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Gesprek met
cultuurwethouder
Adriaan Visser

Alle leden van Verzamelde
Werken zijn uitgenodigd voor
de eerste aflevering van het
nieuwe Politiek Letterencafé.
Speciale gast is de Rotterdamse
wethouder Adriaan Visser van
Financiën, Binnenstad, Cultuur
en Sport. De wethouder vertelt
over het Rotterdamse cultuurbeleid en de plaats van de
letteren daarin. Er zal gelegenheid zijn voor discussie.
Het Politiek Letterencafé is
een nieuw initiatief van Verzamelde Werken, bedoeld om
de contacten met de politiek te
versterken. Deze eerste keer is
het Politiek Letterencafé ook
open voor niet-leden van VW.
Het café vindt plaats op
woensdag 10 december in
Sociëteit Matrix, Mauritsstraat
16 (hoek Van Oldenbarneveltstraat), 3012 CJ, Rotterdam.
Zaal open 20.00 uur, aanvang
20.30 uur, toegang gratis.

Agenda

10 december 2014
20.30 uur
Politiek Letterencafé
Locatie: Sociëteit Matrix,
Mauritsstraat 16, Rotterdam

De ontmoeting met Visser zou
oorspronkelijk plaatsvinden op
15 oktober, maar de wethouder
moest zich toen afmelden.
VW doet mee aan
sectoranalyse RRKC

Colofon

e verzameldewerken@
letteren010.nl
i www.letteren010.nl/
verzamelde-werken
www.linkedin.com/
groups/VerzameldeWerken-5068073
www.facebook.com/
verzameldewerken
@VW_010

De voorbereidingen voor het
nieuwe vierjarige Cultuurplan
2017-2020 zijn in volle gang en
Verzamelde Werken doet er alles aan om ervoor te zorgen dat
de letterensector de aandacht
krijgt die hem toekomt. De
RRKC adviseert de gemeente bij
de voorbereidingen. VW was

aanwezig bij een sectoranalysegesprek van de RRKC op 17
oktober en heeft hier namens
de sector als geheel een paar
belangrijke punten ingebracht.

geworven. Wel moet er nog
geld komen voor de kosten
van levensonderhoud van de
gastschrijver tijdens zijn of
haar verblijf alhier.

Zo heeft VW gesteld dat het
belang en de recente groei van
de Rotterdamse letterensector
niet wordt weerspiegeld in
de verdeling van de culturele
subsidies in de stad. In het Cultuurplan 2013-2016 was slechts
€ 1.045.000 uitgetrokken voor
letteren op een totaalbudget
van € 95.434.000, dus net iets
meer dan één procent.

De schrijvers zullen via de
organisatie ICORN worden geselecteerd. ICORN onderhoudt
een netwerk van ruim veertig
steden en regio’s, voornamelijk in Europa, die tijdelijk
onderkomen verschaffen aan
schrijvers in nood. ICORN
is een organisatie in nauwe
samenwerking met Writers
in Prison Committee van PEN
International in Londen en
wordt financieel gesteund
door de Sigrid Rausing Trust,
het Sølvberget Cultural Centre
in Stavanger en de Freedom of
Expression Foundation in Oslo.

Ook is gezegd dat het relatief
lage budget voor projectsubsidies veel organisaties beperkt
in hun mogelijkheden. Een
toezegging van het gemeentebestuur bij de Cultuurplanprocedure vier jaar geleden om
extra middelen ter beschikking te stellen voor projectsubsidies is niet gerealiseerd.
ICORN-gastschrijvers
in Rotterdam
Rotterdam gaat zich aansluiten
bij ICORN, het International
Cities of Refuge Network. Dit
netwerk zorgt er onder andere
voor dat schrijvers en dichters
die in hun eigen land om politieke redenen in de verdrukking zijn geraakt, een jaar lang
te gast zijn op een plek waar
ze in alle rust en vrijheid hun
werk kunnen doen.
Verzamelde Werken is initiatiefnemer van het Rotterdamse project, dat wordt
opgezet in samenwerking
met Verhalenhuis Belvédère,
Stichting Letterenhuis Rotterdam, PEN Nederland en de
bijzondere leerstoel Literatuur
en Samenleving Rotterdam,
prof. dr. Frans-Willem Korsten.
Burgemeester Aboutaleb heeft
zich positief uitgelaten over
het project en de gemeente
heeft inmiddels een startsubsidie toegezegd.
Op de zolder van het Belvédèrepand aan de Katendrechtse
Rechthuislaan 1 wordt een
gastenverblijf ingericht.
Hiervoor zijn al subsidies

Heeft u vragen of opmerkingen? Stuur een e-mail aan: verzameldewerken@letteren010.nl

Namens VW is Sytske Sötemann, voorzitter van de Stichting Letterenhuis Rotterdam,
bij het project betrokken.

Hester Knibbe in
klankbordgroep
De Rotterdamse dichteres
Hester Knibbe is toegetreden
tot de klankbordgroep van
leden die het bestuur van Verzamelde Werken bijstaan. Zij
is overigens ook genomineerd
voor de VSB Poëzieprijs.
Onderscheiding voor
prof. Frans-Willem
Korsten
Nederlandse promovendi hebben Frans-Willem Korsten uitgeroepen tot de beste promotor
in Nederland. Dat gebeurde
tijdens de Nationale PhD-dag
georganiseerd door het Promovendi Netwerk Nederland
op vrijdag 21 november op
de Campus Den Haag van de
Universiteit Leiden. Korsten is
in Rotterdam bijzonder hoogleraar Literatuur en Samenleving
vanwege de Stichting Letteren
en Samenleving Rotterdam, en
lid van Verzamelde Werken.
Die bijzondere leerstoel is ingesteld om ervoor te zorgen dat
er ook in Rotterdam letteren
kunnen worden gestudeerd.

