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Literatuur bepaalt het noorden

‘Het oprekken van het inlevingsvermo-

gen zie ik als een belangrijke morele 

functie van de literatuur,’ zei de Vlaamse 

schrijfster Anne Provoost vorig jaar in 

een interview met Literatuurplein.nl. 

Dat is een stelling die ik van ganser harte 

onderschrijf. Romans onderzoeken wat 

het betekent mens te zijn, ook in onmen-

selijke omstandigheden. Romans laten 

zien waarom mensen bijna altijd het 

onmogelijke willen. Maar romans dagen 

ons uit ons te verdiepen in dilemma’s die 

niet de onze zijn. Fictie verruimt de blik, 

helpt vooroordelen te overwinnen en de 

eigen en andermans onvolkomenheden 

onder ogen te zien.
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In mijn laatste roman, is er hoop, is de 
hoofdpersoon een jongen met een laag 
IQ die zijn plek in de wereld moet zien te 
veroveren. Zijn oma raakt in gewetens-
nood als blijkt dat hij op een speelveldje 
een baby heeft opgepakt en mee naar huis 
heeft genomen. Als zij naar de politie gaat, 
heeft dat voor haar kleinzoon vreselijke 
gevolgen. Wat moet ze beginnen? Wat zou 
u doen?

Literatuur heeft de goede gewoonte dit 
soort morele dilemma’s op te werpen. Je 
kunt zelfs stellen dat literatuur de moraal 
mede vormgeeft. Niet omdat romans ons 
belerend toespreken, maar omdat wij zelf, 
al lezend, onze gevoelens over goed en 
kwaad herzien en opnieuw ijken. Daar-
bij zijn kwesties van stijl en vorm van 
belang, want een verhaal-met-een-moraal 
is natuurlijk nog niet per definitie een 
geslaagd verhaal, maar het kenmerk van 
een goed verhaal is wel dat het morrelt aan 
onze morele codes.

Als kind lag ik nachten wakker van de 
arme kleine zeemeermin van Andersen, 
die ondanks al haar offers haar prins niet 
krijgt. Tegenwoordig groeien generaties 
kinderen op met de suikerzoete Disney-
variant van dat verhaal, die geruststellend 
is waar het origineel ontregelend en onge-
makkelijk was. Antwoorden hebben de 

plaats van vragen ingenomen. Dat is ook 
het geval bij de ‘literaire thrillers’ van nu 
waarin iedereen zijn trekken netjes thuis-
krijgt. Die boeken zijn op een drenzerige 
en zelfgenoegzame manier intens burger-
lijk. Ze beogen spannend te zijn, maar ze 
willen niet verontrusten. Hun bestaans-
recht is gelegen in de bevestiging die ze 
verschaffen.

  
In de arena van de literatuur zónder 

aanhalingstekens daarentegen, is moraal 
nu juist geen tandeloze schootkat. Denk 
bij voorbeeld aan Marja Brouwers’ roman 
Casino, waarin een uitgesproken visie 
op de jaren negentig wordt gegeven, een 
verrotte samenleving, getekend door nar-
cisme, exhibitionisme en zucht naar geld, 
seks en macht. Of aan de onbehaaglijke 
satirische roman Wolfstonen van Herman 
Franke. Maar gek genoeg, zo constateerde 
Aleid Truijens in de Volkskrant, hebben 
deze boeken, ondanks hun stellingname, 
bedroevend weinig inhoudelijke discus-
sie veroorzaakt, omdat recensenten niet 
ingingen op de morele vragen in deze 
boeken, maar vooral op literair-technische 
elementen.

De Frans-Bulgaarse filosoof Tzvetan 
Todorov signaleerde al een tijdje terug 
dat  ‘literatuurdocenten en -critici aan een 
akelig soort smetvrees lijden: een roman 

De StadsGalerij is verhuisd. De Artotheek, de hoofdhuurder 
van de ruimte aan de Zonnehof, is onderdeel geworden van de 
openbare bibliotheek. Dat heeft fysiek gestalte gekregen: wie 
nu de bibliotheek binnenloopt ziet gelijk aan de rechterkant de 
Artotheek. De StadsGalerij moest als onderhuurder ook nieuwe 
ruimte zoeken. Die is gevonden: de galerij beheert nu op tijde-
lijke basis de ruimte aan de Leusderweg 23. Bemiddeling van het 
makelaarskantoor Burgering van derHulst maakte dit mogelijk.

zou je eens iets over jezelf en de wereld 
kunnen vertellen.’

Is die smetvrees de reden dat er zo is 
voorbijgegaan aan de kern van de romans 
van Brouwers en Franke? En betekent dat 
dus dat expliciet schrijven over moraal een 
ongewenste bezigheid is geworden, onder 
het motto ‘boodschappen doe je maar in 
de supermarkt’?

Dat is des te vreemder omdat er met 
enige regelmaat amechtig geroep klinkt om 
romans met meer engagement. Onlangs 
sloot hoogleraar moderne Nederlandse 
letterkunde Thomas Vaessens zich aan 
bij dit koor. In De revanche van de roman 
stelt hij dat ‘literaire kwaliteit’ toe is aan 
een herdefiniëring, met maatschappelijke 
relevantie als toegevoegd criterium. Wat 
een ergerlijk gratuit geblaat toch. Want 
romans zoals Vaessens ze bedoelt, zijn er 
heus volop. Alleen worden de vragen die 
deze romans oproepen, in recensies niet of 
nauwelijks besproken. Wat zit daar achter?

Ik kreeg de gelegenheid deze kwestie 
voor te leggen aan de Peruviaanse schrij-
ver Mario Vargas Llosa, auteur van wat hij 
zelf ‘committed literature’ noemt, fictie 
met een boodschap. Voor hem was het klip 
en klaar. ‘Dit soort literatuur,’  zei hij, ‘gedijt 
het best in een instabiele situatie, als er 

Stadsgalerij: Leusderweg 23

 De StadsGalerij is op 
vrijdag en zaterdag open 
tussen 13:00 en 17:00 uur. 
Ook tijdens de KunstKijk-
Route, de 3e zondag in de 
maand, zijn de deuren 
geopend.

Renate Dorrestein
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BMC vestigde zich nog niet zo lang gele-

den in Amersfoort. BMC adviseert en 

levert interimmanagement aan overhe-

den, zorg-, onderwijs- en welzijnsinstel-

lingen, woningcorporaties en andere 

organisaties met publieke taken. Amper 

in Amersfoort liet BMC al van zich horen 

door het Armandomuseum te sponso-

ren. Maar ook bij Amersfoort 750 liet 

BMC zich niet onbetuigd. Voor de redac-

tie van de StaalkaartKUNSTENkrant 

voldoende redenen om eens te luisteren 

naar de opvattingen bij BMC over kunst 

en kunstfinanciering.  We spraken met 

Oeds Westerhof, directeur van de divisie 

Informatie & Dienstverlening van BMC. 

Hij is iemand die het klappen van de cul-

turele zweep kent: hij was interimdirec-

teur van het Oerol festival.

De dwarsligger als 
slimme mediatruc
In gesprek met Oeds Westerhof, BMC

Waarom investeer je in kunst?

Het is comfortabel om een plezierige, 
esthetische omgeving te hebben. Een flink 
deel van de kunstensector appeleert aan 
deze behoeft. Het is zelfs het grootste 
gedeelte en de grens tussen vermaak en 
kunst is dun. Er zit een continuüm tussen 
tv en schouwburg. Veel kunst heeft dus 
behagen als uitgangspunt. Dat zie je in 
alle kunstsectoren: je komt het tegen bij de 
beeldende kunst, je ziet het in de schouw-
burgen, je hoort het in de muziek.

Dit “prettige”, “comfortabele” enzovoort 
zijn ook de argumenten waarom vele orga-
nisaties, zoals de overheid, investeren in 
kunst. Voor een overheid is dit van belang 
omdat het mede de kwaliteit van de woon-
omgeving bepaalt. In deze zin is het ook 
een economische factor van betekenis: een 
kunst- en cultuurprogramma van hoog 
niveau trekt een hoogopgeleid en koop-
krachtig publiek, het brengt dynamiek mee 
en is een factor van betekenis in het vesti-
gingsklimaat voor bedrijven. Overheden 
plaatsen kunst en cultuur in de hiërarchie 
van hun beleidsbeslissingen: de afweging 
tussen verkeersborden, groenvoorzienin-
gen, kunst en cultuur. De economische 
waarde is indirect, maar valt goed te becij-
feren.

De vraag “waarom zou je investeren in 
kunst?” is daarmee beantwoord voor zover 
het om het vermaaksdeel gaat. Waarom 
zou je het ontregelingsdeel van de kunst 
willen financieren?  (Dit is nadrukkelijk 
geen waardeoordeel: zowel de vermaaks-
kunst als de ontregelingskunst zijn nuttig). 
Het ontregelingsdeel oogt in eerste instan-
tie nutteloos, contraproductief, het oogt 
als dwarsig gedrag. Om het helemaal 
scherp te krijgen: dwars gedrag en ontre-
gelingsgedrag kunnen ook mode zijn en 

het valt dan weer onder het vermaaks-
deel. Als bijvoorbeeld Chiel Beelen ‘s och-
tends op de televisie naakt uit zijn bed 
komt en aan zijn piemel krabt, dan lijkt 
dat querulant gedrag. Maar het is heden 
ten dage een slimme marketingstruc. Het 
is vermaak dat het in bepaalde kringen 
best goed doet. Menig relletje valt onder 
de noemer mode & media-aandacht. 
Het begrip ontregelende kunst moet dus 
scherper geformuleerd worden, want in 
wèlk dwarsig gedrag zou de overheid wel 
moeten investeren? En moet de overheid 
dat alleen? Hoe past het binnen het maat-
schappelijke bestel?

Een kunstenaar wil wat te zeggen 
hebben. Die wil met zijn kunst iets duiden. 
De kunstenaar heeft het vermogen om 
dat te doen met meer middelen dan 
alleen het woord. Er zijn heel wat mensen 
die dat niet hebben en die zich graag laten 
inspireren, omdat ze vinden dat dat nodig 
is in hun denken. Dat zijn mensen die zich 
graag op een ander been willen laten 
zetten. Kunst in deze omgeving is daarom 
per definitie een elitekwestie. Elite, omdat 
er maar een bepaald deel van de samen-
leving is die zich zo zeker voelt dat het de 
behoefte heeft om zichzelf te laten ontre-
gelen.

Wie investeren er in welke kunst?

De afgelopen 100 jaar hebben we de 
gekozen politicus de rol van koning gege-
ven. Vroeger investeerde de koning in 
de hofnar. We hebben die rol nu aan de 
gekozen regering gegeven. De overheid 
is kunst gaan subsidiëren. Maar er is een 
tendens gaande om de algemene mid-
delen van de belastingbetaler niet meer 
in te zetten voor specifieke zaken. Zie het 
rekeningrijden. Ook in de kunstensector 

wil de overheid meer en meer zaken over 
laten aan de marktpartijen en het particu-
lier initiatief. Dan ligt het voor de hand om 
ook de financiering mee te laten schuiven. 
Dat creëert een onzekere situatie voor de 
kunstensector: de overheid kent een meer-
jarenplanning en financiering. Marktpar-
tijen hebben zo hun eigen tijdslijnen. De 
markt dicteert het uitgavenpatroon.

De mensen die het voor het zeggen 
hebben in Nederland vinden het, tot op 
heden, van belang om mensen die dwars-
liggerig zijn in bescherming te nemen. En 
niet zonder reden. Hoe dat uitpakt ver-
schilt per maatschappelijke omgeving. Zo 
kennen we in Nederland enige juridische 
bescherming, maar vooral ook (overheids)
fondsen. In de Verenigde Staten daaren-
tegen is de juridische bescherming van 
het vrije woord veel strakker en gunstiger 
voor de querulant geregeld. De financie-
ring daarentegen is onzekerder en ligt veel 
meer bij de marktpartijen.

Juristen en economen hebben in de loop 
der tijd een grote overhand gekregen in 
het overheidsapparaat. Juristen geloven 
erg in juridische zuiverheid: elke beslissing 
die genomen wordt moet toetsbaar zijn. 
Economen vullen dat mooi aan: “toets-
baar” kan het beste met getallen. Cijfers 
liegen niet, denken ze. Dit pact tussen eco-
nomen en juristen heeft een grauwsluier 
over het héle publieke domein gelegd. Dus 
ook over de kunstensector. Zij hebben de 
uitvoering van de publieke taken overla-
den met meetbare targets. Dat heeft ook 
wel een doel gediend. Het heeft rationali-
saties op gang gebracht die daarvoor niet 
mogelijk waren. Maar het heeft het nega-
tieve gevolg gehad, dat alle organisaties 
zich zeer calculerend zijn gaan gedragen. 
Immers, lef en risico worden niet gehono-
reerd. Organisaties én ook de gebruikers 
werken naar publiekscijfers, bezoekers-
aantallen, bereik. Dat is deels terecht. Dat 
hoort bij de publieke realisering van “ver-
maak op niveau”. Maar het is de hond in de 
pot voor het ontregelende deel.

De kracht van de netwerkorganisatie.

