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Ten geleide

Kunstenstad in delen is een oriënterende studie, een momentopname van het kunstbeleid in
Amsterdam, uitgevoerd in opdracht van het Anjerfonds Amsterdam.
Het Amsterdams Anjerfonds is een afdeling van het Prins Bernhard Fonds. Dit is een
p2nticuliere stichting met een landelijk overkoepelend bureau en met vijftien afdelingen in
de provincies en de steden Amsterdam, Den Haag, Rotterdam en Utrecht. Deze
afdelingen heten Anjerfondsen. Juridisch maken zij deel uit van het Prins Bernhard Fonds,
maar zij beschikken over eigen besturen die zorg dragen voor de fondsenwerving en
beslissen zelfstandig over subsidie-aanvragen. De fondsen zijn niet gebonden aan politiek
of religie en verkrijgen hun inkomsten uit giften, legaten, lotto, toto en eigen vermogen. Het
Prins Bernhard Fonds ondersteunt projecten met een overwegend landelijk karakter, de
Anjerfondsen zijn gericht op initiatieven van overwegend regionaal of plaatselijk belang.
De officiële oprichtingsdatum van het Prins Bernard Fonds is 10 augustus 1940. De
toenmalige doelstelling, fondsen te werven en hiervan oorlogsmaterieel te kopen, werd na
de oorlog veranderd in het ondersteunen van cultuur in Nederland. Een halve eeuw later,
in 1990, vierde het Prins Bernhard Fonds tezamen met de vijftien Anjerfondsen zijn gouden
jubileum. Het Prins Bernhard Fonds en de Anjerfondsen traden nu voor het eerst als
‘Cultuurfonds voor Nederland’ naar buiten.
Ter gelegenheid van het jubileum werden in alle subsidiesectoren - het fonds onderscheidt
er zes, namelijk beeldende kunst, podiumkunsten, wetenschap, culturele vorming,
monumentenzorg en natuurbehoud - bijzondere activiteiten ontwikkeld. Deze vonden
verspreid over heel Nederland plaats, met een grote reikwijdte en gespreid door het hele
jaar heen.
Het Anjerfonds Amsterdam heeft een specifieke invulling gegeven aan dit jubileum. In
hetzelfde jaar 1990 werd namelijk de binnengemeentelijke decentralisatie in Amsterdam
doorgevoerd. Vanaf nu hebben zestien stadsdelen elk eigen bestuurlijke
verantwoordelijkheden en bevoegdheden. Hoewel de kunst een taak van de centrale stad
zou blijven, bestond zowel in kunstenaarskringen als op bestuurlijk niveau onzekerheid

over de nieuwe taakverdeling en de mogelijke gevolgen van de decentralisatie op het
gebied van kunst en cultuur. Deze onzekerheid betrof zowel de professionele als de
amateuristische kunst, zowel vraag als aanbod, zowel kunstenaars als publiek. Om deze
redenen heeft het Anjerfonds Amsterdam de Boekmanstichting opdracht gegeven een
oriënterend onderzoek te doen naar de mogelijkheden en beperkingen van het kunstbeleid
in de stadsdelen.
Mr. J.M. van Veggel,
Voorzitter Anjerfonds Amsterdam
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Woord vooraf

In opdracht van het Amsterdamse Anjerfonds is onderzocht wat de mogelijkheden zijn van
het kunstbeleid in de Amsterdamse stadsdeelraden. Als gevolg van de decentralisatie is
Amsterdam sinds 1 mei 1990 namelijk opgedeeld in zestien stadsdelen. De laatste tijd
wordt veel aandacht besteed aan Amsterdam als kunstenstad met (inter)nationale allure.
Startsein hiervoor is gegeven met het rapport van Leyer & Weerstra Management
Consultants bv Nieuwe coalities in de kunst. Een internationaal onderzoek naar de
internationale positie van Amsterdamse kunstinstellingen, verschenen in februari 1991, en het
actieplan Amsterdam Kunstenstad van de Stuurgroep Amsterdam Kunstenstad dd. april
1991. Met Kunstenstad in delen wordt een nuancering geboden in de stedelijke discussie
over het Amsterdamse kimstbeleid.
Tijdens de onderzoeksperiode was onze standplaats de Boekmanstichting, studie- en
voorlichtingscentrum voor kunst, cultuur en beleid te Amsterdam. Daar maakten wij
gebruik van de kantoorfaciliteiten en uiteraard de aanwezige know how en documentatie.
Wij danken alle collega’s voor de aangename samenwerking en betrokkenheid. Met name
danken wij Cas Smithuijsen voor zijn begeleiding en Truus Gubbels en Ineke van
Hamersveld voor hun verhelderende commentaar op de concepttekst.
De relevante literatuur en documentatie kregen wij voor een groot deel aangereikt van de
Amsterdamse Kunstraad. Wij danken met name Marco Bentz van den Berg voor zijn
betrokken medewerking en begeleiding, en Irma Wondergem en Tom de Greef voor hun
hulp en nuttige tips in de oriëntatiefase van het onderzoek.
Het onderzoek is voornamelijk gebaseerd op de informatie die wij kregen van de
wethouders en ambtenaren van de zestien stadsdelen. Wij danken hen voor de
bereidwillige medewerking aan onze interviews. Bovendien danken wij de wethouders
mevrouw M.Y. Baak, Kunstzaken Amsterdam, en mevrouw Y.C.M. de Rijk, Kunstzaken
Rotterdam, de heer A.D. de Jonge, directeur van de Rotterdamse Kunststichting en Rob
van Waaijen van de stichting JAM voor hun medewerking en informatie.
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Wij hebben namens de Boekmanstichting ook meegewerkt aan de voorbereiding van de
Manifestatie Kunst & Woningbouw die de Bouw- en Woningdienst Amsterdam
organiseerde op 6 juni 1991 in samenwerking met de werkgroep Kunst Oude Stad (KOS).
Tijdens deze forumdiscussie presenteerde Cas Smithuijsen in de Boekmanzaal in het
Stadhuis te Amsterdam het deel van onze bevindingen over de gevolgen van de
decentralisatie voor het beeldend kunstbeleid en de kwestie van de gemeentelijke
opdrachten op het gebied van de beeldende kunst, resp. de percentageregelingen en het
Fonds Kunst & Woningbouw. Wij hebben bij die gelegenheid zeer aangenaam
samengewerkt met Edwin Boering van Off Limits Productions te Amsterdam, Nico Koers,
hoofd Binnenstad van de Bouw- en Woningdienst Amsterdam, en Frits Nolte en Maryan
Geluk van de werkgroep KOS; beide laatsten danken wij bovendien voor hun informatie.
Dos Elshout & Annemoon van Hemel
Amsterdam, oktober 1991
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Hoofdstuk 1: Inleiding

Aanleiding en doel van het onderzoek
Als gevolg van de binnengemeentelijke decentralisatie is Amsterdam sinds 1 mei 1990
opgedeeld in zestien stadsdelen. Elk heeft de beschikking over een eigen takenpakket, een
eigen ambtelijk apparaat - de deelraad - en een eigen budget in de vorm van het
Stadsdeelfonds. De decentralisatie zou een eind moeten maken aan de toenemende
bureaucratie. Een verbeterde lokale democratie zou de participatie van de bevolking
verhogen en de bestuurlijke effectiviteit doen toenemen. De ambtenaren moesten de
wijken in en bewoners moesten direct de politici kunnen benaderen.^
De taakverdeling tussen centrale stad en deelraden voor wat betreft de kunsten is te
herleiden op de normen waarvan de verdeelsleutel van het Stadsdeelfonds is samengesteld.
Bij deze normering is onderscheid aangebracht tussen draagvlak (één stadsdeel, meerdere
stadsdelen, grootstedelijk) en allure/zorg van de voorzieningen waarop de desbetreffende
subsidiëring zich richt (al dan niet grootstedelijk). Wanneer het draagvlak beperkt blijft tot
een stadsdeel en er geen sprake is van grootstedelijke allure, heeft de subsidie de noemer
‘kunstspreiding’. Met andere woorden, de deelraden hebben tot taak de kunstspreiding te
bevorderen.

Verantwoording
De methode van onderzoek is kwalitatief van aard. Dit betekent dat deze studie vooral
verkennend en inventariserend is en aan de beschrijving geen absolute waarde kan worden
toegekend. De waarde van het onderzoek is vooral indicatief: het verschaft aanwijzingen en
suggesties. Benadrukt moet worden dat het onderwerp kunstbeleid in de stadsdeelraden in
deze studie voornamelijk bezien wordt door de ogen van de stadsdeelbestuurders.
Onze werkwijze was als volgt. In de beginfase is literatuur en documentatie bestudeerd.
Daarnaast zijn oriënterende gesprekken gevoerd. Voorts werd een halfgestructureerde
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vragenlijst opgesteld voor de interviews met de wethouders en ambtenaren van de
deelraden.
Met de wethouders Welzijn (in sommige gevallen de betrokken ambtenaar) van alle zestien
stadsdelen zijn interviews gehouden. Daarna is een reactie op de bevindingen gevraagd aan
enkele ambtenaren die binnen de centrale stad hun werkterrein hebben, aan de wethouder
Kunstzaken van Amsterdam en is de mening gepeild van betrokkenen zoals de leden van de
werkgroep KOS, de directeur van de stichting JAM en de secretaris van de Amsterdamse
Kunstraad.
Tenslotte hebben wij een tweetal sleutelfiguren in Rotterdam - de wethouder Kunstzaken
en de directeur van de Rotterdamse Kunststichting - ondervraagd over dit onderwerp.
Rotterdam is namelijk ook gedecentraliseerd. Tijdens beide gesprekken kwam een aantal
interessante overeenkomsten en verschillen tussen de twee operaties naar voren. We
hebben voor dit verslag echter afgezien van een verdergaande vergelijking.^ Daarvoor is de
situatie te verschillend van achtergrond en aard. Voor een uitgebalanceerde vergelijking
zouden bovendien ook de bestuurders van de ‘deelgemeenten’ in Rotterdam bezocht
moeten worden. Een verdergaand onderzoek daarnaar is aanbevelenswaardig. Een
vergelijking tussen Amsterdam en Rotterdam zou een constructieve bijdrage kunnen
leveren aan de discussie over binnengemeentelijke decentralisatie.

Opzet van het verslag
Na de inleiding wordt in het tweede hoofdstuk een achtergrondschets gegeven van het
kunstbeleid in de stad Amsterdam en de culturele identiteit van de afzonderlijke
stadsdelen, zoals deze door de stadsdeelbestuurders zelf onder woorden werd gebracht.
In hoofdstuk drie wordt de vraag bezien of de deelraden al een eigen kunstbeleid hebben
geformuleerd, wat daarvoor de uitgangspunten zijn, en met welke middelen een en ander
zal worden uitgevoerd. Vervolgens wordt in hoofdstuk vier de kwestie van de budgetten
behandeld, de overheveling van de voor kunst bestemde gelden. In hoofdstuk vijf komen de
in de stadsdelen aanwezige accommodaties aan de orde, de voorzieningen van waaruit vaak
culturele activiteiten geïnitieerd worden. Hoofdstuk zes wordt gewijd atm de
kunstspreiding in Amsterdam en hoofdstuk zeven aan het opdrachtenbeleid op het gebied
van de beeldende kunst, de decentralisatie van de percentageregelingen en het Fonds
Kunst en Woningbouw.
Het verslag wordt afgesloten met een aantal concluderende opmerkingen.
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Hoofdstuk 2: Achtergrondschets

Vooraf
In dit hoofdstuk schilderen wij het decor waartegen de overheveling van een aantal
gemeentetaken zich voltrekt en geven we een overzicht van de gevolgen daarvan voor het
kunstbeleid in Amsterdam. Het kunstbeleid van de stad Amsterdeun wordt geschetst en de
decentralisatie-operatie beschreven. Tenslotte geven wij een beeld per stadsdeel weer,
zoals dat door de desbetreffende stadsdeelbestuurder impressionistisch werd getekend: de
culturele identiteit van de stadsdelen.

Amsterdam Kunstenstad
Amsterdam geniet in brede kring erkenning als een belangrijke - Europese - culturele
hoofdstad, met verschillende grootstedelijke en (inter)nationale voorzieningen,
manifestaties en evenementen. De meeste nationale voorzieningen zijn in Amsterdam
gevestigd. Hoogstaande culturele activiteiten en voorzieningen, met name op het gebied
van de podiumkunsten, zijn hier sterk vertegenwoordigd en ook binnen het bestek van
theaters, bioscopen en musea valt de positie van Amsterdam op. In de loop van de jaren
tachtig is sprake van concentratie van het grootstedelijke culturele aanbod, dat echter ten
koste gaat van het gebied buiten de rcmdstad.'*
De ontwikkeling van Amsterdam tot kunstenstad bij uitstek kan worden afgeleid van de
algemene ontwikkeling van de kunsten in Nederland. Rond 1870 kwamen hier op initiatief
van de burgerij op grote schaal instellingen tot stand: het Rijksmuseum, de toneelschool en
belangrijke orkesten.^ In de vorige eeuw verbleef de burgerij van Nederland voor een
belangrijk deel in Amsterdam en kon en wilde voor de kunsten betalen. Het particulier
initiatief heeft gezorgd voor een relatieve voorsprong op de rest van Nederland. Deze
voorsprong is daarna blijven bestaan. De dominantie van Amsterdam groeide langzaam
maar zeker uit en werd nog eens bestendigd door een internationale oriëntatie van de stad
op het gebied van muziek en musea. Parallel hieraan werd het particulier initiatief
langzaam overgenomen door de gemeentelijke overheid.^
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De ontwikkeling is duidelijk te illustreren aan de hand van een enkele steekproef uit de in
de loop der jaren voor ‘kunstzaken’ gereserveerde budgetten. De gemeentelijke begroting
voor kunstzaken bedroeg bijvoorbeeld in 1952 slechts 3,6 miljoen gulden. Kunstzaken was
nog een restpost, waar ook Monumentenzorg, Artis en de bibliotheek deel van uitmaakten.
Sinds 1952 zijn echter de gemeentelijke uitgaven voor de kunsten explosief gegroeid. Vanaf
1983 zijn weliswaar bezuinigingen doorgevoerd, die individuele instellingen hebben
getroffen, de totale kunstbegroting is er niet door verminderd. In 1991 werd 127 miljoen
gulden begroot, te verdelen over scheppende kunst, accommodaties, podiumkunsten,
allochtone kunst, kunstspreiding, amateurisme, ondersteunende en overige kosten,
oudheidkunde en musea, en kunstzinnige vorming.
Amsterdam heeft als traditie dat haar kunstbeleid gericht wordt zowel op grootstedelijke
en (inter)nationele voorzieningen, activiteiten en evenementen, als ook op de eigen
bewoners. Er wordt waarde gehecht aan horizontale en territoriale kunstspreiding. Naast
stimulering van deelname aan de aanwezige voorzieningen zijn kunstzinnige vorming en
amateuristische kunstbeoefening daarvan een belangrijk onderdeel.
Voor de binnengemeentelijke decentralisatie in 1991 bedroeg het budget voor
kunstspreiding zes en een halve ton, de zogenaamde spreidingsgelden. Eén ton ging naar
het Theater Netwerk Nederland, dat hiermee programmeerde in de vier regiotheaters in
Amsterdam. Twee en een halve ton vormde de zogenaamde Vrije Kredieten, bestemd voor
subsidie-aanvragen vanuit de wijken. Twee en een halve ton werd verdeeld over de
wijkopbouworganen in de stad, met behulp van een verdeelsleutel gebaseerd op
demografische factoren. De wijkopbouworganen moesten dit bedrag - de zogenaamde
JAM-gelden - besteden aan de afname vjm een centraal aanbod van professionele kunst,
georganiseerd door de stichting JAM, in het kader van de horizontale kunstspreiding. De
overige gelden waren bestemd voor projecten op scholen voor voortgezet onderwijs. De
Amsterdamse Kunstraad toetste de besteding van deze zes en een halve ton
spreidingsgelden op artistieke kwaliteit.
De binnengemeentelijke decentralisatie heeft aanzienlijke effecten gehad voor de
besteding van de spreidingsgelden. Hetzelfde geldt voor de uitvoering van de
percentageregelingen. De bevoegdheid hiervoor is gedecentraliseerd naar de
stadsdeelraden; zij zijn echter niet verplicht de percentageregelingen toe te passen. Tot
1991 was de Commissie van Advies voor de Beeldende Kunst hiervoor de adviescommissie
van de gemeente Amsterdam.^
De gewijzigde situatie in Amsterdam heeft tot de nodige commotie geleid. De
stadsdeelraden zijn vrij de JAM-gelden naar eigen keuze te besteden. De rol van de
wijkopbouworganen, die tot nu toe vorm gaven aan het kunstaanbod in de wijken, wordt
door de stadsdeelraden ter discussie gesteld nu de gelden niet geoormerkt - dus vrij
besteedbaar - zijn overgeheveld. Hetzelfde geldt voor de afname van het aanbod van
professionele kunst van de stichting JAM. Beeldend kunstenaars, betrokkenen en
liefhebbers maken zich zorgen over de uitvoering van de percentageregelingen door de
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stadsdeelraden. Hoewel kunst nog steeds een centrale taak is, voelen de
stadsdeelbestuurders zich door de overheveling van gelden en bevoegdheden
verantwoordelijk voor het voeren van een eigen kunstbeleid. Niet duidelijk is welk
standpunt zij daarbij innemen. Enerzijds is het mogelijk dat de vraag als uitgangspunt
genomen wordt. Wanneer er geen vraag vanuit de bewoners is, zal de wethouder wellicht
niets aanbieden. Anderzijds kan de prioriteit worden gelegd bij kunst bestemd voor de
eigen stadsdeelbewoners. Het aembod zal dan primair worden afgestemd op de wensen van
bewoners zelf.
Ook is niet duidelijk in hoeverre dit kunstbeleid van de stadsdeelbestuurders gericht zal
worden op de eigen bewoners - deze benadering wordt wel ‘dorpspolitiek’ genoemd - of op
het eigen stadsdeel als een onderdeel van Amsterdam de kunstenstad.
De centrale stad lijkt in ieder geval haar greep op het aanbod van kunst in de wijken - een
onderdeel van de kunstspreiding - te verliezen.

De binnengemeentelijke decentralisatie
Het idee om Amsterdam op te delen in kleinere bestuurlijke eenheden ontstond eind jaren
zestig, vooral in kringen van de Partij van de Arbeid. Het bestuur moest dichter bij de
burgers komen. Decentralisatie zou de steeds maar uitdijende bureaucratie stoppen en
voorgoed een eind maken aan de te grote macht van het gemeentelijke apparaat.
Na lange discussie werd een politiek compromis gesloten over het aantal stadsdelen:
zestien. Ieder met een eigen bestuur, een secretaris, een voorzitter, wethouders en
behandelend ambtenaren. De stadsdelen moesten de status krijgen van middelgrote
gemeenten, niet van stadswijken.^ In 1994 zal bovendien de binnenstad een eigen deelraad
krijgen. De bevoegdheden en verantwoordelijkheden van de centrale stad zullen dan
worden teruggebracht tot de IJ-oevers en de ondergrondse railverbindingen, de politie, de
brandweer, het openbaar vervoer en de ruimtelijke ordening. Samen met de stadsdelen zal
dan de centrale gemeente ervoor moeten zorgen ‘dat Amsterdam een aantrekkelijke stad
blijft om in te wonen, te werken of te bezoeken’.**^
Sommige stadsdelen vormen een geografische eenheid, Amsterdam-Noord bijvoorbeeld, of
Zuid Oost (de Bijlmermeer). Bij andere deelraden doet de omvang nogal arbitrair aan.

