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Ron Jagers Kunstenaars in de stad?

De Amersfoortse kunstenwereld is op dit moment rumoe-
rig. Het verdwijnen van het kunstenaarsbolwerk in de 
Noackfabriek en de dreigende sluiting van De War vormen 
de druppels die het gemoed bij menig kunstenaar heeft 
doen overlopen.

Er is in Amersfoort beleid ten aanzien van kunsteducatie, 
er is een beleid voor de kunstpresentatie. Sinds jaar en dag 
is er een blinde vlek, dan wel getroebleerde blik als het gaat 
om kunstproductie. Er worden daarover al sinds jaar en dag 
wel signalen afgegeven, maar die zijn niet of nauwelijks 
opgepakt.

Tijd om eens links en rechts te gaan horen wat de opvat-
tingen zijn over de positie van de kunstenaar in een stad als 
Amersfoort. Willen wij wel kunstenaars in de stad? Niet? 
Waarom dan niet? Wel? Wat voor type kunstenaars willen 
wij dan? Wat zou de gemeente Amersfoort – bestuur, parti-
culier initiatief, bedrijfsleven, etcetera – kunnen bijdragen 
aan een gunstig vestigingsklimaat voor kunstenaars. Liggen 
er ook taken om de productie van kunst te stimuleren. Bij 

Poule enthousiaste mensen!Henk Logman

wie ligt dan het voortouw? Wie creëert de voorwaarden 
waaronder dat kan?

De StaalkaartKUNSTENkrant heeft alle woordvoerders 
cultuur van de partijen die in de gemeenteraad vertegen-
woordigd zijn, gevraagd om hun opvatting kenbaar te 
maken. De uitnodiging is ook verstuurd naar alle instituten 
die op het terrein van de kunstpresentatie actief zijn. En 
uiteraard hebben we kunstenaars gevraagd hun opvatting 
te geven. Dezelfde vraag is voorgelegd aan vertegenwoordi-
gers van het bedrijfsleven.

Alle partijen die gereageerd hebben vindt u terug in 
deze krant. Eén reactie was zo kort, dat die uiteraard geen 
aparte  ruimte heeft gekregen, maar die we hier vermelden. 
De heer Weggelaar (VVD) is van mening dat kunstproduc-
tie een markt is tussen producent en consument. Met dat 
uitgangspunt in gedachten zal hij daarom geen bijdrage 
kunnen leveren aan deze krant.

En uiteraard hebben we weer de portfolio’s van Amers-
foortse kunstenaars. 

De Stadsgalerij zal samen met anderen 

een denksnack organiseren over de pro-

blematiek, zoals in de krant geschetst. De 

denksnack vindt begin 2017 plaats. Volg 

de aankondigingen op facebook en de 

nieuwsbrief van deze krant.

Ik heb moeite met begrippen als visie en beleid en al hele-

maal als dat beleid inpasbaar moet zijn in een organisatie 

of instantie. Ik ga nogal mijn eigen gang en laat mijzelf 

niet makkelijk in een hokje dwingen. Ik denk dat daar in 

de beeldende kunst ook vaak de schoen wringt: kunste-

naars laten zich per definitie niet in een keurslijf stoppen; 

autonome geesten floreren in een regelvrije/luwe omge-

ving, waar vrijheid in denken niet aan banden wordt 

gelegd en ruimte is voor experiment. 

Schep voorwaarden
Laat kunstenaars hun gang gaan en zorg er voor dat er 

mensen zijn die het leuk en belangrijk vinden om hen te 
ondersteunen. Als adviseur, gesprekspartner, coach, financier, 
organisator… Mensen die geen ander belang hebben dan 
alleen maar de kunst op een niveau te zetten waar het hoort…
hoog op de ladder. Geen eigen belang, maar een collectief 
belang.  Geen winstoogmerk anders dan dat de beeldende 
kunst op een fatsoenlijke respectvolle manier op de kaart 
staat, met mensen die het schompes uit hun lijf lopen om  
alle initiatieven die er zijn te ondersteunen en te promoten. 

Kunstenaars
Ik vind ook dat kunstenaars vaker uit hun schulp moeten 

komen. En daarmee bedoel ik niet dat er hoogdravende 
business-plannen geschreven moeten worden of tot in  
details uitgewerkte projectvoorstellen, maar dat kunstenaars 
wel laten zien dat ze er zijn en waar ze mee bezig zijn. 

Kansen 
Ideeën en initiatieven moeten de kans krijgen. Daar kan 

een kunstproducent een rol spelen; iemand die kunst en  
kunstenaars begrijpt en wiens enthousiasme, vindingrijkheid 
en netwerk goed bruikbaar is in de promotie van de  
beeldende kunst. Niet teveel ouwehoeren, maar gewoon 
doen. 

Poule maken
Ik pleit voor zo weinig mogelijk vastgelegde afspraken. 

Dus maak een poule van mensen die vanuit hun passie voor 
beeldende kunst iets willen betekenen en er keihard voor 
vechten om die beeldende kunst op de kaart te zetten. Van 
onderaf! En laat dat dan ook vooral geen instituut op zich 

gaan worden! Dus eigenlijk eenvoudigweg een website 
waar vraag en aanbod samen komen en waar bij voorkeur 
de gemeente de beheerder van is. Weet elkaar te vinden, 
organiseer met en voor elkaar een aantal inspirerende 
meetings per jaar waarin we het hebben over de essen-
tie van kunst en waarin iedereen zijn/haar ideeën kan 
presenteren en waar anderen weer op in kunnen tekenen. 
Regel vraag en aanbod, inspireer anderen om een bijdrage 
te leveren aan de beeldende kunst. De gemeente kan dat 
faciliteren, hetzij door expertise, hetzij door een fatsoen-
lijk budget, hetzij door ondersteuning en door netwerken 
met elkaar te verbinden. Niet als beoordelaar van projec-
ten, dat kunnen de kunstenaars en de producenten heel 
goed zelf, maar als verbinder. En geen vaste afspraken over 
termijnen en periodes, geen onderscheid in structureel 
en incidenteel geld. Wel mag van mij een project “afgere-
kend” worden. Is het kut, dan is het kut, en dan krijg je een 
volgende keer gewoon minder makkelijk geld. Zo simpel is 
het. En die kunstproducent…die mag van mij een beschei-
den percentage op zijn bankrekening bijschrijven…



Robin Tan Kunst is meer dan een bijzaak 
mens is een schepper

De stad als productiehuisLaswerkplaats
Hans C. Boer / Prisca Maas

Stel: je hebt een trofee op de vensterbank staan. Die trofee 

heet Vrijheid. Eigenlijk kijk je er nooit naar om. Het is van-

zelfsprekend dat die trofee daar staat. Dan wordt er op 

een kwade dag ingebroken en Vrijheid is verdwenen. 

Zo is het ook met kunst. Veel mensen lopen eraan voorbij. 
Maar als kunst er niet zou zijn, is het leven grauwer dan 
menigeen beseft: kunst is geen bijzaak. Kunst is een inte-
graal onderdeel van onze samenleving, van onze cultuur. 
Het is daarom belangrijk dat kunst onderhouden wordt om 
ons leven en dat van komende generaties zin en inhoud te 
geven.

Kunst is niet alleen voor de elite of de mensen die een 
toegangskaartje kunnen betalen. Kunst is ook niet alleen 
om te consumeren. Kunst is er ook om te maken. Geen 
toneelzaal, geen muziekpodium, geen museum en ook 
geen bibliotheek kan bestaan als er geen kunst wordt 
geschapen. In Amersfoort kan  geen Flint of Lieve Vrouw, 
geen FLUOR of Aegtenkapel, geen Flehite of KAdE en geen 
Eemhuis bestaan als er niet ook broed- en vrijplaatsen zijn 
om met kunst te experimenteren, als er geen onderwijs zou 
zijn om een ambacht te leren dat tot kunst kan uitgroeien.

De mens is een schepper. Cultuur en kunst zijn net zo 
natuurlijk als ons lichaam. Kunst draagt bij aan het welzijn 
van de mens en aan de zingeving van het leven.

Een stad als Amersfoort, met haar historische binnenstad 
en de opmerkelijke architectuur daaromheen, is een stad 
die bij uitstek schreeuwt om kunst. Daar moeten wij ons 
bewust van zijn, niet in de laatste plaats ons gemeentebe-
stuur. Dat heeft de taak en de plicht om de voorwaarden te 
scheppen dat wat er aan kunst is niet verstolt maar steeds 

in beweging is. Je bent er niet om alleen te behouden wat 
er al is. Een toekomstgericht kunstbeleid vereist ook aan-
dacht voor wat er nog niet is of voor wat in wording is. De 
natuurlijke drift van de mens om te scheppen moet worden 
ondersteund. Daarbij geeft het niet als er eens iets mis 
gaat. Elk proces  kent vallen en opstaan en van vallen leert 
men opstaan en verdergaan. Dat moet niet te hard worden 
afgestraft, want het is bekend dat straffen dood slaat en 
aanmoedigen tot beweging leidt.

Kunst komt van onderen. Bij wijze van spreken begint 
iedereen met krassen op papier, het drukken op een toets of 
het roeren in de modder. Zonder dat komen er geen Mond-
riaans, Couperusen, Rodins of Bachs. En ook geen meester-
koks, want de haute cuisine is ook het ambacht overstegen 
en daarmee kunst. Je kunt er nauwelijks te vroeg mee 
beginnen: schools of zelflerend en uitnodigen daartoe.

De Amersfoortse zalen, galerieën, hallen en publieke 
ruimten in het algemeen zijn er niet alleen voor arrivés, 
maar vooral ook voor pioniers, het liefst van eigen bodem 
om de verbinding met de stad te versterken. Noem het “De 
Amersfoortse School”.

Kunst verdient geld, in beide betekenissen. Kunst? Ja, 
cultuurlijk!

