

door even wat boekenkasten te inspecteren. De 

vriendelijk groetende PostNL-bezorger houdt een 

boekenzoekpauze. Een jongedame zit urenlang met 

oordoppen op achter haar laptop. Nummer vijf, met 

een veel-buiten-kleurtje, laadt zijn telefoon op. 

Nummer zes komt met zijn rollator iedere week kijken 

of er in de doos met ‘Zwarte Beertjes’ iets zit wat hij 

nog niet heeft. Nummer zeven vraagt of de Leeszaal 

ook bijbels en woordenboeken heeft (natuurlijk). 

Nummer acht bestelt voor 50 cent koffie en begint 

tegen de gastvrouw een verhaal. Nummer negen zoekt 

een voorleesboek. Nummer tien vraagt of we ‘Het 

leven van een loser’ hebben. Toevallig hebben we er 

een, maar het meisje krijgt ook een folder van de 

Jeugdbieb mee. 

 

 

Foto Saskia Risseeuw  

 

In dagelijkse zin is de Leeszaal wat stadssociologen een ‘vanzelfsprekende ontmoetingsplek’ noemen: 

een plek waar diverse mensen elkaar ongepland tegenkomen, omdat ze er allemaal iets te zoeken 

hebben. Ze schuiven een beetje langs elkaar heen, merken wat op, luisteren wat af, wisselen soms 

wat uit; en worden zo vertrouwder en benaderbaarder voor elkaar. Er ontstaat ‘publieke 

vertrouwdheid’. Dit soort ‘vluchtige’ contacten (die goede gesprekken niet uitsluiten) met mensen 

buiten je eigen sociale netwerk op prettige, veilige plekken zijn cruciaal voor het sociale klimaat in 

een wijk, voor het gevoel er thuis en veilig te zijn; zeker in een wijk met een heterogene 

bevolkingssamenstelling én (soms problematische) stedelijke passanten. We moeten zuinig zijn op dit 

soort plekken, want er zijn er al veel verdwenen: de wegbezuinigde sociaal-culturele voorzieningen 

en de kleine buurtwinkels; en wat blijft er over van de publieke functie van de buurtsupers als 

bepaalde bevolkingsgroepen alleen nog online boodschappen doen? 
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3. Leer- en werkplek: profiteren van de mix 

Een zelforganisatie is geen vanzelforganisatie, schreven we in ons boek ‘De uitvinding van de 

Leeszaal’. De Leeszaal is een platte organisatie, dus veel is afhankelijk van het 

verantwoordelijkheidsgevoel, het vakmanschap, de flexibiliteit en de sociale kennis van de mensen 

die de Leeszaal maken. Die kwaliteiten moeten er zijn en mensen kunnen daarin al doende bijleren. 

Leeszaalvrijwilligers moeten leren samenwerken met onbekende anderen: mensen met een ander 

opleidingsniveau, een andere moedertaal en wisselende kennis van de Nederlandse taal, andere 

interesses, kwaliteiten, gewoontes en vanzelfsprekendheden. Dat is soms ingewikkeld en het is 

tegelijkertijd iets wat vrijwilligers het meeste waarderen aan het meewerken in de Leeszaal. Uit 

onderzoeken is bekend dat praktisch geschoolde bewoners niet automatisch profiteren van de komst 

van theoretisch geschoolde bewoners. Het blijven gescheiden werelden, tenzij er plekken zijn waar 

ze allebei een bijdrage kunnen leveren. Zo’n plek is de Leeszaal en daar kan je ook zien dat het leren 

van nieuwe dingen geen eenrichtingsverkeer is. De een helpt de ander met een sollicitatiebrief en/of 

de Nederlandse taal en/of computerweetjes. En de ander leert de een hoe je zorgt voor een veilige 

en prettige en schone plek en hoe je dingen kunt hergebruiken.  

  

 
foto Joop Reijngoud 

 

Voor nieuwkomers in Nederland is de Leeszaal op verschillende manieren een oefenplek. Vóór 

corona was er op 3 dagdelen Café NL, waar ze tijdens en na hun inburgeringscursus het dagelijkse 

spreken in het Nederlands kunnen oefenen. We hebben voor deze groep een kleine collectie van 

makkelijk-lezen-boeken voor volwassenen ingekocht. Het vrijwilligerswerk in de Leeszaal is voor deze 

groep vaak een tussenstap naar een opleiding en/of betaald werk. Vooral nieuwkomers uit China, 

Somalie en Syria hebben daarvan gebruik gemaakt. Voor deze en andere vrijwilligers is het werk in de 

Leeszaal officieel een ‘tegenprestatie’ voor hun bijstandsuitkering. Daarnaast zijn er vrijwilligers die 

om gezondheidsredenen geen betaald werk meer kunnen doen en voor wie werken in de Leeszaal – 

al dan niet officieel - onderdeel vormt van hun arbeidsreïntegratietraject. 
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Op 4 ochtenden in de week worden in de Leeszaal taallessen gegeven aan bewoners die buiten het 

reguliere inburgeringscircuit vallen. Dat zijn voornamelijk vrouwen en mannen die al lang in 

Nederland wonen, zich in dagelijkse zin wel kunnen redden, maar vastlopen als het om opleiding, 

werk en formulieren gaat. 

 

 

4. Zelforganisatie versterkt zelfvertrouwen, vitaliteit en verbeeldingskracht. 

Tien jaar geleden zat het Oude Westen in een dip. Aan de lopende band worden vertrouwde 

voorzieningen en ontmoetingsplekken gesloten. Behalve de bibliotheek verdwijnen de 

Taaldrukwerkplaats, het Wijkgebouw/sporthal/buitenschoolse opvang Odeon, Educatief Centrum De 

Batavier, alle club- en buurthuizen en bioscoop Lantaren-Venster. Daarnaast wordt het bestaan van 

de Aktiegroep Oude Westen bedreigd. Eerst door Deelgemeente Centrum die af wil van (‘te 

betrokken’) opbouwwerkers die ook in de wijk wonen. Daarna door het plan van Leefbaar-

wethouder Eerdmans om de financiële ondersteuning van bewonersorganisaties in te trekken. Het 

overkomt de wijkbewoners allemaal. Bezwaar maken, in welke vorm dan ook, haalt niets uit. Ook de 

medezeggenschap van bewoners over de inrichting van de wijk is verdwenen. 