Zo langzamerhand zie je in de zorg en 
het onderwijs de mening postvatten dat 
de professional ruimte moet krijgen om 
zèlf handelend op te treden, los van boven 
af geformuleerde targets. Die opvatting 
wint nu ook terrein in de kunstensector. 
Die verschuiving in de manier waarop we 
de kunstensector inrichten roept spanning 
op in de financiering. Enerzijds zie je dat 
de overheid een steeds sterkere grip wil op 
datgene wat zij zelf betalen gecombineerd 
met een sterkere druk op marktpartijen 
om mee te financieren. Aan de andere kant 
zie je de kunstensector zelf, ingebed in de 
netwerksamenleving die zich geen barst 
aantrekt van het centrale gezag. De kun-

>>> vervolg pagina 5



 
Kunst = ondernemen
In gesprek met Michel Schoonderbeek

Het bedrijf Schipper Bosch is een vast-

goedontwikkelaar in Amersfoort. Het 

is een bedrijf dat al vele spraakmakende 

projecten op zijn naam heeft staan. Met 

lef en durf pakt het nieuwe projecten 

aan. Michel Schoonderbeek heeft de lei-

ding van de onderneming. Hij is kunst-

koper en sponsor. Collega-ondernemers 

noemen hem een kunstenaar.

Hoe kan je je eigen kunst maken en dat aan de man 

brengen? 

Die vraag geldt voor een kunstenaar, 
maar een goed bedrijf stelt zichzelf 
dezelfde vraag. Het bedrijf van Michel doet 
alleen die zaken waar het affiniteit mee 
heeft. Dat is dus niet zomaar vastgoed 
ontwikkelen los van zijn omgeving. Je kan 
alleen een goed project ontwikkelen als je 
het beziet in de context van zijn omgeving. 
Bovendien, het werk moet de kwaliteit 
hebben die je wilt, maar je moet het óók 
aan de man brengen. Heb je geen verstand 
van geld, huur dan iemand in die dat wel 
heeft. Heb je een bepaalde techniek niet in 
huis: koop het in. Lukt het je niet om te ver-
kopen, neem dan een verkoper in de arm. 
Zo simpel is het. 

Michel bezocht afgelopen jaar de Rijks-
academie. Hij werd helemaal enthousi-
ast van het werk van een kunstenaar uit 
Londen. Hij wilde wel werk van hem kopen. 
De engelse kunstenaar verwees Michel 
gelijk naar zijn galeriehouder in Londen. 
Het was voor Michel even slikken, maar hij 
gaf hem uiteindelijk groot gelijk. De kun-
stenaar was in Amsterdam om kunst te 
maken: daar was zijn aandacht op gericht. 
Hij was niet naar Amsterdam gekomen om 
zijn tijd te spenderen aan verkopen. Zelf 
heeft Michel ook zo’n houding. Hij houdt 
zich bezig met het concept. Daar gaat 
zijn volle aandacht naar toe. Fiscalisten, 
milieudeskundigen enzovoorts bekijken 
de consequenties van het concept. Die 
houding is voor een kunstenaar ook nood-
zaak: houd je bezig met je vak en laat de 
rest door professionals invullen. Ontdoe je 
in je vak van ruis.

Veel kunstenaars zijn introvert. Die ver-
stoppen zich. Maar verstoppen is geen 
zakelijke kwaliteit. Het verkleint je actie-
radius, het verengt je mogelijkheden. Dat 
is een handicap, zeker in slechtere tijden. 
Juist in slechtere tijden moet je zakelijk 
ruimer kijken. Doe de zaken op de schop. 
Innovatie de beste kans voor de toekomst.

Michel koopt kunst altijd op intuïtie, op 
gevoel. Het liefste koopt hij bij de kunste-
naar. Hij weet dan zeker dat de kunstenaar 
alles krijgt. Als hij bij een galerie koopt, 
dan het liefste bij een galerie met een 
missie. Een galerie moet weten wat hij wil 
met de aangesloten kunstenaars. Ook als 
hij bij een galerie koopt, heeft Michel de 
nadrukkelijke wens om de kunstenaar zelf 
te spreken. Het is fascinerend om de jonge 
mensen te ontdekken, te horen wat hun 
beweegredenen zijn. En bij Michel loert 
het bedrijf altijd mee: zijn de kunstenaars 
of hun ideeën inzetbaar in het bedrijf of 
nuttig voor een project. Daarom is het 
ook nodig om de kunstenaar te spreken. Er 
moet een klik zijn, Een goed gesprek of een 
brainstorm moet in goede aarde vallen. 
Soms krijgt een kunstenaar de opdracht 
om bijvoorbeeld een relatiegeschenk te 
maken. Het kan ook verder gaan.

Twee à drie maal per jaar gaat Schipper 
Bosch met een klein gezelschap op pad. 
(Potentiële) Projecten bezoeken, daarover 
filosoferen en brainstormen. Out of the 
box denken. Soms gaan er kunstenaars 
mee. Iedereen die mee gaat schrijft zijn 
eigen verhaal op. Inspiratie opdoen, dat 
vastleggen in een boekje zodat het langer 
meegaat en voor iedereen beschikbaar is. 
Het zijn altijd doelgerichte trips om inspi-
ratie voor nieuwe projecten op te doen, 
om de affiniteit met een zaak te proeven. 
Doordat er altijd externen in het reisgezel-
schap zitten, krijgt het bedrijf ook binding 
met andere organisaties.

Kunst = ondernemen. 

Als je als kunstenaar niks onderneemt 
op het zakelijke vlak, dan haal je je eigen 
bestaansrecht weg. Soms hoor je dat een 
kunstenaar zich geremd voelt als hij reke-
ning moet houden met de context, met de 
maatschappelijke omgeving. Michel vindt 
dat onzin. Hijzelf houdt per definitie reke-
ning met de maatschappelijke context, 
maar hij zorgt er voor dat hij zelf de stu-
ring en het initiatief in handen houdt. Hij 
zegt nee, wanneer hij een project niet ziet 
zitten en ja als hij er affiniteit mee heeft. 
Primair gaat het hem om de inhoudelijke 
betrokkenheid; de financiële consequen-
ties volgen. Een kunstenaar kan dezelfde 
houding volgen. Sterker nog: zijn kunst zal 
alleen maar beter worden als ze duidelijk 
binnen een context past.

Zijn bedrijf heeft projecten afgeblazen 
als het project en de omgeving niet mat-
chen. Je wilt een stad mooier maken, leef-
baarder. De projecten die je realiseert zijn 
ook gelijk ambassadeur van je bedrijf. Als 
een project niet klopt mis je deze beide 
targets. Soms heeft iets meer tijd nodig, 
soms moet je het gewoon helemaal afbla-
zen. Dezelfde houding heeft Michel ook ten 
aanzien van de kunst die hij koopt. Zo heeft 
hij prachtige piramides gekocht, maar ze 
staan nog ingepakt; hij kan de objecten 
letterlijk nog niet in een context zetten. Er 

komt een moment dat het allemaal klopt 
en past. Of dat ie ze de deur uit doet.

Leeftijd en rijping

Leeftijd en rijping spelen zeker een rol. 
Dat geldt voor de kunstenaar, dat geldt 
voor de ondernemer. Ook een ondernemer 
heeft pas na zijn 50e door waar het om 
draait. Niks pensioen: na je 65e vallen veel 
dingen op zijn plaats en geef je jezelf ook 
veel meer rekenschap waar je staat. Dan 
wordt ondernemen pas echt plezier.

90% van de kunstenaars kan niet leven 
van zijn kunst. Subsidie voegt niets toe aan 
de inhoud. Subsidie houdt alleen een kun-
stenaar in stand, houdt alleen de potentie 
open dat het iets kan gaan worden. Michel 
raadt iedere kunstenaar aan subsidie 
binnen te lepelen (of laat dat anderen voor 
je doen). Daar is niks mis mee. Houd echter 
wel in de gaten dat het binnenhalen van 
geld niets toevoegt aan de inhoud waar je 
als kunstenaar mee bezig bent. Het maakt 
het hooguit makkelijker.

Amersfoort moet weer ambitie tonen

We kruipen teveel als soortgenoten bij 
elkaar. Op een vastgoedmeeting kom je 
alleen vastgoedmensen tegen. Dat is nou 
niet direct blikverruimend. Hooguit ver-
moeiend. Ga naar buiten! Wat voor de 
vastgoedmensen geldt is ook geldig voor 
de kunstenaars: kijk om je heen!

Kunstenaars zijn individualisten. 
Natuurlijk is het dan een goede zaak om 
met collega’s gezamenlijke stappen te 
ondernemen. Kijk dan wel eerst of je elkaar 
met die gezamenlijke stappen klemzet of 
dat je elkaar daarmee op een hoger plan 
tilt. Zoek vooral ook buiten je eigen ter-

rein. Verbind je eigen kwaliteiten met die 
van anderen en kijk over de eigen grenzen 
heen. Doe dat niet arrogant, want met 
arrogantie ga je het de komende tijd niet 
redden. Als je je niet verbind, dan blijf je 
alleen staan en dan is het maar zeer de 
vraag of je je staande weet te houden. 
Michel realiseert zich dat deze benadering 
voor kunstenaars lastig is: het is een indi-
vidueel volk. Bovendien zit deze benade-
ring niet zo in de vezels van Amersfoorters. 
Niet bij de kunstenaars, niet bij de politici 
en ambtenaren, niet bij het bedrijfsleven. 
Je kunt zo’n houding natuurlijk niet drop-
pen. Dat moet groeien, de mensen moeten 
het zelf willen. Maar als we op dit punt 
niks ondernemen, dan vlakt Amersfoort 
helemaal af. De mensen met ideeën trek-
ken weg; die vinden hier geen goede sfeer. 
Dat zie je ook op festival gebied. Festival 
Etcetera is zo langzamerhand uitgedoofd. 
Hoe krijg je nu in amersfoort weer een fes-
tival waar mensen met ideeën en energie 
op af komen? En de aspiraties moeten dan 
niet op lokaal niveau blijven, of nationaal. 
Amersfoort, heb ambitie! Denk internatio-
naal!

Amersfoort heeft geen kunstacademie. 
Dat is jammer, want dat levert dynamiek 
op en een voedingsbodem om ambities 
te laten wortelen. Daarom is het zo ont-
zettend van belang om podia in amers-
foort te hebben met actuele kunst, met 
lijnen naar wat internationaal gebeurt. 
Amersfoort moet daarbij leren om vrijer te 
denken; elkaar niet in de tang houden. Om 
zo’n sfeer te creëren heb je tijd nodig. Gun 
projecten die in deze richting werken een 
kans van 10, 15 jaar om zich te bewijzen.  
∆ron jagers∆



D’66

Amersfoort moet een culturele groei-
stad zijn. Kunst en cultuur moeten voor 
alle inwoners zo aantrekkelijk en toe-
gankelijk mogelijk zijn. De gemeentelijke 
ondersteuning van kunst en cultuur zal 
gericht worden op vormen die niet vanzelf 
ontstaan of blijven bestaan. Experimen-
tele kunst valt daaronder.

Cultuur heeft een belangrijke economi-
sche waarde. Een breed cultureel aanbod 
garandeert een aantrekkelijk vestigings-
klimaat. Daarom vindt D66 dat extra moet 
worden geïnvesteerd in dwarsverbanden 
tussen cultuur en economie.

Het steunen van kunst en cultuur is 
het delen van de welvaart. D66 wil meer 
kunnen sturen op basis van resultaten 
onder meer door middel van subsidiecon-
tracten. D66 is er ook voorstander van de 
hoogte van subsidies afhankelijk te stellen 
van de gelden die van derden zijn binnen-
gekomen.

Er moet een ‘culturele basisinfrastruc-
tuur’ worden ontwikkeld. Welke cultu-
rele voorzieningen zijn onlosmakelijk met 
Amersfoort verweven dan wel gezichts-
bepalend voor de stad. Voor alle overige 
voorzieningen geldt een aparte regeling.

D66 wil dat Amersfoort haar inwoners 
grote podiumproducties moet kunnen blij-
ven bieden. Dat kan niet in de huidige Flint.

BURGERPARTIJ AMERSFOORT

Volkscultuur gaat boven elitecultuur. 
Amersfoort is gediend met een creatieve 
cultuur, vooral vanuit het oogpunt van 
een levendige, vitale stad waar mensen 
hun creatieve talenten actief en passief 
kunnen beleven.

De BPA wil tegenwicht bieden aan het 
beleid van de Amersfoortse politieke 
kunstpausen, die dure elitecultuur als 
norm voorschrijven. De BPA vindt steun 
aan musea, podiumkunsten (schouwburg, 
theater, concerten maar vooral amateur-
kunst beoefening) en muzikale manifesta-
ties van groot belang. Een steun die moet 
leiden tot een brede deelname aan die 
activiteiten door de bevolking van Amers-
foort. Elitaire cultuuruitingen zijn niet in 
het belang van Amersfoort.

Wat de BPA betreft zijn dure investe-
ringen in een Armandomuseum voor een 
handjevol mensen teveel van het goede. 
De BPA besteedt dat geld liever aan sti-
mulering van jeugddeelname, het uitbrei-
den van de marktmogelijkheden (boeken, 
speelgoed, curiosa, kunst etc. etc.).

