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Het circus is losgebarsten.
De theatercaravaan trekt

van zaal naar zaal. Politici
doen hun uiterste best de

stemmers te bewegen om
te gaan stemmen, en dan
vooral op hun partij.

Traditiegetrouw heeft

maarwaaromdan.nl de

paragrafen over kunst en

cultuur op een rij gezet. In

deze kunstenkrant hebben
we kunstenaars gevraagd

om te reageren op die para-

grafen. Bij een aantal heben
we de kunstenaar gevraagd
om te reageren in de eigen

taal: de beeldtaal, de poëzie
en de column. U zult deze

bijdragen direct herkennen.
De teksten van de partijen
zijn te herkennen aan de

kleur blauw; zij zijn ook vet
afgedrukt. Voor de com-

plete teksten verwijzen we
naar

www.maarwaaromdan.nl

Maarten van der Laag

De gemeenteraadsverkiezingen komen er aan. Beloften

in de verkiezingsprogramma’s tuimelen weer over ons

heen. Zo ook in de paragrafen kunst en cultuur van de deel-

nemende partijen. Op de website www.maarwaaromdan.nl
kunt u al die teksten, vanaf 2002 tot heden, nalezen.

De redactie heeft een aantal uitvoerend kunstenaars

gevraagd de opvattingen van de verschillende politiek partijen tegen het licht te houden. Sommigen geven daarvan
in woord het resultaat, anderen spreken vanuit de kracht
van hun discipline.

Zo ook Maarten van der Laag. Zijn beeld is een reactie op

de cultuurparagraaf van Actief Amersfoort.

“...Historisch is het in Nederland zo gegroeid dat die

steun voor de kunsten vooral van de steden komt. Amersfoort verzaakt sinds jaar en dag zijn plicht op dit terrein.

Met ingang van 2018 komt een beetje extra geld beschik-

baar. Dat geld is grotendeels incidenteel en wordt nauwelijks voor de levende kunst bestemd, maar vrijwel alleen
voor het afnemen van kunst door het publiek.

Wij willen een cultuurbeleid waarin er een verwelko-

mende houding is ten opzichte van de levende kunst,

inclusief de vestiging van kunstenaars en de ontwikke-

lingskansen van wie er in de stad is; een actief atelierbeleid en een beleid van startersopdrachten horen daarbij.
...”

voor de volledige tekst verwijzen we graag naar www.

maarwaaromdan.nl

Actief Amersfoort

Ron Jagers

Een speling van het lot heeft er toe geleid, dat ik de verkie-

D66
Het lastige van alle partijprogramma’s zijn niet de mooie

...We streven naar een meer evenredige verdeling van

zingsparagraaf van D66 mag lezen en becommentariëren.

woorden die besteed worden aan kunst en cultuur. Nee,

aandacht en middelen voor cultuur over de diverse doel-

terughoudend te blijven voor wat betreft critische noten bij

kunstenaar ziet het er dan minder fraai uit bij D66. Onder

echt thuis voelen in onze stad...

En dat, terwijl ik me voorgenomen had om in deze krant wat
partijprogramma’s. Alla, het zij zo.

Wat bij de meeste andere partijen geldt, is ook aan de

hand bij D66: de partij heeft ruime aandacht voor kunst en
cultuur in het verkiezingsprogramma. Dat is pure winst.
Kunst en cultuur is een topic. kijk maar eens op www.

maarwaaromdan.nl en zie de verschillen met voorafgaande
jaren. Naar ik hoop betekent dat ook dat in de onderhandeling tussen partijen kunst en cultuur óók een kwestie is,
waarvoor men dan nu eindelijk een terzake deskundige

wethouder gaat zoeken. Dát zou een echte verademing zijn.

Maar misschien is de suggestie van Diana Wildschut ook een
goede: geef GroenLinks een wethouderspost Financiën en

Grondzaken. Wethouder Buijtelaar is inmiddels voldoende

warmgelopen voor kunst en cultuur. Dan kan hij rechtbreien
waar Halbe Zijlstra en de vorige wethouder steken hebben

laten vallen en zelfs stukken ‘breiwerk’ uitgehaald. Een politiek experiment, maar ook dat moet men niet schuwen.
Ik heb in de afgelopen jaren meermalen gewezen op

de blinde vlek bij politici. Zij hebben, kijkend naar de trits
kunstproductie, kunsteducatie en kunstconsumptie,

nauwelijks een goed beeld van de kunstproducenten in

de stad, laat staan dat zij weten waar zij die groep in het

het lastige is wat partijen waarmaken. Voor de uitvoerend
het bewind van D66/VVD/PvdA/CU hebben vele beeldend

groepen dan nu het geval is. We willen dat jongeren zich

kunstenaars de stad moeten verlaten. Een plek voor De War
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maar eens een woord van D66 te gebruiken zijn vertrok-

Cultuur voegt waarde toe aan de ontwikkeling van het

is ook nog steeds niet gerealiseerd. Vele ‘innovatieven’, om

Cultuur voor iedereen

ken uit de stad en bedenken in Soest, Soesterberg, Utrecht

individu en aan de samenleving als geheel. Cultuur zorgt

podia in Amersfoort die vervolgens laten zien is maar zeer

nomische motor voor de stad. Deze maatschappelijke en

of elders hun vernieuwende projecten. En of de bestaande
de vraag. Er is géén experimentele projectruimte voor

beeldende kunst. Daar zou zo onderhand best eens geld

voor uitgetrokken mogen worden. Zoals al eerder gezegd:

het van harte mogelijk maken van broedplaats De War blijft
uit. Het is nog maar zeer de vraag of PE en Laswerk nog wel

ruimte blijven behouden in de stad. De financiën voor Fluor
om Amersfoortse muzikanten een plek te geven zijn zeer
beperkt (gelukkig heeft Fluor nu een geldschieter, maar

daar zijn er niet zoveel van.). Idem voor De Lieve Vrouw. Het
is allemaal leuk en aardig dat D66 meezingt in het koor

van stengere controle op De Lieve Vrouw en Fluor, maar

geef hen extra ruimte zodat ze Amersfoortse makers een
fatsoenlijk podium kunnen bieden.

Kortom, er zijn veel mooie woorden van D66, maar als

de praktijk van de afgelopen jaren de trend weergeeft, dan
ziet het er voor de makers minder florissant uit.

voor levendigheid en verbinding, maar is ook een eco-

economische waarde van cultuur is van essentieel belang
voor de stad en daar staat D66 voor. Naast het huidige

beleid van subsidieverstrekking willen we meer investe-

ren in cultuur door meer te faciliteren en extra ruimte te

maken voor cultureel ondernemerschap. Investeringen in

onze basisvoorzieningen zijn nodig, zoals bij het Eemhuis,
dat de functie van kenniscentrum gaat vervullen met

Bibliotheek Eemland, Archief Eemland en Scholen in de

Kunst. Dit kenniscentrum kan daarnaast in samenwerking
met de Kamer van Koophandel en het UWV zorgen dat

mensen een levenlang kunnen leren. Hierdoor kunnen
talenten tot bloei komen, nieuwe inzichten tot stand

komen en mensen zich voorbereiden op nieuwe kansen

die zich aandienen op de arbeidsmarkt. We willen mooie,
extra evenementen die zorgen voor verbinding en levendigheid.