 

Doordat het lukt om – dwars tegen de bezuinigingsstorm en het topdownbeleid in – op eigen kracht 

een Leeszaal van formaat op te zetten, ontstaat nieuwe energie en zelfvertrouwen. Als er in het 

Oude Westen voldoende sociaal en cultureel kapitaal aanwezig is om zo iets te realiseren, dan kan er 

ook meer. Zoals het initiatief van de Leeszaal voortbouwt op het bewonersnetwerk van de 

Aktiegroep en de energie van de tijdelijke Tussentuin, zo geeft de Leeszaal zelf de verbeeldings- en 

doorzettingskracht van bewoners ook weer een boost. Denk aan Tuin de Bajonet en de vele andere 

groenprojecten in de wijk, maar ook aan Oude Westen-tv en aan het feit dat het Oude Westen – in 

tegenstelling tot veel andere Rotterdamse wijken - nog steeds een (breed georiënteerde) 

bewonersorganisatie en Buurtkrant heeft. De Leeszaal is voor bewoners iets om trots op te zijn, zeker 

nu blijkt dat zij dat op basis van 100% vrijwilligerswerk al acht jaar weten vol te houden. Om in 

populaire beleidstermen te spreken: de Leeszaal toont en versterkt de vitaliteit en veerkracht van het 

Oude Westen. 
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De kracht van een zelforganisatie/bewonersinitiatief blijkt ook tijdens corona. Terwijl bij andere 

organisaties er enkel een bordje ‘gesloten’ wordt opgehangen, nemen vrijwilligers van de Leeszaal 

vanaf het begin initiatieven om binnen de veiligheidsregels toch nog iets te doen. Een week na de 

start van de eerste lockdown begint de boekenbezorging, 3 weken later streamt de werkgroep 

PuntKomma Muziek de eerste 1,5m sessie. Als er weer meer mogelijk is, wordt huis-aan-huis in het 

Oude Westen en de nabije straten in Middelland een folder verspreid met de openingstijden voor 

halen en brengen van boeken van de Leeszaal (aan de ene kant) en de Jeugdbieb (aan de andere 

kant). Er zijn in coronatijd ontzettend veel boeken gebracht. 

 

 

Vraag 3: sociaal bereik: welke groepen mensen worden bereikt en hebben baat bij de Leeszaal? 

 

1. Vrijwilligers: na corona 80, in acht jaar: 210 

Door corona zijn er vrijwilligers uit het zicht verdwenen, maar hebben zich ook nieuwe vrijwilligers 

gemeld. Er werken momenteel 80 vrijwilligers in de Leeszaal. Vrouwen en mannen van 20 tot 78 jaar 

oud, met 22 geboortelanden. In totaal hebben de afgelopen acht jaar 210 mensen met 33 

geboortelanden in de Leeszaal vrijwilligerswerk gedaan en hadden we 11 stagiaires. De 

opleidingsniveaus variëren van een paar jaar basisschool tot/met universiteit, al of niet in Nederland. 

80% komt uit het Oude Westen of directe omgeving (Cool, Middelland, Nieuwe Westen). De 

stagiaires waren leerlingen uit het voortgezet onderwijs die een maatschappelijke stage moesten 

doen: zij wonen allemaal in het Oude Westen.  

 

In acht jaar 210 vrijwilligers: 

45 inburgeraars/nieuwkomers 

34 met een ‘tegenprestatie’-contract voor de gemeente 

25 arbeidsreïntegratie, van wie er 16 daadwerkelijk aan werk komen en 3 serieus op weg zijn. 

Soort werk: onderwijs 4x, facilitair medewerker, eigen boekhandel, bibliothecaris, administratie 2x, 

kinderopvang, zorg 2x, medewerker woningcorporatie, filmbedrijf, stadsgids, zilversmid, cultureel 

management, kok 2x. 

27 vrijwilligers zijn vanaf het eerste/tweede jaar betrokken bij de Leeszaal. 1 wordt coördinator van 

Jeugdbieb West, 1 wordt coördinator van Café NL. 

 

2. Dagelijkse bezoekers: circa 5000 per maand 

Vóór corona bezoeken dagelijks gemiddeld ruim 200 mensen de Leeszaal voor boeken zoeken, lezen, 

computergebruik, afspraken, werken, een praatje en tussen de mensen zijn. In totaal zo’n 5000 per 

maand. Dat zijn niet allemaal unieke bezoekers. Sommigen komen een of twee keer per week en een 

enkeling komt dagelijks. De meeste bezoekers wonen of werken op loopafstand; een minderheid 

woont elders in de stad.  

Tijdens corona zijn we periodes alleen open voor het brengen van boeken en het ophalen van op 

facebook bestelde boeken. Op andere momenten is de Leeszaal beperkt open, mogen mensen niet 

blijven zitten en moet iedereen geregistreerd worden. Dan komen er in 4 uur meestal zo’n 50 

mensen. 

 

Kunstenaars van Galerie/Atelier De Herenplaats komen geregeld inspiratieliteratuur zoeken. Van een 

aantal van hen zijn de voorkeuren bekend. Zo nodig worden die boeken voor hen achtergehouden.  
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Op woensdagochtend komen ‘de Wereldvrouwen’ in de Leeszaal bij elkaar. Een groep van 10 tot 20 

vrouwen die uit de hele wereld komen. Ze ontbijten en praten met elkaar, er is soms een 

themaprogramma. In 2019 zit een half jaar lang op die ochtend een medewerker van de Vraagwijzer 

in de Leeszaal om met vrouwen individueel over financiële en andere sores te praten. Sinds corona 

zijn De Wereldvrouwen niet meer bij elkaar geweest.  