Mondriaan is voor Amersfoort en de 
abstracte kunst een icoon die het investe-

ren waard is en waarnaast als populaire 
tegenhanger de naïeve Amersfoortse schil-
derschool met Toon Tieland als publieks-
trekker voor de museale balans moet 
zorgen. 

PVDA

Kunst en cultuur is meer dan franje. Het 
slaat bruggen, biedt trots en hoop en is 
een bron van inspiratie. Voor veel mensen 
speelt cultuur een belangrijke rol: het is 
iets waar je zelf mee aan de slag kunt. 

De PvdA wil dat jongeren zo vroeg 
mogelijk in aanmerking komen met kunst 
en cultuur: versterking van het kunston-
derwijs en het bezoek aan culturele instel-
lingen.

Cultuur draagt bij aan het imago van 
een gemeente en aan de lokale identiteit. 
Een centrumgemeente kan zich er mee 
onderscheiden: Amersfoort als festival-
stad. 

Amersfoort is een jonge stad. Het fes-
tivalaanbod voor jongeren staat hier nog 
onvoldoende mee in verhouding. Daarom 
wil de PvdA dat jongeren betrokken zijn 
bij de programmering van het cultuuraan-
bod.

De partij wil voldoende werkruimte 
voor jonge, startende kunstenaars. Leeg-
staande gebouwen kunnen hiervoor uit-
komst bieden.

De gemeente moet zich inzetten voor 
een jeugdcultuurfonds om kunstbeoefe-
ning breed toegankelijk te maken.

De partij pleit meer aanmoediging voor 
private initiatieven van kunst en cultuur-
instellingen. De gemeente helpt kunste-
naars bij het zoeken naar publiek/private 
financiering.

De partij pleit voor een groter pop-
podium voor De Kelder, een nieuw onder-
komen voor Scholen in de Kunst met een 
theaterpodium voor de amateurkunst.

CHRISTEN UNIE

Het cultuurbeleid moet erop gericht 
zijn kunst en kunstenaars midden in de 
samenleving te plaatsen. Kunst in de 
openbare ruimte mag herkenbaar zijn en 
verrassend. Dat maakt de publieke betrok-
kenheid groter. Ze kan bovendien bijdra-
gen aan verbetering van private investe-
ringen in de kunst. In beginsel dient de 
kunstenaar zelf in staat te zijn zijn brood 
te verdienen met zijn werk. Overheidson-
dersteuning is daarom in beginsel alleen 
projectmatig van aard. 

Het ondernemerschap van kunstenaars 
moet bevorderd worden. Het bedrijfsleven 

wordt gestimuleerd kunst en cultuur te 
ondersteunen.

De overheid toetst alle vormen en rege-
lingen voor indirecte subsidiëring van de 
kunst aan effectiviteit en doelmatigheid. 
Pornografisch of anderszins omstreden 
materiaal komt in ieder geval niet voor 
indirecte subsidiëring in aanmerking.

CDA

Kunst is er voor iedereen. Het 750 jarig 
bestaan van Amersfoort is groots gevierd. 
Het is belangrijk de daardoor ontstane 
samenwerking tussen culturele instellin-
gen, kunstenaars, gemeente en bedrijfs-
leven vast te houden. Niet alleen door het 
geven van subsidies. Het CDA daagt kun-
stenaars uit om óók ondernemer te zijn. 
De gemeente kan initiatieven met maat-
schappelijke meerwaarde dan een financi-
ele impuls geven.

Maar kunst en cultuur zijn er voor ieder-
een. In het gemeentelijk beleid moet juist 
ook aandacht gegeven worden aan het 
faciliteren van niet-beroepsbeoefenaars.

Kortom: de gemeente zet zich in voor een 
gevarieerd cultuuraanbod met aandacht 
voor verschillende doelgroepen, stimu-
leert samenwerking tussen kunstenaars 
en bedrijfsleven en laat maatschappelijke 
meerwaarde meewegen bij subsidietoe-
kenning. 

GROENLINKS

Groenlinks wil dat de gemeente een 
goed plan uitwerkt voor het toekomstige 
aanbod van topvoorzieningen. 

GroenLinks heeft een duidelijke priori-
teit: culturele voorzieningen dicht bij huis. 
Op wijkniveau is er behoefte aan ruimte 
voor theater, dans, muziek en beeldende 
kunst. Groenlinks wil dat kunstenaars uit 
de wijk zelf worden gevraagd. Met name 
ook allochtone kunstenaars kunnen dan 
een kans krijgen. Heel veel verouderde 
winkels en bedrijfsruimten om te bouwen 
tot studio.

De bestaande instellingen voor kunst en 
cultuur moeten worden geprikkeld om de 
boer op te gaan. De methode? Subsidie niet 
laten afhangen van bezoekersaantallen, 
maar van hun bereik waar dan ook in de 
stad. We willen de subsidies voor amateur-
kunst in stand houden.

Groenlinks wil dat er ook subsidie komt 
voor initiatieven van jongeren op het 
gebied van Urban Art. 

Beeldende kunstenaars kunnen vooral 
gesteund worden met opdrachten in 
plaats van subsidie. 

Lees, geniet of huiver

Het is weer verkiezingstijd.
Kunst in de partijprogramma’s:  

Verkiezingstijd. Bij maarwaaromdan.nl 

is dat de tijd om de websites van de poli-

tieke partijen in Amersfoort te bezoe-

ken. Hoe denken de partijen over kunst? 

Wat willen ze met kunst? De partijpro-

gramma’s vormen de barometer van het 

weer dat de kunsten in Amersfoort de 

komende vier jaar tegemoet mogen zien. 

We hebben een samenvatting gemaakt 

voor deze krant. Een samenvatting kent 

natuurlijk haar beperkingen. Dus als u 

alles nog eens volledig wilt nalezen: 

www.maarwaaromdan.nl. Natuurlijk 

kunt u ook bij websites van de partijen 

zelf op bezoek gaan en de volledige pro-

gramma’s lezen.



Er moet een goede infrastructuur op het 
gebied van cultuureducatie komen.

SP

Cultuur is onmisbaar voor ontmoeting 
en sociale binding in de stad. Historisch 
besef blijkt uit het behoud van oude 
gebouwen en terreinen of verwijzingen 
uit het verleden in nieuwbouw. Biblio-
theken en musea zijn onmisbare schakels 
voor verspreiding van cultuur en moeten 
daarom laagdrempelig en betaalbaar 
zijn voor alle inkomensgroepen. Scholen 
moeten vrij toegang hebben tot de gesub-
sidieerde musea. 

De SP wil cultuur minder elitair maken. 
Stimuleren cultuurdeelname door jong en 
oud.

De belangstelling voor theater is te ver-
groten door meer podiumkunsten in wijk-
centra op te voeren. Gebruik de wijkcentra 
als permanente gratis expositieruimte.

Kwaliteit gaat boven kwantiteit, met 
name bij festivals. Houd festivals gespreid 
over de stad, met de nadruk op kleinscha-
ligheid. Poppodium De Kelder en plaatsen 
voor levende muziek en jongerencultuur 
verdienen structurele subsidies en promo-
tie.

Steun lokale kunstenaars
De gemeentelijke financiële middelen 

voor cultuur worden niet in zijn geheel 
in megalomane projecten en cultuurtem-
pels gestoken, maar ook in een goede en 
toegankelijke programmering en projec-
ten voor jongeren en beginnende kunste-
naars. Zorg voor betaalbare atelierruimte 
en aankoop van kunstwerken voor bijvoor-
beeld buurthuizen en wijkcentra. Biedt 
structureel steun aan jonge initiatieven.

De VVD 

is voorstander van het op peil brengen 
van investeringen in cultuur- en sport-
voorzieningen met het groeiende inwo-
neraantal van Amersfoort. De VVD vindt 
echter wel dat instellingen niet alleen 
afhankelijk moeten zijn van overheids-
subsidies. De VVD pleit dan ook voor zoge-
noemd cultureel ondernemerschap.

De VVD ziet de bibliotheken in Amers-
foort als belangrijke bron van kennisover-
dracht en ontspanning.

 Om de lusten maar ook de lasten van 
evenementen gelijkelijk over de stad te 
verdelen, is de VVD voorstander van even-
wichtige spreiding van grootschalige eve-
nementen over de wijken in Amersfoort.

Voor de aankomende periode zet de 
VVD zich in voor:

Ruimere openstelling bibliotheek;
Investeren in cultureel ondernemer-

schap;
Gevarieerd aanbod van culturele activi-

teiten en evenementen;

Trots op NL, Amersfoort

De woorden kunst en cultuur komen 
niet voor in het programma.

NCPN, Amersfoort

De woorden kunst en cultuur komen 
niet voor in het programma.

stenaars lopen hierin voorop: zij zijn een 
soort wandelend netwerkorganisme. Hier 
een projectverbinding, elders een project, 
verbindingen met uiteenlopende zaken. 
Muzikanten zijn daar een sterk voorbeeld 
van. Als je dan naar zo’n kunstenaar, zo’n 
netwerkorganisme kijkt, dan zie je ook dat 
de financiering uit uiteenlopende bronnen 
komt. Daar zit gelijk ook de kracht om door 
te gaan, wensen van centrale financier-
ders negerend. Doordat je in een netwerk 
veel dichter op je publiek zit, zullen de tus-
senlagen veel minder belangrijk worden. 
Zie opnieuw de muziek industrie. De 
muzikant die crowdsurft werkt gelijk aan 
“crowdfinancing”. De kunstenaars staat 
dus voor de opgave: vindt het publiek dat 
met jou een commitment wil. Dit is de weg 
voor de “vermaakskunst”. Voor de dwars-
ligger ligt dat ingewikkelder. Het kenmerk 
van die kunst is juist dat er weinig publiek 
voor is en een dwarsligger is in aanzet 
natuurlijk niet het lieverdje van het grote 
publiek. Integendeel. Vooralsnog moet die 
het zoeken in overheidsfinanciering.

Het experiment houdt het theater en 
het museum levendig en aantrekkelijk. Het 
experiment is noodzakelijk. Het geld daar-
voor wordt nu gevonden bij de afnemers en 
de overheid. Maar dat is de afnemerskant. 
Hoe zit het aan de producerende kant? 
Dan gaat het om dat deel dat in andere 
sectoren innovatie heet, dat research en 
development heet. De financiering en pro-
ductie van echte experimentele kunst is 
te rechtvaardigen vanuit r & d motieven. 
Het mag mislukken, het kan afschrikken, 
maar het kan ook nieuwe ontwikkelingen 
in gang zetten. Het kan de bron van iets 
geweldigs zijn. Het inzetten van gelden op 
brancheniveau zijn vanuit dit principe te 
rechtvaardigen. Maar moet alleen de over-
heid die hier fondsen afscheiden?

Kunst als innovator in het bedrijf?

In feite gebeurt dit al. In grote bedrij-
ven tenminste. Alleen is het niet zicht-
baar als kunst/kunstenaar. Maar aan de 
top van bedrijven zitten mensen die zich 
graag laten inspireren door “out of the 
box”denken: dat kunnen kunstenaars zijn. 
Bono zit niet voor niets aan aan alle tafels 
in de wereld. Ook op Nederlandse schaal 
zie je kunstenaars aanschuiven. Dat heeft 
met die vrijheid van denken te maken. 
Maar zoals al eerder gezegd: je moet je 
heel erg zeker voelen, je heel erg onaf-

hankelijk voelen om het grensoverschrij-
dende van “out of the box” denken aan te 
kunnen. Je laten ontregelen, betekent dat 
je je laat optillen, zonder te weten waar je 
weer terechtkomt. Vanuit je existentiële 
zekerheid weet je dat je weer met beide 
benen op de grond terecht komt. Alleen op 
een andere plaats. Het is niet veel mensen 
gegeven om je authentieke zelf te blijven 
en je toch te verhouden tot de top èn de 
context waarbinnen de top werkt.

Je hebt kunstenaars die in een zoek-
proces zitten, dat nauwelijks interessant 
is voor de buitenwacht. Er zijn er ook die 
aan het zoeken zijn, waarbij de buiten-
wacht met gespitste oren en scherpe blik 
het zoekproces volgt, omdat het voor hen 
ook wel eens relevant zou kunnen zijn. Het 
zoekproces van die kunstenaars vertoont 
een grote analogie met het zoekproces 
waarin ook ondernemers zitten. Ook zij 
worstelen met vragen als: wat voltrekt er 
zich in de maatschappij? Welke bewegin-
gen zijn relevant? Waar zit continuïteit, 
waar discontinuïteit? En is discontinuïteit 
ook een kans? Kunstenaars kunnen op 
deze vragen inspireren, ze kunnen zaken 
blootleggen, morele dilemma’s oproepen. 
Dat is interessant, ook voor ondernemers.