De culturele identiteit van de stadsdelen
Elk stadsdeel in Amsterdam is anders. Verschillen in inwonersaantal en
bevolkingssamenstelling, architectuur, groen- en andere recreatieve voorzieningen,
culturele accommodaties, infrastructuur en geografische ligging geven elk stadsdeel een
eigen aanzien.
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Ter illustratie van de culturele sfeer van het eigen stadsdeel noemden de geïnterwewde
wethouders en ambtenaren als eerste kenmerk kunstenaars die daar wonen en werken. TLo
wonen er in De Pijp, Zuid en Westerpark veel kunstenaars, die actief zijn op wijkniveau.
De wethouders van Zeeburg, Rivierenbuurt, Oud West en Slotervaart/Overtoomseveld
wezen naar aanleiding van de vraag naar de culturele identiteit op de aanwezigheid van
kunstenaarsateliers in hun stadsdeel, maar voegden daaraan meteen toe dat deze
ateliercircuits tamelijk ontoegankelijk zijn. Ze vormen een broedplaats voor de kunst, maar
hebben geen uitstraling naar de bewoners.
Bepalend voor de culturele identiteit van een stadsdeel blijkt de bevolkingssamenstelling te
zijn. De wethouder van De Pijp meent dat de aanwezigheid van jongeren - ‘veel yuppies’ bijdraagt aan het kunstklimaat in De Pijp. De wethouder van Westerpark tracht zijn
stadsdeel aantrekkelijk te maken als vestigingsplaats voor jongeren door een bloeiend
kunstklimaat te bevorderen. In Buitenveldert, Rivierenbuurt en Geuzenveld/Slotermeer
wonen relatief veel ouderen. Dit gegeven beïnvloedt het kunstklimaat aldaar. Bij het begrip
culturele identiteit hebben de wethouders van deze deelraden associaties met de
bejaardencentra waar meestal beeldende kunst aan de muren hangt en lezingen over kunst
worden gegeven.
De stadsdelen Zuid Oost, Oost, De Baarsjes, Bos en Lommer, Geuzenveld/Slotermeer en
Oud West hebben een multiculturele bevolkingssamenstelling. De wethouders van de
stadsdelen De Baarsjes, Westerpark en Geuzenveld/Slotermeer benadrukten ook dat hun
stadsdeel een ‘probleemcumulatiegebied’ is.
De wethouders van Noord, Watergraafsmeer en Osdorp omschreven de culturele identiteit
veui hun stadsdeel als ‘traditioneel, met veel cultuurbeleving in amateuristisch verband’. In
Osdorp is nu een toestroom van immigranten, waarop de deelraad wil inspelen met zijn
onderwijs- en cultuurbeleid.
In Amsterdam zijn ook ‘rustige woonwijken’ te vinden. Deze typering gaven de wethouders
van Rivierenbuurt, Watergraafsmeer, Buitenveldert en Slotervaart/Overtoomseveld. De
stadsdelen Osdorp, Geuzenveld/Slotermeer, Buitenveldert en Slotervaart/Overtoomseveld
hebben het karakter van een tuinstad, gelet op de geografische ligging en architectuur. Het
culturele klimaat verschilt per stadsdeel en ook blijken de geïnterviewde wethouders zich
op uiteenlopende wijze betrokken te voelen bij de kunst en cultuur in het eigen stadsdeel.
In het hiernavolgende beschrijven wij het beeld per stadsdeel, zoals dat door de
desbetreffende wethouder en/of ambtenaar geschetst werd.
De Pijp
De wethouder van De Pijp is trots op het kunstzinnige klimaat in dit stadsdeel. ‘Hier wonen
zeshonderd kunstenaars, en veel jonge mensen die trendy willen zijn. Kortom: De Pijp is
een broeinest voor kunst’. De wethouder laat zich voorstaan op het schrijversklimaat in De
Pijp; Gerard Reve en J.F.Th. van der Heijden woonden hier bijvoorbeeld. Een aantal
kunstenaars in De Pijp is actief op wijkniveau en een aantal zelfs op landelijk niveau. De
Pijp heeft veel kunstenaars die zowel politiek gericht als ondernemend zijn (geweest), wat
onder andere heeft geleid tot het succes van de kunstroute in De Pijp.*^

18

Westerpark
Volgens de wethouder is Westerpark niet bepaald een eenheid. Het bestaat uit
verschillende buurten met een heel eigen gezicht. Het Marcantidorp vormt bijvoorbeeld
een apart dorpje met nieuwbouw. De Frederik Hendrikbuurt is wat saai. De
Staatsliedenbuurt is daarentegen weer bruisend, wat zowel positieve als negatieve kanten
heeft. De sfeer wordt hier bepaald door alternatief volk met een krakerscultuur.
Activiteiten liggen in de festivalsfeer. De Spaarndammer- en Zeeheldenbuurt is
traditioneel en rustig.
Er is in dit stadsdeel veel artistiek potentieel, met name in de Staatsliedenbuurt. In
Westerpark zijn ongeveer negentig atelierwoningen, grotendeels in oude scholen.
De wethouder van Westerpark meent dat de culturele identiteit van het stadsdeel voor een
beperkt deel bepaald wordt door amateuristische kunstbeoefening, in de buurthuizen en
speeltuinverenigingen. De wethouder hecht veel waarde aan de migrantenkunst, maar ook
aan experimenten op het gebied van theater en muziek en de grote atelierwoningen. Hij
zoekt naar kristallisatiepunten, waar die verschillende disciplines en mensen kunnen
samenkomen. Hij denkt daarbij aan Theater Spinoza, een podium voor beginnende
allochtonengrocpen, en het Polanentheater, dat afwisselend wordt gebruikt als buurt-,
migranten-, jeugd- en amateurtheater.
De wethouder is positief over de betrokkenheid van de bewoners. Als voorbeeld noemde
hij de artotheek. Deze is vorig jaar opgericht op initiatief van buurtbewoners. Over de
toekomst en de doelstellingen van de artotheek is overleg geweest tussen mensen uit de
verschillende kunstinstellingen in de deelraad.^^
Zuid
‘Zuid is een centrum van de kunst op alle fronten’, aldus de wethouder van Zuid. Zij
merkte daarbij op dat dit de gevestigde kunsten betreft. Er zijn veel kunstinstellingen in
Zuid te vinden met een stedelijke en zelfs landelijke allure. Er wonen veel kunstenaars en
er vinden initiatieven plaats vanuit de bewoners. Er zijn veel galerieën en particuliere
instellingen. In Zuid bevindt zich een concentratie van platen- en muziekwinkels en ook het
conservatorium bevindt zich hier.
De deelraad stelt zich actief op ten aanzien van de kunsten. Anders dan in alle andere
stadsdelen is hier geen artotheek, geen wijkcentrum en zijn hier geen buurttheaters. De
wethouder meent dat deze wel in de andere stadsdelen zijn gekomen, omdat daar geen of
slechts weinig podia beschikbaar waren; dit gold niet voor Zuid. Hier zijn ook geen
buurtfestivals te vinden of straatkunstenaars. De deelraad wil wel het Museumplein
beschikbaar maken voor culturele manifestaties.
Oud West
In Oud West wonen veel kunstenaars en is een groot aantal ateliers op het WG-terrein,
Tetterode en in oude scholen.''^ De kunstzinnige activiteiten vinden grotendeels plaats
binnen de ateliers. Dit gaat buiten de deelraad om. Zij vormen een eigen subcultuur binnen
het stadsdeel, voortgekomen uit de kraakcultuur. Op het WG-terrein is één keer per jaar
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een open dag. Deze ligt meer in de sfeer van het ‘alternatieve circuit’ en de wethouder
vermoedt dat dit niet alle bewoners aanspreekt.
Twintig procent van de inwoners bestaat uit allochtonen. De grootste groepen zijn
Surinamers en Marokkanen en er is een kleinere groep Turken. De allochtonen zijn meer
bezig met activiteiten met betrekking tot taalcursussen dan op het gebied van cultuur.
Er zijn veel eenpersoons huishoudens, minder kinderen en meer ouderen, vergeleken met
de overige stadsdelen. De wethouder wist niet of er veel op het gebied van amateuristische
kunst gebeurt in de wijk en of er (bijvoorbeeld toneel-) verenigingen bestaan. Wel zijn er
diverse verenigingen op het gebied van dans. Ook is de stedelijke amateurtheaterschool in
Oud West gevestigd.
Op scholen in Oud West wordt de amateuristische kunst in ieder geval sterk gestimuleerd
op het gebied van expressie, kunst en muziek.
Het stads(deel)beeld wordt niet beheerst door kunstwerken op straat. Ter illustratie vertelde
de wethouder: ‘de commissie Kunst In Oud West is oorspronkelijk opgericht om een boek
samen te stellen over kunst in Oud West. Er waren echter zo weinig werken, dat het boek
niet doorging’. Het geld uit de percentageregelingen is voor de decentralisatie wel besteed
aan muurschilderingen, maar veel daarvan zijn bij de stadsvernieuwing weer verdwenen.
Geuzenveld/SIotermeer
Geuzenveld/Slotermeer bestaat voor een groot deel uit ‘jaren vijftig-wijken’. Kenmerkend
zijn de vrij lage huren, de sterke vertegenwoordiging van geschoolde arbeiders en
buitenlanders. De bevolking is sterk vergrijsd. De bewoners die binnen het stadsdeel
initiatieven ondernemen en iets organiseren zijn over het algemeen boven de vijfenvijftig
jaar. Er zijn twee buurthuizen en er is een jongerencentrum.
Het wijkopbouworgaan organiseert sociaal-culturele activiteiten. Er is een aantal
beeldende kunstwerken in Geuzenveld/Slotermeer, ‘maar die vallen niet zo op’ naar de
opvatting van de geïnterviewde ambtenaar. Er is bij de deelraad pas enige activiteit
ontstaan op het gebied van de beeldende kunst toen de verantwoordelijkheid voor een
kunstopdracht overgedragen werd van de centrale stad naar de deelraad. Op dat moment
werd de deelgemeente zich bewust van de mogelijkheden voor beeldende kunst in het
stadsdeel.
Bos en Lommer
In Bos en Lommer wonen veel Marokkanen en Turken. Van de 32.000 inwoners is een
derde deel allochtoon. Veel inwoners zijn afkomstig uit de lagere sociale klassen.
Jaarlijks is er een interculturele manifestatie, met behulp van particulier initiatief.
Daarnaast is er echter weinig contact tussen Nederlanders en allochtonenorganisaties. De
stadsdeelraad stimuleert integratieprojecten.
Voor zover het de wethouder bekend is, is hier geen sprake van professionele
kunstbeoefening. Wet is er amateuristische kunstbeoefening in buurthuizen en
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speeltuinverenigingen. De Werkgroep Kunst en Cultuur van het wijkopbouworgaan
organiseert activiteiten en een jaarlijkse tentoonstelling van zelfgemaakte kunstwerken.
Deze tentoonstelling heeft nu twee keer plaatsgevonden en is populair. Ook zijn er
muziekschoolprojecten in het onderwijs.
Zuid Oost
Zuid Oost heeft een gekleurde en diverse bevolkingssamenstelling. De wethouder
onderstreepte de nadrukkelijke rol hiervan ‘bij elk beleidsaspect, maar ook bij kunst- en
cultuurbeleid. Men wil herkenning van de eigen cultuur vinden’. De wethouder vindt dat
het kunst- en cultuuraanbod van de centrale stad te vaak vanuit de Nederlandse cultuur is
ingevuld. Dit spreekt de bevolking van Zuid-Oost niet altijd aan.
Op het gebied van muziek en toneel vinden er veel initiatieven plaats vanuit de bewoners
zelf, buiten de deelraad om. Dergelijke activiteiten bedruipen zichzelf. De
wijkopbouworganen organiseren activiteiten in de wijken. In samenwerking met
buurthuizen zijn er veel kindervoorstellingen in het regiotheater. Op Ganzenhoef is een
atelier van Surinaamse kunstenaars en een galerie, georganiseerd door bewoners. Vanuit
het Instituut voor Kunstzinnige Vorming vinden activiteiten plaats op het gebied van kunst
en cultuur. Het filmhuis, ooit een initiatief van bewoners, leidt een kwijnend bestaan.
De artotheek is ‘nogal actief en probeert de bewoners te bereiken met behulp van
tentoonstellingen en schoolbezoek. De artotheek heeft het plan opgevat om alle bij
bedrijven geplaatste kunstwerken te inventariseren en daarover een boek te publiceren.
Men is momenteel fondsen aan het werven in overleg met particuliere bedrijven en het
ministerie van WVC.
Oost
Ook de behandelend ambtenaar van Oost omschreef de culturele identiteit van Oost als
‘multicultureel, met bewoners van zeer verschillende nationaliteit’. Dat Oost een
stadsvernieuwingsgebied is, heeft volgens hem eveneens een invloed op de sfeer in het
stadsdeel. Als gevolg hiervan zijn er veel beeldende kunstwerken gerealiseerd in Oost.
In Oost is een redelijk aanbod van voorzieningen, zowel op amateuristisch als op
professioneel gebied. Er zijn enkele theaters en er is een gezamenlijk koor dat door de
scholen in Oost geïnitieerd is. De Ijsbreker vormt een belangrijke culturele voorziening in
Oost. De artotheek in Oost wordt als middel ter verspreiding van beeldende kunst actief
ondersteund. Het Dapperfestival is bekend geworden, evenals het Oosterparkfestival - dit
wordt georganiseerd door de drie wijkopbouworganen, men ondervindt hierbij een brede
steun van de bewoners. Dit festival is öp Oost gericht, maar heeft een bredere uitstraling.
De ambtenaar bevestigde dat veel activiteiten in Oost^|piS||)^nden buiten de deelraad om.
‘De deelraad is er pas een jaar. Wat er in Oost gebemt, beSat al veel langer. Veel
activiteiten komen voort uit initiatieven van een aa>3^at^Étsionele kunstenaars en van
bewoners’.
'
De Baarsjes
De wethouder van stadsdeel De Baarsjes omschreef de culturele identiteit van zijn
stadsdeel als ‘versnipperd’. Van oudsher is De Baarsjes een wijk van middenkader en
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arbeiders. Het middenkader is vervangen door allochtonen. Stadsdeel De Baarsjes is een
probleem-cumulatiegebied. Het heeft 38.000 inwoners en is het dichtstbewoonde stadsdeel
van Amsterdam. Er zijn geen parken. Eenderde a eenvierde van de bevolking bestaat uit
allochtonen, Turken, Surinamers en Marokkanen. 85% van de bewoners woont in drie- of
vierkamerwoningen. De kleine behuizing geeft aanleiding tot een snelle doorstroming en
veel problemen.
In De Baarsjes vinden weinig culturele activiteiten plaats. De allochtonen zijn wel verenigd
in groepen, maar deze zijn niet wijkgebonden. De groepen zijn verspreid over meerdere
stadsdelen en hebben zich als organisatie nog niet ergens gevestigd.
Wat hier gebeurt aan activiteiten heeft meer een sociaal-cultureel dan een cultureel
karakter. Bijvoorbeeld een festival op 5 mei dat als doel heeft ‘jongeren bezig te houden’.
Wel zijn er woon/werk-ateliers voor kunstenaars, maar daarmee heeft de stadsdeelraad niet
te maken. De wethouder vraagt zich sterk af of culturele activiteiten de buurtbewoners
zullen aanspreken.
Osdorp
Osdorp had het karakter van een vergrijsde tuinstad en een traditionele arbeiderswijk. De
laatste tijd verandert de samenstelling van de bevolking enigszins door de nieuwbouw. Er
komen meer jonge gezinnen en er is ook een grotere instroom van allochtonen. De
wethouder van Osdorp wil hierop inspelen met culturele activiteiten en podia.
De Meervaart vormt het centrum van de culturele activiteiten voor heel Osdorp. Ook in dit
stadsdeel hecht de wethouder veel waarde aan de artotheek en de bibliotheek. De
balletschool Helene Alberts geeft regelmatig voorstellingen in Osdorp, die door de
deelraad gesubsidieerd worden. Via de stichting JAM worden er culturele projecten op
scholen aangeboden.
Slotervaart/Overtoomseveld
De wethouder van Slotervaart/Overtoomseveld noemde dit stadsdeel ‘een slaapstad op het
gebied van de kunst’. Het enige dat de wethouder echt aan kunstzinnigs in deze deelraad
kon noemen zijn de kunstenaars die de Rijksmagazijnen aan het Nieuwe Meer hebben
gekraakt om als atelier te gebruiken. Deze in totaal ongeveer vijftig kunstenaars ‘geven
gezamenlijk een behoorlijke impuls aan het culturele leven in dit stadsdeel’.
De initiatieven op het gebied van de kunsten komen grotendeels vanuit de deelraad zelf.
Zes ambtenaren i«t verschillende sectoren vormen de Commissie voor Kunst en Cultuur,
die als doel heeft ‘de kunst en cultuur binnen het stadsdeel te stimuleren’. Deze commissie
heeft een oproep gedaan aan de bevolking voor vrijwillige medewerking. De wethouder
meent dat er in dit stadsdeel
inwoners zijn met kennis over en affiniteit met
kunst, maar dat het sociade asp^pyanïcflMt (kunst als middel van ontmoeting en
contacten) hen niet zo interess3^Sj^Bpferesseerden gaan naar het centrum of naar De
Meervaart in Osdorp.
-’
•jf-.- ■*