Amersfoort is een stad met een prachtig middeleeuws

beleid moeten plaatsen. Het duurt bij D66 526 woorden

centrum en een breed aanbod van kunst en cultuur.

woorden voordat het woord ‘cultuurmaker’ valt. Zonder dat

een stadse allure krijgt met (boven)regionale uitstraling:

voordat het woord kunstenaar valt. Dan duurt het weer 125
er een inhoudelijke notie over deze groep te lezen valt. Er

zijn vervolgens weer 187 woorden nodig voordat het begrip
‘autonoom kunstenaar’ en ‘theatermaker’ valt. Maar ook
dan verdwijnen die woorden al snel onder het vloerkleed

om verder te gaan met begrippen als ‘sociaal-maatschappelijke en culturele initiatieven’. Sommigen mensen noemen
mij ‘fotograaf’ of ‘beeldend kunstenaar’ of ‘ontwerper’

Niemand noemt mij een ‘sociaal-maatschappelijk initiatief’
of een ‘cultureel initiatief’. Ik heb iemand als John Konijn

Voor D66 geldt dat het cultuuraanbod van Amersfoort

breed en toegankelijk, voor alle inwoners, met verschil-

lende behoeftes. Voor alle doelgroepen dient er iets te zijn:
van art movie tot club, van spectaculaire experimentele

evenementen tot klassieke kunst en erfgoed. Dat culturele
aanbod kunnen we alleen samen met de inwoners ont-

wikkelen, zodat het bijdraagt aan de economische leven-

digheid in de stad. Dat geldt niet alleen in de binnenstad,
maar ook in de wijken.

Amersfoort ontwikkelt met haar cultureel aanbod een

ook nog nooit aangesproken als ‘cultureel initiatief’ of Carla

steeds grotere aantrekkingskracht op mensen van buiten

rele paragraaf uit dit verkiezingsprogramma heeft geen

of uit te gaan. Maar ook (inter)nationaal staat Amers-

Kogelman als ‘sociaal-maatschappelijk intiatief’. De cultu-

oog voor de uitvoerend kunstenaar als producent van al dat
moois dat D66 graag ziet in de theaters, op de podia, in de

galeries. Het is dan ook niet gek dat talentontwikkeling bij

D66 en bij ook menig andere partij, in het luchtledige hangt.
Ze roepen wel dat ze het belangrijk vinden, maar zien alleen

een perspectief van het economische nut. Wat talentontwikkeling is en hoe talentontwikkeling bijdraagt tot een levendig en dynamisch makersklimaat valt buiten het blikveld.

de stad. Mensen uit de regio komen hier om te winkelen

foort op de kaart, met evenementen als Amersfoort Jazz,
Dias Latinos, Into the Woods en Spoffin. Deze bezoekers
brengen niet alleen meer levendigheid, ze leveren ook
een bijdrage aan de lokale economie. Dat kan worden

versterkt door op het gebied van toerisme en recreatie

meer ambitie te tonen, meer budget voor een betere city-

marketing van de stad vrij te maken en een intensievere
afstemming met Utrecht en Amsterdam. Om deze groei

in het culturele aanbod te bereiken, voor zowel bewoners
als bezoekers, wil D66 niet investeren in een nieuw groot
gebouw, maar enerzijds bestaande goed functionerende
culturele organisaties versterken, zodat er meer ruimte

is voor een diverser culturele programmering en ander-

zijds een innovatiebudget vrijmaken. Dit Innovatiebudget stimuleert gesubsidieerde culturele instellingen en
organisaties om nieuwe projecten op te zetten samen

met cultuurmakers, kunstenaars en andere instanties om

daardoor een breder, ander publiek te bereiken en/of in te
zetten op toepassing van e-cultuur in de kunsten. D66 wil
het Rietveldpaviljoen een permanente culturele invulling
geven met een bovenregionale uitstraling.
2.2

Samenwerken maakt sterker

Amersfoort is rijk aan culturele instellingen, musea en
Lees voor de rest van het programma van D66 verder op

www.maarwaaromdan.nl

Niels Huizer

BPA

CDA

Nynke Geertsma

De verkiezingsparagraaf over cultuur inspireerde Nienke

Geertsma tot een gedicht.
Cultuur en toerisme

De gemeente stimuleert cultuur in wijken (zowel in

verenigingsverband als individueel) als onderdeel van
ontwikkeling van talenten bij (zorg)kinderen;

De gemeente geeft bij het verstrekken van subsidies

voorrang aan laagdrempelige culturele initiatieven (zoals
amateurkunst) die van meerwaarde zijn voor Amersfoort
en niet zonder financiële steun kunnen;

Wijkgerichte cultuurhistorische initiatieven worden

financieel en materieel ondersteund;

Bedrijven in de groene gebieden krijgen kansen voor

activiteiten in toerisme, recreatie, zorg en onderwijs, bijvoorbeeld voor een zorgboerderij;

De gemeente stimuleert de groei van het toerisme en

promoot de (binnen)stad als dé plek waar toeristen graag
komen winkelen, recreëren, horeca bezoeken en van het

rijke culturele erfgoed genieten; het economische en ruimtelijke beleid is daarbij ondersteunend.
Hebban olla concilia electio bla bla,
hinase hic enda thu?

Op weg naar de gemeenteraadsverkiezingen 2018,
ergens in een zaaltje in Amersfoort…:
“Hee, wat doen we met cultuur?
Wie heeft er een goed idee

voor een wijk of plein of muur:
De Amersfoortse kunstenaar Niels Huizer maakte bovenstaand commentaar op de verkie-

zingsparagraaf van de BPA. De verkiezingsparagraaf treft u hieronder aan.
Cultuur

Amersfoort heeft een groot cultureel aanbod voor haar omvang. Naar inzicht van de

BPA kan de vermarkting van dit aanbod echter een heel stuk beter. Men kwalificeert onze

kunst, daar moeten we wat mee!
En we kunnen ook iets zeggen
over de oude binnenstad,

een zinnetje om uit te leggen
dat ónze partij ook wat

gemeente in dit opzicht dan ook weleens als een “goed bewaard geheim”. Met name de

ja, wat víndt van de toeristen.

structureel en stabiel te groeien. Aan de andere kant gaat er onevenredig veel geld naar

Niemand kan dat toch betwisten?

kleinere kunst- en cultuur-initiatieven krijgen veel te weinig aandacht en subsidie om
grote culturele organisaties en evenementen.

Deze scheefgroei heeft in sommige gevallen tot een grote hoeveelheid organisatorische

Dat ze welkom zijn en al.

Dat geldt ook in het geval

Overhead geleid. De BPA wil dit in een komende termijn rectificeren door alle organisaties

van het steed’lijk recreëren.

gen. Met de verstrekking van subsidiegelden als repressiemiddel kan de gemeente hier-

En ondernemen stimuleren;

die een substantiële hoeveelheid subsidie ontvangen De Overhead in kaart te laten brenmee sturen op het beperken van de totale overhead tot zo’n 30% van de begroting. Voor

cultuurfondsen is het begrotingsformat zelfs gestandaardiseerd, waardoor het verkrijgen

O en groen moet er ook in!

jongens, wie weet nog een zin?

van inzicht buitengewoon eenvoudig is.

Iets met zorg en boerderij?

wij zijn van mening dat het culturele aanbod juist gericht moet zijn op het bereiken van

is er niet een quoteje bij

De BPA is van mening dat kunst en cultuur er niet alleen is voor de elite. In tegendeel,

een zo groot mogelijk publiek en dat de beoogde breedte van de doelgroep een factor
moet zijn in de bepaling van de hoogte van subsidiegelden.

We moeten niet vergeten dat er ook veel culturele initiatieven zijn die hun eigen broek

kunnen ophouden. Ofschoon het wellicht niet realistisch is te veronderstellen dat alle

vormen van kunst zich op de lange termijn zonder subsidie kunnen bedruipen zou het

subsidievrij opereren volgens de BPA voor de meeste initiatieven wel degelijk de stip aan

de horizon behoren te zijn. Alleen zo kan het culturele aanbod structureel blijven groeien
zonder structureel toenemende lasten.

Een van onze voorstellen is de bevordering van een nauwere samenwerking tussen thea-

ter De Lieve Vrouw en de Flint om de overhead te reduceren.