Je kunt deze kunstenaars vinden onder 
de oudere generaties, maar zeker ook 
onder de jongere. Het gaat erom dat de 
kunstenaar zich bezig houdt met de exi-
stentiële vraag. En dat is generatie-onaf-
hankelijk. Terwijl het maar zeer de vraag 
is of een oudere een adequate reflectie 
kan geven op de wereld van de jongere 
generatie en vice versa. De meeste kunst 
is maar beperkt houdbaar. Veel kunst in 
de openbare ruimte was legitiem toen het 
geplaatst werd. Nu ervaart menigeen het 
als schroot. De tijd schift totdat er iconen 
overblijven. Is Van Het Reve houdbaar? 
Zijn boek “de avonden” staat, is een icoon 
en toonbeeld van een stijl. Maar dit boek 
vormt allang geen referentiepunt meer 
voor de leefwereld van de generaties na 
Van Het Reve. Het leeuwendeel van de 
kunst heeft geen eeuwigheidswaarde.

Er zit een groot gevaar in het duiden 
van een groep als een eenheid, zoals bij-
voorbeeld de nix-generatie of de patatge-
neratie. Je ontslaat jezelf dan van de ver-
plichting om je er in te verdiepen, je hoeft 
geen individueel contact meer te maken. 
Met als risico dat je allerlei ontwikkelin-
gen ontkent, niet wil zien, want het past 

niet in je beeld. En dat terwijl in de nieuwe 
generaties de kiem ligt voor de trends en 
ontwikkelingen in de toekomst. De over-
heid hobbelt in dit geheel achteraan. De 
samenleving is ontwikkelt van een papie-
ren maatschappij naar een gemeenschap 
waar allerlei media een invloed uitoefenen 
en waar de tijdspanne van bewegingen 
veel korter zijn geworden. De overheid 
heeft vooral nog een papieren beleidsnota 
opvatting. Nu hoeft dat ook niet vervan-
gen te worden door spreadsheetmanage-
ment, maar het zou prettig zijn om ook als 
overheid keer op keer de werkelijkheid te 
benoemen en daarbij aan te sluiten. Het is 
een noodzakelijke voorwaarde om binding 
te houden met àlle groepen in de samen-
leving.

Stedelijk cultuurbeleid

De leidende discussie bij cultuurbeleid 
is vaak: wat willen we dat er in de stad 
gebeurt. Het leidend beginsel zou echter 
veel meer moeten zijn: wat wil ik zijn als 
stad. Vervolgens nodig je de maatschappe-
lijke sectoren uit om daar een bijdrage aan 
te leveren. Het eerste concept zit te veel in 
het gedachtengoed van de maakbaarheid 
van de samenleving. Je kan wel zeggen 
dat je van Amersfoort een topstad wil 
maken op jazzgebied, als er geen indivi-
duele muzikanten met noten op hun zang 
wonen kan je het wel vergeten. Het wordt 
al interessanter en relevanter als Amers-
foort zou kijken naar bijvoorbeeld zijn 
geworteldheid in religieuze groepen, zou 
kijken naar zijn ligging - enerzijds leunend 
tegen een urbane omgeving en anderzijds 
natuurgebieden. De stad zou allerlei maat-
schappelijke sectoren kunnen uitnodigen 
om daar een reflectie op te geven.

Beleid wil helderheid. Het probleem 
van een zoektocht is dat het een pad 
door mistig gebied is. Zo’n zoektocht is 
ook vaak persoons- en locatiegebonden. 
Beleidsmatig een crime, want de uiter-
ste consequentie is dat overheden wel-
licht meer individuen zouden moeten 
ondersteunen: hier, pak aan en doe er 
wat moois mee. Dat druist helemaal in 
tegen ons systeem. Dat systeem is niet 
gebaseerd op vertrouwen maar op con-
trole, op helder toetsbaar in plaats van 
mistig zoeken. De overheid doet zaken met 
rechtspersonen door middel van openbare 
aanbesteding; er is een stevige weerstand 
om te investeren in personen, die nou 
net het verschil zouden kunnen maken. 
∆ron jagers∆ 

>>> vervolg pagina 3

Gewoon doen

Burger

Partij

Amersfoort

Lijst 4
www.burgerpartijamersfoort.nl - Telefoon 033-4694909

e-mail: fractie@burgerpartijamersfoort.nl
Postbus 1001 - 3800 BA Amersfoort

adv 11-2009.indd   1 15-12-2009   11:43:55

VERKIEZINGSPROGRAMMA SP AMERSFOORT 2010-2014



ALS WAS

De Gibson van mijn vriend
Zijn eeuwige maîtresse die
Hangend om zijn hals zijn 
Hart liet spreken

Verhalen liet verhalen
Echo’s in de tijd
Snijdend scherpe soli
Van heel diep onderuit

En drums geknepen
Leunend op de beat
Met bassen op de been 
Gehouden, ja gestut

De angel in de saxen
Pikken het refrein dat
Lang op zich liet wachten 
En verlangen deed

De aandacht van de dames
Na afloop in de kroeg
De highfives van de heren
Wat een prachtig feest

De krant van louter lof
Of plaatselijk talent
Gedreven en bejubeld en
Glossy, glamour, brand

Nu nippend op kantoor
Aan veel te dure wijnen
Aan mannen in ‘t krijt
En vrouwen in ’t slop

Vintage vamps forever
Met retro aan de wand
Misschien een eeuw geleden
Waar het toen wel was

Arjen van der Linden

Arjen vd Linden is gekozen tot Stadsdichter

van Amersfoort.

Maakt financiële opvang  
kunstenaars creatief en gelukkig?

Kunstenaars lijken een onzichtbaar bestaan te hebben in onze maatschappij wanneer 

het gaat om de juiste voorzieningen. Een vangnet wanneer de verkoop van creaties 

tegenvalt bestaat voor sommigen weliswaar, maar het voorziet mondjesmaat in een 

uiterst sober leven.

Henk van den Bosch is beeldend kunste-
naar en heeft zijn atelier in Amersfoort. 
“Als beginnend kunstenaar ambieerde 
ik wat velen met mij ambiëren en wat 
ik eigenlijk nog steeds voor ogen houd. 
Erkenning als kunstenaar en daarmee het 
succes dat je hoopt te bereiken. Voorop 
staat het artistieke proces van kunst maar 
wanneer het kunstenaarsschap erkent 
wordt door derden heeft dit zeker effect”.

“Een financiële zekerheid maakt je niet 
per definitie creatiever maar prettig is het 
zeker wel’’.

Creatief ben je in voor- en tegenspoed, 
daar doet een financiële prikkel niets 
aan af. Wel heeft het zijn weerslag op je 
gemoedstoestand. Als je veel verkoopt, 
zal er ook meer geproduceerd moeten 
worden. En dit zorgt vervolgens voor een 
bepaalde werkflow. Het stimuleert en 
heeft een positief effect op het ritme 
waarin je werkt. Geld maakt niet creatie-
ver maar heeft in die zin wel een positief 
effect op de productiviteit’’, alsdus Henk 
van den Bosch. 

Goede kunst is meer dan het beeld 
alleen, het concept en de boodschap 
erachter zijn minstens zo belangrijk. Een 
kunstenaar wil duiden en zoekt daarin 
zijn eigen weg. Kunstenaars bevinden 
zich nog vaak op een eiland en daarin zou 
een kentering misschien wenselijk zijn. 
Een intensievere samenwerking met de 
gemeente , bedrijven en instanties kan de 
kunst in een ander perspectief plaatsen. 

Wat Henk van den Bosch betreft gaat 
het niet zozeer over het op de kaart zetten 
van Amersfoort als kunststad. Dit kan een 
voortvloeisel zijn maar geen doel op zich. 
Maar wanneer het gaat over een betere 
profilering van kunstenaars sluit hij direct 
aan. “Het is prettig wanneer een soort 
platform gecreëerd wordt waar ruimte 
is voor uitingen. Op die manier kunnen 
nieuwe ideeën ontstaan en dat kan weer 
leiden tot nieuwe creaties’’.

De verantwoordelijkheid ligt zowel bij 
de gemeente als bij de kunstenaars wan-
neer het gaat over een geringe samenwer-
king tot nu toe. Kunstenaars zouden in 
werkhouding misschien wat kunnen ver-
anderen. Door zich actiever op te stellen in 
het presenteren van plannen en ideeën bij 
de gemeente. Maar dat betekent ook een 
andere interesse. Hoe kun je als kunste-
naars inspelen op politieke punten? Met 
welke problemen heeft de stad te maken 
en welke rol kan de kunst hierin vervul-
len? Kunstenaars kunnen best allianties 
aangaan.

Vooralsnog is de communicatie erg een-
zijdig te noemen. En daarin zou met de 
juiste inspanning wat mogen verande-
ren. De gemeente zou kunstenaars eerder 
kunnen betrekken in politieke processen. 
Direct vanaf het starten met een onder-
werp kunstenaars vragen naar hun visie 
met betrekking tot het onderwerp in rela-
tie tot de kunst. 

“Op die manier wordt de meerwaarde 
van kunst inzichtelijker. Voor de kunste-
naars is het aantrekkelijk omdat het de 
mogelijkheid biedt hun oeuvre verder uit 
te breiden. Hierdoor  kunnen zij inkomen 
vergaren. Evengoed kan een kunstenaar 
zijn eigen werk blijven maken, maar door 
meer te participeren in de locale politiek 
en inherent daaraan het vervullen van 
opdrachten, kan kunst een veel bredere 
rol vervullen. Tot nu blijft die kans nog 
liggen”, aldus Henk van den Bosch.

“Een hele kunstenaarskolonie krijg je 
niet op gelijke lijn. En dit moet ook niet het 
streven zijn. Maar dat neemt niet weg dat 
je met gelijkgestemden misschien meer 
kunt realiseren. Een manifestatie, een rei-
zende ‘boodschap’, een tijdelijke opdracht. 
Als de hoofden bij elkaar gestoken worden 
kan daar heel wat moois uit ontstaan. Dit 
gebeurt alleen nog weinig”.

Een bundeling van krachten kan ook 
betekenen dat er meer voor kunstenaars 

gerealiseerd kan worden. Bijvoorbeeld een 
financiering voor een permanente exposi-
tieruimte. In verdere mate een facilitaire 
ondersteuning in de sfeer van reclame- en 
p.r.-activiteiten inzetten zodat er meer 
bekendheid onder het publiek komt. “Toch 
is dit minder eenvoudig omdat kunste-
naars eigengereid zijn en vaak zeer indivi-
dualistisch werken”, volgens Henk van den 
Bosch.  

Kunstenaars benaderen hun vak  met 
gepaste egards. En daarin willen ze ook 
erkend worden. Een gedegen opleiding op 
het gebied van kunst. Goed literair onder-
legd en theoretische kennis verder uitge-
werkt in de praktijk met daarin een zeer 
herkenbare stijl. Toch is het misschien van 
levensbelang om in houding wat flexibeler 
te worden waardoor er meer mogelijkhe-
den gecreëerd kunnen worden. 

Een goed financieel opvangnet vanuit 
de overheid en gemeenten kan een stimu-
lans zijn om toch te kiezen voor het kunste-
naarsbestaan. Dit hoeft niet rechtstreeks 
met individuele subsidies maar kan ook 
doordat  kunstenaars opdrachten krijgen 
of, indirect, participeren in een door de 
overheid gesubsidieerde manifestatie. In 
tijden van crisis treft het zeker ook de kun-
stenaars. Mensen worden voorzichtig met 
geld uitgeven. De aanschaf van een doek 
of een beeld, het zijn uitgaven die ook wel 
wat langer kunnen wachten. Jonge kun-

In gesprek met Henk van den Bosch

Muriel van der Heijden

stenaars laten zich misschien meer leiden 
door het toekomstperspectief. Omdat een 
leven als kunstenaar zijn tol zal eisen is 
het niet ondenkbaar dat jong talent het 
beroep al vroegtijdig, zoniet al voor aan-
vang van het starten met de kunstacade-
mie, aan de wilgen hangt.

En daar zit net een pijnpunt. Laat de 
kunstenaar zich dan leiden door geld of 
wordt het werk evengoed vervaardigd 
en zijn financiële invloeden van buitenaf 
niet merkbaar? En in hoeverre wil een 
gemeente haar stempel drukken op het 
geld? Wordt het dan alleen nog maar 
kunst in opdracht van de gemeente?

Een kunstenaar is en blijft een kunste-
naar, maar een financiële buffer zorgt 
zeker voor een positieve stimulans vol-
gens Henk van den Bosch. Dat daar een 
bepaalde verantwoording in gevraagd 
wordt is meer dan logisch. Je kunt niet 
zomaar geld ontvangen en daar verder 
geen verplichtingen tegenover stellen. 
“Een artistieke vrijheid is natuurlijk wel 
van belang”. ∆muriel van der heijden∆



Eén verfstreek is al 5!

stenaarschap eigenlijk net zo goed bij het 
grof vuil zetten. Ik kan er om lachen, maar 
mijn familie denkt daar over het algemeen 
anders over. Wat voor een ongelooflijk top-
leven ik heb wanneer ik over de Eem uitkijk 
en de ene doorleefde liefdevolle verfstreek 
met de andere afwissel is dan ook niet te 
beschrijven. En men wil het ook niet horen 
want cijfers zijn het helemaal. 

Mijn ideeën over geld en waarde wijken 
dan ook nogal af van veel andere mensen. 
Zo vind ik vrijwel alles belachelijk goed-
koop op het bewonen van een huis na, een 
nogal primaire levensbehoefte. Wanneer 
ik zou moeten kiezen tussen een klomp 
goud of een lp van Frank Zappa gaat mijn 
voorkeur uit naar laatstgenoemde. Vijftig 
fantastische platen afleveren die mij meer 
leerden en leren dan vijf jaar middelbare 
school. 

