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In 2009 is het 18e eeuwse pand van Stadsherstel als ‘de Rotterdamse Salon’ omgedoopt 
om zo recht te doen aan de allure van het Koopmanshuis met haar prachtige Koopmans-
kamer. Dit is de start up van initiatiefneemster en bewoonster Anja Berkelaar. Op 1-2-
2012 is de Stichting Rotterdamse Salon van start gegaan. De statutaire doelstellingen 
zijn: 
a. het bevorderen van het onderhoud van het pand aan de Rechter Rottekade 407 te Rot-
terdam;
b. het ondersteunen van projecten die bijdragen tot bevorderen van de kennis van de 
historie van het Koopmanshuis doormiddel van het organiseren van bijeenkomsten, pre-
sentaties en activiteiten, en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings 
verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord
c. de stichting beoogt niet het maken van winst 

Het bestuur bestaat uit Fleur Groenendijk als voorzitter, Guus de Wit als penningmeester 
en David Dooghe als algemeen bestuurslid. De Stichting wordt door een Raad van Advies 
bijgestaan, met daarin Kees Vrijdag en Jacqueline Veenendaal. De Rotterdamse Salon 
werkt met Anja Berkelaar als projectleider/gastvrouw,  vaste koks Katrien van der Eerden 
en Francois Steenhuis en 1 vrijwilligster in de bediening. 

In 2014 zijn in de Koopmanskamer 36 evenementen georganiseerd, met in zijn totaliteit 
863 bezoekers die zich hebben laten inspireren door de 25m2 tellende historisch-monu-
mentale ruimte en de gastvrijheid van de Rotterdamse Salon. Wederom was het topevene-
ment de Open Monumentendagen in het weekend van 13/14 September 2014 waarin een 
kleine 300 bezoekers over de vloer kwamen.

60 % van de bezoekers loopt via de eigen programmering, 10% komt voor de klein-
schalige, gesubsidieerde bijeenkomsten en 30% wordt aangetrokken via  de commerciële 
exploitatie. In vergelijking met de voorafgaande jaren is er een stijging van het aantal 
malen dat de ruimte wordt verhuurd aan externen. 
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Programma vanuit
Rotterdamse Salon
Wat is een Salon? In de 17e en 18e eeuw was 
het vrouwen verboden om naar de universiteit 
te gaan. Om goed op de hoogte te blijven van 
de ontwikkelingen in stad en land organiseerde 
interessante en bekwame dames – madame Staël 
als grote voorbeeld (1766 -1814) – Salons, dit 
met de intentie ‘Ter Lering en Vermaak’. De 
Salonnières waren interdisciplinaire netwer-
kers avant la lettre, zij nodigden interessante 
personen uit de wereld van wetenschap, kunst, 
bedrijfsleven en politiek uit. Bezoekers lieten 
zich culinair en cultureel inspireren, innovatie 
en het vrije gedachtengoed zorgden voor een 
Enlightment-klimaat. Anno 2014 tracht de 
Rotterdamse Salon eenzelfde gevoel te bewerk-
stelligen bij de cultureel geïnteresseerde beau 
monde in Rotterdam. De programmering in 
2014 van de Salon omvatte:
- Stadswandelingen door Noord of het Centrum 
met Aad Engelfriet
- Boekbesprekingen met het Biographisch 
Genootschap
- Huiskamervoorstellingen toneelgezelschap 
Drijfzand The importance of being Earnest
- Deelname aan de Open Monumentendagen 
- Workshop Power zonder Powerpoint
- Deelname aan het Noordziejazz-festival met 
Nicolien van Doorn, Tom Beek en Peter Tiehuis

Gesubsidieerd 
programma
De deelgemeente Noord stelde in eerdere jaren 
de openstelling voor de buurt en de stad op 
prijs, hetgeen in 2014 door de gebiedscommis-
sie Noord is overgenomen. Kleinschaligheid 
hoort bij de Rotterdamse Salon en de subsidie 
maakt dergelijke programma’s voor huiska-
mervoorstellingen, kleine gezelschappen met 
fantastische sprekers en kunstenaars mogelijk. 
Met Salonnen is het volgende gevarieerde pro-
gramma gepresenteerd:
- Sopraan Florien Hilgenkamp en harpiste Ma-
jsa Koperberg
- Kondratieff golven lezing door Rein Breeman
- Filmcyclus geïnspireerd op het thema Foute 
Mannen met Jos van der Burg filmcriticus
- Muziek met Sommerhus
- Zielig & Ambitieus toneelvoorstelling
- Lezing architect voor de OM-dagen is geannu-
leerd, wordt meegenomen in de denktank
- Het 18e eeuwse diner is in voorbereiding voor 
2015 mèt een lezing over Salonnières 
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Salon d’Affaires du Nord
Naast de culinaire en culturele programmering, 
biedt de Salon ook ruimte voor het lokale maat-
schappelijke gesprek. De Rotterdamse Salon 
heeft eind 2012 een competitie gewonnen en is 
als locatie uitverkoren waarin op ontspannen, 
niet grootschalige wijze kon worden genet-
werkt, met een goed gesprek in een historische 
setting. Het basisrecept was: van, voor, door DG 
Noord. Het plan was om de Salon d’Affaires du 
Nord in te zetten als een ondernemend middel 
om reële kennis op te doen en respectievelijk te 
maken. Ideeën van ondernemers te koppelen aan 
expertise en/of investeerders, dit gestimuleerd 
door verrassende catering in een fantastische 
setting. 