En een andere juridische vorm voor theater De Lieve Vrouw zodat de subsidie binnen de

Cultuur blijft en niet “overloopt” naar de aldaar aanwezige Horeca.

Door Het Stadhuis in een duurzamer leegstaand kantoorpand of sober nieuwbouwpand

te plaatsen kan op de plaats van het huidige stadhuis een nieuw theater voor de Flint gerealiseerd worden, behoudens de riante ondergrondse parkeervoorziening. Op de huidige

locatie van de Flint zouden bijvoorbeeld woningen in de stijl van Armen de Poth gerealiseerd kunnen worden.

Hiermee komen onzes inziens alle drie de bestemmingen beter tot hun recht in een meer

passende omgeving. Dit alles voor minder dan het bedrag dat de ( Asbest) renovatie van
Het Stadhuis (HS) de Amersfoortse burger alleen al zou gaan kosten. De visie om tot

dergelijke integrale plannen te komen lijkt vooralsnog volledig boven de pet van zowel
coalitie als college en ambtenaren te gaan.

Wat zegt onze Syb daarvan;
da’k hier overnemen kan?
Zo, wel weer genoeg gewerkt!
Ja, ‘t is wat hapsnap, bla bla.

Maar geen mens hoor, die ‘t merkt:
zo’n tekst verdwijnt toch in de la.”

CU

Ontspanning voor iedereen

5. Ontspanning voor iedereen

De ChristenUnie pleit voor cultuur en sport in de

breedte; bereikbaar en betaalbaar voor iedereen. Via laag-

drempelige activiteiten kunnen minima, ouderen, mensen
met een beperking en kinderen in armoede in verschil-

lende wijken kennis maken met sport, muziek en cultuur.
Kies je Sport en Kies je Kunst blijven behouden voor de

basisscholen en elke wijk heeft ruimtes om te sporten. De
ChristenUnie pleit voor het versterken van zogenaamde
brede sportverenigingen, die kunnen investeren in de

kwaliteit van hun sportaanbod en verbinding zoeken met

onderwijs en het sociaal domein. Door de kwaliteit van het
huidige sportaanbod in de stad, komen er ook topsport-

talenten naar boven. Soms is maatwerk nodig om hen de
ruimte te geven om zich verder te ontwikkelen. Sporten

is niet alleen gezond en leuk, maar bindt ook samen. De
ChristenUnie wil ook het informeel sport stimuleren,

buiten de sportverenigingen en accommodaties, onder

meer door het ontwikkelen van recreatieve routes. De laatste jaren is flink bezuinigd op de speelplaatsen voor kinderen. Als ChristenUnie willen we investeren in speelplekken
voor kinderen en jongeren die voldoen aan hun behoeften
en het buitenspelen bevorderen. Samen met buurtbe-

woners zorgen we ervoor dat er in elke wijk voldoende
speelmogelijkheden zijn voor kinderen.

In cultuur vinden mensen ontspanning en betekenis en

kunnen zij hun creatieve talenten ontwikkelen. Van de

Het spijt me. Als ik denk aan kunst, dan denk ik niet

grote aanbieders van muziek- en kunstonderwijs wordt

meteen aan de ChristenUnie. Een van de belangrijkste

de hele stad, maar ook minima bereiken en toptalenten

doet het tegenovergestelde. Sektes en religies leggen al

verwacht dat zij gezamenlijk een aanbod hebben voor

faciliteren. De ChristenUnie wil amateurkunstverenigingen blijvend ondersteunen. De musea die Amersfoort op

de kaart weten te zetten en aansluiten bij de kracht van de
stad verdienen versterking. Het bewaren en beschermen
van objecten, gebouwen, monumenten, documenten en
gegevens uit de lokale en regionale geschiedenis vindt
zorgvuldig plaats.

Daarom kiezen wij voor:

• Buurtsportcoaches die de verbinding tussen sport,

onderwijs en zorg bevorderen

• Een zwemdiploma voor elk kind in Amersfoort aan het

einde van de basisschoolleeftijd

functies van kunst vind ik dat het vrijmaakt en tja, religie
eeuwenlang overal ter wereld beperkingen op en creëren

dat de Kunst-Kijk-route niet op zondag maar op zaterdag

Wereldoorlog op de bovenste plank in zijn kantoor (maar
natuurlijk wisten wij die ’s nacht wel te vinden) en mijn

rooms-katholieke moeder behoedde ons voor de confronta-

nisch jeugdkader (o.a. tegemoetkoming voor het aannemen van betaalde trainers)

• Het stimuleren van sportbeoefening door senioren,

inactieve jongeren en mensen met een lichamelijke of verstandelijke beperking en/of psychiatrische stoornis.

• Voldoende speeltoestellen en mogelijkheden om te

bewegen, te ontspannen en te ontmoeten in elke wijk voor
oud en jong

• Een hoger bereik en participatiegraad onder basis-

schoolleerlingen voor het aanbod van Kies je Sport en Kies
je Kunst.

foort qua kunstvoornemens nog niet verder dan te stellen
moest worden gehouden en in 2014 moest ‘graffity en wildplakken worden aangepakt’. Dat was dat.

Nou, het verkiezingsprogramma is inmiddels wel wat

tie met afbeeldingen van ‘blote’ schilderijen (maar natuur-

uitvoeriger geworden. Simone wil niet ‘die Amerikaanse

bewaarde).

dichttimmert, zodat de burgers te weinig kansen krijgen

lijk wisten wij precies in welke lade van haar bureau ze die

Ineens moet ik denken aan de kruistocht van Simone Ken-

Hunkemüller Lexis. Er was geen voorbips of pielemuis te

• Het terugdraaien van de bezuinigingen op sporttech-

Hoe zit het nu met het verkiezingsprogramma van de CU

van een kist’) luisterde en zette fotoboeken over de Tweede

vond het niet goed dat wij naar Jaap Fischer (‘Ik zoek de rust

• Het faciliteren en erkennen van topsporttalent, waar-

het betrekken van het bedrijfsleven

dank aan God, onze Schepper.

voor de komende vier jaar? In 2002 kwam de CU in Amers-

nedy, de huidige fractievoorzitter van de CU in Amersfoort,

bij ingezet wordt op maatwerk, netwerkontwikkeling en

naar maakte aquarellen van tulpen, koeien en vlinders. Met

streng en dreigend taboes. Mijn rooms-katholieke vader

• De mogelijkheid voor ieder kind om sport- of muziek-

lessen te volgen.

afbeeldingen van voorbipsen en flutertjes, nee, de kunste-

tegen de billboardreclame van –ik meen- lingeriebedrijf
zien, maar Simone vond de reclame-uiting stuitend. Nu

toestanden’ en vindt ‘het jammer dat de overheid zo veel
om hun eigen leven vorm te geven’. Mogen burgers van de
CU hun eigen leven vormgeven? Ahum. De CU wil niet dat
de burgers op zondag boodschappen doen en vindt dat
homo’s zich kalm moeten houden.

Nu het verkiezingsprogramma van de ChristenUnie 2018-

was die reclame mij nog niet opgevallen, dus ik werd acuut

2022. Als het CU nadenkt over cultuur, gaat het vooral over

het aanstootgevende bloot te gaan loeren. Tjeetje, dát viel

de goddelozen. Waar moeten wij aan denken bij ontspan-

nieuwsgierig en stapte opgewonden op mijn fiets om naar
tegen. Opdringerige lingerie verhulde alles, er viel zelfs

geen tepeltje te ontdekken. Toch mogen wij de moraalridders van de samenleving, zoals Simone, intens dankbaar

zijn, zij wijzen ons ongevraagd maar ongehinderd de weg

naar het grote verlangen en het paradijs van de ongetemde
lusten. In 2006 formuleerde de CU dat als volgt: ‘Kunste-

naars mogen in vrijheid hun werk doen. Echter, zij mogen
zich bij de vormgeving van werk, dat bestemd is voor de

‘Ontspanning voor iedereen’. Dus ontspanning is ook voor
ning? Niet aan sekslijnen en triviaalliteratuur. Nee, het

CU vindt vooral sport belangrijk, maar dan weer niet op

zondag. ‘Sport is niet alleen gezond en leuk, maar bindt ook
samen’. En ik dacht er met mijn ‘dirty mind’ meteen achteraan: Wie moe is van het ballen, heeft geen puf meer om te
rukken. Maar dat soort dingen staan nooit in verkiezingsprogramma’s.