Brand in het Knopjesmuseum

Fotograaf onbekend

Laten wij theater als ons product benaderen, net als 
een producent van bijvoorbeeld tandpasta zijn tubes als 
zijn product ziet. Om die tubes op een goede en efficiënte 
manier te maken en aan de man te brengen, is een heel 
apparaat aan mensen nodig. De tandpasta en verpakking 
worden bedacht, de juiste ingrediënten en machines ont-
wikkeld en intussen draait de marketing en verkoop al op 
volle toeren. Want uiteindelijk moet het aantal verkochte 
tubes tandpasta niet alleen de kosten dekken maar ook 
winst maken. Lukt dat niet, dan gaat het tandpasta-bedrijf 
failliet.

Als we dit verhaal nu eens op theater leggen en dat gaan 
communiceren naar het publiek? Mensen zullen dit verhaal 
beter begrijpen om de simpele reden dat ze er dagelijks 
mee geconfronteerd worden, op hun werk, in hun huis. 
Dan kunnen we ook uitleggen dat waar die tandpasta een 
commercieel doel heeft, dit product een ideëel doel heeft. 
Dat tandpasta een verbruiksartikel is en theater elke avond 
opnieuw gemaakt wordt en dus uniek is.  

In deze tijden dat mensen schreeuwen om het hernoe-
men van identiteit ligt er voor het theater als exponent 
van onze cultuur een uitgesproken kans. De sleutel ligt bij 
het bereiken van publiek. Want hoe we het ook wenden 
of keren, theater bestaat omdat er publiek is. Dat publiek 
moet dus gaan inzien dat theatermakers geen subsidie 
verslindende luie varkens zijn. Maar dat hun product staat 
in de samenleving en een beeld geeft van wie wij zijn en 
waar we staan. 

In dat proces van het bereiken van het publiek speelt de 
producent een belangrijke rol. Deze is de verbinding tussen 

maker en publiek en maakt de keuze van wat er uiteindelijk 
wordt geproduceerd, niet de maker en zeker niet de poli-
tiek. Om als producent voet aan de grond te krijgen is een 
breed pallet aan producten nodig, dat een beeld schept van 
de huidige maatschappij in al zijn facetten. 

Een samenwerking tussen kunstorganisaties, instellingen 
en makers in de stad kan dat vormgeven, noem het ‘de stad 
als productiehuis’. Zij maken gezamenlijk een bedrijfsplan. 
Pas als dat af is, is de politiek aan zet. Zie de overheid als 
een soort bank. Zij hebben geld om het product te ontwik-
kelen, bovendien rekenen ze rente want als tegenprestatie 
willen ze een electoraat wat op hen stemt.

Laten wij uit onze ivoren toren komen en over de eigen 
horizon heen kijken. Het is tijd dat we weer gaan bouwen. 
Niet met stenen maar door te verbinden. Door onze 
verworvenheden onder loep leggen, bedreigingen te zien 
als kansen en met elkaar het gesprek aan te gaan. Op dit 
moment is alles mogelijk, als we maar bereid zijn de dingen 
vanuit een andere invalshoek te bekijken en te durven 
bewegen. Bedenk hoe we maker, koopman en politicus in 
één kunnen zijn en zorgen dat de potentiële klant niets 
liever wil dan ons kaartje kopen.



‘Kunst toegankelijk maken, 
is denken met ballen, heel 
instinctmatig

Sieta Koet
Buitengewoon fractielid Amersfoort2014

Een wandeling en een goed  
gesprek

Bertien Houwing

Amersfoort is nog immer ‘in de war’. Het debacle omtrent 
Fluor heeft daar nog een schepje bovenop gedaan. Wat wil 
de gemeente Amersfoort als het gaat om kunst en cultuur? 

Volgens de Amersfoortse cultuurpaus Ron Jagers is er een 
blinde vlek als het gaat om kunstproductie. Amersfoort2014 
is erg gecharmeerd van Mothership, onder de bezielende 

Het motto van Jeroen Everaert is: ‘Maak kunst toeganke-
lijk voor een groot publiek. Het systeem van subsidie is niet 
de enige weg die naar Rome leidt. Ongeveer 5 procent van 
de Nederlandse bevolking geniet, laten we zeggen, actief 
van kunst. Dat bekent dat 95 procent dus niet van kunst 
geniet. Dat is niet omdat ze het niet willen, maar omdat 
ze het niet weten. En wij denken dat we via marktwerking 
en het werken in de openbare ruimte heel veel mensen 
in aanraking kunnen brengen met kunst. Op die manier 
willen we mensen enthousiast maken voor kunst. Stel dat 
we nog eens 5 procent meer mensen van kunst kunnen 
laten genieten, dan betekent dat een verdubbeling voor de 
kunstmarkt.

Voor mij is het een tweede natuur om kunst toegankelijk 
te maken. Het is denken met ballen, heel instinctmatig’. * 

Heeft Amersfoort kunstproducenten nodig? De vraag 
stellen is haar beantwoorden. Kunstproductie moet 
gewoon onderdeel worden van ons cultuurbeleid. 

Beste Ron, wat denk je ervan om samen met de lokale 
partij Amersfoort2014 te rade te gaan bij Jeroen Everaert? 
Wellicht kan daar iets moois uit ontspruiten!

* Citaat uit interview in Trouw 2015. 

Dat er rumoer is in de Amersfoortse kunstwereld, is ons 

allemaal bekend. Bij veel mensen in het culturele veld is 

de teleurstelling over de gang van zaken van de laatste 

tijd behoorlijk groot. Voor een bijdrage aan de Staal-

kaartKUNSTENkrant heeft cultuurwethouder Bertien 

Houwing Ron Jagers uitgenodigd voor een gesprek. Zij 

gaf liever geen ‘droge’ bestuurlijke reactie: kunnen we 

niet een keer met elkaar praten? En zo geschiedde: een 

goed gesprek met Ron Jagers tijdens een wandeling in een 

herfstachtig Park Randenbroek.

Ron Jagers maakt zich zorgen. Heeft Amersfoort eigenlijk 
nog wel iets met kunstenaars? Is er eigenlijk wel een opvat-
ting over wat kunst kan betekenen? Het lijkt wel of kunst 
hier geen enkel aanzien heeft. ‘Het moet dan maar’, lijkt de 
opvatting soms te zijn. Initiatieven kunnen wel, maar zodra 
ze volwassen worden is er geen plek meer voor. 

De zorgen die Ron uit, zijn volgens Bertien Houwing een 
weerspiegeling van wat er de afgelopen jaren in het beleid 
is gebeurd. “Door forse bezuinigingen van de laatste jaren 
heeft ook de cultuursector inderdaad flink in moeten leve-
ren. De gevolgen daarvan zijn merkbaar. De focus van de 
gemeente is meer gegaan naar de basisinstellingen, om die 
in stand te houden. Daarbij is er inderdaad minder aan-
dacht en ruimte geweest voor uitvoerende kunstenaars. En 
dat merken we nu.”

We zien wel degelijk die maatschappelijke waarde. Een 
rijk cultureel klimaat is een zeer bepalende factor voor de 
aantrekkelijkheid van een stad. Er zou ruimte voor moeten 
zijn – daarover zijn we het eens. Maar hoe brengen we dit 
weer op gang? Hoe organiseren we dat? ‘Ruimte geven’: hoe 
doe je dat?

De overheid is een wereld van systemen. Die zijn ook 
nodig; dat begrijpt Ron ook wel. “Maar,” vult Bertien aan, 
“wel is de tijdgeest er nu meer dan ooit naar om die syste-
men eens ter discussie te stellen. Op veel meer gebieden 
zien we een terugtrekkende, samenwerkende of co-creë-

rende overheid. De wereld van kunst en cultuur vraagt daar 
ook om.”

De crux is dat de vrije kunstenaar niet voldoet aan de 
wetten van de economie. ‘Vrije geesten’ passen niet in een 
systeem. Iets als een subsidiecyclus is dan niet erg flexibel, 
en kan bovendien de energie uit de projecten halen. Boven-
dien: maatschappelijke waarde is na afloop niet af te vinken 
op een lijstje. Dat beseft de wethouder ook. 

Het is nu zaak om een goede manier te vinden om daar 
mee om te gaan. Hier meer ruimte voor bieden, dit op gang 
brengen, maar zonder meteen alles in regels of systemen te 
willen vatten. Die scheidslijn moeten we samen verkennen. 
Waar houdt overheidsbemoeienis op en begint de zelfre-
gulering? Hoe organiseer je iets dat zich niet leent voor 
organisatie?

Er komt een nieuwe cultuurvisie aan. Daar ligt een kans 
om goed te kijken waar we naartoe willen en hoe we daar 
komen. “Laten we in elk geval niet alles vastleggen,” geeft 
Ron mee. “Een visie kan ook zijn: we gaan die kant op, en we 
kijken waar we uitkomen.”

Ron ziet bij het creëren van de visie in elk geval een grote 
rol voor de Amersfoortse cultuurwereld. En Bertien ook. “Ik 
merk dat alleen al deze wandeling me al op allerlei ideeën 
brengt. Daar ga ik mee verder. En dan nodig ik graag alvast 
iedereen uit om binnenkort over de nieuwe cultuurvisie 
mee te praten. Met of zonder wandelschoenen.”

leiding van Jeroen Everaert. Als kunstproducent produ-
ceert, adviseert, begeleidt en bemiddelt Mothership een 
toegevoegde waarde aan openbare ruimte, publieksruimte 
en gebouwen. Organisaties en kunstenaars profiteren 
daarvan. Zijn opdrachtgevers zijn: gemeenten, stichtingen, 
projectontwikkelaars en architecten.



portfolio: Lex van de Oudeweetering
Lex is in 1979 afgestudeerd 
aan de Rietveld Akademie. 
Zijn jeugdinteresse lag bij 
het stripverhaal. In 1984 
kwam zijn eerste en laatste 
album uit. Alhoewel in 
zijn verder illustratiewerk, 
vooral bij educatieve uit-
geverijen de stripvorm nog 
regelmatig gebruikt werd, 
voelde hij zich uiteindelijk 
niet senang bij de beperkin-
gen van dat medium zoals 
hij dat ervoer. Het werken 
met ideeën in vorm en 
inhoud in enkele of series 
tekeningen inspireerde hem 
meer.
Hij werkte oa voor Het 
Tropeninstituut, Trouw, 
Fiets, FietsActief, Nieuws 
Uit De Natuur en andere 
uitgaves van de School-
Televisie, de kinderpagina 
van De Boerderij, Misset 
Horeca, SGO-Hoevelaken 
en verschillende educatieve 
uitgeverijen in Nederland en 
één in Duitsland.
Sinds 29 december1988 
woont hij in Amersfoort.