Er was kort geleden sprake van een 
museumdirecteur uit Noord-Holland die 
zijn collectie zou moeten verkopen. Een 
probleem zou zijn dat bij massale verkoop 
de prijzen dramatisch zouden dalen. Dit 
is te verklaren wanneer je bedenkt dat je 
bij verkoop van twee doeken per jaar de 
hoofdprijs kan vragen, maar bij een groot 
aanbod op de kunstmarkt de vraag enorm 
daalt. Echter, een Willink kun je niet afprij-
zen of opwaarderen, het is wat het is. Dit 
geldt evenmin voor welke andere kunste-
naar dan ook.

De waarde van iets, iemand of een situ-
atie is gewoonweg onzichtbaar. Het zit 
in hoeken en gaten waar je het niet zou 
verwachten. Op dit moment gebeuren er 
duizenden dingen die zijn invloed op mij 
uitoefenen zonder dat ik er weet van heb. 

Fantastische mensen wellicht die ik nu nog 
niet eens ken. Besef dat de man die je uit-
scheldt op straat de persoon kan zijn die 
later jouw vrouw van een ziekte afhelpt. 
Besef dat de persoon die je het liefst op 
zijn bek zou slaan een verrassend inzicht 
kan geven aan jouw zoon. We doen het 
allemaal met elkaar. Akkoord, het klinkt 
enigszins weeïg maar het is daarom niet 
minder waar.

Begrippen als inspiratie en schoon-
heid (maar ook lelijkheid) krijgen minder 
waarde dan ze werkelijk hebben, simpel-
weg omdat ze niet uit te drukken zijn in 
cijfers. Iedereen heeft ervaringen die het 
leven werkelijk op zijn kop zetten. Door-
braken die een blijvende en verdiepende 
indruk maken. Maar druk het maar eens 
uit in waarde. ∆john konijn∆

Een grote Nederlandse dichter en schil-

der zei ooit eens; “Alles van waarde is 

weerloos.” Ik denk dat hij gelijk had. En 

wel omdat alles van werkelijke waarde 

onmeetbaar is. liefde, kunst, een bijzon-

dere ontmoeting, ervaring of inzicht 

kun je moeilijk zoniet onmogelijk tegen 

een bepaalde lijn uitzetten. 

De lat waarmee we waarde voornamelijk 
afmeten heet geld. Als beeldend kunste-
naar word ik dan ook vaak geconfronteerd 
met dit absolute gegeven. “Hee Johnny, 
hoe gaat het met je?” Direct gevolgd met 
de onvermijdelijke vraag; “Verkoop je nog 
wel eens wat?” Wanneer ik bekennend 
antwoord gaat het volgens de vraagstel-
ler normaliter erg goed met mijn kunst, bij 
een ontkennend antwoord zit ik blijkbaar 
in een gigantische dip en kan ik mijn kun-

Commercieel werkende galeries, hoeveel tellen we er in Amersfoort? Aan één 
hand heb je genoeg. Kenmerkend voor de galeries in Amersfoort, is wel dat ze 
allemaal, op een na, toegepaste kunst verkopen, soms gecombineerd met ruimte-
lijk werk en schilderkunst. Er zijn geen commerciële galeries in het hogere seg-
ment, met alleen solo exposities of experimentele kunst. Of kunst die even over de 
grenzen heen kijkt. Die galeries zijn er simpelweg niet. Klaarblijkelijk is de enige 
manier in Amersfoort om de kop boven water te houden: verkoopbare kunst in 
het goedkopere segment. De redactie heeft ∆siem∆ er op uit gestuurd om de sfeer 
te proeven in een van deze galeries: kunst voor boven de bank.

Nu de krantenkoppen al een jaar van 
kredietcrisis spreken, zal ieder domein 
budget in moeten leveren. Zo ook de kun-
sten, vindt Den Haag. Maar valt er eigen-
lijk wat te halen bij de kunst? Van een kale 
kip kun je niet plukken en zeker bij de hoge 
kunsten is er niet veel te halen. Verschil-
lende oplossingen worden per partij aan-
gedragen om toch wat geld weg te sluizen; 
de ene partij wil in ruil voor subsidie de 
kunst meer in dienst van de maatschap-
pij stellen. Anderen willen volledig van de 
subsidiëring af. ‘Laat de kunstenaar zelf 
meedingen op de markt’ of ‘Geef de kunst 
terug aan het volk.’ 

Mooie termen als ‘de boer op gaan’  zou 
de kunstenaar moeten motiveren meer 
eigen initiatief te nemen om zijn werk 
te verkopen. De vraag is of dit een kwes-
tie van initiatief nemen is. Kunstenaars 
worden over het algemeen niet geprezen 
om hun commercieel inzicht. En wat bete-
kent de kunst teruggeven aan het volk? 
Bepaalt de klant voortaan welke kunst de 
kans krijgt om voort te bestaan en welke 
een jammerlijke dood zal sterven? Zal een 

modegril of de smaak van geld de kunst-
business gaan domineren? Zal folklore en 
volkskunst herleven?

Ik ging langs Jurriaan Dijkman - beter 
bekend als Jur - om de zaak van dichterbij 
te bekijken. Jur Dijkman is de eigenaar van 
Amersfoort Art Galerie, een commercieel 
goedlopend bedrijf, waar naast kunst-
benodigdheden een prominente plek is 
ingericht als galerie voor hedendaags toe-
gankelijke kunst. Jur heeft zelf geen kunst-
opleiding gevolgd, maar zogezegd wel ‘een 
grote affiniteit met kunst’. Hij bemerkte in 
het bedrijf van zijn zwager, dat het verko-
pen van kunst hem goed ligt. Nu werkt Jur 
Dijkman als bevlogen kunsthandelaar in 
zijn eigen bedrijf dat sinds 2005 bestaat.

Amersfoort Art Galerie heeft na vijf jaar een vast 

klantenbestand ontwikkeld met een specifieke smaak. 

Waar houdt Amersfoort van?

Jur Dijkman moet een beetje lachen om 
deze vraag. Een tikkeltje gegeneerd om de 
goede smaak van zijn klanten in archety-
pen te moeten vatten. 

‘Kleurrijk werk spreekt erg aan’, zegt 
hij uiteindelijk. ‘Ik heb het wel een tijdje 
geprobeerd met wat soberder werk, maar 
na enige tijd merk je toch dat het niet aan-
spreekt.’ De smaak van de klant is goed 
zichtbaar in de galerie; aan kleur geen 
gebrek. ‘Daarbij niet te gecompliceerd. 
Het moet verkoopbaar zijn. Wat Armando 
maakt, om een voorbeeld te noemen, is 
heel prachtig. Maar niet geschikt om te 
verkopen. Je moet je voorstellen dat een 
kunst aankoop een prominente plek in het 
huis zal innemen van de klant. Los van het 
prijskaartje, zal Armando niet boven de 
bank gehangen worden.’ Jur denkt even 
na. ‘Bovendien moet het geen trucje zijn,’ 
vervolgt hij. ‘Te commerciële schilders, die 
steeds hetzelfde kunstje herhalen, ver-
kopen niet. De klant moet echt het idee 
hebben een uniek schilderij te kopen, wat 
nergens anders te koop is en bij niemand 
anders in huis hangt.’ Jur maakt de ver-
gelijking met een veredelde expo en het 
gevaar er een te worden, als de uniciteit 
van het schilderij niet gewaarborgd wordt. 

Bovenstaande criteria zou je kunnen 
omschrijven als de visie van Amersfoort 
Art Galerie. ‘Koetjes, landschappen en 
fijnschilderen passen niet in de collectie. 
Als galerie moet je toch een specifieke uit-
straling hebben, een specifieke uitstraling 
kiezen.’  

Ik wijs op een schilderij van Peter Donkersloot. Is dit 

geen trucje dan? 

‘Typisch dat je precies dat schilderij eruit 
pikt. Peter van Donkersloot maakt doeken 
waarbij ik lang getwijfeld heb of ze wel 
tussen de collectie passen. Het grenst aan 
een trucmatige manier van werken, ik zal 
moeten bezien hoe het gaat lopen. Of het 
een beetje verkoopt.’ 

Jur benadrukt een aantal keer de verkoopbaarheid 

van het werk als criterium. Staat de kunstliefheb-

ber alias verkoper dan wel achter het werk dat hij 

verkoopt?  

‘Ja, natuurlijk. Als ik er zelf geen goed 
gevoel bij heb, hoe kan ik de klant er dan 

>>> vervolg op pagina 12

Kunst voor 
boven de bank



Per 1 januari dienen ook alle zoge-

naamde zzp’ers (zelfstandigen zonder 

personeel) ingeschreven te staan bij de 

Kamer van Koophandel. Harm van Veld-

huizen, directeur  van de Kamer van 

koophandel zegt het zo:

iedereen die zich handelend begeeft in 

het economische verkeer moet zich per 

1 januari 2010 inschrijven bij de Kamer. 

Het is een wettelijke verplichting. Niet 

inschrijven is in principe een economisch 

delict. Voldoende aanleiding om met 

Harm verder te praten over de Kamer en 

kunst.

Heeft de KvK een visie op het functioneren van de 

cultuursector in amersfoort?

Die vraag moet ontkennend beant-
woord worden. Nee, er is wel een visie op 
de ontwikkeling van bedrijventerreinen, 
maar nee, er is geen visie op de kunst- & 
cultuursector. Toch is er bij de Kamer wel 
sprake van bewustzijn: cultuur is een 
essentieel onderdeel van een stad, maar 
óók van het bedrijfsleven. Harm geeft aan 
dat je aan meer moet denken dan alleen 
aan sponsoring door het bedrijfsleven. De 
medewerkers van een bedrijf zijn verbon-
den met kunst & cultuur en zij brengen 
dat in bij het bedrijf waar ze werken. Een 
bedrijf bestaat uit mensen. Deze mede-
werkers zijn enthousiast voor een bepaald 
cultureel evenement of voor theater of 
voor beeldende kunst of... Een onderne-
ming kan daar niet om heen en houdt er 
ook rekening mee. Kunst & cultuur in een 
stad zijn deel van de vestigingsfactoren 
voor een bedrijf. 

De kunst & cultuur komt ook binnen de 
muren van het bedrijf. Bedrijven organi-
seren exposities, ondernemingen halen 
muziek binnen de muren. Sommige 
bedrijven koppelen zelfs hun identiteit 
aan een kunstenaar. De wat grotere onder-
nemingen vragen van de kunst & cul-

tuur zeer regelmatig een andere bijdrage. 
Acteurs houden medewerkers in rollenspe-
len een spiegel voor. Een dagje op de hei 
is nadrukkelijk gericht op cohesie in het 
bedrijf en beeldend kunstenaars helpen 
daar in werksessies aan mee. Kortom: het 
bedrijfsleven ondersteunt de cultuur. die 
steun wordt vaak onderschat. De steun is 
er en de interactie tussen bedrijfsleven en 
cultuur is ook van belang. Volgens Harm 
is die steun ook van belang voor de cultu-
rele sector. Het is nooit goed om afhanke-
lijk te zijn van één financiële stroom. Zo is 
hij zelf voorzitter van een jazzvierdaagse. 
Deze vierdaagse wordt volledig gefinan-
cierd door het bedrijfsleven. Dat betekent 
dus door vele bedrijven.  Hij geeft toe, het 
fondswerving vergt veel werk, maar een 
brede financiële bedding waarborgt con-
tinuïteit en groei terwijl de onafhankelijk-
heid blijft.

De top-down benadering is in veel 
bedrijven de meest voorkomende. De lei-
ding bepaalt wat er gebeurt. De voorkeu-
ren van de top zijn dan maatgevend. Zo 
is de directeur van Afab gek op voetbal. 
Afab steunt een eredivisie voetbalclub. Het 
is de passie van iemand die aan het roer 
staat en die daarom ook zijn passie kan 
verwezenlijken. Zo langzaamaan onstaan 
er meer bedrijven waarbij een down-top 
perspectief zichtbaar wordt. Dat zie je dan 
gelijk weerspiegeld in de culturele inbreng 
van werknemers, dan wel dat de passie van 
de leiding een bredere steun in het bedrijf 
geniet.

De Kamer participeert actief in het pro-
ject “de creatieve stad”. De kamer is over-
tuigd van de actieve en positieve rol van 
cultuur als het gaat om de ontwikkeling 
van een stad. Cultuur is niet alleen een kos-
tenpost, het is ook een driver van de ont-
wikkeling van de economie in een stad. Je 
krijgt dat pas te zien als je een overall view 
op de stad neemt. Je moet even uit je eigen 
plekje opstijgen en vanuit een breder per-
spectief naar de stad kijken. Dan zie je wat 
voor een drive een dynamische cultuur kan 
hebben, ook voor de economie.

Overigens kan je de creatieve stad niet 
kunstmatig creëren. Je kan het stimuleren, 
je kunt jezelf aantrekkelijk maken als vesti-
gingsplaats, maar je kan het niet droppen. 
Cultuur komt echt vanuit de mensen zelf.