Vanuit deze sessie is de denktank Zwartjans-
traat ontstaan. De mensen van het eerste uur 
zijn: Henk Raats (> 40 jaar ondernemer Zwart-
janstraat), Robin von Weiler (initiatiefnemer 
Meent), Luuk de Boer (United Architects), 
Erwin Kerkhoff (projectontwikkelaar), Simone 
van de Berg (ondernemer Zwartjan) en Anja 
Berkelaar (notulist en projectleider). In een later 
stadium zijn aangesloten: Hendrik van de Zwan 
(vastgoed Intrahof), Annemiek van Ravens 
(economie DG Noord) en Robin Dijkgraaf (HD 
projectrealisatie/ ontwikkelaar Tuin van Noord). 
De denktank-bijeenkomsten vonden bijna maan-
delijks plaats. 
Resultaten Salon d’Affaires du Nord. De denk-
tank brengt het veld in beweging, op conto van 
de denktank kan geschreven worden: 
- Na periode van 2 jaar stagnatie is er een nieuw 
bestuur Winkeliersvereniging St. Noorderboule-
vard per Februari 2014. 
- Op 13/2/14 heeft er een inspirerende net-

werkborrel met een opkomst van 70 personen 
plaatsgevonden op een PopUp-locatie met foto’s 
van Noorderboulevard ondernemers uit 2003 en 
2013, waarin door diverse partijen is gesproken. 
Organisatoren: Anja Berkelaar en Eddy Kaijser
- Bezoek Gevangenis Noord, ontwikkelingen 
Noordsingel zijn de ontvlammer voor Noorder-
boulevard, er komt een doorgang naar de Zwart-
janstraat, gebied tussen 2e en 3e Pijnackerstraat 
gaat langzaam bouwrijp gemaakt worden voor 
supermarkt
- Leegstand Noorderboulevard is in beeld

Besloten gezelschappen
Last but not least exploiteert de Rotterdamse 
Salon de Koopmanskamer commercieel en weet 
zowel besloten gezelschappen uit de profit als 
de non profit sector te bereiken. In 2014 waren 
dat:
- ABU feest afscheid topman
- Nationale Nederlanden diner
- van Ede en Partners netwerkborrel
- BBQ Rotary inkomend voorzitters regio II
- Historisch genootschap de Maze
- Abu kookworkshop
- De Waal familiedag 
- MO directie Rotterdam diner en netwerkdag
- Rotary Nieuwe Dag Poëzie PR bijeenkomst 
- Kunstcommissie EUR lunchvergadering
- Aafje Zorgt vergaderingen
- MO ambtenaren Rotterdam vergadering
- Familiediner voor een 16e jarige

Gezien de moordende concurrentie tussen al-
lerlei locaties en organisaties beschouwen we 
dit als een goed resultaat. 
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Overzicht
2014 was een energierijk jaar voor de Salon, in 
de zin dat: het salonconcept verder werd uitge-
bouwd, er meer bezoekers werden getrokken en 
- hoewel de salon beperkte financiële middelen 
heeft - waren deze net toereikend om kosten en 
inspanningen te rechtvaardigen

Gegeven het grote aantal activiteiten, de be-
perkte menskracht en de gelimiteerde geldmid-
delen moesten er prioriteiten worden gesteld aan 
de doelen voor 2014. Het vernieuwen van de 
website www.rotterdamsesalon.nl (helaas is de 
functie boekingen voor meerdere personen uit 
de lucht) was ontwerptechnisch niet haalbaar. 
Het project verbeteren van de website is doorge-
schoven naar 2015. Dit samen met het ontwik-
kelen van een professionele huisstijl, visite-
kaartjes en folder. De website is op het moment  
via www.vergaderlocaties.nl bereikbaar. 
De Raad van Advies vergaderde samen met 
het bestuur per kwartaal waardoor advies over 
strategie en bestuurlijke aangelegenheden 
door elkaar gingen lopen. Vanaf 2015 wordt 
het consulteren over de strategie in een breder 
gezelschap maar met een lagere frequentie 
vormgegeven. 
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