Werk van Lex is te bekijken 
op: 
www.lex-illustrator.nl



Voor-een-dubbeltje-op-de-
eerste-rang syndroom

De mythe subsidie-infuus

Alfred Konijnenbelt
artistiek leider Festival Spoffin

Roel Mulder
woordvoerder Cultuur  
Actief voor Amersfoort

Het is een mythe dat de kunsten aan een subsidie-infuus 

liggen; de bulk van het geld in alle kunstdisciplines komt, 

en kwam altijd, van de samenleving: publiek, sponsors, 

donateurs. 

En toch is de overheid onmisbaar als subsidiegever, want 

de overheid kan dingen steunen −en hoort dingen te steu-

nen− die anderen laten liggen: het gewaagde, het experi-

mentele, het ten onrechte vergetene. Maar Amersfoort 

doet het in die onmisbare rol beschamend slecht.

Stel je een toekomst voor: de gemeente blijft zorgen voor 
straatverlichting, het riool en de waterleiding. Maar dat 
gebeurt voortaan niet meer voor de eigen stad. In plaats 
daarvan is het doel van die nuttige zaken voortaan: het 
trekken van dagjesmensen en investeerders. Klinkt krank-
zinnig? En toch is dat precies hoe deze gemeente omgaat 
met zijn kunstbeleid.

Amersfoort voert een “instrumenteel” kunstbeleid: kunst 
wordt niet gezien als onmisbaar voor een vitale stad, maar 
als iets dat handig is om anderen naar de stad te lokken. 

In de bekende drieslag Productie-Presentatie-Conserve-
ring doet de gemeente alleen redelijk wat aan het tweede, 
al steekt ook daar de stad ongunstig af bij anderen.

Maar wat we aan presentatie doen (theaters, Amersfoort-
in-C, festivals) is altijd nog veel meer dan wat we aan 
conservering en productie doen. Over conservering kunnen 
we kort zijn: in KAdE en het Mondriaanhuis is het zelfs geen 
doel, en Flehite kan er maar mondjesmaat iets aan doen. 
Toen het museum een complete kunstcollectie cadeau 
kreeg hoorde ik zelfs raadsleden mopperend vragen hoe-
veel dat wel niet ging kosten om allemaal op te slaan!

En aan productie? Amersfoort heeft weinig ateliers en 
geen atelierbeleid. Het budget voor aankopen beeldende 
kunst is alleen maar wat de gemeente daarvoor van het 

Rijk krijgt. Uniek: Amersfoort is de enige stad die aan het 
verfraaien van de openbare ruimte geen cent eigen geld 
spendeert! −dus is er voor kunst natuurlijk zeker geen geld.

Er wordt praktisch geen beeldende kunst gekocht. Ooit 
kenden we (bescheiden) literaire prijzen en gaf Amers-
foort wel eens een compositie- of foto-opdracht, maar dat 
komt in het beleid niet meer voor. En we moeten alles op 
alles zetten om de War te behouden, terwijl dat niet eens 
subsidie vraagt! De kunstmakers worden door de lokale 
kunstbeleidsmakers in de steek gelaten.

Het drama rond de War toont wel een opmerkelijk ver-
schil aan tussen de meerderheid in de gemeentelijke poli-
tiek aan de ene kant, die onder de bevolking aan de andere 
kant. Voor de meeste lokale politici is kunst overbodige 
luxe, maar voor een spraakmakend deel van de bevolking 
allesbehalve. Een rare vergelijking: voor de War kwamen 
vier keer zo veel mensen op de been (na de brand in 
februari en nu weer rond de verkoop van het pand Warner-
Jenkinson) als er destijds op de been kwamen tégen de 
komst van pedofiel Sytze van der V.! Verdwijnen van de 
War vinden we kennelijk enger dan de komst van Sytze.

Het wordt tijd dat die stem door gaat klinken in het 
stadhuis. Allereert zou je willen dat Amersfoorters bij de 
gemeenteraadsverkiezingen van 2018 hun stemgedrag 
aanpassen aan wat ze op cultuurgebied belangrijk vinden. 

Maar daarmee zijn we er nog niet. Wij van Actief denken 
dat we serieus moeten kijken naar het herleven van een 
Culturele Raad, waarin die actieve stem te horen is; advi-
seur van de gemeenteraad en het college, maar ook met 
een eigen budget om een begin te maken met het vullen 
van het grote gat waarin de makers hier vallen.

Amersfoort is de 15e stad van Nederland als het om 
inwonertal gaat, en sociaal-economisch zelfs de 4e. Maar 
gaat het over cultuur, dan neemt Amersfoort een beschei-
den 34ste plek in (Bron: Atlas voor Gemeenten 2016). Voor de goede 
verstaander: dat is ver achter plaatsen als Zoetermeer (20), 
Ede (24), Emmen (28) en Venlo (31) – toch niet de oorden die 
je van een bruisend kunstleven kunt betichten. Qua cultuur 
is Amersfoort het Oss (34) van Nederland. Amersfoort is een 
rijke stad die aan het voor-een-dubbeltje-op-de-eerste-rang 
syndroom lijdt.

Hoe is het dan mogelijk dat de stad toch een redelijk goed 
cultureel imago heeft? Omdat bijna alles door vrijwilligers 
wordt georganiseerd. Daar is op zich helemaal niets mis 
mee; ik heb het zelf 30 jaar gedaan. Vrijwilligers werken 
met liefde voor de goede zaak, en dat merk je overal waar je 
ze tegenkomt: ze stralen enthousiasme en plezier uit. Wat 
vrijwilligers minder goed kunnen is continuïteit garande-
ren. Je kunt moeilijk van iemand verwachten dat zij of hij 
een fulltime baan heeft en daarnaast ook nog eens een 
organisatie draaiende houdt en tijdens kantooruren bereik-
baar is of kan opdraven voor vergaderingen en gesprekken. 
Daardoor zijn vrijwilligersorganisaties vaak erg kwetsbaar 
en overbelast. Dat kan anders.

Bij Festival Spoffin werken we met meer dan 100 vrijwil-
ligers. Een kleine staf zorgt voor de continuïteit: plannen 
ontwikkelen, programmeren, financiering regelen, pro-
ductie, contracten, administratie, publiciteit en marketing 
regelen, vergunningen aanvragen, vrijwilligerscoördi-

natie, et cetera. Die staf bestaat uit 12 parttime functies, 
allemaal ingevuld door freelancers. Bij elkaar gaat het 
om 12 betaalde mensen. Dat lijkt heel wat, maar als je alle 
betaalde functies bij elkaar optelt kom je op minder dan 
2,0 fte. Twee mensen op jaarbasis. Dat is, ook in vergelijking 
met andere theaterfestivals in andere steden, extreem 
krap. Zo werken overigens veel culturele organisaties.

Het thema van deze Kunstenkrant is de vraag of Amers-
foort kunstproducenten binnen haar grenzen nodig heeft. 
Zonder productie geen kunst, dus natuurlijk heeft de stad 
haar eigen producenten nodig. En die zijn er ook. Amers-
foort heeft heel wat muzikaal talent in huis, is de bakermat 
van theatrale acts zoals DudaPaiva, De Stille Fanfare en 
Actic die ik op festivals in binnen- en buitenland tegenkom, 
en Patrick Nederkoorn die nu landelijk doorbreekt. Over de 
beeldend kunstenaars en fotografen struikel je in de stad, 
zoals recent weer bleek tijdens Vreemde Gasten.

De vraag is hoeveel ondersteuning deze makers nodig 
hebben om goed te gedijen. En of daar dan beleid op 
gemaakt moet worden, en door wie. Mijn antwoord: zo 
min mogelijk beleid en regeltjes, zo veel mogelijk onder-
steuning. Het moet mogelijk zijn een financieel steuntje in 
de rug te krijgen om een sterk artistiek plan te realiseren, 
ongeacht de discipline. Dit gebeurt nu nog maar mondjes-
maat met een minimaal budget vanuit de gemeente.

Daarnaast kunnen ook instellingen hun bijdrage leve-
ren aan het productieklimaat. Zo biedt Spoffin al sinds 
2011 jonge makers een residentie aan, een werkperiode in 

Amersfoort waarin een nieuwe productie voor buitenthe-
ater afgemaakt wordt en vervolgens tijdens het festival 
in première gaat. De afgelopen jaren hebben we, dankzij 
de samenwerking met Scholen in de Kunst, zelfs twee 
residenties kunnen realiseren. Het gaat hierbij overigens 
niet specifiek om Amersfoortse makers. Voor hen is er de 
Laswerkplaats, die overigens al jaren tussen hoop en vrees 
leeft en gelukkig voor de komende vier jaar eindelijk wat 
meer financiële zekerheid heeft gekregen.

Wat Scholen in de Kunst kan, namelijk tijdelijk leeg-
staande ruimtes beschikbaar stellen aan kunstenaars, 
zouden ook andere instellingen kunnen doen. Flint staat 
een derde van het jaar min of meer leeg, menig theater- of 
muziekgroep zou dolblij zijn om hier aan de slag te kunnen 
gaan. Verder zou het beleid op het stadhuis moeten zijn 
om bij tijdelijke leegstand meteen aan de culturele sector 
te denken.
Cie. Woest (NL/BE) speelde tijdens Spoffin 2016 een work-in-progress 

van de nieuwe productie Lucky Shots, waarvoor de groep twee 

weken in het Eemhuis repeteerde. Foto: Peter de Langen.

de voormalige Noackfabriek



Blinde vlek

Jan-Willem van Lieshout
voorzitter Stichting Stadsgalerij De vergeten bijdrage

Louis de la Combé

Het culturele klimaat is vaak onderwerp van discussie. 