De Kamer doet aan coaching. Als je wilt 
dat cultuur ook een producerende rol gaat 
spelen in de economie, dan kan het door-

sturen van economische know-how zinvol 
zijn. De startersdagen zijn hier een voor-
beeld van. Kunstenaars hebben dezelfde 
rechten als de andere aangeslotenen. Zij 
kunnen dus ook gebruik maken van deze 
dienstverlening van de Kamer. De sugges-
tie om het om te keren hoort Harm met 
een glimlach aan. Hij vindt het zeker geen 
verkeerde suggestie: startersdagen voor 
ondernemers met de vraag “hoe zet ik cul-
tuur in?”.

In hoeverre ziet de Kamer kunst als mogelijkheid tot 

research & development? tot innovatie?

Harm ziet daar wel aanknopingspun-
ten. De Kamer zou meer kunnen stimule-
ren dat bedrijven in de raad van advies en 
de raad van commissarissen kunstenaars 
opnemen. Als je als bedrijf nieuwe gren-
zen wilt zoeken, dan moet je je bedrijf ook 
zo inrichten, dat die impulsen binnenko-
men. Juist deze raden binnen een bedrijf 
kunnen er voor zorgen dat er over grenzen 
heengekeken wordt. Het gebeurt al wel, 
maar zeker  niet bewust en gericht.

Wat mogen kunstenaars, nu ze verplicht lid zijn, 

verwachten van de kamer?

Kunstenaars hebben dezelfde rechten 
als de andere ondernemers en ze mogen 
dus gebruik maken van de diensten van 
de kamer. Ze kunnen de registers raadple-
gen, ze kunnen informatie opvragen over 
doelgroepen, ze kunnen de workshops en 
trainingen bijwonen, etcetera.

De Kamer doet ook aan belangenbehar-
tiging. Zij doet dat natuurlijk met als basis 
de actieve leden. Zo heeft de Kvk tijdens 

het Dutch Open tennistoernooi bijeen-
komsten georganiseerd over: wat is sport-
sponsoring nu eigenlijk. Iets dergelijks zou 
natuurlijk ook in de kunstensector kunnen.

Harm pleit gelijk voor een branche-orga-
nisatie. Kijk naar de andere beroepsgroe-
pen: het levert gewoon een meerwaarde 
op. Hij snapt dat de kunstenwereld sterk 
individualistisch is en drijft op ego’s. Kun-
stenaars zijn moeilijk te organiseren en 
hebben niet zoveel op met het zakelijke 
deel. Het kan wel: kijk naar de wereld van 
de muziek. Muzikanten zoeken vaak ver-
binding met een manager. Die doet de 
klussen waar de muzikant niet voor in de 
wieg is gelegd. Dat model hoef je natuur-
lijk niet alleen bij muzikanten te voeren.

Het culturele thema heeft wel een grote 
analogie met duurzaam ondernemen. Het 
gaat om een lange termijn besef. Dat moet 
groeien. Dat besef moet omgezet gaan 
worden in bewuste keuzes. In een onderne-
mingscyclus zijn meerdere momenten aan 
te geven, waarop organisaties open staan 
voor invloeden van buitenaf. Dat is aller-
eerst bij de start van de onderneming. En 
bij het moment waarop de onderneming 
vernieuwd moet worden. Om dat besef 
door te laten dringen kunnen organisaties 
buiten de onderneming een rol spelen. Zo 
is de overheid bijvoorbeeld een grootinko-
per. Bij de inkoop wordt maatschappelijke 
activiteit als duurzaam ondernemen mee-
gewogen als factor om tot koop over te 
gaan. De overheid zou bij die factoren ook 
kunst & cultuur mee kunnen nemen.

∆ron jagers/harmen zijp∆

Per 1 januari 2010: 
kunstenaars  
inschrijven bij KvK

In gesprek met Harm van Veldhuizen, kamer van Koophandel



Dat begon ik mij voorzichtig af te vragen 

toen ik een aantal maanden geleden een 

korte rondleiding kreeg in het hoofd-

kantoor van de ING in de Amsterdamse 

Bijlmermeer. Het hele kantoor is aange-

kleed met schilderijen en beelden. Prach-

tig hoor, als je het mij vraagt; wat zal 

het een genot zijn om in dat gebouw te 

mogen werken. Maar toen ik hoorde dat 

de ING zelfs speciale kunstrondleidin-

gen in het eigen hoofdkantoor houdt 

en daarbuiten tentoonstellingen orga-

niseert én bovendien haar kunst aan 

musea uitleent, ging ik me afvragen wat 

de bijbedoeling is van deze kunstliefde.

Een paar dagen later moest ik toevallig 
even op de website van De Nederlandse 
Bank zijn. Ik zag daar dat daar zowaar 
een echt kunstbeleid wordt uitgeoefend! 
WAAROM?!  En deze vraag werd alleen 
maar meer prangend toen ik een paar 
weken later op het nieuws zag dat beslag 
was gelegd op de collectie van het Sche-
ringa Museum voor Realisme in Spanbroek 
omdat de DSB in staat van faillissement 
verkeerde!

De afgelopen maanden heb ik mijn hoofd 
gebroken om een verklaring te vinden voor 
de kunstliefde van banken. De eerste ver-
klaring: omdat de directie nou eenmaal 
erg van kunst houdt. Mét of zonder bijbe-
doelingen.

Een tweede verklaring is de wens van de 
banken om door de maatschappij gewaar-
deerd te worden. Er zijn doelen gesteld als 
“het stimuleren van het kunstklimaat in 
Nederland” en “het opbouwen van duur-
zame relaties met gemeenschappen”. Het 
kopen van kunst is (net zoals milieuvrien-

Kunst, door de bank genomen
 
Wat hebben banken toch met kunst? 

 

 

delijk zijn) dus een manier om een goed 
imago te creëren. Ik ben benieuwd hoe de 
effectiviteit van deze doelstelling wordt 
gemeten.

Natuurlijk mag ook het fiscale motief 
voor het hebben van kunst in ten minste 
één geval niet worden uitgevlakt. Het is 
best goed mogelijk dat Dirk Scheringa een 
leuke fiscale constructie hanteerde om via 
zijn museum zijn inkomstenbelasting te 
drukken door het aanschaffen van box-3-
kunst. (staalkaartKUNSTENkrant # 2, zie www.stads-

galerij.nl/staalkaartkunstenkrant.html)

Financiële beweegredenen voor banken 
om kunst te houden zijn moeilijk te beden-
ken, laat staan expliciet te benoemen. Ik 
kan natuurlijk een poging wagen… Als de 
kunst van de banken meer waard wordt, 
moet dit volgens internationale boekhoud-
kundige regels zichtbaar worden gemaakt. 
De geactiveerde kunstwerken stijgen dus 
in waarde. Dit heeft als gevolg dat het 
eigen vermogen van de bank toeneemt 
en dat vindt de aandeelhouder leuk. Het 

effect van een waardestijging van de kunst 
op het totale eigen vermogen van een bank 
zal echter zo klein zijn, dat het hebben van 
kunst voor bedrijfseconomisch gewin nau-
welijks een motief genoemd kan worden. 
Helaas, poging mislukt.

Dit waren zo’n beetje de verklarin-
gen die ik in de afgelopen maanden heb 
kunnen bedenken. Al evaluerend moet ik 
stellen dat voor commerciële banken het 
imagomotief nog het meest denkbaar is. 
Als iemand de kunstinitiatieven van een 
bank waardeert, zal deze persoon eerder 
een product van de desbetreffende bank 
afnemen. Voor De Nederlandse Bank vind 
ik het imagomotief echter wat minder 
van belang. DNB is een overheidsorgaan 
en dus niet gebonden aan commercieel 
bestaansrecht. Ook de financiële of fiscale 
beweegredenen zijn niet op DNB van toe-
passing. Dan blijft dus de vraag: Wat heeft 
DNB toch met kunst? Zou het dan echt zijn 
omdat de overheid het kunstklimaat in 
Nederland een warm hart toedraagt?

 
∆annemarie dotinga∆

De filosoof raakt een niet te missen snaar 
(of een open deur, maar toch). Want die 
benodigde pluriformiteit verwijst feitelijk 
naar de zelfredzaamheid van de kunst, mits 
zij althans haar tentakels door alle geledin-
gen van de samenleving vlechten zou. Dus: 
meer verbinding maken met bedrijfsleven, 
welzijn, wetenschap, media, economie, 
politiek en godsdienst. En dus niet alleen 
netwerken met cultuursubsidieverstrek-
kers en mooie plannen op maat maken, 
maar ook sponsors zoeken, jezelf waar 
nodig bijspijkeren, onverwachte ontmoe-
tingen aangaan, marktwerking omarmen, 
wegen opengooien voor een mecenaat, die 
ook onderhouden, alert en transparant met 
fondsen in gesprek blijven en aansluiten bij 

projectgelden in andere sectoren (andere 
dan cultuur).  Kortom gebruik maken van 
een veelvoud aan financieringsmogelijk-
heden, en die gewoon allemaal tegelijk. 
Waarom ook niet. Kunst is dermate van 
alomtegenwoordig belang, dat het voor 
zich spreekt die waarde langs vele wegen 
in te steken. En noodzakelijk wordt het mis-
schien ook steeds sneller. De verhouding 
tussen overheid, kunst en samenleving 
verandert immers. 

Het is niet voor het eerst dat een open 
deur een goede analyse biedt, die ove-
rigens hoewel urgent en actueel, geen 
geheel nieuw inzicht biedt. ‘De kunst’ was 
natuurlijk nooit ontkoppeld van andere 
sectoren, hoewel de uitwisseling ermee 

miniem is. Relatief nieuw is wel de nadruk 
op zichtbaarheid en bewustzijn van de vele 
waarden die kunst voor verschillende con-
texten kan hebben. Proactief ondernemer-
schap is dan ook onderdeel van dit minip-
leidooi. Niet á la een cursus Boekhouden 
en Waterdicht Plannen. Maar wel á la het 
opnieuw zien van hetgeen je doet als kun-

stenaar. Na ontleding en vergroting moet 
er op de posities van kunst in de samenle-
ving structureel en vanuit nieuwe gezicht-
punten worden gereflecteerd: Welke bete-
kenis gaat erin, hoe, waarom, welke komt 
eruit? En voor wie, in welke situatie, soms? 
De filosoof heeft een punt. 

∆romy jochems∆

Even lekker uit z’n verband: ‘Kunst moet iets van zichzelf zijn. Kunst moet niet als 

opdracht meekrijgen om begrip te bewerkstelligen’. ‘Aan kunst moet toch minimaal 

de eis worden gesteld dat zij op positief effect gericht is.’ En: ‘Wat nodig is, is plurifor-

miteit. Juist die ontbreekt in het huidige sectoraal georganiseerde kunstbeleid.’ Aldus 

respectievelijk vertegenwoordiging van D66, de Christenunie en een Utrechtse f ilosoof 

in een recente Boekman over kunst en politiek.

In vele vormen sjoege geven
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Pot Verhuizingen heeft een markant 

gebouw tegen de rand van de snelweg. 

Bij het binnenkomen wacht er voor de 

Amersfoortse kunstliefhebber een ver-

rassing: schilderijen van de gebroeders 

Schrijver, een werk van Arjen van der 

Linden en ook een print van Henk van 

den Bosch. Wim pot: een amersfoorter. 

In hart en nieren met hart voor Amers-

foortse kunstenaars.

Tot zo’n 7 jaar geleden had Wim niet zo 
veel op met kunst. Hij begreep de kunst 
niet en de kunst begreep Wim niet. Het 
startmoment van Amersfoort750 in the-
ater de Lieve Vrouw liet ideeën en opvat-
tingen kantelen. Wim zag het schouwspel 
aan, georganiseerd door Teun van Essen. 
De sfeer die daar hing deed hem naar Teun 
toestappen: kan je iets dergelijks ook orga-
niseren voor het 100 jarige feest van Pot 
Verhuizingen? Wim kijkt nog steeds met 
plezier naar die periode terug. Teun zette 
zijn schouders eronder: in de loods van Pot 
werd een theater gebouwd met ± 500 zit-
plaatsen. In een wervelende theatershow 
kwam 100 jaar verhuizing voorbij. Moei-
teloos had Teun de officiële delen, zoals de 
speech van de burgemeester, ingebakken 
in de show. Het was één vloeiend geheel. 
Wat misschien nog wel veel belangrijker 
was dan voorstelling zelf: Wim kreeg veel 
contacten met de mensen die de voorstel-
ling maakten. Hij kwam tot de conclusie 
dat hij veel, zeer veel kon leren van die kun-
stenaars. Over kunst zelf, maar vooral over 
het ‘out of the box’ denken. Gelijktijdig 
constateerde hij dat de kunstenaars veel 
van hem en zijn bedrijf zouden kunnen 
leren: planning, organisatie, financiële 
haalbaarheid en dat soort zaken.

Sinds die tijd heeft Wim veel contacten 
gezocht en gekregen met kunstenaars. 
B-art is zo’n gelegenheid waar die contac-
ten mogelijk waren. Telkens opnieuw con-
stateert Wim dat kunstenaars en onderne-
mers veel van elkaar kunnen leren, maar 
op de een of andere manier komt het maar 
niet goed van de grond.