Rivierenbuurt
In de Rivierenbuurt blijken erg weinig activiteiten plaats te vinden op het terrein van kunst
en cultuur. Wel worden er lezingen gehouden over kunst bij verenigingen voor ouderen. Er
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is een aantal atelierwoningen, waarover de wethouder zei: ‘die vormen wel een broedplaats,
maar niet de plek waar het gebeurt’. Rivierenbuurt is een rustige buurt, waar weinig
behoefte is om zich ‘op die manier’ te manifesteren.
Buitenveldert
De bewoners van stadsdeel Buitenveldert ‘hebben een warme, brede en diepe
bel^mgstelling voor alle gebieden van kunst’. Binnen het stadsdeel Buitenveldert gebeurt er
echter toch niet veel op het gebied vain kunst. Buitenveldert vormt een rustige woonwijk.
‘Men zoekt zijn culturele pilsje in de centrale stad’, aldus de wethouder Welzijn.
Kenmerkend voor de bewoners van Buitenveldert zijn de hoge inkomens en veel
verschillende nationaliteiten, door de nabijheid van universiteit en ziekenhuis en
hoofdkantoren van bedrijven. Er zijn relatief veel bejaarden in Buitenveldert: hier zijn vier
verzorgingshuizen te vinden, twee verpleeghuizen en een aantal bejaardenwoningen. De zes
bejaardencentra ‘zijn cultureel heel actief: veel kunst aan de muur in wisselende exposities’.
Watergraafsmeer
De voormalige wethouder van Watergraafsmeer schetste het volgende beeld van dit
stadsdeel: ‘gemoedelijke middle class, hoger opgeleiden, traditioneel ingesteld. Stedelijke
maar comfortabele en rustige woonwijk. Weinig verloop. Dorpse cultuur, door de
bewoners afgeschermd tegen de invloeden van sex, drugs en rock ’n roll uit de grote stad’.
Voordeel hiervan vindt hij dat de sfeer niet anoniem is, zoals in ‘de grote stad’, maar ook
niet beperkend, zoals in ‘het dorpse’. Kunst is er niet in Watergraafsmeer, die is in de
centrale stad, aldus de wethouder. ‘De beste kunstvoorziening in Watergraafsmeer is lijn 9,
want die brengt je naar het centrum waar alles te doen is, en die hoeft niet te worden
gesubsidieerd’.
Zeeburg
De wethouder van Zeelmrg noemde de culturele identiteit van dit stadsdeel ‘een ratjetoe’.
Er zijn veel kinderen en veel diverse culturen. Er zijn grote verschillen in cultuurbeleving
onder de inwoners. Zeeburg is een forensendorp. Veel mensen gaan voor café- of
theaterbezoek naar bijvoorbeeld de Dapperbuurt, of naar het centrum. Turken,
Marokkanen en Surinamers hebben hun eigen buurthuizen. De echte autochtonen in deze
buurt zijn zeer traditioneel, zij houden van opera en kijken televisie.
Er zijn wel veel kunstenaars in deze buurt, met ateliers in gekraakte panden. Zij hebben
ooit een ‘containermanifestatie’ georganiseerd; deze sloeg echter niet zo aan bij de
buurtbewoners. ‘Moderne beeldende kunst leeft bij hen niet’. Zowel de ambtenaren als de
inwoners hebben niet veel belangstelling voor beeldende kunst. Wel zijn ze soms jaloers op
het feit dat er in andere delen van Amsterdam zoveel kunstwerken staan. Dan wordt
weleens opgemerkt ‘Waarom niet bij ons?!’
Noord
Noord is met zijn 100.000 inwoners het grootste stadsdeel van Amsterdam. Er vindt volgens
de ambtenaar die wij spraken veel cultuurbeleving plaats in amateuristisch verband:
Hafabra^^, podia, toneelgezelschappen, koren in kerkverband, een accordeonvereniging en
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de muziekschool. Het overige - de meer gevestigde kunsten - vindt plaats in de centrale
stad. ‘Voor iedereen in Amsterdam geldt: je kiest je uitgaansleven in Amsterdam centrum’.
Ook in Stadsdeel Noord is na de komst van de deelraad een jarenlange discussie gevoerd in
de trant van ‘wat moeten we nu met ons kunstbeleid?’. Na tien jaar is er inmiddels een
cultureel netwerk opgebouwd van waaruit activiteiten aangeboden en georganiseerd
worden. De kunstzinnige vorming wordt georganiseerd via de Werkschuit, een filiaal van de
Stichting voor Kunstzinnige Vorming van de Centrale Stad. Toneelactiviteiten \dnden
plaats via de Stichting IJpodia. Deze stichting is in april 1989 opgericht om het aanbod vem
de podia in Noord op elkaar af te stemmen en heeft als functie het ondersteunen vem de
wijkopbouworganen, theaterzaal De Rietwijker, bejaardenhuizen en allerlei andere
aanvragers bij de programmering van podiumkunsten.

Algemene indruk
Uit de interviews blijkt dat de wethouders en ambtenaren van de deelraden veel waarde
hechten aan de maatschappelijke functie van kunst, en volgens hen geldt dit ook voor de
inwoners. Kunst wordt beschouwd als integratiemiddel: kunst voor de eigen bewoners. In
Westerpark, De Pijp en Zuid zijn veel professionele kunstenaars aanwezig, in de
laatstgenoemde stadsdeel ook veel stedelijke kunstinstellingen. Uit ons verslag zal nog
blijken dat in deze stadsdelen het kunstbeleid meer gericht wordt op een aanbod van
professionele kunst, in tegenstelling tot de andere deelraden, die het aanbod primair willen
afstemmen op de wensen van de bewoners. De aanwezigheid van kunstenaars en ateliers
wordt over het algemeen als heel positief gezien voor de culturele uitstraling van het
stadsdeel.

m
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Hoofdstuk 3: Kunstbeleid

Vooraf
Uit zowel de portefeuille-indeling als de interviewronde blijkt dat kunst en cultuur in alle
stadsdeelbesturen verbonden worden met welzijn. Kunst en cultuur zijn soms
ondergebracht in een aparte sector, soms vallen ze direct onder de portefeuille Welzijn.
Kunst en cultuur worden vaak als synoniemen gebruikt. In de interviews sprak een
wethouder nogal eens over ‘kunst’ en somde vervolgens allerlei sociaal-culturele activiteiten
op - dan bedoelde men cultuur in de ruime zin. Over het algemeen komt deze
begripsverwarring veelvuldig voor als men over ‘cultuur’ spreekt. Dat ook de meer
specifieke term ‘kunst’ misverstanden oproept is toch hoogst opmerkelijk. Sprak men wel
expliciet over kunst in engere zin dan werd deze aan de andere kant snel geïnterpreteerd
als ‘beeldende kunst’.
Bij alle stadsdelen vindt het beleid ten aanzien van kunst en cultuur plaats vanuit een
sociaal-culturele invalshoek, in de welzijnssfeer.

Ambtelijke organisatie
In sommige stadsdelen heeft een wethouder die welzijn in portefeuille heeft, ook de
verantwoordelijkheid over andere sectoren. Welzijn en Onderwijs is een veel voorkomende
combinatie: De Baarsjes, Slotervaart/Overtoomseveld, Osdorp, Buitenveldert, Oost en
Zuid. Daarbij neemt Onderwijs veel tijd en aandacht van de meeste wethouders in beslag.
In Osdorp is de afweging van het belang van basiseducatie met dat van kunst bepalend voor
de hoogte van het kunstbudget. Basiseducatie is voor Osdorp erg belangrijk geworden door
de instroom van allochtonen.^^
De combinatie van Welzijn met Financiën komt voor in Watergraafsmeer en Rivierenbuurt.
Alleen in Oud West en Westerpark is Welzijn in dezelfde portefeuille ondergebracht als
Algemene Zaken.
Door ambtelijke onderbezetting zijn de portefeuilles vaak overvol. Zo heeft de wethouder
van Slotervaart/Overtoomseveld Welzijn, Onderwijs, Sport, Kunst, Participatie en
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Juridische Zeiken in zijn portefeuille. En de wethouder van Osdorp moet zich buigen over
Welzijn, Kunst en Cultuur, Onderwijs, Kinderopvang, de Meervaeirt, Ouderenbeleid,
Vrouwenemancipatie en Minderhedenbeleid. De wethouder van Buitenveldert was in de
periode 1986-1991 verantwoordelijk voor Welzijn, Onderwijs, Maatschappelijk werk.
Ouderen, Kunst en Cultuur, Sport, Recreatie en Stadsdeelwerken.
Een ander nadeel van de ambtelijke onderbezetting is dat het (tijdelijk) uitvallen van een
ambtenaar door ziekte direct gevolgen heeft. Kunst dient zich niet snel als probleem aan en
zal daardoor ook niet veel kans krijgen op prioriteit.
Kunst en cultuur zijn nog niet bij alle stadsdelen duidelijk binnen de ambtelijke structuur
ondergebracht. Niet alleen de houder maar ook de ambtenaar die verantwoordelijk is voor
kunst, heeft nogal eens te veel andere, dringender posten op de agenda. Maar, zoals de
wethouder van De Pijp zei: ‘Een deskundig ambtenaar is een voorwaarde om geld aan
kunst te besteden. Ook moet er voldoende organisatiecapaciteit aanwezig zijn’. Alleen
stadsdeel Noord heeft een aparte ambtenaar voor kunst, cultuur en wijkopbouworganen.
Er is overigens wel een verschil in ambtelijke capaciteit tussen de tien nieuwe en de zes
langer bestaande stadsdelen. Van de laatste hebben Osdorp en Noord, die tien jaar
functioneren, de meeste ambtelijke capaciteit. De wethouder van Zuid meent dat de tien
nieuwe deelraden op een bestaansminimum zitten en daardoor slechts puur een
beheerstaak hebben. ‘Er is alleen ruimte voor het ontwikkelen van bestedingsvoorstellen,
voor de plannen daarbij is geen tijd’.

Eigen kunstbeleid
De discussie over de bestuurlijke prioriteit van kunst was ten tijde van onze interviewronde
(april 1991) in de meeste nieuwe stadsdelen nog helemaal niet gevoerd met de eigen
deelraad. Het kunstbeleid verkeerde in de meeste gevallen nog in een beginstadium.^^
Enkele uitspraken van de geïnterviewde wethouders en ambtenaren geven een beeld van de
tegenstrijdige opvattingen over kunstbeleid op deelraadsniveau: ‘De beltmgen ten aanzien
van kunst raken niet meerdere stadsdelen’. ‘Kunst blijft duidelijk binnen het stadsdeel. Per
wijk heeft men heel eigen mogelijkheden en verlangens’. ‘Kunstbeleid vanuit een verheven
cultuurfilosofie is niet realiseerbaar op deelraadniveau. Deze ambitie is er noch bij de
ambtenaren, noch bij de inwoners. Hoogstens is er sprake van enige jaloezie op de andere
wijken’. ‘Er is niet een kunstbeleid, maar het verdelen van het heel beperkt beschikbare
budget aan culturele initiatieven. Het kunstbeleid hangt dus af van en wordt gevormd door
de (initiatieven van de) bewoners. De deelraad kan geen Kunstbeleid voeren, dat is een taak
van de centrale stad. Zij moet wel enkele posten beheren, maar altijd flexibel kunnen
optreden’. ‘Het cultuurbeleid van Amsterdam is wijkoverschrijdend. Kunst is er niet in de
wijk. Wat er is, is meer vertier en vermaak. Dat er wat is in de wijk, zoals in buurthuizen, is
natuurlijk prachtig. Maar als dat nou spreiding van het cultuurbeleid is...’.
Door een enkeling werden kanttekeningen geplaatst bij het kunstbeleid in Amsterdam,
zowel van voor als na de binnengemeentelijke decentralisatie. ‘De centrale stad heeft geen
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kunstbeleid, en de deelraden ook niet. Het is een fake-discussie. Wat er was, is niet
gedecentraliseerd, maar in delen uit elkaar geflikkerd’.
Alleen de deelraden van Westerpe^k, Zuid Oost en Noord hadden ten tijde van het
interview de uitgangspunten en doeleinden van hun kunstbeleid duidelijk geformuleerd. In
Westerpark vormen daarbij de percentageregelingen, de artotheek en de ‘evenementenpot’
belangrijke ingrediënten. Het beleid van Zuid Oost is meer gericht op accommodaties.
Speerpunten zijn de bibliotheek, de muziekschool, de artotheek en nieuwbouw voor
amateuristische kunst. De deelraad wil een eigen kunst- en cultuurbeleid, waarbij het
multifunctionele aspect benadrukt zal worden. Noord heeft een eigen kunstbeleid
geformuleerd. De deelraad bestaat dan ook al langer (tien ja^u■) en hecht veel belang aan
kunst. Dit blijkt ondermeer uit het feit dat in Noord niet is bezuinigd op kunst.

De taak van een deelraad
Hoe zien de stadsdeelraden hun taakstelling op het gebied van kunst? Alle geïnterviewde
wethouders en ambtenaren vinden dat de deelraad niets moet opleggen aan zijn bewoners,
maar moet inspringen op hun verlangens en hun initiatieven moet stimuleren. Zij menen
dat de deelraad, beter dan de centrale stad, kan anticiperen op de wensen van de
bewoners.
De ambtenaar Welzijn van Noord omschreef de taak van de stadsdeelraad kort en krachtig:
‘Een deelraad creëert randvoorwaarden en besluit na belangenafweging’. Voor alle
stadsdeelraden geldt dat deze randvoorwaarden afhankelijk zijn v£m de vraag van de
bewoners. Als gevolg hiervan zullen de meeste deelraden het initiatief aan de bewoners
overlaten.
Bovendien kan een deelraad, door gebrek aan financiële middelen, niet veel méér doen dan
randvoorwaarden creëren.
Behalve het stimuleren van initiatieven uit de wijk en het besteden van de over de
deelraden versleutelde budgetten (hierover meer in hoofdstuk vier) hebben de wethouders
als taak op zich genomen de percentageregelingen uit te voeren, kunst te stimuleren op de
scholen en - indien aanwezig - de artotheek te activeren.
De wethouder van Watergraafsmeer ziet - als enige - een verschil tussen het kunstbeleid en
het cultuurbeleid van een stadsdeelraad. ‘Een deelraad moet niet aan kunst doen, maar
moet zeer actief zijn in het bevragen van de centrale stad naar een kunstbeleid van
Amsterdam. De deelraden hebben de mogelijkheid om de centrale stad achter de vodden
te zitten. Daarnaast moet de deelraad inspringen op de bakermatfunctie die er op
deelraadsniveau is, door bijvoorbeeld kunst op scholen te stimuleren’.
De wethouder van Westerpark omschreef de taak van de deelraad als die van een
bemiddelaar: ‘De taak van de deelraad is het overbruggen van de dreigende kloof tussen de
traditionele bewoners enerzijds en een elitaire groep kunstenaars en kunstliefhebbers
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anderzijds. De deelraad moet de politieke legitimiteit van zijn kunstbeleid in de gaten
houden’.

Voorwaarden voor kunstbeleid
Desgevraagd formuleerden de geïnterviewde wethouders en ambtenaren een aantal
voorwaarden waaraan moet zijn voldaan, wil een deelraad een eigen kunstbeleid kunnen
voeren. De wethouders van De Pijp en Westerpark wezen op de aanwezigheid van ‘een
culturele sfeer’ in het stadsdeel. Voor de wethouders van Zuid, Zuid Oost,
Slotervaart/Overtoomseveld en De Baarsjes zijn financiële middelen een belangrijke
voorwaarde. Voor de wethouder van De Baarsjes is kunst in politiek opzicht een
luxeprobleem en het jongerenbeleid een urgentieprobleem: ‘De enige reden dat er geld aan
kunst wordt uitgegeven, is dat er in het Stadsdeelfonds geld voor is gereserveerd’.
De wethouders van De Baarsjes en Westerpark wezen op de persoonlijke interesse van de
wethouder. Deze affiniteit ‘bepaalt zijn houding ten opzichte van kunst’. Ook meent de
wethouder van Westerpark dat de politieke overtuiging van de wethouder bepalend is.
Volgens de voormalige wethouder van Watergraafsmeer staan politieke overtuiging en
kunstbeleid echter los van elkaar, de wil en de daad zijn losgekoppeld. Niemand komt
verder dan te zeggen: ‘kunst moet’.

Uitgangspunten en doelstellingen
De verschillen tussen de deelraden in beleidsuitgangspunten zijn te herleiden naar de
variaties in culturele identiteit. Voor verreweg de meeste wethouders en ambtenaren vormt
de behoefte vanuit de bewoners immers het belangrijkste uitgangspunt. De wethouders van
Zuid Oost, Osdorp, De Baarsjes en Oost benadrukten dat er rekening moet worden
gehouden met de multiculturele bevolkingssamenstelling van het stadsdeel.
Geuzenveld/Slotermeer, De Baarsjes en Bos en Lommer gaan ook uit van de vraag, maar
de wethouders merkten op dat ‘er niet zoveel leeft in de wijk’. In Bos en Lommer wordt een
onderzoek gestart om de behoefte te peilen onder de bewoners.
In stadsdelen waarin nauwelijks een accommodatie voor gevestigde kunst aanwezig is,
hecht de wethouder veel waarde aan amateuristische kunst - De Baarsjes is hiervan een
voorbeeld.
Andere stadsdeelbestuurders nemen juist het aanbod als uitgangspunt. Deze houding is
afhcmkelijk vem de aanwezigheid van gevestigde kunsten ofwel de professionele kunst of
stedelijke instellingen in de stadsdelen, zoals in Zuid en Westerpark het geval is. De
wethouder van Zuid wil dat de stedelijke instellingen meer voor de buurt gaan betekenen.
Voorwaarde is echter toch wel dat enige behoefte vanuit de bewoners bemerkt wordt. Pas
als er vraag blijkt te zijn zal de deelraad initiatieven nemen.
Ook de wethouder van Westerpark legt in zijn beleid de nadruk op het aanbod maar wil
dat wel afstemmen op de bewoners, dus op de vraag. De ambtenaar van Noord benadrukte
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weliswaar het belang van de vraag van de bewoners, maar voegde daaraan relativerend toe:
‘Het beleid van de deelraad gaat uit van het aanbod, niet van de vraag, want dan kun je
helemaal niets doen’.
Tijdens de interviewronde bleek dat de sociaal-culturele functie van kunst overheerst in het
kunstbeleid van de stadsdeelraden. Sleutelwoorden waren: ‘kunst als middel tot ontmoeting
en contacten’, ‘grotere betrokkenheid van de inwoners’, ‘kunst om mensen en culturen tot
elka2ir te brengen’ en ‘prettiger wonen’. De wethouder van De Pijp ziet het kunstbegrip ook
heel ruim: ‘Bezig zijn is kunst’. In De Pijp, Zeeburg, Zuid Oost, De Baarsjes,
Slotervaart/Overtoomseveld, Bos en Lommer, Oost en Oud West spelen bovengenoemde
argumenten een rol. De ambtenaar Welzijn van Geuzenveld/Slotermeer zei het nog
eenvoudiger: ‘Het moet gezellig worden in het stadsdeel’.
Naast een sociale functie heeft kunst voor de deelraden een prestigefunctie. De deelraad
van De Baarsjes ‘wil wel iets met kunst gaan doen in de komende jaren om zichzelf te
profileren’. ‘Door middel van kunst kan de bevolking merken dat de deelraad iets doet. Dat
is belangrijk voor de sfeer in het stadsdeel’, aldus de ambtenaar van
Geuzenveld/Slotermeer.
De wethouders van Westerpark, Slotervaart/Overtoomseveld en Osdorp willen hun
inwoners in aanraking brengen met de kunst in engere zin. Alleen in Westerpark zijn de
doelstellingen van het kunstbeleid nader geformuleerd: ‘buurtbewoners een gevoel van
eigenwaarde geven door het scheppen van een culturele omgeving’, ‘het creëren van een
positief imago van het stadsdeel door middel van een innovatief kunstklimaat’ en ‘het
bieden van een infrastructuur voor jonge, zich vestigende mensen’.
De wethouders van Buitenveldert, Rivierenbuurt en Zuid hebben zich tijdens het interview
niet duidelijk uitgelaten over doelstellingen ten aanzien van kunst.