Vaak wordt gezegd dat er weinig aandacht is voor kunst. 

Wat is kunst, waar zou die verminderde aandacht in 

liggen en wie moet die aandacht dan geven. Al snel wijzen 

vingers vaak naar de overheid. Immers, heel veel jaren 

stelde de overheid kunstenaars in de gelegenheid schep-

pend bezig te zijn. En dat heeft veel opgeleverd met o.a. 

volle magazijnen met beelden en schilderijen bij ministe-

ries, stadhuizen en andere overheidsgebouwen. 

Kunst is meer dan een stapel schilderijen en beelden. 
Kunst uit zich ook in woord en gebaar, in fotobeelden, in 
dans en geluid. Met een terugtrekkende overheid wordt het 
maken van keuzes pijnlijk. Het levert felle discussies op met 
veel verdriet bij verliezers daarna. Orkesten verdwijnen, 
toneelgroepen haken af, poptempels komen in rode cijfers. 
En toch er zijn nog nooit zo veel galeries geweest, plekken 
waar schilders en beeldhouwers hun werk tonen. Amers-
foort is daarop geen uitzondering en trekt met activiteiten 
als Gluren bij de buren, Kunstkijkroute en Vreemde Gasten 
vele bezoekers naar de stad. De Stadsgalerij doet op haar 
eigen manier mee. Zij stelt vooral jonge Amersfoortse 
kunstenaars in de gelegenheid om hun werk te exposeren, 
bijvoorbeeld in de kamer van de Wethouder van Cultuur. De 
opening van een tentoonstelling in de kamer van de Wet-
houder wordt steevast gemarkeerd door een duo optreden, 
de kunstenaar die exposeert en een andere kunstenaar die 
daar een bijzondere performance geeft in woord of geluid. 
Het zijn deze jonge mensen, vaak net afkomstig van een 
kunstopleiding, die met deze bevoorrechte positie een kans 
krijgen zich te presenteren. Niet zelden mogen ze daarna 
op 033Blauwdruk opnieuw en dan voor een nog veel groter 
publiek hun werk en mogelijkheden laten zien. 

Het is een bevoorrechte positie om te exposeren in de 
kamer van de Wethouder. Bevoorrecht omdat er maar 6 
exposities per jaar zijn. En het aanbod van aantrekkelijke 
kunst is zo veel groter. Het is aan kunstenaars zelf hun werk 
onder de aandacht van mensen te brengen. Dat is voor hun 
niet altijd even gemakkelijk. Een grote groep kunstenaars, 
zou je kunnen zeggen, levert daaraan een vergeten bij-

drage. Soms sterft hun bijdrage in troosteloze vergetelheid. 
Er zijn mogelijkheden, óók in Amersfoort en in eigendom-
men van de gemeente Amersfoort, om platforms waar 
(jonge) kunstenaars en creatieven bijeenkomen te behou-
den. Broedplaatsen van creativiteit en kruisbestuiving. Dat 
instandhouden betekent het maken van keuzes. Daarin kan 
de politiek, bestuur en gemeenteraad, het verschil maken. 
De politiek moet zich niet in de war laten brengen door te 
kiezen voor misschien financieel aantrekkelijker oplossin-
gen? En als er niet gekozen wordt voor duurzaam cultureel 
beleid, kan dat betekenen een opdonder voor een cultureel 
klimaat dat zo divers kan zijn. 

De vergeten bijdrage van kunst en cultuur is ook van eco-
nomische betekenis. Een gezond cultureel klimaat heeft een 
enorme spin-off op de bewoners, het bedrijfsleven en de 
stad. De Stadsgalerij is blij dat het iets voor jonge kunste-
naars kan doen. Maar wij kijken verder dan alleen de kamer 
van de Wethouder. Amersfoort als speelveld voor creati-
viteit. Laat dan de creativiteit niet de speelbal worden. 
Buig de vergeten bijdrage om naar te krijgen kansen. Die 
zo diverse Amersfoortse culturele wereld is dat meer dan 
waard!

Warner Jenkinson

Fotograaf onbekend

De voorzitter van de Prins Bernhard Fanclub heeft mij 

en anderen benaderd met de vraag of Amersfoort kunst-

producenten binnen zijn grenzen nodig heeft. Hij ziet 

in Amersfoort beleid ten aanzien van kunsteducatie en 

kunstpresentatie, maar tegelijkertijd ‘een blinde vlek dan 

wel getroubleerde blik’ als het gaat om kunstproduc-

tie. Vragen van een eminence grise neem ik altijd serieus. 

Maar het zou me niet verbazen als deze Staalkaartkun-

stenkrant nu vooral gevuld wordt door auteurs die de 

kunst- en cultuursector in Amersfoort een warm hart 

toedragen. En in 1adem poneren dat de gemeente stante  

pede aan zet is om de portemonnee te trekken. Zou dat de 

oplossing zijn ?

Een kijkje in de gemeentelijke keuken
Recente discussie over het cultuurbeleid  in de gemeen-

teraad schetst een begin van overeenstemming dat de 
bezuinigingen van de afgelopen jaren veel impact hebben 
gehad op de instellingen, die daardoor financieel kwetsbaar 
zijn geworden. En dat een actief kunstenaarsbeleid  (jonge 
makers), inclusief budget, ontbreekt.  Kijkend naar het 
beschikbare cultuurbudget (op jaarbasis circa euro 17 mil-
joen) gaat het niet om klein bier. De subsidierange varieert 
van de Stichting Sint Nicolaas Vathorst (euro 1.000) tot de 
Stichting Bibliotheken Eemland (euro 3.857.200) . 

Een eerste constatering is dat we voor ‘cultuur’fors meer 
uitgeven dan aan economie (5.1 miljoen), sport (7.3 mil-
joen) of veiligheid (14.2 miljoen) en bijna net zo veel als aan 
onderwijs (20.7 miljoen). 

Waarom investeren we als gemeente eigenlijk zo veel in 
cultuur ? Niet in de eerste plaats om de kunst zelf, want de 
intrinsieke waarde daarvan valt nauwelijks in geld uit te 
drukken. Doorgaans wordt dan ook het argument aange-
voerd dat cultuur een prominente rol speelt in de concur-
rentiepositie van steden. Het blijkt dan vooral te gaan om 
het aanbod aan uitvoeringen in de podiumkunsten, en in 
mindere mate om de nabijheid van musea voor beeldende 
kunst en cultuurhistorische musea. Ook de aanwezigheid 
van historisch erfgoed in de vorm van rijksmonumenten 
en historisch vaarwater blijkt een goede verklaring voor de 
aantrekkingskracht van een stad. Cultuur is aldus gere-
deneerd belangrijk voor de ontwikkeling van toerisme, 
innovatie en de creatieve sector en het zet de gemeente op 
de kaart. 

Voor een stad met groeiambities als Amersfoort is die 
economische benadering van cultuur een must, maar dat is 
-in ieder geval wat mij betreft- niet het enige argument. Op 
individueel niveau (o.a. bij projecten waarbij kansarme kin-
deren met muziek in aanraking worden gebracht)  indiceert 
onderzoek economisch meetbare maatschappelijke voorde-
len om nog maar te zwijgen over de persoonlijke ontwikke-
ling van de kinderen zelf. Het lijkt er op dat muziek beluis-
teren, en vooral zelf muziek máken, enorm bijdraagt aan de 
ontwikkeling van het empathische vermogen.  Kortom, we 
waarderen cultuur ook om het vermogen om te verbinden. 
Juist in een samenleving die steeds meer gepolariseerd 
raakt, is het cruciaal dat we mensen in staat stellen zich in 
te leven in de wereld van een ander. Zo is cultuureducatie 
voor kinderen dan ook belangrijk om cultuur te kunnen 
delen en emancipatie te bevorderen.

lees verder op pagina 11 >>>>>>>>>>>>>



portfolio: Rikke ter Horst
Rikke ter Horst studeert momenteel BEAR (Fine Art) en 
maakt ruimtevullende installaties.  In haar werk is ze bezig 
met het deconstrueren van objecten en het transforme-
ren van informatie. Informatie zoals beweging, geluid en 
condens van bezoekers zet ze om door middel van alledaagse 
objecten. De installaties reageren direct bij het betreden van 
de ruimte. De objecten krijgen zo een nieuwe functie: ze ma-
ken informatie van bezoekers zichtbaar. Meestal resulteert 
het in het vernietigen van de installatie. Verwachtingspatro-
nen worden doorbroken en er ontstaan nieuwe verbindin-
gen. Onverwachts wordt de bezoeker bekeken en deel van 
het deconstrueren van het werk. Hoeveel informatie maken 
wij tegenwoordig, zonder dat wij dit doorhebben, openbaar? 
Is een kunstwerk minder waardevol als het beschadigd is?



portfolio: Henk van den Bosch
In de schilderijen van Henk van den Bosch speelt de architec-
tuur een grote rol. In zijn geconstrueerde gebouwen lopen 
binnen en buiten moeiteloos in elkaar over. Ogenschijnlijk 
helder gedefinieerde ruimtes blijken bij nadere beschouwing 
minder eenduidig in hun opbouw. De natuur dringt gebou-
wen binnen of wordt weerspiegeld op vlakken en in water-
partijen. 
De kunstenaar maakt gebruik van verschillende perspec-
tieven en speelt met illusionistische diepte. Hij bouwt zijn 
werken geraffineerd op, met slimme doorzichten, coulisse-
achtige ruimtes in een combinatie van abstractie en figura-
tie. Hij laat de toeschouwer dwalen in de ongelijksoortige 
ruimtes en sticht verwarring door lichtval en atmosfeer. 
Henk van den Bosch schildert niet de werkelijkheid maar 
balanceert tussen realiteit en vervreemding.  Hij roept in zijn 
werk een ideale droomwereld op. De ervaring van tijd en 
sfeer gevangen in een illusie.
Naast schilderijen in wisselend formaat maakt hij sinds kort 
ook kleinere werken op papier. 
 
www.henkvandenbosch.nl/



portfolio: Bert Brouwer

Bert Brouwer gebruikt in zijn groot-formaat linosneden al-
ledaagse, niet persé als kunst bedoelde afbeeldingen om het 
gewone en het verhevene tot elkaar te verhouden. 
Hij manipuleert de voorstellingen, snijdt ze uit in linoleum  
en drukt ze vervolgens af op doek.  
 
www.bertbrouwer.info



portfolio: Lente Brugge
Lente Brugge studeert nog aan de kunstacademie ArtEz. Zij 
nam vorig jaar aan Blauwdruk deel onder de noemer ‘De 
toekomst’. We zijn ruim een jaar verder. Hoe ziet haar werk er 
nu uit.  
Rechts zijn de foto’s van haar einde jaars werk. Het is een 
constructie van gedeconstrueerde Ikea meubels, die gesta-
peld zijn. Zij zijn nergens op wat voor manier bevestigd.  
 