Wim gelooft niet in het systeem waar-
bij de kunstenaar zijn product maakt, 
zijn hand ophoudt en geld krijgt. Ook in 
de kunstproductie is een volwaardige 
economische balans nodig. Kunstenaars 
vinden het leuk en prettig om van allerlei 
dingen te maken die zìj leuk vinden, maar 
zij zullen toch ook zelf hun centen moeten 
verdienen. De Bkr is dood en begraven. Dat 

soort financiering keert niet meer terug. 
We moeten ook niet meer zoiets willen. 
Nu is de tijdgeest er ook niet naar. De 
overheid als financieringsbron krimpt en 
krimpt, of we dat nou leuk vinden of niet. 
Bovendien gaan we in nederland steeds 
meer toe naar een financieringssysteem 
waarbij geld geoormerkt is. De discussie 
over de kilometerheffing is daar een goed 
voorbeeld van. Hoe meer geld geoormerkt 
is, des te kleiner is de speelruimte voor de 
overheid om gelden naar eigen inzichten 
te herverdelen. In financieel opzicht ligt 
hier dus een bedreiging voor de kunst: de 
overheid als subsidiebron droogt in. Dat 
dwingt de kunstensector om te kijken naar 
de kansen: hoe kan je je als kunstenaar 
met je toegevoegde waarde, inzetten in 
de maatschappij. Er is daar behoefte aan 
die toegevoegde waarde. Toegevoegde 
waarde kan omgezet worden in een finan-
cieringsstroom. Een kunstenaar heeft 
meer toegevoegde waarde dan dat hij of zij 
zich realiseert. Ondernemingen realiseren 
zich dat ook te weinig. Als Wim met een 
aantal commerciële mensen aan tafel zit 
om te brainstormen, dan is het heel goed 
om daar iemand tussen te zetten uit een 
volledig andere wereld. Dat zou best eens 
iemand uit de kunstwereld kunnen zijn. 
Immers, alleen maar gelijkgestemden bij 
elkaar kan tot een tunnelvisie leiden. Het 
is best goed als er eens een volledig ander 
licht op een vraagstuk geworpen wordt.

Het bedrijf Pot is niet alleen een ver-
voersbedrijf. Integendeel zelfs. Pot zorgt 
er voor dat de spullen op een bepaald 
tijdstip vervoerd worden naar een nieuwe 
plek waar ze op een bepaald tijdstip weer 
operationeel staan opgesteld. Dat is dus 
inpakken, vervoeren, uitpakken inrichten. 
Dat is logistiek plannen. Dit soort know-
how zou menig festivalorganisatie kunnen 
gebruiken.

Het gebouw van pot heeft een zeer speci-
aal verwarmingssysteem. Er wordt grond-
water opgepompt en daarmee wordt het 
gebouw verwarmd. Pot was de eerste in 
Amersfoort die dat deed. Louter vanuit 
een intrinsieke motivatie. Toen het echter 
via de pers naar buiten kwam, ontstond er 
een vloedgolf aan reacties. Wim merkte: 
groen gedragen en groen uitstralen laat 
ook je imago meer glanzen. De gunkansen 
voor opdrachten stijgen. Het bedrijf Pot 
is op meerdere terreinen actief, zoals de 
voedselbank. Pot is hier mee gestart vanuit 
een interne behoefte tot sociale betrok-
kenheid. Naderhand bleek dat maatschap-
pelijk ondernemen te heten. In de loop 
der tijd ontdekte Wim dat je best je maat-
schappelijk ondernemen naar buiten mag 
laten blijken. Het blijft primair maatschap-
pelijk ondernemen, maar als het helpt om 
het imago te versterken is dat mooi meege-
nomen. Het maatschappelijk ondernemen 
bij Pot is gegroeid en heeft zich een vaste 
plek verworven binnen het bedrijf. Op dit 

moment wordt hiervoor 2% van de omzet 
gereserveerd. Pot besteedt dat aan maat-
schappelijke doeleinden, waaronder kunst 
& cultuur, sport of sociale items. Het kan 
daarbij gaan om financiële ondersteuning, 
maar ook om soft-sponsoring of bestuur-
lijke ondersteuning.

Kunstenaars hebben een bepaalde vrij-
heid van denken die anders is dan de door-
snee. Maak een soort proeflab van onder-
nemers en kunstenaars. Zet ze bij elkaar, 
deur dicht en bier erbij. Laat ze brainstor-
men en in alle vrijheid nieuwe dingen 
bedenken.

Wim is geboren en getogen amersfoor-
ter. Hij is aan de ene kant trots op de stad. 
Wat een kwaliteit is er aanwezig. Vaak 
moet hij toch ook constateren: wat een 
duffe stad is amersfoort toch. 13 in een 
dozijn, niet herkenbaar, niet opvallend, 
stoffig. Als het bedrijf pot zou overkomen 
zoals Amersfoort overkomt in Nederland, 
dan zou Pot er een stuk slechter voorstaan 
dan nu. Amersfoort is naar buiten toe duf. 
Amersfoort straalt niks uit. We hebben 
kwaliteiten in huis, maar klaarblijkelijk 
zijn we niet in staat om de buitenwereld 
te vertellen hoe het er aan de binnenkant 
uit ziet. We durven niet. We hebben het 
lef niet om onze nek uit te steken en aan-
sprekende projecten te realiseren. Het is 
allemaal voorzichtig, gematigd, risicoloos. 
Amersfoort moet veel meer risico nemen. 
Natuurlijk moeten het verantwoorde risi-
co’s zijn, maar neem ze toch een keer. Het 
is niet erg als er eens iets mis gaat: alles 
wat goed en succesvol is staat daar tegen-
over!

Wim is ondernemer, dus denkt hij snel 
in economische termen. Amersfoort is in 
economische zin duf. De economie leeft 
niet in de stad. De mensen komen naar 
amersfoort toe omdat het een slaapstad 
is. Mooi aan de rand van de Randstad, 
met de Veluwe als achtertuin. Amersfoort 
is slaapstad, geen werkstad. Mensen en 
bedrijven komen hier niet naar toe omdat 
er nou zo’n fijn economisch klimaat heerst.

We moeten als stad een helder, inspi-
rerend doel hebben voor de middellange, 
lange termijn: dáár willen we over 15 jaar 
met de stad zijn. Alle neuzen dezelfde kant 
op. De economische sector, de kunsten, de 
sport, iedereen kan zich daar aan optrek-
ken. Hoe krijg je dat voor elkaar? De poli-
tiek is veel te verdeeld. Wim ziet de poli-
tieke partijen niet zo snel gelijk optrekken. 
Hier zou een rol kunnen liggen voor de 
maatschappelijke partijen. Het bedrijfs-
leven en de kunsten zouden met elkaar 
kunnen optrekken. Zeker waar het gaat 
om de sterke merken. We moeten de top-
pers veel meer voor het voetlicht brengen.

Wim ziet het punt wel dat daarmee de 
dwalers en dolers in de kunstenwereld 

buiten beeld blijven. Hij realiseert zich dat 
met name in de kunsten dwalers en dolers 
noodzakelijk zijn. Daar zou een soort nat-
labconstructie om heen gebouwd kunnen 
worden. Wel iets met een beoordelingssy-
steem er in. Want blind geven zoals bij de 
Bkr is er niet meer bij. Maar hij ziet ook dat 
het type experimentele kunst het moeilijk 
gaat krijgen als het gaat om financiering. 
Het privatiseren bij de overheid en het 
oormerken van geld maakt dat het alge-
meen inzetbare geld inteert. De overheid 
geeft zijn instrumenten uit handen. Kun-
stenaars zullen die realiteit onder ogen 
moeten zien en op zoek gaan naar nieuwe 
financieringsmogelijkheden.

De Vereniging Amersfoortse Bedrijven 
heeft vorig jaar een paneldiscussie georga-
niseerd over politiek, kunst, bedrijfsleven 
en creatieve stad. Wat zegt een topambte-
naar van ez -Amersfoort: “als amersfoort 
zich gaat onderscheiden op het gebied 
van de creatieve stad, dan staan de grote 
bedrijven te trappelen om zich in amers-
foort te vestigen”. Klinkklare onzin. De Phi-
lipsen en Akzo’s komen niet naar amers-
foort, omdat amersfoort een creatieve 
stad zou zijn. “Creatieve stad” en multi-
nationals zijn twee gescheiden werelden. 
Je ziet het aan Philips: de kraamkamer 
van Philips is uit Amersfoort vertrokken. 
Amersfoort snapt weinig van de economi-
sche dynamiek in de stad.

Het gaat om de manier van denken. Het 
gaat er om hier een klimaat te creëren 
dat men elders zegt; wow, daar gebeurt 
het. Pas dan krijg je de juiste organisaties 
en ondernemingen deze kant op. Je zult 
als stad op zijn minst nationale ambities 
moeten hebben op het gebied van scho-
ling, kunst & cultuur, sport en bedrijfsle-
ven. De stad moet tot in iedere vezel door-
drenkt zijn van die ambitie.

Hoe krijgen we dat? Wie neemt de lei-
ding?

Dat hoeven we niet te zoeken bij het 
politieke apparaat. De mensen daar zijn te 
veel “passanten”. Ze streven korte termijn-
doelstellingen na of ze nemen besluiten 
voor een langere termijn, maar zijn dan 
tussentijds verdwenen. Een bizarre situ-
atie, want iemand die een besluit neemt 
voor de lange termijn moet ook bereid zijn 
de verantwoordelijkheid te dragen voor 
die termijn. Het politieke tempo is dus 
een ander tempo dan die in het bedrijfsle-
ven. Een onderneming is niet uit op korte 
termijn successen. Verlies of winst in een 
jaar is niet zo interessant: overleven wel. 
Waar staan we over 10 jaar, waar over 20 
jaar. Waar zitten we na 50 jaar? De lange 
termijn levert het kompas voor de korte 
termijn. Politiek daarentegen is korte ter-
mijn of lange baan. Kijk naar het afschrik-

Over de toegevoegde waarde 
van een kunstenaar
In gesprek met Wim Pot, POT verhuizingen
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De stichting StadsGalerij is de uitgeefster van de 

StaalkaartKUNSTENKrant. De StaalkaartKUNSTENKrant 

verschijnt 3 x per jaar.

correspondentieadres:

Arnhemseweg 41, 3817 CA Amersfoort

webadres: 

www.stadsgalerij.nl

programma stadsgalerij 1e halfjaar 2010: 

Weer - spiegel

werk van Maarten van der Laag en Hannah Blom

Installaties van Lucas Steenhuis

aan de staalkaartkunstenkrant werken mee: 

Ilona de Kraker

Ron Jagers

Jelle de Bruijn

Dick Cools

Romy Jochems

Annemarie Dotinga

Giplt

Muriel van der Heijden

Harmen Zijp

John Konijn

Arjen van der Linden

Dit nummer van de staalkaartKUNSTENkrant is een 

dubbeldik nummer. De verkiezingstijd is aangebroken 

en de redactie heeft opgemerkt dat menig politieke 

partij vindt dat ondernemen, commercie, zaken doen 

en wat dies meer zij onderdeel behoort te zijn van 

iedere kunstpraktijk. Maar wat betekenen die begrip-

pen? Worden ze door iedereen hetzelfde geïnterpre-

teerd? Kunst is ondernemen en ondernemen is een 

kunst. Maar zo oppervlakkig kan de materie toch niet 

zijn? De redactie ging op onderzoek uit: Wat vinden 

de ondernemers nu? Hoe houden kunstenaars de kop 

boven water? Hoe zit dat bij galeries die er van moeten 

leven? Creatieve Stad Amersfoort meent dat kunst er 

niet thuis hoort: het rendeert niet. Maar in het geval 

van bijvoorbeeld Terschelling en Oerol zijn kunst en 

economie niet te scheiden. Hoe zit dat nu? Deze krant 

geeft daar geen antwoord op, maar levert wel een fiks 

aantal analyses om de materie eens nader te bekijken. 

Politiek en kunst. Of kunst en politiek, zo u wilt. Hoe 

moet dat  nu verder? In deze krant de (verkorte) para-

grafen kunst en cultuur uit de verkiezingsprogram-

ma’s. En als altijd hebben we de cartoon. Onnavolg-

baar, bij elkaar geraapt, absurd. Wie maakt die strip 

eigenlijk? Moeten we daar voor betalen? En wie dan?

zaken op het spel staan. Dan zijn schrij-
vers scherp en hun critici ook, waardoor 
er inhoudelijke discussies over romans 
op gang komen. Maar wanneer, zoals in 
Nederland, de omstandigheden rustig 
lijken, dan verlegt de aandacht van de lite-
ratuurkritiek zich gemakkelijk van ethiek 
naar esthetiek, waarbij over het hoofd 
wordt gezien dat literatuur nu juist vooral 
om ethische en morele keuzes draait, net 
zoals politiek. Literatuur zonder moraal is 
geen literatuur, het is entertainment. En 
entertainment dient het handhaven van 
de status quo. Het is vreselijk dat recensen-
ten vaak zogenaamd literaire argumenten 
gebruiken om juist die boeken af te kraken 
die méér zijn dan alleen maar ongevaarlijk 
entertainment.’