 

Vóór corona is de Leeszaal ook verblijfs- en telefoonoplaadplek van dak- en thuislozen, waaronder 

mensen die verslaafd en/of verward zijn. Die functie hebben bibliotheken over de hele wereld. De 

Leeszaal bestaat uit één ruimte; de kunst is om die toegankelijk en aantrekkelijk te houden voor alle 

bezoekers. We praten daarover met elkaar, met de Pauluskerk en Stichting Ontmoeting en een enkele 

keer met de politie. En we halen de fauteuils voor het raam weg. 

 

3. Deelnemers taallessen en Café NL: circa 75 per week 

 

  
 foto Roel Siebrand 

 

De lesgroepen Nederlandse taal op basisniveau bestaan gemiddeld uit 8 cursisten. Zij worden 

verwezen door RadarWmo en komen bijna allemaal uit het Oude Westen.  

Vóór corona was er op drie dagdelen Café NL, praatcafé voor nieuwkomers die elders Nederlandse 

les volgen. Deelname gemiddeld 15 mensen per dagdeel. Ze komen uit een groter gebied: Rotterdam 

West en Noord. Over het algemeen doen mensen dit een of twee jaren. Dan is de taalles afgerond en 

gaat men richting opleiding en werk. Door corona was er maandenlang geen Café NL. Dus dat moet 

opnieuw worden opgebouwd.  

Café NL heeft een aparte groep van 10 -15 vrijwilligers, die niet in het bovenstaande lijstje zijn 

meegenomen. Een groot deel van hen is nog steeds beschikbaar. 

 

4. Makers en bezoekers van culturele evenementen 

 

Eigen culturele programma’s: 

Iemand komt met een idee, er wordt een groepje gevormd, het wordt een keer uitgeprobeerd, er 

wordt  zo nodig naar geld gezocht. En dan kan er een serie ontstaan die (achteraf gezien) jaren 

doorloopt. 

 

- Literaire Maaltijden (circa 15x per jaar) 

Om 18 uur serveren de Wereldvrouwen (uit het Oude Westen) een maaltijd, om 19 uur houdt 

iemand een lezing over een favoriete schrijver, boek, literair thema. De sprekers zijn allemaal lezers, 

vaak bezoekers van de Leeszaal. Soms wordt een eigen boek (in wording) besproken. Bezoekers zijn 
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over het algemeen belezen witte 50+ers, tenzij er een thema uit de migrantenliteratuur besproken 

wordt. Bezoekers komen uit de wijk en daarbuiten. 

Aantal bezoekers: doorgaans 20, met wat uitschieters naar beneden als het om een eigen boek gaat, 

en naar boven als het een lokaal bekende spreker is. 

 

- Doorvertellen – in 8 jaar 18 x, circa 10 makers en 50 bezoekers per keer. 

Een culturele middag van een land of taal van een van de vrijwilligers. De makers komen uit het land 

zelf, ze worden geholpen door een clubje ervaren programmamakers/vrijwilligers. De bezoekers zijn 

voor de helft ‘landgenoten’ (gedeeltelijk uit het Oude Westen) en voor de helft nieuwsgierige 

anderen uit het Oude Westen. Verschillende leeftijden en opleidingsniveaus. 

 

- Alles behalve de inhoud – in 2 jaar 6x, circa 10 makers en 50 bezoekers per keer. 

Eenmalige serie over de technische kanten van het maken van een boek; met per onderwerp een 

andere curator. Zes bijeenkomsten. Bezoekers waren veelal studenten en culturele professionals 

afkomstig uit de hele stad.   

 

- Puntkomma Muziek – in 7 jaar 30x, circa 25 makers en 50 bezoekers per keer 

Thematische culturele evenementen met taal en muziek als met elkaar verbonden zelfstandige 

ingrediënten. Een combinatie van artistieke experimenten, maatschappelijke thema’s, amusement 

en presentaties van culturele producties uit het Oude Westen. Een paar voorbeelden: 

 

 
 

‘In de ban van de ring’: gebaseerd op de fascinatie van veel schrijvers voor boksen. De Leeszaal werd 

omgebouwd tot boksring, demo’s van Thaiboksschool Oude Westen, al of niet met live muziek, van 

Dansschool Moves uit het Oude Westen. Spreekstalmeester: Richard van Richard Shoes. Aantal 

makers: 50, aantal bezoekers: 125. 

’t R’Ouwe Westen’, over de ruige jaren ’60 en ’70 van de wijk. De dancing Bonanza, de Surinaamse 

soulmuziek van de West-Kruiskade en de Aktiekultuur. 
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‘3014’: Oude Westen in de ogen van jongeren. Met een muziekproductie van leerlingen van de 

Praktijkschool Schietbaanstraat, jongerenzanggroep Singphony met het inmiddels beroemde lied 

‘3014’, een Malinese groep uit de wijk. Aantal makers: 40. 

‘Watergruwel’: vooraf inventarisatie van internationale associaties met het woord ‘water’, verspreid 

als posters in de wijk, theaterproductie met Basisschool Babylon, première van gelijknamige 

compositie/improvisatie van Arslanpay/Hekman 

Internationaal Levensliederenfestival: tranentrekkers uit elf geboortelanden van vrijwilligers, 

uitgevoerd door 8 man-orkest en 13 zangers/essen die het lied in hun moedertaal konden zingen. 

Noodgedwongen online; 1300x bekeken. 

 

Makers en bezoekers komen uit het Oude Westen en daarbuiten. Verschillende leeftijden, 

achtergronden en opleidingsniveau; afhankelijk van het programma. 