Hier direct onder staan drie stills uit een filmpje van een ket-
tingreactie, uitmondend in een vallende deur. 
flessenpost.  
 
De onderste foto is een still uit een film over flessenpost. De 
qr-code geeft u meer informatie.



Vervang subsidiestelsel 
Ron Jagers
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Een tweede constatering  (inderdaad, voorzitter) is dat 
het cultuurbudget vooral terecht komt bij kunsteducatie 
en kunstpresentatie. Daarom is het ook zo jammer dat 
(niet voor het eerst) blijkt dat Amersfoortse cultuurdragers 
er kennelijk onvoldoende  in slagen om samen te werken 
en onderling de verbinding aan te gaan. We zijn het er zo 
langzamerhand wel over eens dat in Amersfoort sterk jong 
talent aanwezig is, maar dat de focus is beperkt  tot een 
paar specifieke broedplaatsen. Veel werk wordt daarbij 
gedaan door een klein aantal mensen, waarbij -dat moet 
gezegd- soms onduidelijk is wat hierin de rol is van de 
gemeente. Om tot een echte ontwikkeling te komen zijn 

serieuze investeringen in broedplaatsen nodig, zo is de 
heersende opvatting  bij recente discussies. We bieden inci-
denteel ruimte aan het volop aanwezige jonge talent, maar 
de mogelijkheid voor verdieping en experiment met een 
langere looptijd blijkt simpelweg niet voorhanden. 

What to do
De grote uitdaging in de komende periode is om -nu er in 

de gemeentebegroting iets meer financiële ruimte ont-
staat- het culturele klimaat de juiste prikkels te bieden voor 
vernieuwing. We moeten in de eerste plaats investeren 
in verbetering van de samenwerking binnen het cultu-
rele veld. Daarmee bieden we ruimte aan jong talent, ook 
binnen de programmering van bestaande initiatieven en 

instellingen. Dat kan variëren van het bieden van atelier-
ruimte (in onbenutte lokalen of leegstand maatschappelijk 
vastgoed)  tot het instellen van ‘artists in residence’ en alles 
daar tussen in. Wat ik ook voor me zie is het bevorderen 
van cultureel ondernemerschap door het instellen van een 
innovatiefonds, en dan  niet zozeer voor gezelschappen 
voor muziek, dans en toneel maar meer gericht op beel-
dend kunstenaars  en cultuuruitingen op het gebied van 
film en video. 

Ik zie de discussie over dit soort zaken graag tegemoet. 
Niet alleen over de cultuursector sec, maar zeker ook in 
relatie tot aanpalende sectoren als sport en het sociaal 
domein. Er valt nog een wereld te winnen.

Het huidige subsidiestelsel houdt de mythe in stand dat 
de kunstenaar een handophouder is. Het versterkt het beeld 
dat de kunstenaar weinig voorstelt, want hij kan niet eens 
zijn broek ophouden. Schaf dat stelsel af en kunstenaar, ga 
aan de slag om te laten zien wat de werkelijke betekenis is 
van kunst.

We moeten naar andere verhoudingen toe. Iedere sug-
gestie van handophouden moet weg. Natuurlijk, het is waar. 
De inkomenspositie van de uitvoerend kunstenaar staat er 
belabberd voor. Het is evenzeer een feit dat de uitvoerend 
kunstenaar zijn geld verdient met de eigen kunst - beeldend, 
muzikaal of theater. Bijbaantjes vullen dit geld aan. Als een 
kunstenaar al een keer subsidie krijgt dan is dat hooguit 
een incidentele aanvulling. En dan vaak alleen een compen-
satie van de kosten die de kunstenaar gemaakt heeft. Het 
leeuwendeel van kunstsubsidies gaat naar de instituten. 
Van dat geld gaat een groot gedeelte naar de huur. Daarna 
gaat een fors deel naar het management en ondersteunend 
personeel. Een beperkt budget blijft er over voor de exploi-
tatie. Drukkers en marketeers melden zich om dat deel af te 
romen. Voor de kunstenaar van wie het werk geëxposeerd 
wordt blijft vaak niets of een bescheiden onkosten vergoe-
ding over.

Kortom de uitvoerend kunstenaar heeft niets aan subsidie 
als de kunstenaar denkt daar zijn cariëre op te kunnen base-
ren. Ondertussen wordt dat beeld van handophouden wél 
op de uitvoerend kunstenaar geplakt.

Waar we naar toe moeten is een stelsel, waarbij respect 
voor de kunstenaar de basis is, een stelsel waarbij het 
bestaansrecht van de kunsten niet keer op keer beargumen-
teerd hoeft te worden bij het politieke en bestuurlijke bestel, 
bij maatschappelijke organisaties. Er ligt een belangrijke 

taak voor de kunstenaars zelf om dat te bewerkstelligen. 
De overheid kan daarbij een stevige hand helpen. Kijk eens 
naar Duitsland. De Müncher Abgeordneter, van linker én 
van rechterzijde,  bemoeien zich actief met de inhoud van 
de uitvoeringen van de kunstinstellingen. Zij hebben daar 
een mening over en ventileren die ook. Niet om de kunsten 
af te branden, maar juist omdat zij de waarde erkennen. De 
Abgeordneter zijn ook een graag geziene gast bij openin-
gen en premières.

Kunst is van eminent belang. Daar is in München geen 
discussie over. Wat is dat belang dan? Kunst biedt ons hand-
vatten voor ons voorstellingsvermogen. Het vermogen om 
de wereld te zien en te begrijpen. Waar de gemiddelde man 
of vrouw nog een vormeloos idee heeft, kneedt de kunste-
naar een ideeënrijke wereld. De kunstenaar biedt ons hand-
vatten om onze amorfe waarnemingen om te zetten naar 
betekenisvolle voorstellingen. Daar waar schaamte ons een 
blinde vlek bezorgd waardoor we de rijkdom van de werke-
lijkheid niet ten volle zien, biedt kunst ons de mogelijkheid 
om de blinde vlek weg te poetsen.

Kunstenaar, praat niemand naar de mond!
Formuleer je eigen project, met je eigen bewoordingen, 

met je eigen planning, met je eigen financieringsplan. Zorg 
dat je zelf al weet dat het werk er gaat komen en dat je de 
financiële risico’s zelf draagt. Wees onafhankelijk. Nodig 
vanuit die positie mensen, organisaties, fondsen en over-
heden uit om je werk mee te helpen financieren of om het 
werk te kopen, eventueel op voorhand.

Ook de overheid heeft een taak.
Reserveer op de begroting van de gemeente een bedrag 

voor de uitvoerend kunstenaar dat in verhouding staat tot 

de bedragen die er klaar staan voor de basisinfrastruk-
tuur. Amersfoort-in-c krijgt bijvoorbeeld zo’n slordige 
1,3 miljoen euro. Als Amersfoort zijn eigen kunstenaars 
serieus neemt, dan reserveert het een bedrag dat hiermee 
in verhouding is. Hierboven is Duitsland al gememoreerd. 
Zo’n houding zou je hier in het lokale ook graag terugzien: 
politici, bestuurders, ambtenaren en ondernemers die zich 
pro-actief inlaten met de producenten van kunst. Politiek 
en bestuur willen wat van de kunstenaars. Net zoals zij wat 
willen van scholen, van bouwers, van vuilnisophalers, van 
stedenbouwkundigen. Op eenzelfde manier kunnen zij de 
uitvoerend kunstenaar tegemoet treden. Daar past geen 
subsidiestelsel bij. Kunstenaars vinden tegenwoordig hun 
financiële weg via crowdfunding. Overheden, fondsen en 
ondernemers kunnen dat omarmen.Zij kunnen daar veel 
actiever in opereren. Kunstenaars zetten hun ideeën en 
project op de site. De gemeente schaft alle subsidierondes 
af en laat in plaats daarvan een intendant maandelijks de 
projecten bekijken. De intendant doet een voorstel voor 
verdere afhandeling: wel of niet meefinancieren, koppe-
ling aan het bedrijfsleven etcetera. Andere geldschieters 
kijken naar de website. Zij beoordelen zelf of ze het project 
de moeite van het ondersteunen waard vinden. Zij kunnen 
in overleg met de projectmensen voor nadere informatie. 
Zij kunnen ook geld beschikbaar stellen onder bepaalde 
condities. De beheerders van de website zijn pro-actief in 
het benaderen van financiers.

Crowdfunding reguleert in hoge mate de relatie tussen 
kunstenaar en particulieren en maatschappelijke organisa-
ties. In een nieuwe constructie voegen zich de overheid, de 
fondsen en bedrijfsleven daarbij.



John Konijn
beeldend kunstenaar Nou ja, vroeger misschien

Ja tegen kunstenaarsBart Huijdts
fractievoorzitter van D66

“De kunstenaar moet participeren. De kunstenaar is óók 
ondernemer. De kunstenaar moet zich meer laten zien”. 
Dit geluid horen we al jarenlang. En dat was niet helemaal 
onterecht. Natuurlijk moet een kunstenmaker zich soms 
terug kunnen trekken in zijn eigen kleine kosmos om tot 
zijn daden te geraken, maar er zijn tijden geweest dat die 
kunstenaar dat hoekje ook niet meer uit kwam. Tot het 
begin van dit millennium waren er erg veel kunstenaars die 
leefden van subsidies, waarbij de kwaliteit lang niet altijd 
voorop stond. Juist door zich te laten zien, door actief aan 
de samenleving mee te doen maakt een kunstenmaker het 
mogelijk om de samenleving te verheffen. 