Eenmaal thuis hoefde ik niet lang te 
zoeken naar een voorbeeld van wat Vargas 
Llosa met dat laatste bedoelde. Bij de 
eerste Nederlandse roman waarvan ik de 
ontvangst googlede, WIJ van Elvis Peeters, 
was het al raak. Het boek volgt een groepje 
jongeren dat op grenzeloze wijze met seks 
en macht experimenteert. Cruciaal daarbij 
is dat zij zich onttrekken aan iedere vorm 
van volwassen controle. Peeters presen-
teert hiermee een niet mis te verstane 
moraal. Ouders die de ogen altijd maar 
afwenden, zijn ervoor verantwoordelijk 
dat hun kinderen monsters worden. Zijn 
meesterlijke roman heeft mij wekenlang 
achtervolgd.  

In een recensie in NRCHandelsblad steekt 
Pieter Steinz zijn afkeer en zijn afkeuring 
echter niet onder stoelen of banken. Hij 
vergelijkt WIJ ondermeer met American 
Psycho van Brett Easton Ellis, om dan te 
concluderen dat Peeters ‘anders dan de 
Amerikaanse cultschrijver (…) geen intel-
ligent spel heeft willen spelen met de con-
venties van de moderne roman.’

Deze gewichtige zin vereist langdurige 
bestudering, en dan weet je nog niet wat 
er staat, behalve dat Elvis Peeters hier 
wordt beticht van een literaire faux pas 

die blijkbaar zijn weerga niet kent. Maar 
kan iemand mij vertellen wat dat bete-
kent en waarom een schrijver de ambitie 
zou moet hebben zich wel met hart en ziel 
aan dit  spel te wijden? Bewaar me, zeg. 
Wat een flauwekul. Een puik voorbeeld, 
lijkt me, van een strikt ‘zogenaamd literair 
argument’.    

Ook verder volgt Steinz de aanpak die 
Vargas Llosa hekelde. Zijn moeite met de 
ethiek van WIJ vertaalt hij in vermeende 
esthetische tekortkomingen ervan. Hij 
vindt dat WIJ ‘een originele stijl’ ontbeert 
en dat is voor hem de doorslaggevende 
reden om het ‘een slecht boek’ te noemen, 
met als meest onbegrijpelijke opmerking 
nog dat het ‘geen scherpe morele visie’ 
tentoonspreidt.

Wat hier waarschijnlijk wordt bedoeld, 
is dat Steinz het laakbaar vindt dat Peeters 
zijn personages niet moreel veroordeelt. 
Tja, hoe braaf en gezapig kun je zijn? Maar 
het kan toch niet zo wezen dat de moraal 
van een boek alleen recht wordt gedaan als 
die moraal de recensent welgevallig is? Als 
diens wereldbeeld er niet door wordt aan-
getast?  

In dat geval hebben we in meer dan één 
opzicht een probleem. Want met alle res-
pect, hoe veelomvattend en vooral hoe 
divers en lekker dwars is het wereldbeeld 
dat door de Nederlandse literatuurkritiek 
wordt belichaamd? Met wat minder res-
pect, zijn veel recensenten niet in de grond 
gipsen afgietseltjes van elkaar? Zo is, uit 
het hoofd geschat, ruim 99% van hen blank 
en van goed-bataafse afkomst. 95% heeft 
daarnaast waarschijnlijk dezelfde colleges 
bij dezelfde docenten gelopen. 90% woont 
of werkt in Amsterdam en lijdt aan de 
grootstedelijke oogkleppenmentaliteit dat 
Amsterdam gelijk staat aan heel Neder-
land. Ook is het merendeel der recensen-
ten nog altijd man. Verder heb ik het ver-
moeden dat zij behoren tot de slechts 15 % 
van de Nederlandse bevolking die atheïst 
is maar denkt dat iedereen dat is. Dat zijn 
allemaal factoren die een bepalend effect 
hebben op iemands blik en morele codes.  

Is er in de literatuur zelf per definitie 
sprake van een botsende en daardoor 
bevrijdende meerstemmigheid, voor de 
kritiek in ons land gaat dat niet op. Er is 
gewoon te weinig variëteit, er zijn te veel 
vergelijkbare persoonlijke omstandig-
heden. Individuele smaakverschillen of 
excentriciteiten kunnen dat niet onder-
vangen. Dat kunnen recensenten niet 
helpen, maar hun redacties wel. Het zou 
in de kritiek niet mogen aankomen op het 
morele gelijk van één nogal homogene 
groep met onvermijdelijk z’n eigen gebor-
neerdheden en vooroordelen. Een zot voor-
beeld daarvan is dat romans doorgaans de 
beste kans op fraaie besprekingen hebben 
wanneer ze gaan over mensen tussen de 
twintig en de veertig jaar. Of over oude 
mannen die ‘m niet meer omhoog krijgen, 
natuurlijk. Met een vrouw in de overgang 
als hoofdpersoon (je zou toch zeggen 
met een vergelijkbaar problemarium als 
‘falende’ mannen) kun je als auteur beter 
niet komen aanzetten.

De consensus over dit soort zaken legt 
romans eigenaardige beperkingen op: het 
ene onderwerp geldt als een valide lite-
rair thema, het andere niet. Maar heeft 
dat oordeel nu echt iets uit te staan met 
literaire validiteit en kwaliteit, of met de 
lauwwaterdrinkersmoraal van besprekers 
die niet eens in de gaten lijken te hebben 
dat ze er überhaupt morele codes op na 
houden van waaruit ze oordelen? Die het 
bij het idee van ‘een boodschap’ al op de 
heupen krijgen, maar tegelijkertijd zani-
ken om ‘meer engagement’, en die vervol-
gens engagement niet herkennen wan-
neer het hen recht in het gezicht staart? 

Zelf zit ik al meer dan 25 jaar vrijwel 
wekelijks oog in oog met een grote groep 
lezers in een bibliotheek of multifunctio-
neel buurtcentrum, en het is mijn indruk 
dat die inderdaad veel meer in ethische 
dan in esthetische kwesties zijn geïnte-
resseerd. Voor de gemiddelde eerstelijns-
gebruiker van het boek zijn vooral het 
verhaal en de morele dilemma’s van de 

personages van belang, en niet een al dan 
niet intelligent spel met de conventies van 
de moderne roman. Want dit is de essentie 
van fictie en een functie par excellence van 
de literatuur: het tonen van de andere kant 
van elke zaak, en dus het verbreden van 
ons eigen beperkte repertoire als mens.       

Literatuur, zegt Vargas Llosa, stelt ons 
in staat om te dromen. En wie droomt, is 
bijna automatisch bezig een bestaande 
situatie te ondermijnen, of in elk geval te 
bevragen. Daar voeg ik graag aan toe: en 
daarbij kunnen lezers en schrijvers geen 
recensenten met smetvrees gebruiken. 

Dit is een ingekorte versie van de lezing 
van Renate Dorrestein. De volledige versie 
vindt u op www.renatedorrestein.nl onder 
de titel: literatuur bepaalt het noorden.

>>> vervolg van pagina 1
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De Loxolop! is een eigenzinnig object dat 
functioneert als lampenkamp voor elke (hangende) 
grote lampfitting. Het unieke ontwerp ontstond na 
de bestudering van origami-technieken. Hieraan 
ontleende de ontwerper, Ebère Groenouwe, de 
filosofie dat er voor het maken van een interessant 
en functioneel object niets nodig is behalve papier 
en inventiviteit! Hulpmiddelen en draagconstructies 
zijn overbodig.

Exclusief 
te koop bij 
Akimoto!

wekkende voorbeeld van het Eemplein, 
een illustratie van het voorgaande. Poli-
tici hebben besluiten genomen voor de 
toekomst, vertrekken gemiddeld na vier 
jaar uit de raad en zadelen anderen met 
de gevolgen van de besluiten op. Dat zou 
je eens binnen een onderneming moeten 
proberen: een belsuit nemen en dan ver-
volgens de consequenties van je besluit 
ontlopen!

De vraag wordt wel steeds interessanter; wie neemt 

de lead? Wie stippelt de koers uit?

Het bedrijfsleven zou in deze veel meer 
risico moeten nemen (met de ruimte 

>>> vervolg van pagina 10>>> vervolg van pagina 7 voor verdienen in het geval van succes). 
Misschien zou er ook nog eens goed naar 
het duale politiek stelsel gekeken kunnen 
worden. Wellicht kan de positie van het 
college versterkt worden. En wellicht kan 
de burgemeester hier een rol in vervullen. 
Voor de nieuwe periode is een krachtige 
burgemeester op economisch vlak nodig. 
Nieuwe economische dynamiek is brood-
nodig voor de stad. Bedrijven die zich 
gewaardeerd en ondersteund weten willen 
ook graag meehelpen de stad aantrek-
kelijker te maken. Met sport, met kunst, 
met cultuur. Een sterke economische stad 
brengt vanzelf ook een sterkere positie 
voor de culturele sector. ∆ron jagers∆

voor enthousiasmeren? Veel van wat hier 
hangt zal ik zelf ook niet kopen, maar ik sta 
wel achter de kunstenaar en de uniciteit 
ervan. Maar ik kan niet ontkennen dat de 
verkoopbaarheid van kunst een criterium 
is. Wij worden nou eenmaal niet gesubsi-
dieerd en ik zal toch aan het eind van de 
maand moeten rondkomen.’

Ik confronteer Jur met het mogelijke toekomstscena-

rio. Zouden kunstenaars hun blik moeten verbreden 

en zich meer moeten opstellen als cultureel onder-

nemer?

‘Kunstenaars vinden het moeilijk om 
hun werk te verkopen. Vaak kunnen ze 
moeilijk afstand doen van een werk, ze zijn 
er gehecht aan.’ Jur beschrijft dat tijdens 
het maken van een werk een hele andere 
blik wordt gebruikt, dan de blik waarmee 
je het werk zult moeten verkopen. ‘Kunste-
naars hebben nou eenmaal geen commer-
ciële visie, en dat is maar goed ook!’ Jur 
benadrukt dat Amersfoort Art Galerie als 
tussenpersoon fungeert voor de kunste-
naar en het verkopen van zijn werk. ‘Kunst 
moet gemaakt worden vanuit het hart, 
vanuit artistieke overwegingen. Zodra de 
kunstenaar zich moet vormen naar wat de 
klant wil, zal het kunstproces spaak lopen. 
De klant heeft een andere visie en dan zou 
de kunstenaar zich eerst die visie moeten 
aanmeten alvorens hij te werk gaat.’ 

Hoe worden de prijzen per werk eigenlijk vastgesteld?

‘In principe stelt de kunstenaar zelf de 
prijs van zijn werk vast, toch moeten wij zo 
nu en dan dit bedrag bijstellen, omdat het 
te hoog is.’ Tot mijn verbazing blijkt dat 
de prijzen veelal zijn gedefinieerd naar de 
maat van het werk. ‘Vaak wordt per vier-
kante meter bekeken wat de prijs van het 
doek zal worden.’ Kwaliteitsverschil doet 
er blijkbaar nauwelijks toe.

Op dit moment zijn we gewend aan het 
beleid van de overheid en zijn taak om 
subsidies over kunstenaars- en initiatie-
ven te spreiden. Ik ben benieuwd of Jur 
een prominente rol voor zichzelf en zijn 
bedrijf weggelegd ziet als dit zal verande-
ren. Vanuit verschillende zienswijzen pro-
beer ik hem het idee bij te brengen, een 
rol te kunnen vervullen in de toekomst die 
de politiek voor het kunstvak schetst. Jur 
laat zich echter niet van zijn stuk brengen 
en blijft erg duidelijk in zijn positie ten 
opzichte van de kunstwereld. ‘Bijvoor-
beeld lokaal 4 en mijn bedrijf zijn geen 
concurrentie van elkaar. Begrijp me goed; 
de kunsten zoals lokaal 4 ze bedrijft en 
wat ik hier aanbiedt is iets heel anders. We 
hebben een verschillend beleid en spreken 
daarbij een totaal andere doelgroep aan.’ 

Maar is de overheid dan wel de aangewezen instantie 

om subsidies te verdelen? Hebben zij de middelen en 

capaciteiten om te bepalen welk kunstinitiatief of 

kunstenaar een subsidie verdient?

‘Dat is een moeilijke vraag. Het is altijd 
lastig om te achterhalen of mensen 
geschikt zijn voor hun post, maar dat zou 
je je in feite bij elk departement kunnen 
afvragen. Bij sport is het makkelijker, je 
weet wie er wint. Bij kunst is dat lastiger, 
maar als de overheid het niet kan, wie dan 
wel?’ 

De smaak van het publiek als maatstaf?

Jur kijkt me bedenkelijk aan. ‘Denk jij 
dat de meerderheid van de Nederlandse 
bevolking in staat is om te bepalen wat 
goede kunst is en wat niet?’ Jur suggereert 
dat wellicht een nieuwe stroom van gale-
ries de taak van de overheid zou kunnen 
overnemen mocht de geldkraan dichtge-
draaid worden. Een directe vorm hiervoor 
kan hij nog niet bedenken.  ∆siem∆