Een eigen cultuurcommissie
Voor de gemeentelijke decentralisatie werd in de meeste stadsdelen het aanbod van
culturele activiteiten georganiseerd door de cultuurcommissies van de wijkopbouworganen,
in samenwerking met de stichting JAM, een stedelijke instelling met een aanbod van
kunstactiviteiten. Deze stichting is voortgekomen uit de stichting Jeugd en Muziek
Amsterdam. Deze situatie zal door de decentralisatie van de ‘spreidingsgelden’
veranderen. Deze kwestie en de stichting JAM komen uitvoerig in hoofdstuk zes aan de
orde.
Enkele stadsdeelraden hebben een eigen cultuurcommissie. De Pijp heeft bijvoorbeeld de
beschikking over een Adviescommissie voor Cultuur en Kunst. De wethouder dient
subsidieverzoeken aan de commissie door te sluizen en vergaderingen bij te wonen. De
commissie bestaat nu twee jaar en gaat evalueren. Op grond daarvan krijgt de
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Adviescommissie voor Cultuur en Kunst straks wellicht een grotere rol in de advisering
over de begroting: er zijn plannen voor een Kunstfonds vem minimaal een ton per jaar.
In Slotervaart/Overtoomseveld functioneert de deelraad als ‘broeinest en denktank’, zo
werd gezegd. Daar adviseert de Commissie Kunst Intern het Dagelijks Bestuur over
opdrachten aan kunstenaars in het kader van de (esthetische) verfratdïng \an openbare
ruimtes in het stadsdeelkantoor, en richt zij zich nu op de toepassing van de
percentageregeling en het organiseren van lunchconcerten in het stadsdeelkantoor voor
buurtbewoners en medewerkers. Een tweede commissie - de Commissie voor Kunst en
Cultuur - heeft tot taak de kunst en cultuur binnen het stadsdeel te stimuleren. Deze
bestaat uit zes ambtenaren uit verschillende sectoren van de deelraad, men heeft een
oproep gedaan aan de bevolking voor vrijwillige medewerkers.
In Buitenveldert richt de commissie De Kunstkring zich op beeldende kunsten.
De deelraad van Zuid probeert het aantal commissies zo klein mogelijk te houden. Er is
hier daarom geen kunstcommissie. In de wijkcentra zijn wel ‘groepen die zich daarmee
bezighouden’.
De ambtenaar van Noord verwees naar de ervaring in dit al tien jaar oude stadsdeel met
commissies. Hij relativeerde de organisatiedrift van de nieuwe stadsdeelraden: ‘De nieuwe
deelraden willen commissies om zichzelf te profileren. Dat wilde Noord in het begin ook,
matir nu maken we gebruik van het advies van de centrale stad door de werkgroep KOS en
het atmbod van de centrale stad door de stichting JAM, de stichting IJ-oevers en de
Werkschuit’.

Politieke kleur
Gelet op de politieke kleur zijn er niet zulke verschillen te bemerken tussen de wethouders
die verantwoordelijk zijn voor kunst en cultuur. Vier wethouders zijn van Groen Links
(Zuid Oost, Rivierenbuurt, Oud West en De Baarsjes), vijf wethouders zijn van D’66
(Watergraafsmeer, De Pijp, Geuzenveld/Slotermeer en Slotervaart/Overtoomseveld) en zes
wethouders zijn van de Partij van de Arbeid (Zeeburg, Westerpark, Osdorp, Oost,
Buitenveldert en Zuid). Alleen Bos en Lommer heeft een wethouder van het CDA.
Ten tijde van het interview had Buitenveldert een wethouder van de VVD. Deze
benadrukte als enige heel expliciet de ruimte die het particulier initiatief moet worden
gegund. Inmiddels is hij opgevolgd door een PvdA-wethouder.
Alleen de (inmiddels voormalige) wethouder van Watergraafsmeer, zelf lid van de Partij
van de Arbeid, ziet tussen de partijen onderling een verschil in visie op het kunstbeleid. De
andere wethouders benadrukten juist dat er tussen de politieke partijen een redelijke
overeenstemming bestaat over kunst. Deze overeenstemming lijkt echter beperkt tot
retoriek. Het onderwerp wordt bij de deelraden namelijk verder niet inhoudelijk
besproken. Dit vermoeden wordt versterkt door de volgende uitspraak van één van de
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wethouders: ‘In het program-akkoord staan vrijblijvende doch positieve verhalen over
kunst’.

Algemene indruk
In Amsterdam wordt op stadsdeelniveau veel waarde gehecht aan de maatschappelijke
effecten van kunst: kunst als integratiemiddel, kunst voor de eigen bewoners. De
ambtenaren en wethouders zijn hierover unaniem, en naar hun opvatting is deze opstelling
ook bij de burger zelf terug te vinden. In de stadsdelen waar relatief veel professionele
kunstenaars wonen en stedelijke kunstinstellingen a£mwezig zijn, wordt het kunstbeleid in
vergelijking met de andere stadsdelen meer gericht op de kunst zelf - waarmee de
zogeheten schone kunsten worden bedoeld. Het motto ‘kunst moet’ lijkt een niet
onbelangrijke stimulans te zijn voor de wethouders en ambtenaren in de deelraden om een
eigen kunstbeleid op te stellen, of om in ieder geval de hiervoor bestemde gelden uit te
geven aan de schone kunsten. ‘Vanwege het prestige’, aldus de wethouder van
Watergraafsmeer.
Uit de interviews blijkt tenslotte dat de discussie rondom kunst in de stadsdelen - voorheen
Kunst in de Wijken - zowel op centraal niveau als op stadsdeelniveau niet zozeer gaat over
beleid maar over geld: het verdelen van een beperkt beschikbaar budget aan culturele
initiatieven.
Onbekendheid met de aanwezigheid van overgehevelde gelden, met de mogelijkheden voor
kunstbeleid en met de technische procedures spelen een grote rol bij de bestuurders van de
stadsdelen. De informatie hierover is voornamelijk verlopen via notities. Om te bepalen
hoe kunstbeleid zou kunnen worden uitgevoerd binnen het eigen stadsdeel, is het nodig dit
beleid voor het eigen stadsdeel te formuleren. Maar zolang tijd en geld elders harder nodig
zijn en de informatie gebrekkig is, krijgt kunst op stadsdeelniveau weinig prioriteit, en blijft
het beleid steken in de retoriek van het programma-akkoord.
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Hoofdstuk 4: Budgetten

Vooraf
Het budget van de gezamenlijke stadsdeelraden - 580 miljoen gulden in 1991 - komt voor
zestig procent uit het speciaal opgerichte Stadsdeelfonds, voor dertig procent van het Rijk
en voor tien procent uit eigen inkomsten. Ter vergelijking: de totale begroting van de stad
Amsterdam is 5 miljard 577 miljoen gulden.
In de overgehevelde gelden voor kunst is een tweedeling te maken. Enerzijds zijn deze
bedoeld voor sociaal-culturele activiteiten, anderzijds voor specifiek de beeldende kunsten.
De gelden voor kunst in de zin van sociaal-culturele activiteiten zijn deels overgeheveld via
het Stadsdeelfonds, volgens de norm 85 cent per inwoner. Dit budget - de zogenaamde
‘spreidingsgelden’ of ook wel het budget ‘Kunst in de Wijken’ genoemd - is niet
geoormerkt. Met andere woorden, de stadsdeelraad mag zelf beslissen waaraan dit geld
besteed wordt. Het spreidingsbudget werd vóór de decentralisatie grotendeels besteed via
de stichting JAM zelf. Organiserende instellingen konden subsidies aanvragen bij de
stichting JAM, en wijkopbouworganen en buurthuizen konden van het ptikket culturele
activiteiten van de stichting JAM afnemen. Door de gehanteerde verdeelsleutel beschikken
sommige stadsdeelraden na de decentralisatie over minder geld voor Kunst in de Wijken
dan daarvoor, bij andere is dit budget verdubbeld. De hoogte van het spreidingsbudget
varieert van ƒ 16.000,- (in Buitenveldert) tot ƒ 42.000,- (in Noord).
Een deelraad kan de spreidingsgelden op vijf manieren besteden. Zij kan hiermee stichting
JAM benaderen voor informatie over het mogelijke aanbod aan de deelraden en gebruik
maken van de service van JAM, zoals het boeken van activiteiten. Ook kan een deelraad de
spreidingsgelden besteden aan culturele activiteiten via het wijkopbouworgaan. Daarnaast
kan een deelraad zelf rechtstreeks de gelden aan kunstactiviteiten besteden. Tenslotte kan
zij ook besluiten het geld aan geheel andere zaken te besteden. Dit laatste is vooralsnog bij
geen enkele deelraad gebeurd. Het budget voor sociaal-culturele activiteiten zal in
hoofdstuk zes uitvoerig aan de orde komen.
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Van de gelden voor beeldende kunst is het budget Decoratieve Voorzieningen
overgeheveld via het Stadsvernieuwingsfonds. Deze regeling is alleen van toepassing voor
de stadsdelen waarin stadsvernieuwing plaatsvindt, dit zijn - grofweg aangegeven - de
stadsdelen bmnen de ringweg om Amsterdam. Ook is de bevoegdheid voor het uitvoeren
van de percentageregelingen aan de stadsdeelraden overgeheveld. Het budget voor de
beeldende kunst wordt afzonderlijk behandeld in hoofdstuk zeven.Aan de
stadsdeelraden die de beschikking hebben over een bibliotheek, muziekschool, artotheek of
Instituut voor Kunstzinnige Vorming zijn de hierop betrekking hebbende budgetten
grotendeels overgeheveld. Alleen het aankoopbudget van de artotheek wordt nog beheerd
door de centrale stad.

Het Stadsdeelfonds
Lang niet aUe stadsdeelwethouders zijn het eens met de gehanteerde verdeelsleutel voor
het Stadsdeelfonds en daarmee met de hoogte van het budget dat hun stadsdeel krijgt.
De gelden voor beeldende kunst en de spreidingsgelden zijn niet geoormerkt binnen het
Stadsdeelfonds en het Stadsvernieuwingsfonds, om een zo groot mogelijke vrijheid van
beleid van de stadsdeelraden te garanderen. Sommige wethouders zijn positief over deze
beleidsvrijheid. Een nadeel van het overhevelen zonder oormerk van het bedrag voor kunst
kan zijn dat de wethouder Welzijn binnen de eigen deelraad strijd moet leveren om het
bedrag aan kunst te kunnen uitgeven. Een wethouder die ‘zwak’ staat in de deelraad heeft
des te minder kans het budget voor de kunsten te vrijwaren. En kunst, met name beeldende
kunst, wordt nog vaak gezien als een luxe. De politiek moet beslissingen nemen over de
besteding van de gelden.
De wethouder van Westerpark voegde daaraan toe, dat dit tot behoorlijke discussies kan
leiden met de kunstwereld. Hijzelf was door een verschil in kunstopvatting een keer
‘geclashed’ met de professionele kunstenaars uit Westerpark. ‘De kunstenaars hadden een
elitaire kunstopvatting’, aldus de wethouder. Hij benadrukte echter dat ‘iedereen de
mogelijkheid moet hebben om van kunst te genieten. Kunst moet afgestemd zijn op ieders
beleving’. Dit verschil in kunstopvatting tussen de deelraad en de professionele kunstenaars
uit het eigen stadsdeel is door de andere wethouders niet genoemd en lijkt in de andere
stadsdelen (nog) geen rol te spelen.
Een ander nadeel van het ongeoormerkt versleutelen is dat het bedrag moeilijk is terug te
vinden in het totale budget. Niet alle wethouders waren op de hoogte van de afsplitsing van
het kunstspreidings-budget.^* Via een fax zijn de wethouders achteraf op de hoogte gesteld
van de overheveling via het Stadsdeelfonds. In de meeste stadsdeelraden kwam het eerste
signaal van de overheveling van dit budget echter vanuit de wijkopbouworganen, die uit de
macht der gewoonte hun subsidie kwamen opeisen.
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Twee deelraden, Rivierenbuurt en Slotervaart/Overtoomseveld, blijken dit jaar niet over de
spreidingsgelden te beschikken omdat deze al via het Stadsdeelfonds bleken besteed - men
was tot voor kort onbekend met de versleuteling van de spreidingsgelden. Alleen de
deelraad van Westerpark bepaalt helemaal zelf het beleid ten aanzien van kunst en heeft
hiervoor een speciale ambtenaar. Dit betekent dat de (deelraad-)politiek bepaalt wat er op
het gebied van kunst gebeurt. Westerpark heeft een ton extra gereserveerd voor kunst.
In twee stadsdelen, namelijk Zuid en Oud West, is de besluitvorming over de besteding van
de spreidingsgelden nog niet rond. In vier stadsdelen verloopt de besteding van de
spreidingsgelden via de wijkopbouworganen; De Baarsjes, Bos en Lommer,
Watergraafsmeer en Geuzeveld/Slotermeer. In de zeven overige stadsdelen gaan de
spreidingsgelden rechtstreeks naar de stichting JAM zelf.

De overheveling: problemen met communicatie en budgetten
De decentralisatie van de gelden voor kunst is niet tot ieders tevredenheid verlopen. De
deelraadbestuurders menen dat er weinig financiële armslag is voor een eigen kunstbeleid.
Er zouden meer gelden voor kunst moeten worden afgesplitst. Ook mist men een
achterliggende visie, een duidelijke verdeling van de taken tussen gemeente en
stadsdeelraden. Veel wethouders merkten op dat zij door gebrek aan financiële middelen en ambtelijke capaciteit - slechts kunnen functioneren als beheerders, en niet als
beleidmakers. Dit geldt ook op het gebied van de kunsten.
De wethouders van Slotervaart/Overtoomseveld, Zuid Oost en Westerpark vinden dat de
centrale stad nog een aantal budgetten voor kunst zou moeten overhevelen naar de
deelraden. Zuid Oost noemt als voorbeelden het budget voor minderheden, een
ondersteuningsbudget voor ondermeer de artotheek, het aankoopbudget voor de
artotheken en een budget om initiatieven van de bewoners te kunnen stimuleren.
In een schriftelijke reactie op het voorstel van de centrale stad van januari 1991 om de
spreidingsgelden af te splitsen, somde de wethouder van Westerpark de budgetten op die
de Centrale Stad nog geheel of gedeeltelijk zou moeten afsplitsen. Dit waren alle budgetten
voor professionele kunstbeoefening.'^ De centrale stad reageerde hier echter op met:
‘Toetsing aan de vigerende systematiek voor de toedeling van subsidiegelden (centraal of
decentraal) leidt tot de conclusie dat de hier bedoelde budgetten terecht centraal zijn
gebleven’."®

Financiële regelingen voor het veiligstellen van kunstgelden
Als in een deelraad kunst een lage prioriteit heeft en de desbetreffende wethouder moeite
heeft hiervoor budget te claimen, kan het een probleem zijn dat het geld uit het
Stadsdeelfonds vrij besteedbaar is. Sommige stadsdelen hebben daarvoor een oplossing
gevonden. De wethouder van De Pijp wil bijvoorbeeld een eigen kunstfonds creëren, deels
met middelen uit het Stadsdeelfonds, deels uit eigen middelen. Hij wil
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‘voorwaardescheppend’ kunnen optreden, met ruimte voor initiatieven. In Noord is een
aparte begroting opgezet voor kunst en cultuur. Kunst is in Noord cdtijd buiten de
bezuinigingen gebleven en dat zal zo blijven, aldus de behandelend ambtenaar. De
voormalige wethouder van Watergraafsmeer heeft één pot gemaakt van de budgetten
Kunst in de Wijken, Kunst op Scholen en het Tentoonstellingsbudget, om zo de vrijheid van
beleid te garanderen voor de wethouder. Deze post zou structureel zijn, de aanwending
niet.
De wethouder van Osdorp merkte op: ‘WU je behouden wat er was aan kunst en cultuur,
dan moet je zélf posten maken’. Ook wil zij een kunstfonds creëren, zowel voor de
percentageregelingen als voor de spreidingsgelden. Dit kunstfonds zou bestaan uit een
bepaald percentage van het Stadsdeelfonds. Dit plan lijkt op wat in Westerpark al
gerealiseerd is. Daar heeft men een reservering gemaakt van een ton voor culturele
activiteiten.
Alhoewel alle wethouders de gelden voor culturele activiteiten als structurele post op de
begroting willen laten opvoeren, willen de meesten niet gebonden zijn aan een structurele,
vastliggende bestemming. Zij willen voortdurend ruimte hebben voor nieuwe initiatieven en
voorkomen dat succesvolle activiteiten op den duur op de begroting gaan drukken,
wanneer ze vaker voorkomen. In de meeste deelraden wordt van de organisatoren verwacht
dat ze het benodigde geld zoveel mogelijk elders halen.