    Het zijn in dezen goede tijden. Alle kunstenaars die ik 
ken verdienen hun eigen brood, hebben vaak nevenactivi-
teiten. Niet alleen om iedere maand genoeg geld bij elkaar 
te sprokkelen, maar veelal ook omdat ze het leuk vinden 
en hun ideeën en kwaliteiten in te zetten in verschillende 
disciplines. Hoe dat gebeurt is voor een ieder anders. Een 
ander deel kan simpelweg van de kunst zelf leven. Je zou 
zeggen dat er een hosanna sfeer zou zijn, maar helaas. Het 
verbazingwekkende is nu dat participeren en onderne-
men in veel gevallen niet meer genoeg is. We hebben dit 
duidelijk kunnen waarnemen in zake het terrein van de 
War. Honderden mensen die actief meedoen, vele cross-
over activiteiten op een laagdrempelige manier voor een 
ieder beschikbaar, een enorme achterban die ook financieel 
achter alle initiatieven wil staan en 10 jaar lang ervaring. 
Maar.. dat is niet genoeg. Het wrange is dat we niet eens 
precies mogen weten waarom niet. Financieel kan het zelfs 

niet verklaard worden aangezien de gemeente zelf nog 
allerlei extra kosten zal moeten dekken. 

    De vraag die in deze krant wordt gesteld lijkt dus 
heel valide. Want dan heb je de participatie waar je als 
gemeente zo op zit te hameren en dan wordt het nóg tegen-
gewerkt. Overigens gaat het mij te ver om de ‘schuld’ op de 
gemeente Amersfoort te schuiven. Het is een tendens die ik 
overal in Nederland bespeur. Vroeger was kunst belangrijk 
maar werd (vaak) als te duur ervaren, nu lijkt het of kunst 
er in het gunstigste geval ‘nu eenmaal bij hoort’. Dan heb ik 
het niet over de vele musea met het werk van lang overle-
den kunstenaars - dat is allemaal prima te verantwoorden 
- maar over nu werkzame kunstenmakers. Want ja, het is 
zo moeilijk na te gaan wat die rakkers nou allemaal aan 
het doen zijn. Waar gaat dat heen? Wat levert het op? Wat 
is goede kunst? Waarin moeten we investeren? Moeilijke 
vragen, dus die gaan we zo veel mogelijk uit de weg. 

    Het beleid gericht op kunstenmakers binnen de 
gemeente lijkt me niet zo problematisch. Er hoeven geen 
zakken met geld naar de kunstenaars. Wanneer een 
gemeente als Amersfoort echt hart heeft voor kunst en 
cultuur gaan ze actief het werk laten zien. Maken gelegen-
heden om het werk of initiatieven aan een (groot) publiek 
te laten zien. Dat hoeft helemaal niet veel geld te kosten. 
Bovendien zou er meer in twee richtingen gedacht mogen 
worden; wij laten hier binnen de gemeente grenzen werk 
zien van kunstenaars uit alle hoeken van de wereld. Mooi! 
Fijn! Maar zou het ook niet andersom kunnen; dat het werk 
van Amersfoortse kunstenaars wordt laten zien in andere 

delen van het land of zelfs verder? Er zullen vast stemmen 
opgaan die vinden dat het werk binnen de gemeentegren-
zen niet sterk genoeg is. Ik bestrijd dat. Ook dit lijkt een 
idee dat het gehele land bestrijkt. Pure nonsens. De kunst in 
Nederland staat nog altijd op zeer hoog niveau. Ik ben geen 
chauvinist als ik zeg dat er nog altijd veel kwaliteit rond-
loopt en dat dit (op vele vlakken trouwens) een bijzonder 
land is. Maar ergens lijkt er een stemmetje te circuleren 
die zegt; ‘nou ja, vroeger misschien. Maar nu tellen we niet 
meer mee.’ Gaan we met deze houding de toekomst in dan 
zal dat inderdaad op een dag waarheid worden.

www.johnkonijn.nl

Investeren in een beroepsgroep, de kunstproducent

Dagelijks heb ik het genoegen om met jonge kunstenaars 

te mogen werken. Studenten en afgestudeerden van 

ArtEZ Hogeschool voor de kunsten in Arnhem, Zwolle en 

Enschede. Ik ben verantwoordelijk voor het Art Business 

Centre, het centrum voor ondernemerschap binnen de 

Hogeschool. 

10 jaar geleden was ondernemerschap een vreemde eend 
in de bijt. Dat is nu heel anders. Voor studenten (muziek, 
theater, dans, mode, beeldend, enz) is het een normale zaak 
dat je ondernemend aan de slag gaat. Gelukkig! Ik spreek 
daarnaast heel veel alumni. ArtEZ ondersteunt alumni, tot 
4 jaar na afstuderen, in het opzetten van hun eigen bedrijf. 
Alumni hebben vooral vragen over profileren (personal 
branding), positioneren (plaats in de markt, marketing, 
maken van strategische keuzes) en het ontwikkelen van een 
goed verdienmodel. 

Voor de beeldend kunstenaar is het verdienmodel vaak 
ingewikkeld: als je unica’s maakt is het vooral de vraag 
waar de vraag ligt. Met andere woorden wie is de klant en 
hoe kan ik deze bereiken. 

Voor de beeldend kunstenaar die productie maakt 
(bijvoorbeeld productdesigners) liggen de problemen vaak 
bij de opschaling: hoe maak ik het ontwerp gereed voor 
productie, hoe kan ik dat voorfinancieren, wie kan het pro-
duceren en hoe zit het met het verkoopkanaal. 

Een derde groep beeldend kunstenaars richt zich in de 
beroepspraktijk op producten, diensten en ideeën die 
gericht zijn op het oplossen van complexe (maatschappe-
lijke) problemen en het benutten van nieuwe kansen. De 
verbeeldingskracht van deze professionals levert een steeds 
belangrijkere bijdrage aan innovatie. En specifiek met 
de grote uitdagingen van deze tijd (voedselvoorziening, 
energievoorziening, democratisering, enz). Voor deze groep 
kunstenaars merk ik dat het vermarkten van deze toege-
voegde waarde lastig is.  

Dan nu de vraag: moet Amersfoort kunstproducenten 
binnen haar grenzen hebben. Ja!! 

Het blijkt dat zonder deze groep professionals een bewe-
ging van onderop stil komt te staan (geen vers bloed voor 
innovaties en dynamiek). Ook blijkt dat er zonder deze 
groep bepaalde ‘omliggende’ activiteiten stoppen (geen 
kunsteducatie, geen kunstverkoop, geen exposities, geen 
intermediairs). Deze groep professionals zorgt met andere 
woorden voor een noodzakelijke dynamiek in Amersfoort. 

De andere vraag is vervolgens: is daar beleid voor nodig. 
Ook hier is het antwoord ondubbelzinnig ja! De beroeps-
groep is ondernemend bezig en moet, net als andere 
beroepsgroepen, op bepaalde onderdelen gefaciliteerd 
worden. Als Amersfoort de toegevoegde waarde ziet van 
deze beroepsgroep (en ik zeg ja!) moet het beleid onder-
steunend zijn om deze te versterken. Daarvoor hebben we 
belasting middelen uitgevonden. Net zoals we dat doen 
voor wijkteams, voor wegenbouw, voor huursubsidie, voor 
speeltuinen. Ik spreek dan van investeringen in de samen-
leving. Die investeringen kunnen subsidies zijn of leningen.  
Ook kan dat hulp zijn bij het zoeken naar een werkplek 
of het verlenen van een opdracht. Of facilitering om het 
ondernemerschap te versterken. En dan geen algemene 
marketing ondersteuning maar deskundigheidsbevor-
dering gericht op de doelgroep kunstenaars. Een sterke 
beroepsgroep moeten we binnen de grenzen van Amers-
foort koesteren.

Tot slot, wie gaat dat beleid dan maken. Ik zou er voor-
stander van zijn om samen met de beroepsgroep te komen 
tot hoofdlijnen. Om daarmee vervolgens politiek draagvlak 
te zoeken. 

Brand in de Noackfabriek

Fotograaf Kevin Zuijdendorp



Ja tegen kunstenaars

portfolio: Yasmin Veenstra
Grote bruine ogen.
Vooral nieuwsgierig,
Observatief en eigenzinnig.
De blik van een kind,
dromerig. 
Maar met een scherp randje.   

Altijd op zoek naar verbanden.
Tussen mensen.
Tussen dieren.
Tussen dingen.

Bouwt laag op laag.
Acryl in de basis,
zachte potloden,
harde pennenstrepen.
Divers materiaalgebruik,
het liefst in een explosie van 
kleur. 

Springt graag van de hak op 
de tak,
maar staat op beide voeten.
Nodigt uit tot de verbeelding, 
grijpt met beide handen aan. 

Yasmin Veenstra.

Verliet in 2009 vol inspiratie,
Artez in Zwolle als illustrator. 

www.yasminveenstra.com



Boter bij de vis
Drs. Rob Molenkamp
Raadslid SP Amersfoort
Theoloog en docent

Weefsel voor talent, 
innovatie en verbondenheid

Friederike Weisner

Talent ontwikkelt zich niet lineair: via formeel en infor-

meel leren, in de luwte en in de spots, thuis en elders, 

online en offline. In een discipline of juist heel breed. Een 

behoorlijk weefsel van faciliteiten, middelen, ondersteu-

ning en expertise draagt hieraan bij. Als dit weefsel ont-

breekt of er gaten vallen, verschraalt het lokale aanbod, 

vertrekt talent en verdwijnt er innovatief vermogen 

voor de stad.