 

          
Ontwerp posters/flyers Leeszaal: Offgrid Studio/Karin ter Laak 

 

Culturele co-producties 

 

Poetry Slam Rotterdam, 6 voorrondes + finale. Finalisten gaan door naar de landelijke finale. 

Doen we in 2021 voor de 3e keer. Aantal deelnemers: 48 slammers, 6 hosts, 6 stemadviseurs, 6 dj’s, 6 

fotografen. Per keer mogen maximaal 2 slammers van buiten Rdam deelnemen. Gemiddeld 60 

bezoekers, voornamelijk twintigers/dertigers uit heel Rdam. Zowel slammers als bezoekers zijn een 

goede afspiegeling van Rdamse jongeren. 

Vertaalworkshop i.s.m. Poetry International. Jaarlijks. Met een dichter uit een herkomstland van 

vrijwilligers van de Leeszaal. Aantal makers: 15, aantal bezoekers: 30 

Dia de las Muertas i.s.m. La Costumeria, Kostuumatelier van Sergio Cruz in de Gouvernestraat. 

Expositie/poëzie. Tweejaarlijks. Aantal makers/bezoekers: 20.  
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Linux Presentation Days i.s.m. losse groep open source enthousiastelingen. 2x per jaar. 

Makers/bezoekers per keer: 25. 

 

5. Gebruik van de Leeszaal door andere (wijk)organisaties. 

 

In het pré-coronajaar 2019 wordt de Leeszaal 59x gebruikt door andere organisaties voor 

vergaderingen, culturele avonden, workshops, presentaties en lezingen. 

13x organisaties/ondernemingen uit de wijk (o.a. VvE’s, gebiedscommissie, netwerk cultuurscout, 

stadsmarinier, OMI, jubileum Huiswerkklas; totaal circa 400 bezoekers) 

35x stedelijke organisaties (o.a. gemeente voor stemlokaal, hogescholen, kunstenaars) 

10x landelijke organisaties 

1x buitenlandse organisatie (Universiteit Leuven) 

 

De keuze van organisaties en personen voor de Leeszaal heeft – behalve met waardering voor de 

sfeer, inrichting en verzorging - ook altijd te maken met affiniteit met dit initiatief. In veel gevallen 

geven we op verzoek uitleg over ontstaan, werkwijze en principes van de Leeszaal. 

In coronatijd vinden er – voor zo ver mogelijk – meer wijkbijeenkomsten in de Leeszaal plaats, omdat 

er makkelijker 1,5m afstand kan worden gehouden. Zo wordt het Aktiegroepcafé en het Armoede-

overleg naar de Leeszaal verplaatst. 

 

Conclusie over sociaal bereik 

De hierboven genoemde makers- en bezoekerscijfers kan je niet bij elkaar optellen om te bepalen 

hoeveel mensen uit het Oude Westen (en directe omgeving) van de Leeszaal gebruik maken. We 

kunnen wel concluderen dat door de sfeervolle gastvrije ruimte, de ruime openingstijden en het 

grote gevarieerde aanbod de Leeszaal veel verschillende groepen in de wijk (en omgeving) trekt. 

Leeftijdsgroepen, etnische groepen, mannen/vrouwen, praktisch en theoretisch opgeleid, 

gevestigden en nieuwkomerrs. Twee uitzonderingen zijn: jongeren tussen 14 en 20 jaar (de 

ontlezingsfase) en drukke tweeverdieners met kinderen (de cultuurpauzefase). De laatste groep 

maakt wel veel gebruik van Jeugdbieb West. 

 

Vraag 4: in welke mate draagt de Leeszaal bij aan een positief beeld van de leefomgeving 

 

      
foto David van Dijck    foto Ella Vermaas 

 

Een voorstandsvoorziening 

Woonstad Rotterdam gebruikte 8 jaar geleden een foto van de Leeszaal voor een huizenkopers-

wervingfolder voor de Bajonet. Dat deden ze niet voor niets. De Leeszaal is – wat wij noemen – een 
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‘voorstandsvoorziening’: een plek die herkenbaar en aantrekkelijk wil zijn voor een brede groep 

mensen, zowel qua programma als qua uitstraling. De inrichting bestaat geheel uit gedoneerde 

spullen plus de goedkoopste Ikea-lampen, maar de zaal is wel ingericht door Ruud Brugghe, een 

ervaren, goede en betrokken (huis/winkel/horeca)interieurontwerper. Hij bedacht ook de grote rode 

lees-zaal-lees-letters, die zowel vanaf de ’s Gravendijkwal als vanaf de Nieuwe Binnenweg te lezen 

zijn. Zoals je vroeger tegen iemand van buiten de wijk kon zeggen, dat je om de hoek bij Lantaren-

Venster woont (en tegenwoordig bij KINO), zo kan je nu ook zeggen: om de hoek bij de Leeszaal. Niet 

alleen vanwege de naamsbekendheid, ook vanwege het positieve imago. En dat imago straalt af naar 

de omgeving. Niet alleen de directe omgeving. Leeszaalbezoekers van buiten de wijk vragen niet 

(meer): ‘Hoe is het mogelijk dat dit in het Oude Westen gerealiseerd wordt?’, maar ‘Kan dit alleen in 

het Oude Westen?’.  

 

Naarmate de Nieuwe Binnenweg meer het exclusieve domein wordt van een selecte groep jonge 

(aspirant)stedelingen, die soms met de Lonely Planet in de hand hun terras uitzoeken, krijgt de 

Leeszaal er voor Rotterdam/centrumbezoekers een kwaliteit bij: ‘veilig’ en toegankelijk voorportaal 

van het alledaagse sociaal gemixte Rotterdam.  