Ontspannen. Dan gaat het bij de CU vooral over muziek-

openbare ruimte, niet te buiten gaan aan uitingen van

lessen: ‘Iedereen kan kennis maken met sport, muziek en

kreeg meteen de neiging om op te roepen tot een Beelden-

dan cultuur. En ook nog: ‘Van de grote aanbieders van

geweld, discriminatie, godslastering en onzedelijkheid.’ Ik

storm, regenten te pesten, hartstochtelijk te gaan vloeken
en naar porno te zoeken.

Hoe komen wij aan onze creatieve gaven? Dat is voor de

CU gesneden koek: ‘God, onze Schepper, heeft ons creatieve

gaven gegeven waar we van genieten’. Onlangs las ik in een

cultuur’. In die volgorde dus. Muziek is blijkbaar iets anders
muziek- en kunstonderwijs wordt verwacht dat…’. Muziek is
bij het CU dus niet alleen iets anders dan cultuur, maar ook
iets anders dan kunst.

‘God, onze Schepper, heeft ons creatieve gaven gegeven

waar we van genieten’. Wonderlijk toch hoe de Christen-

weekblad een interview met een beeldend kunstenaar die

Unie het tegendeel kan beweren van waar ik aan denk bij

nou weer zijn? Het riekt naar preutsheid en heilige huisjes,

even nergens mee bemoeit.

christelijke kunst maakt. Christelijke kunst, wat zou dat

kunst ‘waar je blij van wordt’. Ieks! Nee, het ging hier niet
om het schilderen van de Eeuwige, niet om realistische

de CU. Genieten kan ik pas echt als God, onze Schepper, zich

Guido de Wijs

portfolio: Thera Clazing
Thera Clazing (1991) studeerde in 2014 af aan de Hogeschool

van de Kunsten Utrecht. Gewapend met roller en kwast gaat

ze muren en doeken te lijf. Ze werkt met olieverf, acrylverf en
spuitbus, het liefst op groot formaat.

“Mijn werk komt voort vanuit de diepte van mijn onder-

bewuste. Er zijn landschappen in mijn dromen waarnaar ik

telkens terugkeer. Een land van drassige gronden, weelderige
planten, bunkers en beton. In dezelfde droomwereld ving ik

een glimp op van het landschap dat ik ‘Museum of the Mind’
noem. Eindeloze rijen kasten met laden en vakjes die toren-

hoog boven je uitpuilen. Het zouden ook gebouwen kunnen
zijn of blokken. Het is een doolhof dat doorgaat tot in het

oneindige. Dit soort beelden doemen op in mijn halfslaap.

Het zijn sferen die ik probeer te vangen in mijn schilderijen
en tekeningen.”

portfolio: Michiel Jansen
Michiel Jansen werkt vele
jaren met leisteen. Dat is

een oeroud materiaal, steen
die van nature gelaagd is.

Als beeldhouwer herschikt
hij die lagen en bouwt er

nieuwe eigen vormen mee

op. Ruimte en lichtwerking
en vormcontrasten zijn de

belangrijke elementen van
waaruit een beeld wordt
ontworpen. De platen

leisteen worden stuk voor

stuk afzonderlijk bewerkt.
Hakken, snijden boren en

slijpen. Daarna worden ze

met elkaar verbonden en tot
een geheel gemaakt. Diep

en duister zijn de stenen die
in de sculpturen vaak een

sterke, heldere kleurbron lij-

ken te verhullen. Twee uitersten in het ‘zijn’ vormen het

uitgangspunt voor zijn beelden. De primaire behoefte
aan voeding en veiligheid
en aan de andere kant de

behoefte overbodige ballast
los te laten in een streven

om puur te zijn wie je bent.
Dit wordt dan afwisselend

uitgewerkt in leisteen. Het

is zichtbaar in de compacte
statische vorm dan wel

in de open en ritmische

compositie. Kunstenaars

die hij bewonderd zijn: Piet
Mondriaan, Ellsworth Kelly
en Anish Kapoor. Zijn werk
is opgenomen in privé en

bedrijfscollecties in binnenen buitenland.

michieljansenleisteen.nl

portfolio: Suus Kooijman
Haar voorstellingen hebben door het gebruik van bijenwas,

een transparant en immaterieel voorkomen. Het maakt het

schilderij ook meer tot een wandobject. De warme bijenwas
met de pigmenten vloeien door en over elkaar heen tot een
voorstelling waarvan zij zelf ook vaak niet weet waar het

naar toe zal gaan, tenminste in het begin. Het is de materie
die aan haar vraagt wat zij moet doen.

Vaak intrigeren beelden die zij niet direct kan doorgronden

haar veel meer dan een beeld dat een duidelijke afgebakende
boodschap, of compleet verhaal vertelt. De voorstelling mag

voor de beschouwer vragen oproepen, een verhaal vertellen,
of er gewoon zijn met iets wat je toe wilt laten, een emotie,

gedachten, of herinneringen. Zo werkt zij ook aan haar schilderijen. Zij bouwt als een zekere arbeid de lagen op, waarbij
herinneringsbeelden uit haar omgeving een onderdeel
worden van het schilderproces.

Het feit dat je kunt zien dat er meerdere lagen zijn, maakt

dat het beeld zich niet aan de oppervlakte afspeelt, maar ook
daarbinnen. Dankzij de transparantie van de was kun je als

het ware in het schilderij doordringen, er is een zekere diepte,
maar je weet niet waar die ophoudt, en wat zich daarin

bevind. Alles verstopt zich in een achtergrond die, wanneer

de lagen afgeschraapt worden, een beeld naar voren brengen
met daarin een landschap veld of mens…
www.suuskooijman.com

portfolio: Frans van Hal
Frans van Hal noemt zich
geen kunstschilder, maar

leidt wel het leven van een

kunstenaar: veel fotografie,
ruim 30 jaar muziek schrij-

ven/ opnemen voor CD’s en
Theater, en sinds de laatste
jaren moet er regelmatig
worden geschilderd.

Alle disciplines als autodidact.

Diana Wildschut

Omdat ik Groen Links (in Amersfoort) een sympathieke

Groen Links
Bij Groen Links verwacht ik iets grootsteedser denken

met een eis van simpelheid van de inhoud. Het doet recht

wat kunst doet voor de maatschappij, wat ambitie om het

te sturen richting bijvoorbeeld entertainment op wijkni-

partij vind en ik best een fan ben van Astrid Jansen wil ik

dan bij de gemiddelde andere partij. Wat meer visie over

. Soms moet je wat trucs uit de kast halen om objectief te

culturele leven van Amersfoort op een hoger plan te tillen,

mezelf dwingen om kritisch naar hun programma te kijken
zijn... Daarom wil ik eerst eens nadenken over wat ik denk
te gaan lezen in het programma van Groen Links. Wat zou
me blij maken en wawat zou me tegenvallen?

maar misschien ook een neiging om voor toegankelijkheid
te gaan. Zoiets verwacht ik. En wat is er mis met toegan-

kelijkheid, dat is toch juist goed, dat kunst voor iedereen

ontmoetingsgelegenheid.
Kunst en cultuur

Wij zijn trots op ons lokale culturele erfgoed en zorgen

daar goed voor. Bij een open stad hoort ook een bruisend
cultureel aanbod. Kunst stelt vragen bij wat we dachten

het wakker houden van de democratie in hetzelfde hokje.