Eigen middelen
Hier en daar worden ook uit eigen middelen initiatieven op het gebied van de kunsten
gehonoreerd. Bijvoorbeeld in De Pijp, waar de stadsdeelraad vijf jaar geleden gestart is toen nog zonder het spreidingsbudget. In Slotervaart/Overtoomseveld wordt een
muziek-atelier opgezet uit eigen middelen. Via de prioriteitenlijst is zestigduizend gulden
gereserveerd met als doel muziekonderwijs te bevorderen op scholen. Zuid Oost heeft de
verhuizing van de artotheek van een afgelegen plek naar het stadsdeelkantoor betaald uit
eigen middelen. Deelraad Westerpark heeft uit eigen budget een ton gereserveerd voor
culturele activiteiten.
Zoals duidelijk zal zijn geworden uit de gegeven voorbeelden zijn sommige stadsdeelraden
bereid (eigen) gelden vrij te maken voor kunst. Het betreft hier met name de
sociaal-culturele activiteiten, waarvan de wethouders gunstige maatschappelijke effecten
verwachten. Beeldende kunst wordt echter in de meeste stadsdelen gezien als een luxe en
heeft zo slechts een prestigefunctie. De overige wethouders staan niet negatief tegenover
het aanwenden van eigen middelen, maar weten nog niet waar vandaan ze deze zouden
kunnen halen.
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Het aanvragen van subsidie
Bewoners kunnen subsidie aanvragen bij de deelraad, maar dat is niet in alle stadsdelen
bekend. Bovendien blijkt uit de interviews dat het nauwelijks de individuele bewoners zijn
die subsidies voor culturele activiteiten aanvragen maar eerder instellingen, met name de
wijkopbouworganen. Alleen in de deelraden Zuid, Zuid Oost, Oost en Westerpark is om
subsidie verzocht door anderen dan de bestaande instellingen.
In Bos en Lommer, Buitenveldert, Osdorp, Noord, De Pijp, Geuzenveld/Slotermeer en
Rivierenbuurt zijn alleen subsidies aangevraagd door bestaande werkgroepen of
commissies. De deelraden van Zleeburg, Slotervaart/Overtoomseveld, De Baarsjes en Oud
West hebben voor 1991 helemaal geen subsidie-aanvragen ontvangen voor culturele
activiteiten.
In Bos en Lommer zijn alleen vanuit de werkgroep Kunst en Cultuur aanvragen
binnengekomen. In Geuzenveld/Slotermeer zijn aanvragen ontvangen voor activiteiten in
de zomer, via de buurthuizen. Ook in Rivierenbuurt zijn alleen subsidies aangevraagd door
het wijkopbouworgaan. In Osdorp vraagt het wijkopbouworgaan regelmatig subsidies aan
voor culturele wijkaktiviteiten. Daarnaast subsidieert de deelraad voorstellingen die de
Balletschool Helene Alberts in Osdorp geeft. In Buitenveldert worden subsidies
aangevraagd door de Kunstkring en de Culturele Commissie. De deelraad van De Pijp
sluist subsidies door naar de Adviescommissie voor Cultuur en Kunst. De stadsdeelraad
zelf treedt slechts voorwaardenscheppend op met kleine financiële bijdragen,
vergunningen, stroomvoorziening en het regelen van werkkrachten via de sociale
voorziening ofwel de banenpool.
In Noord programmeren de werkgroepen kunst en cultuur van de wijkopbouworganen
kunst voor de buurt. Zij kiezen onder andere uit het aanbod van stichting JAM, en werken
nu via de Stichting IJpodia. Deze stichting is in april 1989 opgericht, om het aanbod van
podia in Noord op elkaar af te stemmen. Zowel de wijkopbouworganen als theaterzaal De
Rietwijker, bejaardenhuizen en allerlei andere aanvragers maken gebruik van de diensten
van de stichting. Amateurkunst in Noord wordt volledig gesubsidieerd door de deelraad.
Subsidie-aanvragen gaan via de deelraad, deze brengt advies uit. Noord is het enige
stadsdeel dat de Amsterdamse Kunstraad benadert voor advies; dit advies betreft de
amateuristische kunst.
Deelraad Zuid Oost krijgt incidenteel aanvragen buiten de vaste indieners om, met name
van minderheden voor het organiseren van festivals. De deelraad moet echter vaak nee
verkopen door gebrek aan financiële middelen. Soms lukt het om geld uit andere potjes te
reserveren. Op die manier is er een festivalbudget gereserveerd. Ook in Zuid Oost
organiseren de wijkopbouworganen activiteiten in de wijken, met behulp van het aanbod
vanuit JAM. Daarnaast vinden er buiten de deelraad om veel initiatieven plaats vanuit de
bewoners op het gebied van muziek en toneel. Dergelijke activiteiten bedruipen zichzelf.
De wethouder vermoedt dat er in Zuid Oost veel gebeurt waar de deelraad geen kennis van
heeft.
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Volgens de wethouder van Westerpark speelt subsidieverstrekking een grote rol in
Westerpark (in 1990 waren er zeven aanvragen), De deelraad ondersteunt groepen die
aanvragen doen bij de centrale stad.
Bij de stadsdeelraad van Zuid zijn subsidie-aanvragen binnengekomen voor De Fincde een kunstmanifestatie die had moeten plaatsvinden in het Olympisch Stadion alvorens het
gesloopt zou worden, georganiseerd door kunstenaóirs. Ten tijde van de aanvraag had de
deelraad hier nog geen geld voor. De organiserende kunstenaars hebben wel geld gekregen
van de centrale stad (zeventigduizend gulden)^\ na een ptositief advies van de Kunstraad,
en uit andere fondsen. De sloop van het stadion staat inmiddels echter weer ter discussie.
Ook is er in Zuid een subsidie-aanvraag gedaan voor een kunstroute zoals in De Pijp. Dit
voorstel is positief ontvangen; er zal naar geld gezocht worden.
De stadsdeelraad van Oost heeft drie budgetten gereserveerd: voor subsidie aan culturele
activiteiten, aan theaters en aan sociaal-culturele activiteiten voor allochtonen-organisaties.
Daarnaast is er het spreidingsbudget. Ook komt hier nog wel eens geld voor
sociaal-culturele activiteiten uit het budget Sociale Vernieuwing. In Oost komen veel
activiteiten voort uit initiatieven van een aantal professionele kunstenaars en van bewoners.
Deze werden voornamelijk betaald met geld van de Centrale Stad en soms van WVC, van
het Europees Sociaal Fonds en allerlei andere fondsen. De deelraad heeft nu voor zulke
initiatieven een potje ingesteld, omdat die zichzelf nauwelijks kunnen bedruipen - met
name op het gebied van theater.

Een eigen subsidieregeling
Zoals al is gebleken bij de beschrijving van het kunstbeleid van de deelraden, worden de
gelden voornamelijk ad hoe besteed. Doordat de spreidingsgelden per 1 janu2U"i 1991
gedecentraliseerd zijn, moeten de stadsdeelraden zich beraden op de manier waarop deze
gelden uitgegeven zullen worden. In het algemeen komen de doelstellingen en middelen bij
een subsidiebeleid duidelijk naar voren. Het is opvallend dat maar weinig stadsdeelraden
beschikken over een eigen subsidieregeling. Uit de interviewronde blijkt dat slechts drie
stadsdeelraden een eigen subsidieregeling hebben, namelijk Oost, Westerpark en Osdorp.
Osdorp werkt met twee subsidie-ronden per jaar, meestal voor kleinschalige activiteiten
vanuit het Culturele Platform. De deelraad wil met subsidies voorwaarden scheppen.
Bij de deelraad van Oost worden subsidie-aanvragen om het halfjaar getoetst. Doel
hiervan is dat het budget variabel besteedbaar is. Per aanvraag wordt maximaal vijfduizend
gulden toegekend. Dit betekent dat er in de praktijk per jaar ongeveer zes groepen een
budget krijgen van rond de vijfduizend gulden.
De deelraad van Westerpark heeft uit eigen budget een ton gereserveerd voor culturele
activiteiten. Het begrip culturele activiteiten wordt daarbij heel breed opgevat, namelijk als
‘manifestaties in de buurt’. De maximale bijdrage van de deelraad is ook hier vijfduizend
gulden. De deelraad hanteert principe-normen, maar kan daarvan afwijken. Doel van de
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subsidies is het ‘bruisen van de buurt’ en wisselende mogelijkheden bieden aan
verschillende groepen.

Criteria voor subsidieverstrekking door deelraad
Hoewel de meeste stadsdeelraden (nog) niet beschikken over een duidelijk omschreven
subsidieregeling, blijken de wethouders en ambtenaren toch heel duidelijke ideeën over de
te hanteren criteria te hebben. Over het algemeen gaat op dat de gelden bestemd zullen
worden voor activiteiten op wijkniveau en bestemd voor de eigen bewoners. Nieuwe
initiatieven hebben de voorkeur. De gelden zullen afwisselend aan verschillende activiteiten
besteed worden en niet als structurele posten op de begroting mogen gaan drukken. De
organisatoren worden geacht ook elders geld aan te vragen, bij bedrijven, fondsen of de
centrale stad. Particulier initiatief wordt aangemoedigd. Elke geïnterviewde ambtenaar en
wethouder benadrukte dat de deelraad met de subsidies slechts voorwaarden wil scheppen.
De vraag van de bewoners, die samenhangt met de culturele identiteit, heeft invloed op de
subsidiecriteria van een deelraad. Per stadsdeel vertonen deze dan ook verschillen. Zo zijn
in Osdorp ‘de criteria niet zozeer gericht op kwaliteit, als wel op het stimuleren van nieuw
talent, nieuwe groepen.’ In Oost, Bos en Lommer, De Baarsjes en Zuid Oost is voorkeur
voor activiteiten met een multicultureel karakter. In De Pijp is de betrokkenheid van de
plaatselijke winkeliers erg belangrijk. In Westerpark, waar veel professionele kunstenaars
wonen, richt de wethouder zich onder andere op het stimuleren van experimentele
kunstvormen.

Deelraad vraagt zelf subsidies aan
Slechts twee van de zestien deelraden blijken zelf subsidies aan te vragen. In Zuid Oost
gebeurt dit incidenteel. De deelraad van Zuid Oost probeert aanvragen te ondersteunen
die aan andere overheden gericht worden.
Deelraad Oost vraagt zelf subsidies aan bij (soms) het ministerie van WVC en bij het
Europees Sociaal Fonds. Dit fonds stelt heel veel voorwaarden, ook over de inbreng van de
deelraad en geeft geld voor scholingsprojecten op het gebied van cultuur, bijvoorbeeld op
het gebied van theater.
Uit de interviews blijkt dat fondsenwerving weliswaar als noodzakelijk wordt beschouwd,
maar in feite nog een braakliggend terrein is voor de stadsdeelbestuurders.
Subsidie-aanvragen voor culturele activiteiten dienen vaak aan de centrale stad gericht te
worden. De ervaringen van de deelraden met de centrale stad zijn niet altijd positief. Door
het trage beslissingsproces bij de centrale stad laat toekenning van een subsidie lang op
zich wachten. De wethouder van Zuid Oost signaleerde het bekende ‘van het kastje naar de
muur’ probleem: ‘Soms gaat de aanvrager met een aanvraag van stedelijk of zelfs landelijk
belang naar de centrale stad, maar wordt dan naar de deelraad gestuurd, omdat hij in dit
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stadsdeel woont’. De centrale stad zou naar haar mening veel meer culturele potjes moeten
decentraliseren.
Het adviesorgaan van de centrale stad op het gebied van de kunst, de Amsterdamse
Kunstraad, werd nauwelijks genoemd door de geïnterviewde wethouders en ambtenaren.
Alleen de ambtenaar van Noord noemde hem. In Noord wordt de Amsterdamse Kunstraad
alleen benaderd voor advies over subsidies aan amateuristische kunst. Op het gebied van
de beeldende kunst zijn bij de meeste deelraden wel contacten met centrale
adviescommissies: de werkgroep Kunst Oude Stad (KOS) en de werkgroep Kunst Nieuwe
Stad (KNS) van de Commissie van Advies voor de Beeldende Kunst in Amsterdam.
Hierover meer in hoofdstuk zeven.

Budgetflnanciering
Eén van de maatregelen die gepaard gingen met de landelijke bezuinigingen op de kunsten
in de jaren tachtig is de invoering van het systeem van budgetfinanciering, een financiële
beheerstechniek waarmee een verband wordt gelegd tussen enerzijds de kosten en
anderzijds de prestaties of de capaciteit.^^ Ook op stadsdeelniveau doet de
budgetfinanciering haar intrede. Dit gebeurt niet zozeer vanuit de overtuiging dat
budgetfinanciering op het gebied van kunst noodzakelijk is, als wel dat kunst onder de
portefeuille Welzijn valt. Outputfmanciering en budgetfinanciering zijn of worden in bijna
elke stadsdeelraad geïntroduceerd binnen Welzijn, onder het motto ‘de
verantwoordelijkheid moet zijn op de plek waar de beslissingen genomen worden’. De
invoering van de budgetfinanciering bevindt zich echter in een beginfase.

Sponsoring23
Hoewel de meeste stadsdeelraden zelf niet actief sponsors werven of nog geen plannen
voor sponsoring ontwikkeld hebben, staan zij niet negatief tegenover sponsoring. In Oost
geldt zelfs als subsidievoorwaarde dat bij een aanvraag moet worden aangetoond dat elders
om sponsorgelden gevraagd is. De wethouder van De Pijp hecht veel waarde aan de
betrokkenheid van plaatselijke winkeliers bij culturele activiteiten in het stadsdeel. In de
meeste stadsdelen worden de activiteiten waarmee de deelraden te maken krijgen echter
(nog) niet met sponsorgelden betaald. Een activiteit waarbij met sponsoring is gewerkt is
de promotie-actie van de vier artotheken in Amsterdam, in het voorjaar van 1991.
De plaatselijke winkeliers en de grote banken in Zuid Oost zijn gevoelig voor kunst.
Dankzij hen kon de stadsdeelraad het ‘kunstboek’ laten maken, waarin alle beeldende
kunstwerken in Zuid Oost zijn afgebeeld. Ook in Bos en Lommer lijken mogelijke sponsors
aanwezig te zijn en ziet de wethouder sponsoring als ‘een goede mogelijkheid wanneer de
bevolking meer blijkt te willen dan de deelraad kan’.
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Alleen deelraad Noord stimuleert sponsoring of een andere ondersteuning van
particulieren bewust niet: ‘Kunst moet uit zichzelf gedijen’. Wel schrijft de commissie
Kunstenaars Amsterdam Noord (KAN) het plaatselijke bedrijfsleven aan. Naast Zuid Oost
is Westerpark het enige stadsdeel waarvan de deelraad zelf actief sponsors benadert. Ook
ontwikkelt de deelraad van Westerpark plannen om een brochure uit te brengen en deze
toe te sturen aan de bedrijven in het stadsdeel. Deze bedrijven worden verzocht permanent
sponsor/donateur te worden, zodat er een cultuurfonds voor het Westerpark komt. Doel is
het imago van de stad positief te beïnvloeden, wat ook weer in het belang is van de
bedrijven.

Algemene indruk
De binnengemeentelijke decentralisatie wordt door alle stadsdeelraden opgevat als een
bezuinigingsoperatie. De ambtenaren en wethouders zijn hier tamelijk verbitterd over. Het
budget is al erg krap en kunst dreigt nu een restpost te worden. De behandelend ambtenaar
van de al tien jaar functionerende deelraad Noord relativeerde deze klaagzang overigens
met de opmerking dat een deelraad altijd geld aan kunst k2m uitgeven, mits het zelf aan
kunst een prioriteit geeft!
Uit de interviewronde blijkt dat de deelraden hun geld voornamelijk willen besteden aan
het opstarten en initiëren van initiatieven vanuit de bewoners. Daarbij werd benadrukt dat
‘sommige dingen niet van de grond komen zonder overheidsgelden’. Bedrijven en
particulieren zullen de verdere financiering echter zelf moeten betalen.
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Hoofdstuk 5: Accommodaties

Vooraf
Alle stadsdeelbestuurders willen de bewoners mogelijkheden bieden actief dan wel passief
deel te nemen aan sociaal-culturele activiteiten. Zij gaan daairbij uit van de bestaande
voorzieningen: de in het eigen stadsdeel aanwezige accommodaties.

Accommodaties in de stadsdelen
In de meeste stadsdelen zijn geen accommodaties ten behoeve van cultuur die nog onder
het beheer van de centrale stad vallen. In de stadsdelen Zeeburg,
Slotervaart/Overtoomseveld, Watergraafsmeer, Rivierenbuurt, Geuzenveld/Slotermeer en
De Baarsjes zijn evenmin accommodaties aanwezig die vallen onder de deelraad. In deze
stadsdelen wordt voor sociaal-culturele activiteiten gebruik gema2ikt van de faciliteiten van
welzijnsinstellingen: buurthuizen, jongerencentra, zaaltjes van scholen, bejaardenhuizen,
speeltuinverenigingen en kerken. Dit is overigens ook het geval in de stadsdelen die wèl
beschikken over accommodaties voor cultuur. Een nadeel is dat bepaalde groepen mensen
zich niet aangetrokken voelen, wegens negatieve associaties die aan dergelijke
sociaal-culturele ruimten kleven.
Slechts in drie stadsdelen bevinden zich nog accommodaties die geheel onder de
verantwoordelijkheid van de centrale stad vallen. Een uitschieter is stadsdeel Zuid, dat een
centrum van gevestigde kunst vormt. Alle hier aemwezige accommodaties worden door de
centrale stad of het rijk gefinancierd. De belangrijkste zijn het Stedelijk Museum, het Vain
Gogh Museum, het Rijksmuseum, het Concertgebouw, de Bouwman Academie, de
Rietveldacademie en het Sweelinck Conservatorium. In Zuid zijn geen accommodaties die
gefinancierd worden door de deelraad.
In de Rivierenbuurt zetelt het Verzetsmuseum. Oost heeft De Ijsbreker binnen zijn
grenzen, evenals het Tropeninstituut - inclusief het Tropenmuseum en het
Soetereintheater.
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Enkele wethouders vermoeden dat de aanwezigheid van stedelijke accommodaties in een
stadsdeel leidt tot beperkte beleidsvrijheid, omdat de lasten van een eigen accommodatie
te zwaar op de kunstbegroting gaan drukken. Ook kan het een vreemde concurrentiepositie
ten aanzien van de centrale stad tot gevolg hebben.
Wel wordt de aanwezigheid van accommodaties die een wijkoverschrijdende uitstraling
hebben door de deelraden van Oost (Ijsbreker), Osdorp (Meervaart) en Noord (het
voormalige Cleyntheater) ervaren als een heel belangrijke incentive voor het kunstklimaat
in het eigen stadsdeel.
Geen enkele deelraad lijkt bemoeienis te ambiëren met de stedelijke accommodaties in het
eigen stadsdeel. Alleen de wethouder van Zuid liet duidelijk merken meer betrokken te
willen worden in de beleidsontwikkeling van de grootstedelijke accommodaties die in het
territorium van Zuid liggen. Door het gebrek aan sociaal-culturele instellingen wil de
wethouder de gevestigde stedelijke instellingen in Zuid stimuleren, zich ontvankelijker naar
de buurtbewoners toe op te stellen met buurtgerichte activiteiten, bijvoorbeeld door
voorstellingen op straat.
Negen van de zestien stadsdeelraden hebben de verantwoordelijkheid gekregen voor
accommodaties die voorheen onder de centrale stad vielen. De deelraad van Osdorp
beheert De Meervaart.^ Naast De Meervaart is de deelraad van Osdorp nog
verantwoordelijk voor een bibliotheek en een artotheek.
In Noord was het Cleyntheater, dat heeft bestaan van 1974 tot 1 maart 1991. De ondergang
van het Cleyntheater in Noord wordt in de Amsterdamse politiek in de discussies vaak
opgevoerd om aan te geven dat stadsdeelraden geen kunstbeleid kunnen voeren. In Noord
meent men daarentegen dat dankzij de deelraad de accommodatie langer heeft kunnen
bestaan en zo nog veel heeft kunnen betekenen voor het culturele leven in Noord. Nog wel
bestaande overgehevelde accommodaties in Noord zijn de Muziekschool Noord, de
artotheek, de bibliotheek en de Werkschuit.
In Oost heeft de deelraad te maken met het Muiderpoorttheater, het Pleintheater, het
Theater de Bochel^, een Artotheek en het Muziekatelier. In stadsdeel Zuid Oost bevindt
zich een muziekschool, een artotheek, een Instituut voor Kunstzinnige Vorming en een
bibliotheek. De deelraad van Buitenveldert heeft door de decentralisatie de
verantwoordelijkheid gekregen voor het Glazen Huis, een tentoonstellingsruimte voor
professionele kunst in het Amstelpark. De wethouder van Bos en Lommer noemde als
gedecentraliseerde accommodaties de bibliotheek en de muziekschool.
In Westerpark heeft de deelraad door de decentralisatie het beheer gekregen over het
Polanentheater en Theater Spinoza - een podium voor beginnende allochtonengroepen.

Een artotheek in het stadsdeel
Met name de artotheek wordt beschouwd als een belangrijke culturele voorziening voor het
eigen stadsdeel, met een wijkoverstijgende, stedelijke functie. Enerzijds kan een stadsdeel
zich hierdoor profileren, anderzijds kan zij ermee inspelen op de betrokkenheid van de
bewoners, door de artotheek te laten fungeren als cultureel centrum.^^
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Ook de wethouder van Osdorp wil voor de artotheek een beleid vormen, gericht op grotere
betrokkenheid van de bewoners. De wethouder van Westerpark noemde de artotheek als
hèt voorbeeld van betrokkenheid van de bewoners. Deze is in 1990 op initiatief van de
buurtbewoners opgericht. De wethouder ziet de artotheek als een kristallisatiepunt waar
verschillende kunstdisciplines en mensen kunnen samenkomen.
Stadsdeelraad Zuid Oost hecht ook veel waarde aan zijn artotheek en heeft de verhuizing
van een afgelegen plek naar het stadsdeelkantoor betaald uit eigen middelen.