 

Het plein 

Als de Leeszaal begin 2013 in Rijnhoutplein 3 trekt (en tegelijkertijd beeldend kunstenaar Karin 

Trenkel in nr. 4, en modeontwerpster Patricia Monteiro in nr. 2) staan er veel winkelpanden leeg 

rondom het plein en hebben sommige winkeliers vanwege gebrek aan alledaagse sociale controle 

buiten een aanbelbeleid. Bovenbuurman Javier Velazquez van Pilates Rotterdam, en overburen 

Randa en Ali van Eethuis Habibi zijn erg blij dat de Leeszaal aanloop en levendigheid op het plein 

brengt. Want in die tijd heeft het Rijnhoutplein vooral een nachtleven; de overblijfselen daarvan 

vinden we de volgende ochtend verspreid over het plein. En ruimen de vrijwilligers van de Leeszaal 

op. De Leeszaal vraagt met succes aan de gemeente om twee parkeerplaatsen op de Josephstraat op 

te doeken, zodat er vanaf de Nieuwe Binnenweg meer zicht is op het plein. 

 

Een paar jaar later trekt een beautysalon met jaren ’50 uitstraling in een hoekpand. De eigenaar 

organiseert een paar keer met behulp van WoWtjes een jaren ’50 gadgetmarkt. Verder komen er 

vooral galeries in de lege panden. Die bieden mooie etalages maar weinig levendigheid met hun 

beperkte openingstijden en geringe aanloop. De beautysalon vertrekt weer en er komt een goed 

lopend ontbijt/lunchcafé op een andere hoek. Dat café zet de toegang tot het plein weer dicht, ook 

letterlijk door met hun terras de hele hoek richting Josephstraat in beslag te nemen. Aanvankelijk 

gebruikten ze de stoep daarachter als vuilnis- en opslagplaats, alsof de wereld daar ophield, maar dat 

is na een klacht van de Leeszaal bij Woonstad Rotterdam weggeruimd. Op vrijgemaakte 

parkeerplekken is het terras verder uitgebreid. Het wordt spannend hoe de nieuwe horecazaak in de 

plint van het blauwe blokje zich tot het plein zal verhouden. 
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 foto Bart Hoogveld/AD                                                                                                                     

 

De Leeszaal is de trekker van het Rijnhoutpleinfestival dat sinds 2019 jaarlijks aan het eind van de 

zomer georganiseerd wordt. Ondanks coronabeperkingen. Wij halen de (11) organisaties en 

ondernemers bij elkaar, zorgen dat er geld komt, dat er een podium en een centraal programma is, 

dat er vergunningen geregeld zijn en dat er op de dag zelf voldoende vrijwilligers zijn voor 

opbouwen, (corona)toezicht en afbreken. Dit jaar organiseerden we een live-reprise van het 

Internationale Levensliederenfestival. Het AD van de maandag erop besteedt er een hele pagina aan. 

 

Collectieve zelfredzaamheid 

Standaard-onderdeel van het Rijnhoutpleinfestival is een workshop over de inrichting van het plein. 

Tijdens de voorbereiding van het festival passeren allerlei ideeën over bewegwijzering en vergroting 

van de zichtbaarheid vanaf de Nieuwe Binnenweg de revue. De stap van ideeënverzameling naar 

feitelijke herinrichting is nog niet gezet, maar het illustreert wel een veranderde houding ten 

opzichte van de openbare ruimte. Terwijl tien jaar geleden de omliggende ondernemingen 

individuele oplossingen voor het onbestemde fysieke en sociale klimaat op het plein bedachten, 

overheerst nu het idee dat ‘wij’ als gebruikers er iets aan kunnen doen. Cruciaal voor het ontstaan 

van deze ‘collectieve zelfredzaamheid’ is een sociaal-fysieke infrastructuur waar mensen elkaar 

kunnen tegen komen en ideeën kunnen uitwisselen. De Leeszaal is niet alleen een centraal onderdeel 

van deze infrastructuur, ze speelt ook een actieve rol in het versterken van de onderlinge 

verbindingen.  

 

Vraag 5: Is de bijdrage van Woonstad in verhouding met bereik en resultaat van de Leeszaal? 

In de beantwoording van de vragen 2, 3 en 4 hebben we een zo feitelijk mogelijk beeld geschetst van 

bereik en resultaat van de Leeszaal. Bij vraag 9 zullen we het nog hebben over de ‘meetbaarheid’ van 

de resultaten. Maar wat is precies de bijdrage van Woonstad? Het beschikbaar stellen van een 

bedrijfsruimte voor een maatschappelijke functie? Of moeten we het hebben over de huurverlaging, 

ofwel het verschil tussen de gevraagde huur en de geschatte commerciële huur? En hoe verhoudt 
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zich dat tot de gereduceerde huur van commerciële ondernemingen zoals galerieën en bepaalde 

winkels in het kader van de verwachte upgrading van dit gebied? Wij denken dat wij en Woonstad 

deze vraag niet kunnen beantwoorden zonder naar het geheel van (noodzakelijke) voorzieningen in 

de wijk te kijken in relatie tot het maatschappelijk en commercieel vastgoed van corporatie, 

gemeente en mogelijk ook andere instellingen, zoals zorg- en onderwijsinstellingen. 

 

Vraag 6: in welke mate kunnen andere partijen een bijdrage leveren en ondersteunen ze de 

Leeszaal? 

 

Woonstad speelt door de korting die zij geeft een belangrijke rol in onze financiële huishouding, 

maar alleen door zelf slim te opereren (we zijn zuinig, hebben een groot netwerk, kunnen goed 

ritselen en hergebruiken wat mogelijk is), goodwill (in de vorm van giften van boeken, spullen, tijd en 

soms geld) en financiële steun van anderen zijn we ook financieel een gezonde organisatie. Een 

inkijkje in een huishoudboekje van 8 jaar kan dit verduidelijken. 