Opvallend zijn de volgende punten:

euze en aansprekende visie, mooi en duidelijk opgeschre-

Nieuwe Stad (die door de gemeente bedacht is) ernstig

aanbod. Kunst stelt vragen bij wat we dachten zeker te

uitstaande lening voor hen af te lossen.

weten. Kunst verbeeldt werelden die er niet zijn. Kunst

al jong toegang hebben tot cultuur - onafhankelijk van het

andere rafelranden van de stad zijn van grote waarde voor

iets gedaan worden aan een redelijk visieloze afdeling cul-

in kaart en ondersteunt culturele initiatieven om daar te

vragen stelt bij wat zeker is. Puntje dat ik dus mis is: kan er

tuur? Of heeft Groen Links een kei van een wethouder in de
aanbieding? Zou me overigens niets verbazen.

Groen Links noemt als positieve uitkomst van veel bezui-

vraag me af hoe ze dat zien, zelf zie ik om me heen vooral

men en daarnaast steeds minder aan kunst toekomen. Zo
blijf je generaties kunstenaars opleiden die alleen maar

nieuwe generaties kunstenaars opleiden en niets maken.
Ik zie wel innovatie door schrijnend gebrek aan atelier-

inkomen van hun ouders. In de jaren die achter ons liggen

beleid, bijvoorbeeld bij kunstenaars uit de Noack die nu

deze bezuinigingen hebben wel geleid tot innovatie in

samenwerkingsvormen aan het opzetten zijn. Wat er uit

is sterk bezuinigd op kunst en cultuur. Hoe moeilijk ook,
de sector. GroenLinks is blij met de impuls die de nieuwe

directeur van Scholen in de Kunst geeft, en de vernieuwde
presentatie in het Mondriaanhuis, onderdeel van Amersfoort in C. De openbare bibliotheek in het Eemhuis heeft
zich ontwikkeld tot geliefde ontmoetingsplaats en

studeerplek en besteedt veel aandacht aan laaggeletterdheid. De sector heeft echter geen vet meer op de botten.
Amersfoort is wat inwonertal betreft de 15de stad van

Nederland - het cultuuraanbod hangt echter rond de 32ste

plaats. We willen een inhaalslag. De komende jaren willen
wij kunst en cultuur niet confronteren met nieuw beleid

maar versterken en de kans geven de huidige ontwikkelingen door te ontwikkelen.
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Dit is wat wij willen:

• Poppodium Fluor wordt door de huurconstructie in

De Nieuwe Stad (die door de gemeente bedacht is) ernstig
benadeeld. Fluor moet een eerlijke kans krijgen door de
uitstaande lening voor hen af te lossen.

• Herontwikkeling van De War als brede broedplaats

Herontwikkeling van De War als brede broedplaats moge-

cultuur nodig die het geen onzin vindt dat je als kunstenaar

kunstenaars die een baan in het onderwijs hebben geno-

GroenLinks vindt het daarom belangrijk dat alle kinderen

benadeeld. Fluor moet een eerlijke kans krijgen door de

lijk maken, zowel wat locatie als financiën betreft.

on, maar om die kunst te faciliteren heb je wel een afdeling

Maar kunst kan ook bijdragen aan ontspanning, ontmoein een koor, schilderles nemen of dansen in een groep.

Poppodium Fluor wordt door de huurconstructie in De

verrijkt ons leven en geeft glans aan ons bestaan.’ Spot

nigingen dat dat heeft geleid tot innovatie in de sector. Ik

ting en zelfontplooiing, bijvoorbeeld als mensen zingen

hoewel ik betwijfel dat het dat nu is. Zo zitten cultuur en

En nu: wat staat er echt?

zeker te weten. Kunst verbeeldt werelden die er niet zijn.
Kunst verrijkt ons leven en geeft glans aan ons bestaan.

Ook mooi vind ik het dat de lokale omroep genoemd

ben ik het niet mee eens.

ven: ‘Bij een open stad hoort ook een bruisend cultureel

en zo meer. Voor hen willen we voldoende werkruimte en

soorten kunst en cultuur mee te maken.

wordt als gewenste luis in de pels van de democratie,

Het programma van Groen Links begint met een ambiti-

naars, grafici, ICT-ers, tekstschrijvers, coaches, begeleiders

veau. Op deze manier geef je dus iedereen de kans om alle

toegankelijk is? Ja vind ik ook, maar vaak wordt daaruit

geconcludeerd dat kunst ook makkelijk moet zijn, en daar

• Amersfoort kent veel zelfstandig ondernemers: kunste-

aan de diversiteit in de Amersfoortse cutluur, probeert niet

in Amsterdam en Soesterberg ontzettend innovatieve

de Noack in Amersfoort over blijft zijn de innovatieve-

startup-ondernemers die wel op een creatieve manier voor
entertainment zorgen, maar niet voor die kunst die vragen
stelt bij wat we denken zeker te weten. Dus ik zie even niet
waar de winst voor Amersfoort zit. Het klinkt als napraterij, dat bezuinigingen de cultuursector innovatief maken.

Maar mischien zie ik iets over het hoofd. Ik hoop wel dat het
iets heel groots is, anders is het wat mij betreft de verlie-

zen niet waard. Het zal niet zo bedoeld zijn maar het voelt
zelfs een beetje als een trap na voor degenen die het niet

hebben gered of op het punt staan de handdoek in de ring
te gooien.

Naast de visie is er ook een mooi puntenlijstje, waaruit

blijkt dat die toegankelijkheid van cultuur inderdaad een

belangrijk punt is in het programma, maar ze geven het op
een andere manier vorm dan ik vreesde. Met een verruiming van het Jeugdcultuurfonds bijvoorbeeld, dat meer
kinderen en jongeren toegang geeft tot cultuur, en niet

mogelijk maken, zowel wat locatie als financiën betreft.

Braakliggende terreinen, leegstaande gebouwen en

stedelijke cultuur. De gemeente brengt dergelijke plekken
landen.

Dat brengt me toch weer terug naar dat ontbrekende

atelierbeleid. Drie van de tien punten in de lijst hebben te

maken met vastgoed. De punten over De WAR, Fluor en de
leegstaande gebouwen worden (ik denk ten onrechte) tot

nu toe door de gemeente afgedaan als vastgoedkwesties.

De afdeling cultuur houdt zich verre van vastgoed. Toen de

Noack-kunstenaars een nieuw onderkomen zochten wist de
afdeling cultuur niets beters te bedenken dan ze een lijstje

met makelaars te geven. De WAR kijkt ook al acht jaar tegen
een muur van vastgoedmensen aan, zonder inmenging van

de afdeling cultuur te bespeuren. Hoe het met Fluor precies
gelopen is weet ik niet, maar een instelling die gaat voor

maatschappelijk nut afhankelijk maken van een commerciele vastgoedverhuurder lijkt me een recept voor problemen. Als we zo door gaan met alles ondergeschikt maken

aan vastgoed en groei, kunnen we samen lekker doordro-

men over die bruisende stad, maar dan wordt het toch echt
niet meer dan wonen en winkelen.

Maar in plaats van te zeggen ‘dat gaat dus niet lukken’

kunnen we nadenken over onder welke voorwaarden het
wel kan lukken.