De Lieve Vrouw biedt naast landelijk aanbod, ook een 
podium aan Amersfoorts talent. Novemberstorm met Abke 
Bruins, Bas Bons, Emma Lou, Sheila en Willem Wits is zo’ 
n voorbeeld. Tot 2013 kon De Lieve Vrouw incidenteel ook 
co- producent zijn, dankzij financiële ondersteuning van de 
provincie. Deze mogelijkheid is door bezuinigingen bij de 
provincies komen te vervallen. Er is een soort weeffout ont-
staan tussen landelijk beleid dat door de landelijke fondsen 
wordt uitgevoerd, en het lokale en regionale beleid. In elk 
geval op het gebied van de podiumkunsten. Op het gebied 
van educatie, talentontwikkeling en productieondersteu-
ning is film in Amersfoort nog weinig ontgonnen terrein, 
hier ontbreekt het aan structuur.

We zien ook dat het niet voldoende is om alleen presen-
tatieruimte op het podium te bieden. Er is behoefte aan 
ruimte om te experimenteren, aan artistieke ondersteu-
ning met raad, daad en middelen. Als theater kunnen wij 
deze ondersteuning niet structureel leveren. Maar Utrecht 
ligt dichtbij en andere grote steden bieden ruimere moge-
lijkheden. Talenten vertrekken.

Jonge kunstenaars voegen met hun werk iets toe, kunnen 
verbondenheid creëren en samen met anderen innovatie 
vormgeven. De grote steden zijn niet het enige voorbeeld. 
In Eindhoven is bijvoorbeeld al ruim tien jaar geleden de 
stadsvisie Innovatieve Cultuurstad ontwikkeld, waaruit het 
programma Laboratoriumstad voortkwam. Er zijn in die 
periode vele ateliers gecreëerd, passend bij de behoefte. 

Welke behoefte en welke kansen zijn er in Amersfoort? 
Wordt die behoefte gevoed door een sterke educatielijn, 
of door veel en goed aanbod? Of juist door de toenemende 
aantrekkelijkheid van de stad en interessante initiatieven 
van onderop? In Eindhoven is er in die tijd een onderzoek 
uitgevoerd naar de behoefte aan atelierruimte. Op basis 
hiervan en in relatie tot de stadsvisie voor de langere ter-
mijn is het beleid verder ontwikkeld.

Zolang het specifieke inzicht er niet is, zie ik een rol voor 
sterke en goed vertakte netwerken. Wij spelers: instellin-
gen, initiatieven en makers, kunnen gezamenlijk - een deels 
virtuele - infrastructuur ontwikkelen: daar waar kennis 
aanwezig is bijvoorbeeld over financieringsmogelijkheden, 
waar initiatieven elkaar raken, waar kunsteducatie over-
gaat in experimenteren en (semi)professioneel produceren, 
waar cross-overs ontstaan, zorgt het netwerk voor ontwik-
keling en biedt waar mogelijk ruimte of verwijst door. Wat 
film betreft droom ik bijvoorbeeld van een film hub, waarin 
educatie, makers, De Lieve Vrouw als presentatieplek, 
eventueel scholen en de HKU in Utrecht gezamenlijk een 
infrastructuur naar behoefte ontwikkelen. Dit gaan we 
komend jaar verkennen.

Een duidelijke verbinding met waar de stad naartoe wil, 
dit gezamenlijk verkennen, met talentvolle makers, initia-
tiefnemers en instellingen, is essentieel. Dit proces actief 
en proactief faciliteren en daardoor ‘mee weven’ is een 
cruciale rol van een gemeente.

Noackfabriek

Kevin Zuijdendorp

Bandjes moeten kunnen oefenen, kunstenaars hebben 
ruimte nodig om te kunnen creëren. Het lijkt zo vanzelf-
sprekend maar Amersfoort heeft al jarenlang een groot te 
kort aan oefenruimtes en plekken waar kunst kan ontstaan. 
De gemeente weet dit ook al jaren. Keer op keer vertellen 
kunstenaars de raad en het college dat dit een groot pro-
bleem is en telkens krijgen zij te horen hoe kunstminnend 
onze raadsleden zijn. Maar daar koop je niks voor. Geen 
boter bij de vis.

Voor het college en een groot deel van de raad heeft 
vastgoed waarde. Bedrijven hebben waarde, net als grond-
posities en projectontwikkelaars. Kunst heeft pas waarde 
als het gecreëerd en beprijsd is. Een beginnend bandje is 
vrijwel waardeloos, net als een nog niet gevierde kunste-
naar. Dit college is hier glashelder in: geen enkele inspan-
ning wordt gedaan om ruimte te creëren voor de kunst. 
De Noack-fabriek, de War, voor de gemeenteraad zijn ze 
minder belangrijk dan vastgoedontwikkeling.

Waar kunstenaars wel goed voor zijn is moderne gentri-
fication: Braakliggende terreinen en leegstaande panden 
worden tijdelijk gegund aan pioniers, eenmansbedrijfjes 
en kunstenaars. Zij mogen voor een relatief laag bedrag 
zorgen voor levendigheid. Totdat de grote bedrijven en pro-
jectontwikkelaars ontdekken dat het interessant is om daar 
te gaan investeren. De huurprijs wordt opgedreven, de con-
tracten tijdelijk afgegeven en zodra het grote geld aangeeft 
te willen gaan investeren mogen de pioniers, de eenmans-
bedrijfjes en kunstenaars het veld ruimen. De enige die dit 
proces kan tegenhouden is de gemeente. Amersfoort kiest 
er echter onomwonden voor juist dit middel in te zetten om 

zijn grond in waarde te doen laten toenemen. Bij de Nieuwe 
Stad worden de huurprijzen opgedreven en zijn het steeds 
grotere panden en bedrijven die er neer mogen strijken. Bij 
de War wordt het ideaal verruild voor leefruimte voor de 
happy few. Geen sociale huurwoningen maar dure apparte-
menten. Amersfoort, stad met een hart...voor vastgoed en 
grondwaarde vermeerdering!

Kan het anders? Jazeker. Als de gemeenteraad er voor 
kiest om een beleid op papier te zetten met harde garanties 
en keuzes die ten goede komen aan de kunsten. 

Is kunstproductie nodig in een stad? Logisch! Het is net 
zoals de mussen en merels in een stad, je kan best zonder 
vogels en bomen maar het maakt de stad levenloos. 
Kunstproductie is reuring, broedplaatsen waar de hoogste 
vormen van onze cultuur geboren worden. Telkens weer. 
Kunstproducten zijn altijd zichtbaar, op de podia en in 
musea. We hechten grote waarde aan concerten, optre-
dens, schilderijen en toneelstukken en geven er navenant 
geld aan uit. Hoe vreemd is het dan dat we het creëren en 
inoefenen van kunst zo weinig waarde toekennen. Dat kan 
anders. Boter bij de vis!



Amersfoort heeft makers 
nodig

Mirjam Barendregt
Voorzitter LKG de Ploegh
www.deploegh.nl

Ga respectvol om met kunst Hans van Wegen
Ralph Langendam

Kunst in al haar vormen is al zo oud als de mens zelf en 

met haar ook de discussie over wat Kunst nu precies is.  

Niet alleen is diens definitie Cultuur- en tijdsgebonden, 

maar ook het oordeel over wat nu wel of geen Kunst is 

kan zeer subjectief zijn. 

Er ontstaat daarom als vanzelf wrevel en spanning wan-

neer er, bijvoorbeeld vanuit politiek oogpunt, financiële 

keuzes gemaakt moeten worden. Temeer omdat politieke 

inmenging is in dezen zich immers veelal beperkt tot 

kunstuitingen die financieel niet zelfvoorzienend zijn.

Hoe anders en uniek zijn hierin dan ook initiatieven zoals 

De War en de Noack Fabriek, waardoor vele kunstzinnige 

initiatieven binnen Amersfoort tot bloei komen. Desal-

niettemin is voor beide broedplaatsen recent het doek 

gevallen. 

Alles van waarde is weerloos.
Als Burger Partij Amersfoort (BPA) vinden wij het moeilijk 

te begrijpen hoe deze beslissingen zijn genomen met D66 
als grootste partij in de Amersfoortse Coalitie. Zeker als je 
kennis neemt van het “ronkende” D66 programma.

Deze keuzes passen in de lange lijst met verarmingen 
van de Amersfoortse Cultuur omwille van de centjes. Maar 
uiteraard heeft een 150.000 + gemeente als Amersfoort 
kunstproducenten binnen zijn grenzen nodig. Ze zijn 
er gelukkig voldoende, maar Het Stadhuis faciliteert ze 
nauwelijks, sterker nog ze worden steeds weer door dit Col-
lege, (lopende aan de hand van Het Stadhuis) stelselmatig 
tegengewerkt.

De gemeente Amersfoort ontbeert, volgens de BPA, ook 
op het gebied van Kunst en Cultuur, enige duidelijke visie. 
Dit in combinatie de eerdergenoemde subjectieve waarde 
van kunst geeft ambtelijke Cultuurbarbaren de ruimte om 
in korte tijd alles af te breken wat vele vrijwilligers in de 
loop van vele jaren met liefde hebben opgebouwd. 

Of zoals de Nederlandse schrijver Jean de Boisson 
opmerkte: “Dat slechts zo weinigen van kunst houden 
komt, doordat zo velen geen flauw besef hebben van wat 
het leven is.”

Wat betreft de BPA zouden zowel de ambtenarij als de 
politiek veel respectvoller om behoren te gaan met Bur-
gerinitiatieven en betrokkenheid van Vrijwilligers in zijn 
algemeenheid. Dat men hierin niet de juiste prioriteiten 

weet te stellen blijkt wel uit het falen van de lokale over-
heid aangaande bijvoorbeeld theater De Lieve Vrouw, De 
Flint, het Eemhuis, Kunsthal Kade, enzovoort. Al dit alleen al 
binnen de portefeuille Kunst en Cultuur. Het feit dat zowel 
Ron Jagers als Willem Borra nu afstand doen van hun stads-
penning is hierin buitengewoon tekenend.

Ondanks alle bezuinigingen is de BPA van mening dat 
men zich behoort in te spannen voor een gezonde relatie 
met Cultureel Amersfoort. In de eerste plaats moet er 
daarom een veel concretere visie worden vastgesteld door 
de gemeenteraad die daarna ook serieus tot uitvoer wordt 
gebracht door het College.