Een eigen multifunctioneel kunstencentrum
Westerpark, Zuid Oost, Oost en Osdorp beschikken over een eigen artotheek, die zij als
kunstencentrum willen laten functioneren. Ook overige stadsdeelraden hebben ambities
voor een eigen kunstencentrum in het stadsdeel. De Commissie voor Kunst en Cultuur van
Slotervaart/Overtoomseveld heeft plannen voor een multifunctioneel kunstencentrum in
een leegstaande kerk. Deze zou op huurbasis kunnen functioneren. In Noord heeft men
Open Vaart, een sociaal-cultureel centrum. De deelraad van Osdorp wil van De Meervaart
een ‘prettiger uitgaanscentrum’ maken en met name de theaterfunctie versterken. De
stadsdeelraad van De Baarsjes is in onderhandeling over de aankoop van een pand, dat
eventueel voor culturele activiteiten gebruikt zou kunnen worden.
Enkele stadsdeelraden richten zich niet op een vaste accommodatie als kunstencentrum,
maar streven bijvoorbeeld naar een multifunctioneel plein met culturele voorzieningen. De
deelraad van Bos en Lommer heeft ideeën voor het ontwikkelen van het Bos en
Lommerplein. Dit moet het hart van het stadsdeel worden, met culturele voorzieningen in
de vorm van kleinschalige podia. Het stadsdeelkantoor wordt daar ook gevestigd.
De deelraad van Geuzenveld/Slotermeer wil mogelijkheden creëren op het Plein 40-45
voor festivals en manifestaties in de zomer. De motivatie hiervoor is: ‘Het moet gezellig
worden in het stadsdeel.’ De deelraad wil dat het plein een soort ontmoetings- en
gezelligheidsfunctie krijgt.

Exposities in het stadsdeelkantoor
Sommige stadsdeelraden willen het eigen stadsdeelkantoor gebruiken als een
tentoonstellingsruimte. De Pijp, een stadsdeel dat al vier jaar bestaat, heeft een
‘Venstergalerie’ achter de ramen van het stadsdeelkantoor. In Buitenveldert, ook vier jaar
oud, wordt het stadsdeelkantoor intensief benut voor tentoonstellingen van verschillende
aard. In het souterrain zijn tentoonstellingen met amateurkunst van bewoners,
georganiseerd door de Kunstkring in Buitenveldert. Op de begane grond organiseert de
afdeling Voorlichting van Buitenveldert zes keer per jaar een educatieve tentoonstelling. In
de overige periodes zijn er tentoonstellingen van afwisselend professionele en
amateurkunst.
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Slotervaart/Overtoomseveld laat in de hal een plaatselijke kunstenaar exposeren. In het
stadsdeelkantoor van Oud West worden de kunstwerken geëxposeerd die via de
percentageregeling zullen worden aangekocht. Ook de wethouders van Rivierenbuurt en
De Baarsjes willen een tentoonstellingsruimte opzetten in het stadsdeelkantoor. De
wethouder van De Baarsjes acht voorzieningen met een galerie-achtig aspect goed mogelijk
op wijkniveau. Met jxxliumkunsten ligt dat naar zijn mening moeilijker.

Extramurale accommodatie: straatfestivals
De stadsdeelraden die te maken hebben met een multiculturele bevolkingssamenstelling
hechten veel waarde aan de rol van - multiculturele - festivals. In De Pijp bestaan deze uit
straatvoorsteUingen waarbij bewoners en winkeliers actief betrokken zijn. In Zeeburg
wordt het geld bewust niet structureel uitgegeven, maar besteed aan festivals.
Geuzenveld/Slotermeer wil mogelijkheden creëren voor festivals en manifestaties in de
zomer op het al gememoreerde Plein 40-45.
De deelraad van Zuid Oost voert een eigen festivalbeleid. Deze festiviteiten zijn swingend
en kleurrijk. Een bekend voorbeeld is het Kwakoefestival, dat om de twee jaar plaatsvindt,
tweehonderd duizend bezoekers trekt en een nationale uitstraling heeft.
De wethouder van De Baarsjes pleitte voor festivals waarbij bewoners van eikaars culturen
kuimen proeven. ‘Dit gebeurt nu wel op stedelijk niveau, maar daar gaan de bewoners uit
de wijken niet naar toe. De mensen die de cultuur van de allochtonen zien als een
verrijking, worden daarmee wel bereikt, maar juist de mensen die die cultuur alleen maar
relateren aan ellende, niet’. Festivals vormen volgens deze wethouder een voorziening met
een zeer lage drempel, doordat ze multicultureel zijn en niet grootstedelijk maar op
wijkniveau.
Ook de ambtenaar van Oost ziet een belangrijke functie weggelegd voor festivals: ‘Vraag en
atinbod treffen elkaar op festivals. Datgene wat geboden wordt moet bij de vraag
aansluiten; de relatie met de bewoners is het criterium. Dit gebeurt met name bij festivals’.
Als voorbeeld noemde hij het Badhuisproject op het Boerhaaveplein en het Festival
Comedia dell’ arte.
De wethouder van Zuid, een deelraad die een heel andere culturele identiteit kent dan
bovengenoemde stadsdelen, verwees toch ook naar festivals als middel. De wethouder wil
culturele manifestaties laten plaatsvinden op het Museumplein.

Algemene indruk
De in een stadsdeel aanwezige structurele voorzieningen - accommodaties - blijken een
belangrijk middel te zijn voor de uitvoering van het kunstbeleid. We noemen als voorbeeld
een cultureel centrum, exposities in het stadsdeelkantoor, een artotheek, atelierwoningen.
Festivals plaatsen we ook in deze opsomming, omdat tijdens de interviews verscheidene
keren de waarde werd benadrukt van festivals als structureel fenomeen in het
sociaal-culturele aanbod. Met name in de stadsdelen met een multiculturele
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bevolkingssamenstelling blijkt een festival zeer gewaardeerd te worden, niet alleen door de
bewoners, maar te oordelen naar de publieke belangstelling ook door mensen van buiten
het bewuste stadsdeel. Bovendien geeft een goedlopend festival een stadsdeel een mooie
kans zich extern te profileren.
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Hoofdstuk 6: Kunstspreiding in Amsterdam

Vooraf
Er is een budget via het Stadsdeelfonds overgeheveld aan de stadsdeelraden dat bestemd is
voor ‘kunstspreiding’. Al in 1970 prijkte voor het eerst een bedrag voor de spreiding van
kunst op de Amsterdamse kunstbegroting: ƒ 30.000,-, met als titel ‘Culturele Activiteiten in
de Wijken’. Geleidelijk is bij elk wijkcentrum een culturele werkgroep of een andere
instantie ontstaan die via het wijkcentrum subsidie aanvroeg. Sommige hiervan
organiseerden zelf activiteiten, de meeste dienden echter als een intermediair, een
subsidie-doorgeefluik, veelal naar de club- en buurthuizen.
Het Amsterdamse stadsbestuur ging ervan uit dat de sociaal-culturele werkgroepen van de
wijkopbouworganen het meest geëigende ‘voertuig’ voor de spreiding van kunst zijn.^
Voor de organisatie en begeleiding van kunstactiviteiten in de wijken, gefinancierd door de
gemeente Amsterdam, werd de stichting JAM ingeschakeld, voorheen de Stichting Jeugd
en Muziek Amsterdam. Deze stichting is tot stand gekomen onder patronage van de
Amsterdamse Kunstraad die vóór de binnengemeentelijke decentralisatie adviseerde
over de aanvragen aan en het aanbod van de stichting JAM. Sindsdien vormt de stichting
JAM de centrale ondersteuning van kunstspreiding in zowel de centrale stad als de wijken,
door middel van een aanbod van jeugd- en jongerentheater, poppentheater, straattheater,
cabaret, dans, toneel en theater, film, klassieke en popmuziek. Zoals blijkt uit het overzicht
van de afname in de jaren 1986 tot 1990 in bijlage twee, hebben jeugd- en jongerentheater
‘V)
en poppentheater de meeste belangstelling.
Eind jaren tachtig startte de discussie over de binnengemeentelijke decentralisatie in
Amsterdtun voor de sector cultuur. De Amsterdamse Kunstraad en de afdeling Kunstzaken
van de secretarie waren het er tijdens de discussie over de verdeling van taken en
bevoegdheden tussen centrale stad en stadsdelen voor de sector cultuur over eens, dat
‘cultuur een centrale taak van de centrale stad moet blijven’, en er geen reden is om geld af
te splitsen ten behoeve van de deelraden.^^ Het argument van de Kunstraad om kunst als
een centrale taak te beschouwen is als volgt verwoord: ‘In de sector cultuur bestaat een
grote instemming met een kwalitiatieve verdeling van de middelen. Daarbij is de
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waardering voor een initiatief doorslaggevend voor de honorering ervan. Afsplitsing van
budgetten naar stadsdelen via het Stadsdeelfonds geschiedt per definitie aan de hand van
een verdeelsleutel, waarin een kwalitatieve beoordeling ontbreekt. Ons inziens is het
ongewenst gelden voor kunst en cultuur op een zuiver kwantitatieve wijze te verdelen’.^"

I

j' De centrale stad ontving echter zoveel subsidie-aanvragen - van zowel gevestigde
^ instellingen als vrijwilligers - dat de centrale stad een taakafbakening als oplossing koos. Op
voorstel van de motie Cnoop Koopmans en Dirkmaat (PvdA) in 1989 werden de
spreidingsgelden in januari 1991 gedecentraliseerd. Daarmee werd kunstspreiding een
taak van de deelraden zelf; voor financiering konden zij niet langer aankloppen bij de
centrale stad, omdat zij een - niet geoormerkt - budget naar het Stadsdeelfonds
doorverslcuteld kregen.^ De motie betekende het voorlopige einde van de discussie over
de verdeling tussen de centrale stad en de deelraden van de taken op het gebied van kunst.

EfTecten overheveling spreidingsgelden
Niet de komst van de deelraden in respectievelijk 1981,1986 en 1990 heeft geleid tot
veranderingen, maar de overheveling van de gelden in januari 1991. De motie van Cnoop
Koopmans en Dirkmaat in 1989 had als doel de spreidingsgelden als ‘kunstgeldcn’ over te
t~ dragen. Deze gelden zijn door de afdeling Financiën van de centrale stad echter niet
geoormerkt overgeheveld. Hoewel zij door de motie op de hoogte waren van een komende
overheveling, bemerkten de meeste stadsdcelwethouders de decentralisatie van de
spreidingsgelden via het Stadsdeelfonds pas, toen de wijkopbouworganen (die vóór de
decentralisatie activiteiten bij de stichting JAM konden afnemen) bij de deelraad om
subsidie kwamen vragen.
De zes en een half ton aan spreidingsgelden is in zijn geheel versleuteld. Daarvan was twee
en een halve ton (op aanvraag) bestemd voor grote projecten in de wijken, onder de
noemer Vrije Kredieten. Ook de twee ton, de zogenaamde JAM-gelden die voorheen
direct naar de wijkopbouworganen doorgesluisd werden, zijn na de decentralisatie in
januari 1991 overgeheveld naar de stadsdeelraden. Naast de onduidelijkheid door het niet
oormerken van de uit het spreidingsbudget overgehevelde bedrag, noemde de directeur
~ van stichting JAM enkele andere effecten van de decentralisatie. Er zijn meer budgetten
overgeheveld dan naar zijn mening de bedoeling was. Bijvoorbeeld de ton subsidie aan
Theaternetwerk Nederland, bestemd voor de programmering van de vier regiotheaters voor het netwerk een rampz.alige ontwikkeling.
Ook het budget van zestigduizend gulden voor voorstellingen voor jongeren van het
voortgezet onderwijs is gedecentraliseerd.^^ Het budget is niet verdeeld op grond van het
aantal scholen per stadsdeel. Het gevolg is dat veel scholen in het voortgezet onderwijs
geen kunstactiviteiten meer kunnen aanbieden aan de leerlingen. Sommige deelraden
krijgen door de gehanteerde verdeelsleutel van het Stadsdeelfonds een veel hoger en
andere juist een veel lager kunstbudget dan vóór de decentralisatie. Nu kunnen
sommige stadsdelen, waarin veel aanvragen voor kunstactiviteiten zijn, minder
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gelden besteden, terwijl andere die nauwelijks aanvragen binnenkrijgen, over een relatief
hoog budget beschikken.^
Omdat de spreidingsgelden zonder oormerk via het Stadsdeelfonds gedecentraliseerd zijn,
dient een deelraad nu zelf de beslissing te nemen, het bedrag al dan niet uit te geven aan
culturele activiteiten. Dit probleem speelt overigens ook bij het overgehevelde budget voor
beeldende kunst - dit kunnen we in hoofdstuk zeven lezen.
! Doordat het spreidingsbudget voor kunst in de wijken één van de weinige overgehevelde
gelden voor kunst is, vormt dit voor de meeste stadsdeelbestuurders de basis en de
-stimulans voor het voeren van een eigen kunstbeleid. Daarmee lijkt ook de stichting JAM
een grote rol te gaan spelen in het kunstbeleid op stadsdeelniveau.
De directeur van JAM noemde als positief effect van de decentralisatie de grotere
flexibiliteit van JAM, nu de Amsterdamse Kunstraad de activiteiten niet meer toetst. De
aanvragen voor subsidie uit de vrije kredieten kunnen nu sneller gehonoreerd worden en de
stichting heeft meer vrijheid om tegemoet te komen aan initiatieven vanuit de stadsdelen.
Als nadeel noemde hij echter dat het verkrijgen van vergunningen door deelraden traag
verloopt. Hetzelfde geldt voor de besluiten van de deelraden over subsidietoekenningen.

Sociaal-culturele kunst
Het voeren van een eigen kunstbeleid door de stadsdeelraden wordt bemoeilijkt door het
dilemma waarvoor de meeste zich geplaatst zien: zij voelen zich door de decentralisatie van
de spreidingsgelden verantwoordelijk voor het voeren van een eigen kunstbeleid, maar
} missen de deskundigheid en middelen om zelf een actieve, uitvoerende rol op zich te
kunnen nemen. Samenwerking met de stichting JAM lijkt een oplossing. De stichting JAM
wordt gewaardeerd om haar deskundigheid, zowel wat betreft administratieve en
technische zaken als de beoordeling van sociaal-culturele activiteiten. De
wijkopbouworganen blijken over het algemeen minder capabel om de ‘technische en
administratieve rompslomp’ te hanteren. Hoewel de stichting JAM zelf vanaf 1989 - ruim
een jaar voor de decentralisatie van de spreidingsgelden - aan alle stadsdeelraden een
bezoek heeft gebracht om hen te informeren over de stichting JAM, blijkt uit onze
interviewronde in april 1991 dat een aantal wethouders toch nog onbekend is met de
mogelijkheden die de stichting JAM aanbiedt.
De wethouders van De Pijp, Zuid Oost, Zeeburg, Geuzenveld/Slotermeer, Buitenveldert
I en Zuid vinden het aanbod van de stichting JAM (nog) niet voldoende wijkgericht. Zij
pleiten voor een afstemming van het aanbod op de behoefte van een specifiek stadsdeel.
Daarentegen werd ook als nadeel genoemd dat de stichting JAM alleen sociaal-cultureel
gericht is: de wethouders van Rivierenbuurt en Slotervaart/Overtoomseveld willen de
spreidingsgelden besteden aan kunst.
Uit bovengenoemde citaten en meningen blijkt wederom dat de termen ‘kunst’ en
‘sociaal-cultureel’ (welzijn) de ene keer als synoniem worden beschouwd en de andere keer
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als verschillende terreinen. Deze verwarring speelt door in de beleidsdoelstellingen van de
wethouders Welzijn, zoals geschetst is in hoofdstuk drie. Het gevolg van de begripsverwarring
is ook dat sommige wethouders het aanbod van JAM te sociaal-cultureel gericht vinden,
terwijl anderen vinden dat het aanbod van JAM nog te hoogdrempelig is en pleiten voor
een meer kleinstedelijk en multicultureel karakter. Naar de mening van de directeur van de
stichting JAM is de term ‘sociaal-cultureel’ niet op JAM van toepassing. Maar hoewel de
^ aangeboden activiteiten omschreven kunnen worden als podiumkunsten (zie bijlage 3),
krijgt ‘kunst in de wijk’ door de sociaal-culturele ambiance waarin de kunstactiviteiten
plaatsvinden (zoals buurthuizen en wijkcentra) toch een sociaal-culturele dimensie.

T

Samenwerking van de deelraden met stichting JAM
Tijdens de interviewronde hadden in de meeste stadsdeelraden noch het Dagelijks Bestuur
noch de raad een besluit genomen over een samenwerking met de stichting JAM. Omdat
de spreidingsgelden niet voor een kunstbestemming geoormerkt zijn binnen het
Stadsdeelfonds, dient hierover een beslissing genomen te worden. De meeste nieuwe
deelraden laten de samenwerking het eerste jaar voortbestaan en zullen op grond van een
evaluatie daarvan besluiten de samenwerking met JAM voort te zetten of te stoppen.
We hebben de ambtenaren en wethouders gevraagd hun mening te geven over de nieuwe
positie en taken van de stichting JAM. Hoewel in de meeste stadsdelen de samenwerking
met de stichting voorlopig gecontinueerd wordt, menen de respondenten dat daar wel
veranderingen in kunnen komen. Door de komst van de deelraden en de overheveling van
de spreidingsgelden zullen de positie en de taken van de stichting JAM in sommige
deelraden veranderen. Het aanbod zal meer wijkgericht moeten worden en meer
afgestemd op de verschillende stadsdelen. Zoals uit de beschrijvingen van de culturele
identiteit van de verschillende stadsdelen blijkt, verschilt de behoefte van de bewoners per
stadsdeel aanzienlijk. De samenwerking wordt in de meeste stadsdelen voortgezet, ofwel
via de wijkopbouworganen ofwel via de deelraad zelf. Door budgetfinanciering willen de
wethouders de invloed van de deelraad op het aanbod van sociaal-culturele activiteiten
veiligstellen.