 

De afgelopen acht jaar (2013 t/m 2020) heeft de Leeszaal van diverse partijen financiële 

ondersteuning kregen; over het algemeen om activiteiten mogelijk te maken, maar ook voor 

noodzakelijke inrichtingskosten. Een enkele keer is het een spontane gift die we ook voor de 

bekostiging van vaste lasten kunnen gebruiken. 

 

De jaaruitgaven van de Leeszaal van de eerste acht jaar schommelen tussen € 34.000 tot € 42.000, 

waarvan € 15.000 tot 20.000 vaste lasten. Van Stichting Doen ontvangen we € 10.000 per jaar, met 

2x een overeenkomst voor 5 jaar. In totaal in 8 jaar: € 80.000. Daarnaast ontvangen we circa € 10.000 

per jaar aan donaties voor gebruik van de Leeszaal en/of praatjes over de Leeszaal. In totaal ook € 

80.000. Uit spontane grote donaties en aangevraagde ‘overige fondsen’ ontvangen we in acht jaar € 

108.303. Een overzicht. 

 

Ontvangen fondsen/subsidies/grote donaties in 2013-2020 

 

Gemeente Rotterdam, commissie Letteren en Cultuur:    € 35.500 

(4 series PuntKomma Muziek + serie Alles behalve de Inhoud) 

 

Gemeente Rotterdam – Watersensitive         3.658,19 

(productie PuntKomma Muziek: ‘Watergruwel’) 

 

Gemeente Rotterdam coronasteun 2020        7.600  

 

Deelgemeente/Gebiedscommissie Centrum        7.590 

(versteviging buitenletters, themabijeenkomsten Wonen, 

Rijnhoutpleinfestival 2019 en 2020, kinderprogramma)      

 

Stichting Volkskracht           16.135 

(inrichtingskosten, aanleg 2e toilet, vervanging verwarmingsketel, 

cursussen vrijwilligers, literatuur voor nieuwkomers, diverse 

activiteiten gesponsord door spontane Kerstgift) 

 

Rotary, gift n.a.v. 90-jarig bestaan           9.000 

(o.a. kinderprogramma moderne media + vaste lasten) 



 
16 

 

Laurensfonds              9.400 

(kinderprogramma en Café NL) 

 

Verre Bergen             2.000 

(voor deelname onderzoek zelforganisaties) 

 

Cultuurbuur             1.100 

(sponsoring cultuurverspreiding) 

 

Weeshuis Delfshaven           4.000 

(spontane gift, o.a. gebruikt voor kinderprogramma) 

 

Vicorine van Schayck fonds          1.500 

(prijs) 

 

Riff/North Sea Round Town          2.500 

(concerten PuntKomma Muziek en Doorvertellen) 

 

WoW-campagnes (Woonstad/gebiedscommisie Centrum)     7.313 

(diverse activiteiten en voorzieningen) 

 

Nalatenschap           1.000    

        ______________ 

         

Totaal              €    108.303 

 

Natuurlijk (of voor buitenstaanders soms helemaal niet zo natuurlijk) doen we zelf alles gratis, krijgen 

we behalve boeken ook veel nuttige spullen en bieden talloze mensen/organisaties belangeloos 

praktische hulp. Bijvoorbeeld Pameijer Klus en Werk met vervoer van grote, zware materialen, zoals 

podiadelen. Een paar professionele dienstverleners, die dat gratis of voor een (zeer) gereduceerd 

tarief doen, willen we nog wel apart noemen. 

 

Offgrid Studio/Karin ter Laak ontwierp de huisstijl van de Leeszaal, alle algemene flyers, signalering, + 

posters/mailflyers voor evenementen. In totaal circa 100 ontwerpen. 

Afgaande op de tarieven van ontwerpbureaus van dezelfde statuur gaf ze ons per keer € 300 korting. 

Dat is dus over acht jaar € 30.000. 

En dan tellen we het ontwerp van de huisstijl van de Jeugdbieb niet mee. 

 

Marinus van Rijssel, pianostemmer, gaf ons in totaal een korting van € 200. 

 

Bovenbuurman Javier Velazques van Pilates Rotterdam vraagt niets voor de kabelaansluiting op zijn 

internetmodem. 8 jaar 50% internet-abonnement = € 2000 
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Interieurontwerper Ruud Brugghe 

ontwerpt en maakt de inrichting 

van de Leeszaal voor een superklein 

vriendenprijsje. We hebben ons 

maar niet verdiept in wat zo’n 

bureau daar normaal voor vraagt. 

We zijn van plan om een boekje te 

maken van alle ontwerpen die Ruud 

Brugghe de afgelopen tien jaar voor 

bewonersinitiatieven in het Oude 

Westen heeft gemaakt: podium 

Tussentuin, Leeszaal, Paviljoen Tuin 

Bajonet, Jeugdbieb, 

Duurzaamheidsatelier Aktiegroep. 

 

Bovenstaande cijfers en inkijkjes in onze huishoudboekje laten zien dat veel partijen de Leeszaal 

financieel mogelijk maken. Corona maakt dat de reserves die we aangelegd hadden wel 

aangesproken moeten worden, maar we gaan er van uit dat als er straks weer meer mag 

inkomstenstromen weer op gang komen.  

 

De Leeszaal heeft een bijzondere verhouding met Stichting Doen. Hun langdurige verbondenheid aan 

de Leeszaal en hun bereidheid om met ons te komen tot voorwaarden voor het geven van geld die 

passen bij het initiatief zijn uniek in fondsenland. Veel vaker kom je juist tegen dat voorwaarden, die 

er altijd en terecht zullen zijn, het zijn van een plek niet per se makkelijk maken. Regelmatig komen 

we namelijk tegen dat vaste lasten uitgesloten zijn van de subsidie (of slechts een zeer beperkt 

percentage van het totaal aangevraagde bedrag mogen uitmaken). Fondsen geven graag geld voor 

activiteiten, maar niemand lijkt de plekken om die activiteiten te ontwikkelen en te laten plaats 

vinden te willen ondersteunen. Die lacune wordt tot nu toe mede door de korting van Woonstad 

voor de Leeszaal opgelost.  