Met het oog op een reeds beperkt budget zou men niet 
langer miljoenen aan indirecte Kunst en Cultuurgelden 
moeten laten verdampen in omvangrijke prestigeprojecten 
zoals het Kadegebouw of het Eemhuis. 

Beter kunnen deze gelden bijvoorbeeld bij stemming of 
verkiezing effectief worden besteed aan lokale culturele 
projecten met draagvlak in de gemeente. Het beleid zou 
zich zeker moeten richten op het bereikbaar en betaalbaar 
maken van Kunst en Cultuur voor een zo breed mogelijk 
publiek in de gemeente Amersfoort en omgeving.

 
De gemeente Amersfoort zou hierin een faciliterende en 

dienende rol moeten spelen naar de Burgers van Amers-
foort. 

Het zijn immers diens gemeenschapsgelden die worden 
aangewend voor het subsidiëren van culturele projecten.

Amersfoort heeft duizenden kunstconsumenten. In 
potentie zoveel kunstconsumenten als inwoners en dan 
tellen we de regio nog niet mee. Kunstconsumenten in 
overvloed. En natuurlijk kunnen die niet zonder kunstpro-
ducenten. Zonder kunstproducenten valt er niets te genie-
ten. Geen muzikanten, geen kunstenaars, geen acteurs, 
geen regisseurs, geen dichters, geen fotografen of filmers, 
geen dansers en geen zangers. Geen makers dus.

Natuurlijk niet iedere maker is een kunstproducent; de 
professionele makers zijn dat wel. En zij zijn onmisbaar 
voor creativiteit en innovatie in en van de stad, als bron 
van inspiratie voor jongeren. Maar ook als spiegel voor de 
samenleving, als verhalenverteller of duider. Als uitdager 
en tegenkracht. Hoe zou je die kunnen missen? Onmoge-
lijk. Alleen veel mensen en organisaties zien het niet. Zien 
niet de waarde en niet de kracht. Zij denken alleen aan 
geld, subsidie, en beweren dat kunstproducenten aan een 
subsidie-infuus hangen. De waarheid is volstrekt anders. 
Het merendeel van kunstgelden gaat naar gebouwen, niet 
naar makers.

Amersfoort heeft makers nodig. Zij zorgen voor zuurstof. 
En makers vragen ruimte. Zoveel leegstand in de stad, 
waarom geen voorbeeld genomen aan Bureau Broedplaat-
sen of een initiatief als LOLA (Leegstand Oplossers Amster-
dam)? Waarom geen kunstopdrachten aan lokale makers? 
Waarom geen ondersteuning voor een Productiehuis? 
Waarom geen eenvoudige snelloket procedure voor kleine 

projectsubsidies? Want ja, er moet ook geld bij. Niet eenma-
lig of voor even, maar structureel. Niet voor nieuwe stenen, 
maar voor programma en ruimte.

Omdat een Amersfoort zonder kunstproducenten, mis-
schien wel een stad met een hart is, maar zonder ziel.

De Amersfoortse culturele basisinfrastructuur (zoals 
Flint, De Lieve Vrouw, Fluor, KAdE, Mondriaanhuis, Flehite, 
bibliotheek) heeft een verantwoordelijkheid voor de keten. 
Van hen verwacht je samenwerking met lokale kunstpro-

ducenten. Ruimte bieden, uitnodigen. Sommigen doen dat 
met enige regelmaat, maar het is niet altijd vanzelfspre-
kend. Waarom kan een theatergebouw dat praktisch de 
gehele zomer leeg staat, geen dienst doen als expo voor 
Amersfoortse kunstproducenten? Als het niet vanzelf gaat, 
vraagt het om nieuw beleid en dus van een actieve rol van 
de gemeente. Laten we het dan vooral niet eerst hebben 
waarom het niet zou kunnen, maar als we het willen, hoe 
we het kunnen realiseren.

De Spullenmannen

Fotograaf onbekend



De stichting StadsGalerij is de uitgeefster van de 

StaalkaartKUNSTENkrant. De StaalkaartKUNSTENkrant 

verschijnt onregelmatig 3 x per jaar.  

correspondentieadres: Arnhemseweg 41, 3817 CA Amersfoort  

webadres:  www.stadsgalerij.nl

www.staalkaartkunstenkrant.nl              

Colofon

Harold Warmelink 
Directeur Flint theater, evenementen en congressen Omarm ze!

Het goud van de stadHerman Dummer
voorzitter Stichting Kunst in Amersfoort

Als Amersfoort nalaat om ruimte te creëren voor jonge 
kunstenaars die willen ontdekken en zich willen uiten, dan 
heeft dat als direct effect dat deze mensen elders een plek 
gaan zoeken. Utrecht en Amsterdam hebben een zoge-
noemd broedplaatsbeleid. Amersfoort niet. Helaas. 

Amersfoort moet ook zo’n beleid ontwikkelen en veranke-
ren in de visie op de stad. In de nieuwe visie op het stads-
hart neemt cultuur een belangrijkere plaats in. De cultuur-
visie moet ontwikkeld worden door experts in het culturele 

veld, samen met raadsleden en instituten als Per Expressie 
en Kultlab. Maak een visie tot 2022, over tweeraadsperi-
oden. Zet een stip op de horizon en ontwikkel samen een 
beleid op weg daar naar toe. 

Amersfoort heeft het al meegemaakt dat talentvolle 
groepen vertrokken, zoals Theatergroep Sonja, nu Jori 
Herensen Productions. Of talentvolle programmeurs zoals 
Ide Koffeman. Die mensen zijn versneld de stad uitgejaagd 
omdat er hier geen ruimte voor ze is om zich te ontplooien. 
Dat effect moet worden stopgezet. 

De makers van cultuur en bedenkers van nieuwe cre-
atieve ideeën moeten ruimte krijgen binnen bepaalde 
kaders en moeten worden gestimuleerd om Amersfoort 
mooie dingen te schenken. Omarmen in plaats van wegstu-
ren. Dat moet met De WAR ook gebeuren. Wat een fantas-
tische broedplaats voor geweldige initiatieven. Maak daar 
beleid op! Gewoon beginnen met een broedplaatsbeleid en 
samen zorgen voor een verdere invulling. 

Ga de creatieve mensen niet in de weg zitten. De stad 
wordt er mooier en beter van. Creativiteit vertaalt zich 
gemakkelijk naar bedrijven. Dat hebben we gezien met 
B-art. Kunstenaars, politici en ondernemers behandelende 
thema’s als bewegwijzering vanaf het station naar het 
centrum en droegen door hun creativiteit oplossingen 
aan. Wethouder Arriën Kruyt kreeg een rapport met zestig 
ideeën, die nog steeds actueel zijn. 

Een ander goed voorbeeld is het zogenoemde House of 
Talent op de Appelmarkt. Daar is een appartementencom-
plex neergezet voor talentvolle musici. Daar wonen Abke 
Bruins (bekend van Anne de musical), Jauk Westerhof (hij 
excelleert momenteel in 1 want te break free, the Queen 
Musical, waarin hij de gitaarpartijen van Brian May speelt), 
Kim Naomi Pendjol (Jezus Christ Superstar in Miles) en 
Sheila van Weerd (Voice of Holland). Jonge artiesten wordt 
goede en betaalbare woonruimte geboden, zodat ze in 
Amersfoort blijven en meehelpen aan een goed en vooral 
verfrissend en stimulerend muziekklimaat. 

Warner Jenkinson

Plan De War

illustratie Merel Bakker

De wereld verandert. Razendsnel. Langzaam. En daar 

willen we grip op hebben. Niet eerder waren er zoveel 

trendwatchers. Verhalenvertellers. Je kan een werkweek 

vullen als je ze allemaal wilt volgen. Over één ding zijn ze 

het eens; we leven in een tijd van transformatie.

Instituten, gemeenten en organisaties zoeken naar 
nieuwe vormen om de maatschappij vorm te geven en in te 
richten en vinden het tegelijkertijd doodeng, waardoor ze 
vasthouden aan bestaande regelgeving en eerder inge-
nomen standpunten. In het beste geval zetten ze zichzelf 
in een spagaat omdat ze beide tegelijkertijd willen doen. 
Chaos is tenslotte het laatste wat we willen. Kortom; we 
leven in een periode van transitie. De stad transformeert. 
De stad wordt naast publieksruimte ook podium. Podium 
dat de kern van de stad reflecteert, het dna weerspiegelt. 
Hoe kan Amersfoort deze transitie stimuleren en vormge-
ven? Door meer beleidsplannen te maken? Vast te houden 
aan eerder ingenomen standpunten? Door naar het eco-
nomisch belang te kijken? Ik weet het niet. En daar moet 
precies de kracht in zitten, in het niet weten.

Laat er nou een groep mensen zijn die al eeuwenlang 
goed weet om te gaan met ‘niet weten’; kunstenaars. Ze 
zoeken, reflecteren, gooien weg, zoeken verder en reflecte-
ren (met hun werk). Kunst is daarmee een sterk middel om 
transformatie te laten zien en te bevorderen. Kunst maakt 
trots, biedt levendigheid en geeft plekken uitstraling. Kunst 
verrast en daagt uit. Het zet aan tot denken en biedt de 
mogelijkheid om te laten zien wie je bent, als persoon en 
als stad. Kunst is van grote waarde voor Amersfoort. Kunst 
verrijkt de beleving van de stad. Hoe aantrekkelijker het 
aanbod van kunst hoe hoger de belevingswaarde van de 
stad. Hoe groter de aantrekkingskracht op bezoekers, hoe 
hoger de economische waarde op termijn zal zijn. En voor 
kunst heb je kunstenaars nodig. Bied ze ruimte, luister naar 
ze en wees trots op ze. 

Kunstenaars zijn het goud van de stad. Door de eigen 
wijze blik van de kunstenaar en kijk op de maatschappij zijn 
zij de spiegel voor de stad en haar inwoners. Zonder spiegel 
geen reflectie, geen interactie, geen hartslag.