Wijkopbouworganen en stadsdeelraden
r De decentralisatie heeft in veel stadsdelen tot een verandering geleid in de historisch
gegroeide taken van de wijkopbouworganen. Zij geven van oudsher gestalte aan een groot
gedeelte van het kunstaanbod in de Amsterdamse wijken. Al voor de decentralisatie was
via een door de Amsterdamse Kunstraad samengestelde verdeelsleutel het budget ‘Kunst
in de wijken’ overgeheveld naar de wijkopbouworganen.^^ Dit geld viel onder het beheer
VM de stiehting JAM. De wijkopbouworganen konden aanvragen doen. In bijlage drie is
een overzicht weergegeven van de afname van voorstellingen in 1990 per wijkcentrum,
onderverdeeld naar stadsdeel.
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Het signaal over de overheveling van het budget ‘Kunst in de wijken’ kwam bij de meeste
deelraden vanuit de wijkopbouworganen. Deze merkten namelijk als eerste dat niet zij dit
bedrag meer ontvingen, maar dat het budget was versleuteld over de deelraden. Zij
vroegen vervolgens de desbetreffende deelraad om de subsidiegelden ‘Kunst in de wijken’,
teneinde de samenwerking met de stichting JAM voort te kunnen zetten. Daarmee wezen
de wijkopbouworganen de stadsdeelbestuurders dus als eerste op hun
verantwoordelijkheid voor een aanbod van kunst in de stadsdelen.
In Noord, een van de twee stadsdelen die al tien jaar bestaan, waren de vier
wijkopbouworganen zich al vóór de komst van de deelraad gaan ontwikkelen als
bestuurders van een bepaald terrein. Zij beijverden zich niet alleen voor
belangenbehartiging maar ook voor belangenafweging. Deze laatste taak heeft de deelraad
van Noord bij zijn ontstaan in 1981 weer naar zich toegetrokken.
Osdorp, het andere stadsdeel dat tien jaar bestaat, heeft een soort ‘wijkopbouworgaan
nieuwe stijl’: een servicebureau voor de wijk, met twee opbouwwerkers voor twintig uur per
week. Hoewel de contacten tussen de deelraad en de wijkopbouworganen in het begin niet
zo goed waren, verlopen die nu uitstekend. De sociaal-culturele activiteiten worden in
Osdorp georganiseerd door het Platform Culturele Wijkaktiviteiten van de
wijkopbouworganen.
In de vier stadsdelen die sinds 1986 functioneren is er een duidelijk verschil aan te geven in
functie tussen wijkopbouworganen en deelraad. In Zuid Oost hebben de drie
wijkopbouworganen een ‘angelfunctie’. De wijkopbouworganen hebben als taak dat zij de
belangen van de bewoners behartigen. De deelraad maakt vervolgens keuzes uit de
verschillende belangen. Ook in Buitenveldert heeft het wijkopbouworgaan
belangenbehartiging als taak: het mobiliseren van de achterban in verband met de
leefbaarheid en de veiligheid van de wijk. De wethouder van Buitenveldert ziet geen taak
voor het wijkopbouworgaan op het gebied van sociaal-cultureel werk.
In De Pijp houden de wijkopbouworganen zich met name bezig met stadsvernieuwing, niet
met kunst. De voormalige wethouder van Watergraafsmeer komt na vier jaar tot de wat
verbitterde conclusie: ‘Het wijkopbouworgaan vormt een tussenpersoon tussen de deelraad
en de aanvragers. Handig, want de deelraad stuurt klachten door naar het wijkcentrum. En
het centrum pikt dat, want dat vormt voor hen een mooi excuus om te kunnen blijven
bestaan’.
In de tien recente stadsdelen moet het overleg over de nieuwe taakverdeling tussen
deelraden en wijkopbouworganen nog grotendeels plaatsvinden. Wel hebben de
wethouders ideeën over de nieuwe taakverdeling. Zij willen dat de functie die de
wijkopbouworganen hadden op gebied van kunst, bij de deelraad komt te liggen. De
meeste wethouders willen een directere bemoeienis met de uitgaven van de gelden bestemd
voor kunst. De wethouders van Zeeburg, Bos en Lommer, Rivierenbuurt, Oost, Oud West
en Zuid willen dat de huidige functie van de wijkopbouworganen op het gebied van kunst
geheel onder de hoede komt van de desbetreffende deelraad. Door de komst van de
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deelraad verliezen de wijkopbouworganen hun aandeel in de belangenafweging. Zij moeten
zich gaan beperken tot belangenbehartiging en wijkopbouwwerk.
In sommige stadsdelen hebben de wijkopbouworganen een aparte cultuurcommissie,
waardoor ‘kunst’ nog binnen het takenpakket van het wijkopbouworgaan blijft vallen. Deze
commissies worden soms gestimuleerd door de deelraad, soms niet.
In Slotervaart/Overtoomseveld was de cultuurcommissie in het verleden in schone idealen
doodgebloed, zij is nu echter weer in oprichting en wordt gestimuleerd door de deelraad.
In Noord hebben drie van de vier wijkopbouworganen een eigen werkgroep Kunst en
Cultuur, die programmeren uit het aanbod van de stichting JAM en via de stichting
IJpodia. In Oost krijgen de wijkopbouworganen alledrie vijfduizend gulden. Zij maken
gebruik van de diensten van JAM en zijn tevreden over haar aanbod.
In Buitenveldert hebben de activiteitencommissies van het wijkopbouworgaan de neiging
zich te verzelfstandigen. Ook hier geldt dat zij zich moeten beperken tot belangenbehartiging.
In De Baarsjes verdeelt de werkgroep cultuur van het wijkopbouworgaan (bestaande uit
één persoon) de spreidingsgelden; deze moet erop toezien dat het JAM-aanbod
wijkgericht genoeg is. De wethouder van De Baarsjes ziet als taak van het
wijkopbouworgaan het behartigen van de belangen van de bewoners en het voeren van
oppositie tegen de deelraad. Naar zijn mening verandert de taak van het
wijkopbouworgaan niet, maar is er door de decentralisatie wel een andere politieke
verhouding ontstaan. ‘De activiteiten van het wijkopbouworgaan kunnen nu namelijk veel
beter gecontroleerd worden. Veel organiserende clubjes blijken ten onrechte subsidie te
vangen en vallen nu door de mand’.

Algemene indruk
‘Bewoners met kunst in aanraking brengen’ is dikwijls genoemd door de ambtenaren en
wethouders. Uit de gesprekken blijkt dat daarbij voornamelijk wordt gedacht aan
1 beeldende kunst. Voor een professioneel aanbod van podiumkunsten hebben de deelraden
niet voldoende accommodatie en financiële middelen. Om die reden zien zij dat (‘nog’) als
een taak van de centrale stad.
Wel willen alle stadsdeelbestuurders de bewoners mogelijkheden bieden deel te nemen aan
sociaal-culturele activiteiten. Zij gaan daarbij uit van de in het eigen stadsdeel aanwezige
accommodaties en het aanbod van de Stichting JAM via de wijkopbouworganen, die vóór
de decentralisatie gestalte gaven aan het aanbod van kunst in de wijken.
Uit de interviewronde blijkt dat de stadsdeelbestuurders zich vooral bezighouden met de
organisatorische aspecten van kunst in de wijken. Inhoudelijke discussies over de kwaliteit
en de samenstelling van het kunstaanbod, die in de kunstpolitiek van de centrale stad veel
aandacht krijgen, worden op stadsdeelniveau zo goed als niet gevoerd. De kwaliteit van de
kunst en het soort kunst dat aan de stadsdeelbewoners wordt aangeboden, is nu afhankelijk
van het aanbod aan kunstactiviteiten van de stichting JAM. Vormend optreden via het
onderwijs heeft ook de aandacht van de stadsdeelbestuurders. De muziekschool, het
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Instituut voor Kunstzinnige Vorming, de artotheek en de kunstkijkuren op scholen
(georganiseerd door het Bureau School Activiteiten) zijn daarbij de middelen.
Zoals tot nu toe is gebleken, gaan stadsdeelbestuurders uit van aanwezige middelen die
direct onder hun eigen verantwoordelijkheid vallen: het beperkte budget en
accommodaties, zoals met name de artotheek. Mede door de zowel technisch als
inhoudelijk niet soepel verlopen decentralisatie hebben ze datubij de neiging opnieuw het
' ■ wiel uit te willen vinden. Vaak zijn zij er nauwelijks van op de hoogte hoe de situatie van
Kunst in de Wijken was vóór de decentralisatie. De stichting JAM en de
wijkopbouworganen speelden toen de hoofdrol. Deze waren de afgelopen twee decennia
de peilers voor de uitvoering van het Amsterdamse kunstspreidingsbeleid.
De komst van de stadsdeelraad heeft geleid tot een verandering in functie van de
wijkopbouworganen. Wat betreft het contact met de bevolking zien de
stadsdeelbestuurders nu een taak voor zichzelf weggelegd. Als een nadeel van de komst van
de deelraad werd het volgende opgemerkt: ‘het kader van de wijkopbouworganen vormde
een netwerk. De noodzaak om elkaar op te zoeken is na de decentralisatie minder
geworden. Het buurtgevoel en de samenklontering van actieve mensen uit de buurt worden
daardoor ook minder’. Deze opmerking zou een goede waarschuwing kunnen zijn voor de
stadsdeelraden die de culturele activiteiten van de wijkopbouworganen willen overnemen.
Het kunstklimaat dat er op stadsdeelniveau heerst, komt immers voort uit een actieve,
geënthousiasmeerde bevolking en kan moeilijk door een enkele politicus gedragen worden.
De taakafbakening tussen centrale stad en stadsdelen is zowel op technisch niveau als op
cultuurpolitiek niveau nog onvoldoende uitgekristalliseerd. Hetzelfde geldt voor de
taakafbakening tussen stadsdeelbesturen en wijkopbouworganen. De discussie lijkt zich
hierbij toe te spitsen op de keuze tussen belangenbehartiging en belangenafweging. Het
eerste lijkt de taak van de wijkopbouworganen te worden, het tweede van de
stadsdeelbesturen.
Toch blijft het daarbij zeer belangrijk, om datgene wat tot nu toe tot stand is gebracht op
het gebied van kunstspreiding voort te zetten en het netwerk van bewoners dat in de loop
der jaren ontwikkeld is in de verschillende wijken te koesteren.
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Hoofdstuk 7: Beeldende kunst

Vooraf
De veremtwoordelijkheden en bevoegdheden voor de beeldende kunst zijn voor het
overgrote deel onder het beheer van de centrale stad gebleven. Dit geldt met name voor
alle stedelijke voorzieningen op het gebied van de beeldende kunst en voor individuele
subsidies aan kunstenaars. Wel heeft de binnengemeentelijke decentralisatie aanzienlijke
gevolgen gehad voor het opdrachtenbeleid op het gebied van de beeldende kunst in
Amsterdam.

Het gemeentelijk opdrachtenbeleid
Al in de jaren twintig werden bij de uitvoering van openbare werken en de bouw van
gemeentelijke gebouwen bedragen bestemd voor de toepassing van beeldende kunst via
opdrachten aan beeldend kunstenaars. De gemeentelijke opdrachten op het gebied van de
beeldende kunst werden voor de decentralisatie door de centrale stad uit de volgende
geldbronnen gefinancierd;
- de 2%-regeling
- de %-regeling stadsuitbreiding
- de %-regeling stadsvernieuwing
- het begrotingsvolgnummer "opdrachten en aankopen"
- de post "decoratieve voorzieningen", later geheten Fonds Kunst en Woningbouw
- de post "kleinschalige opdrachten", onderdeel van de gedecentraliseerde WVC-gelden
voor Amsterdam
- de post "kunst en architectuur", idem.
In het kader van de binnengemeentelijke decentralisatie en deconcentratie zijn de taken en
bevoegdheden ten aanzien van de nieuwbouw van gemeentelijke gebouwen, de
stadsuitbreiding, de stadsvernieuwing en van de daarop betrekking hebbende
percentageregelingen beeldende kunst overgedragen aan de stadsdelen. De stadsdelen
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hebben de bevoegdheid gekregen om deze percentageregelingen uit te voeren, maar zijn
daartoe niet verplicht. Ook de post decoratieve voorzieningen is over de zestien stadsdelen
versleuteld. Het bestuur van de centrale stad heeft derhalve geen directe bemoeienis meer
met de toepassing van deze percentageregelingen in de stadsdelen. Dit kern inhouden dat in
stadsdelen andere prioriteiten worden gelegd, ten nadele van de stedelijke verfraaiing en
van de inkomenssituatie van beeldend kunstenaars. Niet gedecentraliseerd zijn de posten
aankopen en opdrachten, kleinschalige opdrachten, kunst en architectuur en de
2%-regeling.
Enkele kunstbudgetten zijn overgeheveld via het Stadsdeelfonds en - voor de beeldende
kunst bij woningbouw - het Stadsvernieuwingsfonds. Over een taakverdeling tussen centrale
stad en stadsdeelraden is echter nooit onderling overleg gevoerd. Dit blijkt ondermeer uit
de verwarring over de f)ercentageregelingen. De deelraden bleken plotseling zelf de
regelingen te mogen uitvoeren. Zij beschikten daarmee echter nog niet over de ambtelijke,
financiële, technische en artistieke kennis en vaardigheden rondom de
percentageregelingen. De werkgroepen Kunst Oude Stad (KOS) en Kunst Nieuwe Stad
(KNS) hadden zich tot dan toe ingezet voor de artistieke advisering, de financiering was
meer een ambtelijke kwestie. Het budget voor de 2%-regeling, die wordt toegepast bij
nieuwbouw en vaak onder verantwoordelijkheid van de centrale stad valt, ligt al bij de bouw
vast. Maar pas na de decentralisatie hebben zowel de deelraden als de werkgroepen KOS
en KNS ingezien dat de %-regeling financieel dikwijls niets oplevert. Niet alleen omdat er
in veel stadsdelen geen stadsvernieuwing (meer) plaatsvindt, maar ook omdat de deelraden
nu het geld voor toepassing van de %-regeling bij stadsvernieuwing uit het eigen budget
Algemene Middelen moeten reserveren. Zij veronderstelden dat het budget voor
kunsttoepassingen via de %-regeling zou komen uit de grondexploitatie-opbrengsten. Deze
opbrengsten gaan echter naar de centrale stad en worden vervolgens weer via het
Stadsvernieuwingsfonds naar de betreffende stadsdelen overgeheveld.

Percentageregelingen in Amsterdam
De Amsterdamse percentageregelingen vormen een belangrijk onderdeel vem het
opdrachtenbeleid op het gebied van de beeldende kunst. Dit opdrachtenbeleid is erop
gericht, de produktie van beeldende kunst - van zo hoog mogelijk kwalitatief gehalte - te
stimuleren, de beeldend kunstenaars de (financiële) mogelijkheden te verschaffen om hun
creatieve arbeid te continueren en ten slotte de mogelijkheden van de bevolking te
vergroten om in de beeldende kunst te participeren. De percentageregelingen geven
aanleiding tot de toepassing van beeldende kunst in de gebouwde omgeving. Kunst krijgt
daardoor een plaats in de directe leefomgeving van Amsterdammers: in straten, op pleinen
en in openbare gebouwen. De percentageregelingen vormen dan ook een vitaal onderdeel
van het beeldend kunstbeleid van Amsterdam.^^
Er zijn drie percentageregelingen. De 2%-percentageregeling dateert van 1949. Het
College van Burgemeesters en Wethouders van Amsterdam besloot in dat jaar om bij het
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ontwerpen vtin bouwplannen voor gemeentelijke openbare gebouwen, in de begroting van
de bouwsom 2% te laten reserveren voor de toepassing van kunstwerken.
In 1966 werd een tweede percentageregeling ingesteld: de %-regeling stadsuitbreiding.
Van de aanlegkredieten van de Amsterdamse tuinsteden mag een half procent besteed
worden voor het aanbrengen van kunstwerken, die - onafhankelijk van enig gebouw - een
functioneel onderdeel vormen van stedelijke ruimten.
In 1969 stelde het College nadere regels vast met betrekking tot de toepassing van de
gemeentehjke percentageregelingen. Zo werd de 2%-regeling ook van toepassing bij
ingrijpende verbouwingen, maar juist niet op woningbouw ingevolge de Woningwet. Ook
konden de gelden vanaf toen besteed worden aan het kopen van schilderijen, tekeningen,
plastiek en dergelijke ter verfraaiing van het interieur van het gebouw; deze aankopen
konden het verlenen van opdrachten vervangen of aanvullen."*®
In 1982 werd een derde percentageregeling ingesteld: een %-regeling voor de binnenstad
en de 19e-eeuwse wijken. Hiermee werd het beleid voor het tot stand komen van werken
van beeldende kunst in of bij gebouwen en in het stadsbeeld verruimd en werd de
achterstand ingelopen die op dit gebied was ontstaan. Dit percentage heeft betrekking op
de kredieten voor sanering, reconstructie of rehabilitatie van de binnenstad en de
vooroorlogse wijken.
In 1982 en 1983 werden er nadere regels vastgesteld om de coördinatie en
overzichtelijkheid van de uitvoering van de percentageregelingen te verhogen. In 1982 werd
voorgesteld de financiële verantwoordelijkheid en het administratieve beheer van de uit de
percentageregelingen beschikbaar gestelde financiële middelen onder te brengen bij de
afdeling Kunstzaken. In 1983 werd echter de directeur van de Dienst Openbare Werken
met deze taken belast, op aanraden van de wethouder Kunstzaken. De reden hiervoor was
dat de kunstprojecten dikwijls onderdeel vormen van een (bouwkundig) totaalproject. Dat
vergt een technische begeleiding met een daaraan verbonden financieel beheer, waartoe de
Dienst Openbare Werken beter uitgerust was dan de afdeling Kunstzaken. Besloten werd
dat kredieten waarop de percentageregelingen van toepassing zijn, zouden worden
begroot, aangevraagd, in het quotum onrendabel gemeld en eventueel bij de
begrotingsprioriteiten worden opgenomen door de initiërende afdeling of dienst.
Deze procedures hielden in, dat de voorbereiding van de besluitvorming over de kredieten
waarop de percentageregelingen van toepassing zijn, niet centraal zou worden uitgevoerd,
maar op verscheidene plaatsen binnen het gemeentelijke apparaat. De Dienst Openbare
Werken verrichtte bij nieuwbouw en verbouwing van een aantal gemeentelijke gebouwen,
waarbij een groot aantal diensten, bedrijven en secretarie-afdelingen betrokken zijn, de
werkzaamheden rond de 2%-percentageregeling. Gebouwen op de terreinen van
bijvoorbeeld onderwijs, sport, jeugdzaken en volksontwikkeling vallen geheel of ten dele
buiten de invloedssfeer van de Dienst Openbare Werken. De desbetreffende diensten en
secretarie-afdelingen werden verantwoordelijk voor de voorbereiding van de
besluitvorming en de toepassing van de percentageregeling.
De bestuurlijke besluitvorming met betrekking tot de stadsuitbreiding en de toepassing van
de hierbij geldende %-regeling gebeurde door het Gemeentelijk Grondbedrijf. Vervolgens
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kreeg de directeur van de Dienst Openbare Werken de financiële verantwoordelijkheid en
het administratieve beheer van de kredieten ten behoeve van de "sculpturale
wijkvoorziening". Dezelfde procedure gold voor de %-regeling stadsvernieuwing.
In 1985 werd als criterium voor de toepassing van de %-regeling stadsvernieuwing gesteld,
dat er een duidelijke relatie met stadsvernieuwingsplannen diende te zijn. Niet in
aanmerking voor toepassing van deze regeling kwamen op zichzelf staande projecten, zoals
verstratingen en vernieuwingen van bruggen. Bovendien moest er voor de toepassing van de
%-regeling stadsvernieuwing in overwegende mate sprake zijn van herinrichting en dus niet
V£m (achterstallig) onderhoud. Bij een percentage van herinrichting van meer dan vijftig
procent werd de regeling toegepast; als dit percentage vijftig of minder was, gebeurde het
niet.
Voor de artistieke en technische advisering over de opdrachten is in 1971 een aparte
adviesstructuur in het leven geroepen: de Commissie van Advies voor de Beeldende Kunst.
In deze commissie hebben zitting beeldende kunstenaars en vertegenwoordigers van de
Dienst Ruimtelijke Ordening, de Dienst Openbare Werken en de secretarie-afdeling
Kunstzaken. Deze commissie heeft momenteel een aantal werkgroepen, die zich met aparte
onderdelen bezighouden: de Werkgroep Kleinschalige Opdrachten, de Werkgroep Kunst
Nieuwe Stad (KNS) adviseert bij de uitvoering van de %-regeling ten behoeve van de
na-oorlogse stadswijken, de Werkgroep Kunst Oude Stad (KOS) adviseert bij toepassing
van de %-regeling in de oude wijken, de post "aankopen en opdrachten" uit de begroting
Kunstzaken en de post "decoratieve voorzieningen" - later genoemd "Fonds Kunst en
Woningbouw" - uit de begroting van Volkshuisvesting en incidentele geldbronnen. Alle
percentageregelingen die binnen een stadsdeel vallen, worden uitgevoerd door de
werkgroep die daar werkzaam is.
Voor de opdracht wordt de kunstenaar gekozen via openbare procedures: de
opdrachtformulering wordt geadverteerd en alle professionele beeldende kunstenaars
kunnen via inzending van documentatie van werk solliciteren naar de opdracht. Door
inspraakprocedures kunnen gebruikers van de gebouwen en de bevolking betrokken
worden bij de opdrachtformulering en de keuze van de kunstenaar.