Het lijkt altijd voor de hand te liggen dat een partij als

Groen Links een wethouder cultuur en duurzaamheid

levert, D66 onderwijs, PvdA zorg en de VVD een wethouder
vastgoed. Wat nou als Groen Links na een verpleterende
verkiezingsoverwinning de vastgoedportefeuille eens

neemt? Met een wethouder op vastgoed die een visie heeft
voor de stad, en met visie bedoel ik niet ‘we moeten meer
groeien’, maar zoiets als ‘wat voor een soort stad willen

we zijn?’, zo een wethouder zou denk ik echt een verschil
kunnen maken.

• Scholen in de Kunst in de gelegenheid stellen het

ingeslagen beleid verder te implementeren, met name de
activiteiten die (mede) een maatschappelijk doel dienen

zoals Young Leaders, Kinderen ontdekken Muziek, en Wijkof Leerorkest.

• De leeftijdsgrens van het Jeugdcultuurfonds (waardoor

kinderen en jongeren uit armere gezinnen bijvoorbeeld
dans-, theater- of muzieklessen kunnen nemen), eerst

optrekken tot 18 jaar, daarna tot 23 jaar, zo mogelijk in

in kaart en ondersteunt culturele initiatieven om daar te

bedrag ter beschikking waarmee de continuïteit en kwa-

• Een meer divers cultuuraanbod door innovatieve en

GroenLinks wil dat er geïnvesteerd wordt in een sterke en

landen.

samenwerking met HU Amersfoort en de MBO’s.

originele evenementen te faciliteren

ontwikkelen tot een museum met smoel en lef.

lokale democratie. Amersfoort verdient een volwaardige

andere rafelranden van de stad zijn van grote waarde voor

informeren en te betrekken bij ontwikkelingen in de lokale

• Amersfoort in C de kans geven Museum Flehite te her• Braakliggende terreinen, leegstaande gebouwen en

stedelijke cultuur. De gemeente brengt dergelijke plekken

• De lokale omroep koesteren als luis in de pels van de

publieke lokale omroep, om inwoners en instellingen te

samenleving. De gemeente stelt jaarlijks structureel een

liteit van de publieke lokale omroep gewaarborgd wordt.
moderne lokale omroep (radio en tv).

• Subsidies handhaven voor amateurkunst als voertuig

voor persoonlijke ontwikkeling, cultuurparticipatie en
sociale cohesie

• Wij willen de “roetveegpiet” introduceren o.a. bij de

Sinterklaasoptocht in Amersfoort.

Kees van Pagee

Kip, patat en appelmoes
De VVD politiek en cultuur

Voorafje

Iedere dag kip, patat en appelmoes serveren omdat de

kinderen dat zo lekker vinden is wel heel erg saai en ongezond. Je laat ze toch ook vooral kennis maken met andere

ingrediënten en gerechten, ook al loop je daarbij het risico

dat ze niet alles lekker vinden. Populariteit als uitgangspunt
nemen duidt op een gebrek aan verantwoordelijkheid en
waardering.

Geur

‘In de vrije tijd wil de Amersfoorter keuze hebben. Op

een zonnig terras zitten met familie of vrienden, winkelen, ontspannen in de natuur, sporten en evenementen

bezoeken; het kan allemaal in Amersfoort. Uit onderzoek
uitgevoerd door de gemeente Amersfoort is gebleken

dat relatief weinig inwoners zichzelf als cultureel actief

bestempelen. Een veel groter deel van de Amersfoorters

is bezig met sport; als ongebonden sporter, als lid van een

sportvereniging of als vrijwilliger. Iedere week zijn volgens
opgave van de Amersfoortse sportkoepel ASF zo’n 50.000

inwoners van deze stad met sport bezig. De VVD wil dat de
gemeentelijke uitgaven aan sport en cultuur deze verde-

ling beter weergeeft en pleit voor substantiële vergroting
van het sportbudget via budgetoverheveling vanuit het
sociaal domein (zie onder ‘1.4 Zorg’).

Natuurlijk is het niet aan de politiek om voor mensen te

bepalen hoe zij hun vrije besteden. Maar de overheid gaat

wél over de keuzemogelijkheden en beïnvloed de kwaliteit
ervan. Zijn er goede regelingen en voorzieningen? Zijn er

groeimogelijkheden en worden die benut? De verantwoor-

Eigen bijdrage

en toegankelijk aanbod voor de Amersfoorters die wat met

geven van muziek- en dansles een kerntaak van de over-

De VVD lijkt daaraan voorbij te willen gaan door popula-

van de overheid voorwaarde en voorzieningen te treffen

delijkheid om bij te dragen aan een veelzijdig, gevarieerd
hun vrije tijd willen doen hoort óók bij de overheid.

riteit als enige argument en uitgangspunt te nemen voor

haar beleid. Zonder met inhoudelijke argumenten duidelijk
te maken waarom populariteit een tekort aan geld veron-

dersteld, vindt ze het noodzakelijk geld van het cultuurbud-

get over te hevelen naar het sportbudget. Dat ruikt wel heel
erg naar kip, patat en appelmoes.

Menu

Een rapport van de Sociaal Economische Raad geeft aan

dat de markt niet goed werkt in culturele sector. Dat zou

op zijn minst een signaal moeten zijn om toch eens anders
te kijken naar het idee dat je het culturele aanbod aan de
markt moet overlaten. De VVD lijkt echter niets anders

te kunnen dan het recept van het ondernemerschap en

de marktwerking eindeloos te herhalen zonder ook maar

een poging te wagen eens iets anders op de menukaart te
zetten.

‘Voor de VVD zouden culturele instellingen hun

bestaansrecht zo veel mogelijk moeten verdienen uit de
markt. Onvoldoende betalende bezoekers is een signaal
over het bestaansrecht van een instelling. De gemeente
moet in

dat geval niet doorgaan met subsidiëren. Het geven

van muziek- en dansles is voor de VVD geen kerntaak van

Natuurlijk vindt geen enkel weldenkend mens dat het

heid is. Zoals hiervoor al gesteld is het echter wél een taak
die een toegankelijk en gevarieerd aanbod helpen mogelijk
maken.

Als je hier je verantwoordelijkheid niet neemt en het

overlaat aan de markt ontstaat er een eenzijdig aanbod
van lessen in populaire instrumenten en dansen.

Het is hoopvol dat de VVD vind dat er ook lessen voor

vruchtbaar cultuurklimaat. Mooie tentoonstellingen die
veel publiek trekken kan je ook maken zonder schaalver-

groting en ondernemerschap verondersteld en garandeert
ook geen inventiviteit. Zie het resultaat bij de muziek- en
danslessen.

Inventiviteit begint bij betrokkenheid, een gemotiveerde,

mensen die ons vertegenwoordigen en de stad besturen?

als je iets belangrijk vindt je er ook zelf iets voor moet doen
en er zelf wat voor over moet hebben. Maak een goed plan,
presenteer een mooi voorstel in de gemeenteraad, zorg

passie. Zouden we dat niet ook moeten verwachten van de
De passie lijkt bij de VVD alleen te bestaan als het gaat om
weer een nieuw, kostbaar, prestigieus vastgoed avontuur.

voor een meerderheid en regel het. Dan is het ook niet meer

Waardering

breken van politieke inventiviteit en daadkracht kunnen

en aantrekkelijk voor jong en oud. De VVD wil dat zoveel

nodig onderzoek te doen naar hoe ondernemers het ontcompenseren.

Zolang de VVD verantwoordelijkheid en andere mense-

lijke eigenschapen op zaken als het ‘ondernemerschap’ en
‘de markt’ blijft projecteren blijft het een geiten wollen

sokken verhaal zonder inhoud. De VVD doet daarmee ook

zichzelf te kort en laat talent, inventiviteit en creativiteit in
eigen geledingen onbenut.