 

Keer op keer komt in gesprekken met Woonstad echter wel de commerciële huur ter sprake. Om te 

laten zien welke korting er gegeven wordt, maar ook als mogelijke toekomstige richtprijs. Mocht dat 

voor een eventueel nieuw contract inderdaad het geval zijn, dan zouden de huurlasten (uitgaande 

van een laatst genoemde huurprijs van € 3200 per maand) € 38.400 bedragen. Daarmee zou, als de 

rest van de begroting gelijk blijft, de huur ruim 65% van de totale begroting beslaan. Een volgens ons 

ongezonde en onverantwoordbare situatie.  

 

Vraag 7: In welke mate is er draagvlak voor de Leeszaal onder bewoners/buurt/gemeente? 

 

De vraag over het draagvlak voor de Leeszaal onder bewoners is beantwoord bij vraag 3 over het 

sociaal bereik. Nog één aanvulling: uit een straatonderzoek van OpzoomerMee van 5 jaar geleden 

bleek dat de Leeszaal veruit de meest bekende wijkvoorziening is.  

 

buurtorganisaties 

De waardering van andere buurtorganisaties (zelforganisaties en professionele instellingen) voor de 

Leeszaal is groot. Ook de buurtorganisaties vonden het verdwijnen van de buurtbibliotheek een 

groot gemis. Ze zijn blij dat er een soort van alternatief is gekomen en dat we het al zo lang 

volhouden. Daardoor is de Leeszaal zowel een basisvoorziening geworden, als een inspirerend 
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voorbeeld van een zelforganisatie van bewoners. Allerlei buurtorganisaties en buurtinstellingen 

maken geregeld of incidenteel gebruik van de ruimte van de Leeszaal, we hebben een vaste plek in 

de Buurtkrant Oude Westen, we kunnen overal onze posters ophangen en we worden gevraagd om 

informatie te geven over wat er in de  Leeszaal gebeurt. We hebben een hele lange mailinglist en 

organisaties komen met hun groepen langs om te laten zien wat de Leeszaal te bieden heeft. 

Omgekeerd kunnen organisaties hun informatie in de Leeszaal kwijt. En zoals de Leeszaal andere 

wijkorganisaties bij haar programma’s betrekt, zo wordt de Leeszaal bij andere wijkactiviteiten 

gevraagd. We hebben overleggen over het taalaanbod, de inrichting van de openbare ruimte, het 

aanbod voor kinderen en jongeren, de dak- en thuislozen en psychiatrische patiënten in de buurt. 

Professionals beschouwen de (medewerkers van de) Leeszaal als informatiebron over het 

rondkomen, vooruitkomen en samenleven in het Oude Westen.  

 

Over onze relatie met allerlei stedelijke organisaties kunnen we ongeveer hetzelfde verhaal vertellen. 

Met als toevoeging dat de Leeszaal voor diverse stedelijke (culturele) instellingen een gewilde 

ontmoetingsplek van stad en buurt is en een interessante landingsplek voor hun producties.  

 

Bibliotheek Rotterdam 

De relatie met Bibliotheek Rotterdam is complexer. De directie van Bibliotheek Rotterdam 

beschouwt de oprichting van Leeszaal Rotterdam West (terecht) als kritiek op hun inkrimp- en 

sluitingsbeleid. De oud-filiaalhouder van de buurtbibliotheek, tevens vrijwilliger van de Leeszaal, 

krijgt dan ook nul op rekest als zij (op eigen initiatief) om overdracht van de boeken van de te sluiten 

buurtbibliotheek vraagt. Daarnaast is de Bibliotheekdirectie (ook terecht) van mening dat bibliotheek 

vakwerk is dat niet zomaar door vrijwilligers kan worden overgenomen. Mee eens, de Leeszaal heeft 

dan ook nooit de pretentie en de wens gehad om de buurbibliotheek te vervangen; al was het maar 

omdat we geen budget hebben voor collectievorming. Overigens krijgen we wel adhesie van 

personeelsleden en melden zich gelijk nog twee professionele bibliothecarissen als vrijwilliger aan.  

Twee/drie jaar later stopt een nieuwe directeur (na 10 sluitingen) het sluitingsprogramma. Eerst 

moet maar eens onderzocht worden wat het effect ervan is. Hij zoekt contact met de Leeszaal, die 

inmiddels een prijs heeft gehad van de landelijke beroepsvereniging. Weer een jaar later maakt weer 

een nieuwe directeur een nieuw vestigingsplan met uitleenpunten en combivestigingen in een aantal 

wijken. We vragen een gesprek aan om te horen wat de plannen voor Rotterdam West zijn. Die zijn 

er niet, behalve een uitleenpunt in het Centraal Station, gericht op pendelaars.  

Als we een jaar later denken over een Jeugdbieb, gaan we eerst 

aan Bibliotheek Rotterdam vragen of ze dit willen doen. Het 

antwoord is nee. Sindsdien proberen we contact te 

onderhouden over een eventueel uitleenpunt van Bibliotheek 

Rotterdam in Jeugdbieb West, maar dat gaat uiterst moeizaam. 

Intussen hebben wel tal van bibliothecarissen uit Rotterdam, 

Nederland en België individueel en in groepsverband de 

Leeszaal opgezocht om zich te informeren hoe het werkt: onze 

relatie met de gebruikers en de wijk, het werken met 

vrijwilligers, het maken van programma’s, het geld enz. 