Inventiviteit

‘Ondernemerschap in de cultuursector is voor de VVD

subsidies boven structurele subsidies.’

beschikbare middelen. De VVD is voorstander van project-

‘Op korte afstand van Amsterdam en Utrecht hoeven we

hoe op een aantrekkelijke manier commerciële muziek-

niet te concurreren met het aanbod uit deze steden maar

ten kunnen aanbieden.’

bezoekers trekken ligt zeker binnen onze mogelijkheden.

scholen ook lessen voor minder gebruikelijke instrumen-

vragen hoe ze een bijdrage zouden kunnen leveren aan een

verontrustend dat de VVD niet lijkt niet te begrijpen dat

worden aangeboden. Dat steun ik van harte maar het is

hoogwaardige lessen geven. Een nadeel is dat deze scholen
dansstijlen. In de komende periode willen we onderzoeken

kan inzetten en benutten. Ook zouden ze zich af kunnen

proactieve instellingen, creativiteit, bevlogenheid en

belangrijk. Er moet inventief worden omgegaan met de

alleen lessen aanbieden in populaire instrumenten of

mogelijkheden. Bijvoorbeeld hoe je de Elleboog kerk beter

minder gebruikelijke instrumenten en dansen moeten

de overheid. We zien dat er vele succesvolle commerciële

muziek- en dansscholen in de stad zijn die zonder subsidie

De VVD zou ook zelf inventief kunnen zijn. Ze zou eens

goed kunnen kijken naar alle in de stad al aanwezige

een schaalvergroting met goede tentoonstellingen die veel
Hiervoor wil de VVD langs de oevers van de Eem ruimte

bieden aan initiatieven voor een publiekstrekker, bijvoorbeeld in de vorm van een uniek museum.’

De vele evenementen in de stad maken de stad levendig

mogelijk evenementen na verloop van tijd zelfvoorzie-

nend zijn. Populaire evenementen zoals ‘Into the Woods’
en ‘Lepeltje Lepeltje’ laten zien dat dit mogelijk is.

De VVD ziet de waarde in van evenementen, maar wil er

uiteindelijk helemaal niets voor betalen. De VVD wil zelfs
geen dubbeltje meer betalen maar geheel gratis op de

eerste rij zitten. Prachtige evenementen in je stad waar je

helemaal niets aan wil bijdragen. Dat zegt vooral iets over
hoe de partij de stad, zijn inwoners en de cultuur waardeert.

Of u zichzelf nu als sportief actief bestempel op een

zonnig terras voor het theater, cultureel bezig bent in de

kantine van uw sportclub of wellicht het liefst luistert naar

Wagner luistert tijdens het joggen, u verdient veel meer en
beter dan iedere dag kip, patat en appelmoes.

.

SP

Marjan pennings

Cultuur voor iedereen

Waarom zijn de afgelopen jaren zoveel Amersfoortse

kunstenaars afgehaakt? Waarom zijn er niet genoeg

oefenruimtes voor bandjes en expositieruimtes voor kun-

stenaars? Hoe kan het dat een groep als De WAR niet wordt
gesteund maar wordt tegengewerkt?

Kunstenaars moeten worden ondersteund, cultuur moet

voor iedereen betaalbaar zijn. Dit zijn de voorstellen van
de SP.

• Kunst en cultuur verrijken het leven. Juist daarom

moeten kunst en cultuur voor iedereen toegankelijk en

bereikbaar zijn. Daarom moeten de Amersfoortse musea
minstens twaalf dagen per jaar gratis toegankelijk zijn
voor Amersfoorters. Via een stadspas krijgen minima

korting op musical, opera, ballet en alle andere cultuuruitingen.

• Cultuur krijgt in Amersfoort de ruimte. Er komt een

plek waar Amersfoortse kunstenaars kunnen exposeren.

Dit in combinatie met ruimte voor andere Amersfoortse/
regionale cultuuruitingen zoals fotografie, theater en

muziek. Ook dienen er voldoende betaalbare oefenruimtes
voor beginnende bandjes te zijn.

• FLUOR heeft zich bewezen als poppodium van Amers-

foort. Haar toekomst stellen we dus veilig. De gemeente

Pinocchio

investeert daarom in het huidige poppodium FLUOR en

hoort bij de blog ‘Schok van herkenning - Jordan Wolfson in het

ziet er op toe dat het geld goed besteed wordt. Feesten

Stedelijk’, te vinden op www.marjanpennings.nl

voor 16- en 17-jarigen worden op regelmatige basis door
FLUOR georganiseerd.

• Cultuur en culturele activiteiten horen ook in de wijk

thuis. We steunen het wijkmuseum in het Soesterkwartier.
In alle wijken wordt de wijkbibliotheek weer in ere her-

steld, waar mogelijk in samenwerking met buurtcentra.
• Vele Amersfoorters beoefenen hun hobby bij een

muziek-, dans- of andere kunstvereniging. Deze verenigingen vervullen een belangrijke rol binnen de stad. Daarom
investeren we in deze amateurkunstverenigingen.
• Festivals bevorderen de samenhang in de stad.

Evenementen verdienen daarom ondersteuning van de

gemeente. De festivals worden, daar waar mogelijk, over

de stad verspreid, zodat niet alleen de lusten maar ook de
lasten eerlijk worden verdeeld.

• Op alle scholen moet aandacht zijn voor cultuur. De

gemeente dient cultuureducatie te steunen en samenwerking te bevorderen tussen culturele instellingen, (jonge)
kunstenaars en onderwijs.

• De WAR is van grote waarde voor Amersfoort. De

gemeente is verantwoordelijk voor de ontstane situatie bij
De WAR en moet zorgen voor een nieuwe plek zodat deze
waardevolle broedplaats behouden blijft.

• Gemeentelijke monumenten en cultureel erfgoed

moeten goed onderhouden worden door de gemeente. Bij
langdurige leegstand moet er gezocht worden naar alter-

‘Kunstenaars moeten worden ondersteund, cultuur moet

voor iedereen betaalbaar zijn.’ Dat stelt de SP in de inleiding
van haar partijprogramma.
Wat is cultuur eigenlijk?

in consumeren op ‘niveau’, en keeping up apearances.

Blijf!

je woont. Figuurlijk, niet letterlijk. Dat is wat jij veroverd

ten tot we bij de kern zijn. Kijk, dan ontstaat er pas cultuur.

van deelt met anderen. Cultuur is wat jij daarvan herkent

hand. Cultuur. Een die er toe doet. En ach, dan kan ik wel

Cultuur, dat is de grond waarop je staat, het land waarin

hebt op jezelf door de diepte heen. Cultuur is wat jij daarbij anderen, in hun werk. En waar je steun vindt in de
herkenning.

Blaas!

Cultuur is een begin maken met te ontdekken, waar in

Als we dat nou allemaal eens zelf gaan doen, dat doorbij-

Je herkent dit bij de een, dat bij de ander, en reikt elkaar de
een expositietje hier en een manifestatietje daar aan. Dan

krijg ik ook geen vlekken in m’n nek van goed cultuuronderwijs, ballet of opera, nee zeg, gooi er dan ook nog maar een
antiek gebouw of wat tegenaan.

Maar daar begint het helemaal niet mee, cultuur, dat

de kleerscheuren van het bestaan wat licht te zien is. Al

begint bij jezelf. Cultuur poept kunst uit. Vanzelf. Duizen-

welke dingen dat sinteltje uitdoven, en welke dingen juist

toeverlaat. Inspiratie. Voor elkaar.

is het maar een sinteltje dat gloeit. Cultuur is: opmerken
de zuurstof verschaffen om het aan te blazen. Cultuur is

den soorten. In alle hoeken en gaten. Levensschool, steun en

voortdurend blijven zoeken naar die momenten, naar die

Of hang

zo’n sintel verder op-gloeit en vlam vat. En brandstof geven.

allemaal zeker hangen.

plekken. Cultuur is blijven blazen en aan blijven blazen tot
Om het licht en de warmte. Om de kern van je bestaan.

Helicopterview: als we hier niet samenhangen zullen we

Cultuur is een kaartje kopen voor een voorstelling? Om

de dooie dood niet. Cultuur is om je heen kijken en alsmaar
opletten waar en wanneer er licht aangaat. Een opmerking
die diep raakt, een flard muziek die je bijblijft.

Bijt!

panden in de binnenstad mogen niet verkocht worden

dat je jezelf dan maar door de taaie massa van de dagelijkse

verdient ook steun van de gemeente.

uit het dood-gewone, uit het zelf-geknutselde web van

aan de markt. Nationaal monument Kamp Amersfoort

gaan liggen suffen op die heuvelrug hier. Prettig zwelgen

Niks musea, niks exposities en theaters.

natieve bestemmingen. Op dit moment zijn veel histori-

sche panden in handen van Stadsherstel, deze historische

Tenminste - als je tanden hebt. Als je door kunt bijten.

want daar begint het. Bij jou zelf. We kunnen allemaal wel

Cultuur is, wanneer je daar te weinig van kunt vinden,

realiteit heen bijt. En klauwt. Cultuur, dat is jezelf bevrijden
illusies, uit het graf van de roestende gewoontes.

En cultuur is dan vooral: daar staand in blijven, rechtop

in dat gevecht, ook al wordt het je zwaar gemaakt. Om de

lucht die je kunt krijgen, de ruimte en de vrijheid door je als
mens teweer te stellen tegen - tegen de gevangenis die je
zelf bent.

Klikt u hier om door te lezen op de blog van
Marjan Pennings

Amersfoort2014

Redactie

Het moet gezegd worden: de politieke partijen besteden

deze verkiezingen meer en uitgebreidere aandacht aan

Kunst en Cultuur

Kunst en cultuur leveren niet alleen mooie en spraakma-

Amersfoort2014 wil

a) kunst- en cultuuractiviteiten in buurt, wijk en stad

kunst en cultuur als de jaren hiervoor. Dat is verheugend.

kende producten op; zij verbinden vooral ook de bewoners

stimuleren en faciliteren

aandacht er is in de partijprogramma’s, lijkt de tijd rijp om

dan ook een belangrijke plaats te krijgen in het gemeente-

beleidsvelden met speciale aandacht voor de verbinding

En hopelijk houden we dat in deze stad ook vast. Nu de

de raadsleden, en in ieder geval de woordvoerders cultuur,

ertoe te bewegen om eens contact te maken met de uitvoerend kunstenaars in de stad. En de kunstenaars die naar
buiten getrokken zijn.

Een oriëntatie op wat kunst inhoudelijk vermag, zou

een partij als Amersfoort2014 ertoe kunnen verleiden om

Theater De Lieve Vrouw en Fluor óók in veel positievere zin
tegemoet te treden. Fluor hééft een podium voor jonge en

uit de stad en de wijk met elkaar. Kunst en cultuur dienen
lijk beleid. Daarin zullen de kennis, kracht en creativiteit

van de bewoners centraal staan. De gemeente dient daar-

bij een faciliterende en stimulerende rol te spelen. Dat kan

elkaar) kunnen werken

werken.

illegale graffiti wordt voorkomen

tionele ruimtes waarin kunstenaars (met elkaar) kunnen

In de afgelopen jaren is gebleken, dat een intensieve con-

beerlijk is. Het ontbreken daarvan heeft de gemeente de

springplankfunktie voor Amersfoort talent. Om dat goed

gestalte te geven is geld nodig. Financieel gehijg in de nek
werkt wat dat betreft minder stimulerend.

d) innovaties in cultuur en kunst faciliteren en onder-

uitingen. Er moet meer geïnvesteerd worden in multifunc-

scholen betrokken zijn bij deze culturele en kunstzinnige

Amersfoorters. Dat kan beter. En dat wil Fluor zelf ook.

Theater De Lieve Vrouw heeft van oorsprong ook een

c) het behoud van cultureel erfgoed ondersteunen

steunen

trole op de besteding van de structurele subsidie aan orga-

Dankzij SchipperBosch gaat dat ook gebeuren.

tussen onderwijs en cultuur

bij evenementen, maar ook bij innovaties. Ook moeten de

Amersfoortse muzikanten in allerlei soorten en smaken.

Fluor maakt dat ook waar. Het ís een springplank voor deze

b) kunst en cultuur integreren en borgen binnen alle

nisaties zoals het Theater de Lieve Vrouw en Fluor onont-

afgelopen periode veel geld gekost. Amersfoort2014 heeft
het College daarvoor ter verantwoording geroepen. Er

dienen structurele maatregelen te worden genomen om

e) investeren in werkruimten waar kunstenaars (met
f) legale graffitikunst/streetart laten aanbrengen, zodat
g) investeren in innovatieve en experimentele kunst

h) z.s.m. uitvoering geven aan onlangs opgestelde cul-

tuurbeleid en dat faciliteren

i) de bouw van betaalbare atelierwoningen stimuleren
j) intensieve controle op de besteding van de subsidie

aan organisaties als theater De Lieve Vrouw en Fluor

deze controle te verbeteren.

Vrede en recht
Lijst CHEL

SGP & DENK
Op de valreep toch nog het programma van DENK. Het programma is een beveiligde pdf,

dus de tekst eruit knippen gaat niet lukken. Een schermprintje biedt soelaas

Verkiezingsprogramma 2018 - 2022 Amersfoort
10. Kunst en cultuur steunen
De WAR moet blijven en de gemeente Amersfoort moet hen de mogelijkheid bieden

om tegen een redelijke huur of erfpacht een ruimte te gebruiken. De WAR is zoals zij

zelf zeggen, een broedplaats, voor onderzoek, met open werkplaatsen die door ieder-

een gebruikt kunnen worden. Een kiemplek waar nieuwe ideeën kunnen groeien in een
veilige omgeving, te midden van geestverwanten die graag een handje toesteken.Een
dergelijk initiatief moet je als gemeente omarmen en koesteren.

De lijst CHEL, de lijst blanco, de nieuwste partij in Amersfoort die geen partij is. Een nieuw

fenomeen. Gerard Chel is de mening toegedaan dat de politici de democratie gekaapt

hebben. De burger moet weer zeggenschap over zijn bestuur krijgen, aldus Chel. Er is bij lijst
10 geen voorman of -vrouw. Als de lijst een zetel verovert, dan staat die zetel ter beschik-

Op het laatste nippertje piepte het programma van de SGP nog wel omhoog. In dit pro-

gramma is niet of nauwelijks aandacht voor kunst & cultuur. Maar lees:

...Bij leven horen ook verantwoorde vormen van vermaak en vorming. De SGP hecht

king van een burger die deskundig is op het onderwerp dat aan de orde is. Hét belangrijkste

waarde aan het levend houden van het historisch en cultureel besef van mensen, aan

bestel. Het is een politiek experiment, waarbij eerst na vier jaar vastgesteld kan worden of

vermaak die niet strijdig zijn met de leefregels die God ons geeft in de Bijbel en niet tot

argument om op lijst 10 te stemmen is de keuze voor vernieuwing van het democratische

het werkt of niet. En of het soelaas biedt voor de uitvoerend kunstenaar als het de cultuurpolitiek betreft.

Colofon
De stichting StadsGalerij is de uitgeefster van de
StaalkaartKUNSTENkrant. De inhoudelijke verantwoordelijkheid ligt bij de redactie.
De krant verschijnt onregelmatig 3 x per jaar.
correspondentieadres:

Arnhemseweg 41, 3817 CA Amersfoort

webadres:

www.stadsgalerij.nl

www.staalkaartkunstenkrant.nl

klassieke muzikale vorming van kinderen en bevordering van de leescultuur. Vormen van
last van onze naaste zijn, ondersteunen we...