 

 

Gemeente Rotterdam 

De houding van de gemeente Rotterdam is dubbelzinniger. Enerzijds onderschrijven zij de 

centraliseringsplannen van Bibliotheek Rotterdam, anderzijds past de Leeszaal perfect in het plaatje 

van betrokken en ondernemende burgers die de gaten opvullen die de terugtrekkende overheid laat 
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vallen. Dat ideale-burger-compliment en de enthousiaste bezoeken van ambtenaren en politici aan 

de Leeszaal voelen voor ons ongemakkelijk. Omdat we nog steeds van mening zijn dat 

(buurt)bibliotheken, net als bijvoorbeeld scholen en gezondheidscentra basisvoorzieningen zijn, en 

dus een taak van de overheid. En omdat we weten dat de liefde van gemeentes voor specifieke 

bewonersinitiatieven altijd maar kort is. Een jaar later zijn er weer nieuw troetelkinderen en krijgen 

de oude liefdes te horen dat ze ‘hun eigen broek maar eens moeten ophouden’. De enige manier om 

vaste verkering te krijgen, is om mee te doen aan de openbare aanbestedingen (soms modieus ‘right 

to challenge’ genoemd). Dat gaat een relatief kleine vrijwilligersorganisatie nooit lukken. Er zijn 

bijvoorbeeld meer zelforganisaties, al of niet met betaalde krachten, die net als de Leeszaal 

arbeidsreïntegratiewerk doen, maar de betaling daarvan gaat via een all-in aanbestedingspakket naar 

de grote welzijnsinstellingen en de eigen diensten, die feitelijk alleen bemiddelen voor zo ver nodig. 

De kleine zelforganisaties komen daar niet tussen. En het is ook de vraag of een 100% 

vrijwilligersorganisatie als de Leeszaal haar voortbestaan (c.q. de betaling van de vaste lasten) moet 

zeker stellen door voortdurend te azen op taakjes van de overheid. Wij denken dat je het om zou 

moeten draaien en dat de overheid (en andere belanghebbenden, zoals de woningcorporatie) 

zouden moeten kijken wat zelforganisaties die de pionierfase voorbij zijn maatschappelijk bijdragen 

en wat zij daarvoor financieel of in natura over hebben. 

 

Vraag 8: in welke mate zal de Leeszaal een langdurige impact hebben? 

 

Dit is een vraag voor een beginnend initiatief. De Leeszaal bestaat ruim 8 jaar en is de pioniersfase 

voorbij. 

 

Vraag 9: in welke mate zijn de maatschappelijke resultaten van de Leeszaal meetbaar? 

 

Meetbaar lijkt de heilige graal als het gaat om te bepalen wat de waarde van een initiatief zoals de 

Leeszaal is. En helemaal als je het in cijfers kunt vatten. We denken dat dit enerzijds een onvolkomen 

insteek is. De verhalen, de dagelijkse praktijk, de betekenis van het geheel verdwijnt daarmee 

namelijk makkelijk uit beeld. In veel van wat we hiervoor hebben geschreven hebben we geprobeerd 

dat beeld wel te schetsen. Aangevuld met cijfers waar dit logisch voelt, en waar je de dagelijkse 

praktijk makkelijk kunt tellen.  

 

Een paar jaar terug hebben we dit tellen ook systematisch gedaan als onderdeel van een groter 

onderzoek naar initiatieven in Rotterdam die al een aantal jaar een plek hebben. Dit onderzoek, in 

opdracht van Stichting De Verre Bergen, getiteld ‘Voorbij de pioniersfase. Verduurzaming van 

plekken van betekenis’, had o.a. plaats bij een hockeyclub in Feyenoord, een cultuurnetwerk in de 

Afrikaanderwijk, een speeltuin in Zuidwijk, een wijkcentrum in Overschie en Noord en dus bij de 

Leeszaal.  

 

Voor de Leeszaal hebben we vervolgens geprobeerd heel precies de financiën en waarden in beeld te 

brengen. Dit onderzoek is gedaan door Theo van Wieringen (jarenlang boekhouder van tal van 

maatschappelijke instellingen en tevens penningmeester van de Leeszaal). In de bijlage hebben we 

het totale stuk wat hij schreef bijgevoegd, maar we willen hier er een aantal zaken uit lichten: 

 

Een standaard financiële analyse van de Leeszaal laat een gezonde organisatie zien, maar heeft ook 

een beperkte zeggingskracht. Omdat het geen bedrijf is, maar een maatschappelijk initiatief ligt haar 

rendement elders: in haar maatschappelijke waarde.  
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Om die maatschappelijke waarde te bepalen is er systematisch gekeken naar de ‘productie’ van de 

Leeszaal en is hier een onderbouwde geldelijke waarde aan gehangen. Daarmee komen we tot 

een inzicht in het maatschappelijk rendement van de Leeszaal 

 

En wat blijkt: als je een geldelijke waarde hangt aan de ‘productie’ van de Leeszaal (bestaande uit de 

boeken die we weggeven, de diverse bezoekers die we trekken, de vrijwilligersuren die we er 

gezamenlijk in stoppen, en de activiteiten die we organiseren ) dat levert een totale investering van 

in het jaar van het onderzoek € 39.549 een waarde op van € 315.085. Dat is een maatschappelijk 

rendement van 1:8 op. Dat is voorwaar een meer dan goed rendement zo zouden we willen stellen.  

 

Over de betekenis van deze rekensom valt van alles te zeggen. Het gaat ten slotte om door ons 

bepaalde waarde, het gaat niet om echt geld wat rond gaat, en er zijn ook nog tal van effecten 

(bijvoorbeeld op de omgeving, veiligheid, welbevinden en welzijn van vrijwilligers en 

vastgoedwaarde) welke we niet mee hebben gerekend. Maar met al deze kanttekeningen laat het 

volgens ons duidelijk zien dat de Leeszaal niet alleen voor mensen, maar ook financieel meetbaar een 

positieve impact heeft.  

 

 

 

Rotterdam, 13 september 2021    Joke van der Zwaard & Maurice Specht 

 

 

 

 

 

 

 