Toepassing percentageregelingen door de deelraden
Door de rompslomp van de te volgen procedures zijn er in de loop der jaren herhaaldelijk
achterstanden ontstaan in de toepassing van de percentageregelingen. Bovendien heeft de
binnengemeentelijke decentralisatie grote gevolgen voor de toepassing van de
percentageregelingen en het Fonds Kunst en Woningbouw (decoratieve voorzieningen).
De stadsdelen hebben bij hun installatie de bevoegdheid gekregen de percentageregeling te
hanteren. Echter niet de verplichting. In de program-akkoorden worden alleen algemene
opmerkingen over kunst gemaakt. Elke deelraad vindt dat er aemdacht besteed dient te
worden aan kunst. Maar hoe valt daarin niet te lezen.
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Er heerst onduidelijkheid over de financiering bij de toepassing van de
percentageregelingen. Zowel ambtenaren en wethouders van de stadsdelen, als
ambtenaren van de centrale stad zijn hiervan vaak niet of onvolledig op de hoogte. Het
budget voor de 2%-regeling, die wordt toegepast bij nieuwbouw en die vaak onder
verantwoordelijkheid van de centrale stad valt, ligt bij de bouw al vast en wordt
gereserveerd uit het bouwbudget. Zoals echter reeds is opgemerkt, moeten de deelraden
I voor toepassing van de %-regeling uit het eigen budget Algemene Middelen reserveren.
Alle stadsdelen kunnen bij stadsvernieuwing, -uitbreiding of renovatie de
percentageregelingen toepassen. Kiezen zij hiervoor, dan dienen zij geld te reserveren uit
de post Algemene Middelen.'*^ Vóór de decentralisatie paste ook de centrale stad op deze
marnier de %-regeling toe. Een half procent van de kosten van Openbare Werken, ofwel de
grondexploitatie, moest besteed worden aan kunst. Dit percentage betrof slechts de grootte
van het bedrag, dat vervolgens gereserveerd werd uit de Algemene Middelen van de
centrale stad. Na de decentralisatie is de grondexploitatie een taak geworden van de
stadsdelen, en hebben de deelraden de vrijheid gekregen de percentageregeling toe te
[ passen. De kosten van de grondexploitatie bepalen de hoogte van het bedrag dat door de
deelraden aan kunst besteed kan worden. Dit bedrag kan een stadsdeelraad vervolgens
reserveren uit zijn post Algemene Middelen.
In 1990 is op verzoek van de afdeling Kunstzaken een inventariserend onderzoek verricht
naar de mate waarin in de afzonderlijke stadsdelen gebruik wordt gemaakt van de
percentageregelingen.'*^ Daaruit blijkt ondermeer dat drie deelraden besloten hebben om
de percentageregelingen consequent te hanteren: Noord, De Pijp en Oost. Voor het
overige is de helft van de stadsdelen ‘bezig met het ontwikkelen van beleid, de andere helft
heeft nog geen aandacht voor de regeling’.'*^
Tijdens onze interviewronde hebben ook wij de desbetreffende wethouders en ambtenaren
gevraagd of gebruik wordt gemaakt van de percentageregelingen en zo ja, of daarbij ook
deskundig advies wordt gevraagd. Uit onze bevindingen blijkt dat ook stadsdeel
Westerpark een beleid heeft ontwikkeld over het toepassen van de percentageregelingen,
dit is - evenals in Noord overigens - inmiddels vastgelegd in een nota.
Iedereen vindt het een goede zaak dat de percentageregelingen gedecentraliseerd zijn. De
motivatie varieert slechts in nuance. 2Lo leeft de opvatting dat de percentageregeling
gedecentrjJiseerd kan functioneren, ‘omdat deze al plaatsgebonden uitgevoerd werd’.
Beeldhouwwerken vormen voor stadsdeelbestuurders ook een middel tot betrokkenheid.
Als voorbeelden werden monumenten en beelden genoemd die door scholen geadopteerd
worden en door de kinderen schoongehouden worden. In veel deelraden werd de
esthetische toegevoegde waarde benadrukt die door de regelingen kan plaatsvinden: ‘oude
wijken verlevendigen met beeldende kunst’ (Osdorp), een ‘verrijking van de
woonomgeving’ (Slotervaart/Overtoomse Veld) en ‘scholen visueel opknappen’ (Zuid). En
in de Rivierenbuurt: ‘Bij lelijke gebouwen moet wel iets komen voor de buurt. Een
kunstuiting als overgang van buurtverstorend bouwwerk, het nieuwe en niet gewenste, naar
de buurt’.
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Tenslotte menen de stadsdeelbestuurders door middel van beeldende kunst de bewoners
van het stadsdeel positief te kunnen stemmen: ‘Wat heeft een deelraad zijn bewoners te
bieden? Deze moet veel problemen oplossen, maar kan mooi scoren met kunst’.
De meeste wethouders vinden het een voorwaarde dat de buurtbewoners een stem in het
kapittel hebben. De bewoners moeten de kunstwerken mooi vinden en de
stadsdeelbestuurders moeten de inspraak van de bewoners garanderen.
De werkgroep KOS heeft echter ervaren dat de ambtenaren, die deze vaak moeizaam
verlopende inspraak moeten organiseren, in de praktijk minder positief zijn over inspraak.
Ook wordt over inspraak van de bewoners niet in alle deelraden positief gedacht. 2Lo werd
in Oud West opgemerkt: ‘Je moet de bewoners niet de keuze geven tussen tegels en kunst.
Kunst in de omgeving is even belangrijk als een schone straat’. Ook in Watergraafsmeer
heeft men bedenkingen bij de huidige inspraakprocedure bij de percentageregelingen:
‘helaas is schoonheid nu iets dat je met de gebruiker en vooral met veel bevolking erbij
p bepaalt’. 2k)wel centraal als op stadsdeelniveau leeft de vrees dat inspraak ten koste gaat
i- van de kwaliteit van een kunstwerk.
Voor de decentralisatie verliepen de percentageregelingen via de Dienst Openbare
Werken en de Dienst Ruimtelijke Ordening, die een belangrijke stem hadden in het hele
stadsvernieuwingsproces en veel waarde hechtten aan de percentageregelingen. In alle
stadsdeelraden vallen de percentageregelingen echter in eerste instantie onder Welzijn. De
werkgroep KOS wees er tijdens ons interview op, dat beeldende kunst niet vemzelfsprekend
onder Welzijn hoeft te vallen. Zij adviseerde deze taak te geven aan de ambtenaar die
persoonlijke affiniteit, financiële vaardigheid en voldoende kennis over het eigen stadsdeel
bezit.

Gebrek aan informatie
De ervaring van werkgroep KOS is dat de percentageregelingen wel redelijk bekend zijn in
de stadsdeelraden. Toch klagen de meeste wethouders over gebrek aan informatie over de
percentageregelingen. In de Rivierenbuurt en in Oost hebben ambtenaren de opdracht
gekregen uit te zoeken hoe de percentageregelingen moeten worden toegepast. In de
Rivierenbuurt kon men de informatie echter niet op tafel krijgen. In Oost was men
verbaasd toen bleek dat het toepassen van de percentageregelingen niet verplicht is. In
Zuid hebben de wethouders van Wonen, Stadsdeelwerken en Welzijn zich gezamenlijk
over het probleem gebogen, maar ook zij bleken niet over de benodigde informatie te
beschikken. De wethouder in Zuid Oost merkte op dat de adviesorganen van de centrale
stad zich al in de beginfase van de decentralisatie sterk hadden moeten maken voor de zo
nodige bekendheid met de percentageregelingen en hierover goede informatie hadden
moeten verstrekken aan de deelraden. Zij klaagde over het gebrek aan informatie over de
bestaande kunstwerken: zijn ze van de deelraad? VM welke kunstenaar? Hoe en door wie
moeten ze worden onderhouden?
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Een andere wethouder merkte op geen gebrek te hebben aan informatie, ‘omdat beeldende
kunst toch niet bovenaan de prioriteitenlijst staat’.

Advies vanuit de centrale stad
De deelraden hebben duidelijk behoefte aan informatie over de toepassing van de
percentageregelingen. De werkgroep KOS heeft gemerkt dat de deelraden open staan voor
advies vanuit de centrale stad, mits zij zelf een stimulerende rol vervult. Noord en Osdorp,
de twee ‘oudste’ stadsdelen, zijn zeer tevreden over de samenwerking met de werkgroepen
van de centrale stad. In Osdorp zijn de afgelopen tien jaar veel kunstwerken geplaatst. De
wethouder is heel positief over de functie van kwaliteitsbewaking van de werkgroep Kunst
Nieuwe Stad. In Noord worden in samenwerking met KOS kunstprojecten uitgevoerd in
het Buikslotermeerpark. De adviescommissie levert diensten en geld, de deelraad regelt de
, aanleg. KOS plaatste tijdens het interview wel een kanttekening bij deze taakverdeling; zij
I zou willen dat de deelraad een meer initiërende, prikkelende rol vervult.
Over de noodzaak van kwaliteitsbewaking, waarop de adviescommissies veui de centrale
stad zich voorstaan, zijn de meningen verdeeld bij de stadsdelen. Al genoemd is dat veel
stadsdeelbestuurders zich vaak sterk verantwoordelijk voelen voor de mogelijkheid van
j inspraak voor de bewoners. Kwaliteit en inspraak worden gezien als twee tegengestelde
' belangen.
Een andere reden van de deelraden om niet of slechts incidenteel het advies van de
centrale stad te vragen, is dat zij eigen adviescommissies (willen) hebben. De toenmalige
wethouder Cultuur van De Pijp heeft in 1986, bij de start van de stadsdeelraad, de
percentageregelingen laten uitzoeken door een ambtenaar. De toepassing ervan bleek niet
verplicht te zijn. Omdat deze wethouder uitgesproken plannen had voor het kunstbeleid
van De Pijp, heeft hij een eigen adviescommissie voor beeldende kunst in het leven
geroepen. In Bos en Lommer en in Slotervaart/Overtoomse Veld wil men zelfstandig
kunnen opereren. De wethouder van deze laatste deelraad wil wel advies, maar alleen als
het gratis is. De wethouder van Zuid tenslotte is heel kritisch over de samenwerking met
KOS. Zij mist in de tot nu toe gerealiseerde kunstwerken de invloed van de gewone burger.
Het opdrachtencircuit is naar haar mening heel gesloten. Zij wil de eigen professionele
kunstenaars een kans geven. Ook vindt zij het slecht dat er niet een soort commissie van
beroep is bij kunstopdrachten, waardoor de adviescommissies van de centrale stad een
grote machtspositie heeft. De werkgroep KOS benadrukte echter dat betrokkenen hun
stem tegen een standpunt van een werkgroep van de centrale stad kunnen laten horen bij
de Commissie van Advies voor de Beeldende Kunst. De wethouder van Zuid opperde dat
de deelraad invloed kan blijven houden door zelf geld voor de toepassing van de
percentageregelingen te reserveren.
Slotervaart/Overtoomse Veld heeft ook een commissie tot zijn beschikking, de ‘Commissie
Kunst Intern’; deze zal ook de percentageregelingen gaan behandelen en het Dagelijks

63

Bestuur adviseren. De wethouder vindt dat de centrale stad de expertise en adviesstructuur
moet overdragen aan de deelraad, dat is tot op heden niet gebeurd. In drie stadsdelen heeft
men plannen om een eigen commissie in te stellen. In de Rivierenbuurt wil men per
opdracht een adviescommissie gaan formeren van betrokken ambtenaren, bewoners en
kunstenaars, in Geuzenveld/Slotervaart een ‘platform’ van betrokken ambtenaren uit de
diverse sectoren. In Bos en Lommer gaat de wethouder voorstellen een werkgroep samen
te stellen met mensen uit diverse sectoren en uit de wijk. Deze commissie zal voorstellen
voor de percentageregeling moeten gaan formuleren. De wethouder voorspelde dat de
werkgroep KOS incidenteel om deskundig advies zal worden gevraagd. Wel verstrekt KOS
de deelraad subsidie en advies voor een structuurplan voor het Bos en Lommerplein en
omgeving.

Het Fonds Kunst en Woningbouw
In 1979 werd door de toenmalige wethouder van Volkshuisvesting Jan Schaefer de
zogenaamde pot ‘Decoratieve Voorzieningen’ ingesteld ten behoeve van kunst bij sociale
woningbouw. Sindsdien beschikte de Bouw- en Woningdienst Amsterdam van
Volkshuisvesting over een kunstbudget dat eerst zeven ton bedroeg en sinds 1985 vijf ton
bedraagt. Het fonds heet nu ‘Kunst en Woningbouw’.
Het Fonds Kunst en Woningbouw is opgenomen in het Stadsvernieuwingsfonds, dat
versleuteld is over de stadsdelen waar stadsvernieuwing plaatsvindt. Medio 1991 zijn dat de
negen stadsdelen die binnen de ringweg gesitueerd zijn. De stadsdelen Osdorp,
Slotervaart/Overtoomseveld, Buitenveldert, Geuzenveld/Slotermeer en Zuid Oost hebben
dus geen recht op gelden uit dit fonds. Deze verdeling is afhankelijk van het al dan niet
plaatsvinden V2m stadsvernieuwing in de ctfzonderlijke stadsdelen.
Het grootste deel van het Stadsvernieuwingsfonds wordt besteed aan ‘contingentprojecten’,
een deel is vrij besteedbaar. In dat laatste deel is het Fonds Kunst en Woningbouw
opgenomen. Dit bedrag is niet geoormerkt voor kunst. Evenals bij de percentageregelingen
geldt dat de stadsdelen zelf over de besteding mogen beslissen.
De werkgroep KOS adviseert en begeleidt bij de opdrachten van Volkshuisvesting. Zoals
dat in de stad gebruikelijk is, worden ook de architect, de opdrachtgever en de
(toekomstige) bewoners bij de opdrachtformulering en de keuze van de kunstenaar
betrokken.
In het begin werd kunst vooral bij de nieuwbouw in de stadsvernieuwingsgebieden
geplaatst. Later werd het werkterrein verbreed. In 1984 is bijvoorbeeld aandacht besteed
aan kunst bij woningverbetering en in het jaar daarop aan de oudere nieuwbouw uit de
eerste jaren van de stadsvernieuwing. In 1986 werd een experiment opgezet voor
produktontwikkeling, waarbij gewerkt werd met industriële vormgevers. Ook is met
kunsttoepassingen ingespeeld op de ontwikkeling van een gebied, zoals bijvoorbeeld
Entrepot-West en het Werfterrein.
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Het ging de afgelopen jaren om zeer uiteenlopende kunsttoepassingen. In de begintijd
werd nog gestreefd naar een totale vormgeving van de bebouwde omgeving, waarbij
nuttigheidsaspecten een grote rol speelden, later echter kwam de nadruk meer te liggen op
het autonome kunstwerk.
Van een autonoom kunstwerk wordt doorgaans vereist dat het de directe omgeving
beïnvloedt. Ingeval van kunst bij woningbouw wordt het kunstwerk vaak in de onmiddellijke
woonomgeving geplaatst. Zo worden de bewoners er dagelijks mee geconfronteerd, of men
wil of niet.
Volkshuisvesting wil weliswaar streven naar kunsttoepassingen die op een duidelijke wijze
een relatie met het gebouw zullen hebben, maar wil door middel van andere
kunsttoepassingen dan autonome beeldende kunst tot een grotere samenhang komen
tussen kunst en woningbouw.
f( Er zijn verschillende kunstvormen mogelijk. Per opdrachtsituatie wordt door de
betrokkenen beoordeeld welke kunstvorm het best tot zijn recht komt. Onderscheiden
wordt:
- produktontwikkeling: vormgeving van een bouwkundig, functioneel element;
- geïntegreerde toepassing: vormgeving van een bouwkundig niet-functioneel element;
- autonome toepassing: vormgeving van een niet-bouwkundig, niet-functioneel element;
- interdisciplinaire kunsttoepassing: vormgeving in combinatie met niet-beeldende
kunsttoepassing.
Het Fonds Kunst en Woningbouw is te beschouwen als een ‘extra voorziening’. De post viel
tot de versleuteling onder het centrale beheer van de Bouw- en Woningdienst en werd van
bovenaf toegekend aan een substantieel project in een buurt, op basis van projectaanbod.
De procedure was dat een buurt een aanbod deed, waarna de Bouw- en Woningdienst de
keuze bepaalde. Dit is een opmerkelijk verschil met andere regelingen die er zijn voor het
verlenen van opdrachten in het kader van beeldende kunsten in de openbare ruimte. De
pcrcentageregelingen worden bijvoorbeeld toegepast naar aanleiding van en op
vastgestelde projecten. Het toe te kennen bedrag hangt af van de bouwsom van het project
(2%-regeling) of de grondexploitatiekosten (%-regeling). Bij het Fonds Kunst en
i Woningbouw staat het bedrag vast. Vóór de versleuteling ging het geld naar buurten met
actieve bewoners (die vaak gestimuleerd werden door plaatselijke kunstenaars) en actieve
projectleiders Volksontwikkeling. In een later stadium kwam de post overigens onder
beheer van Han Michel"*^, die de procedure van toekenning enigszins wijzigde: aan de meer
interessante bouwlocaties werd een kunstopdracht gekoppeld.'*
Sedert 1 januari 1991 wordt het Fonds Kunst en Woningbouw via het
Stadsvernieuwingsfonds versleuteld over negen deelraden, de binnenstad en de IJ-oevers.
Voor dit jaar is ƒ 150.000 gereserveerd voor projecten aan de IJ-oevers en in de binnenstad.
Inmiddels is de overige ƒ 350.000 over de deelraden verdeeld. Het Fonds Kunst en
Woningbouw is op die manier gefragmenteerd, maar dat niet alleen, het is nu ook vrij en
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dus anders besteedbaar: men is niet verplieht het bedrag - de in beginsel voor kunst
bedoelde gelden uit het Stadsvernieuwingsfonds - daadwerkelijk aan kunst te besteden.

Toepassing Kunst en Woningbouw bij de deelraden
Tijdens onze interviewronde in april 1991 was de versleuteling van het Fonds Kunst en
Woningbouw - voorheen de post Decoratieve Voorzieningen - bij slechts twee
stadsdeelraden bekend. Door de oproep van wethouder Baak van Kunstzaken én
stadsdelen aan alle stadsdeelwethouders cultuur om op een bijeenkomst (dd. 22 mei 1991)
de kwesties als Kunst en Woningbouw, het beleidsonderdeel kleinschalige opdrachten en
de percentageregelingen te bespreken en te verhelderen, weten de wethouders en
ambtenaren sinds kort af van de versleuteling van dit geld via het Stadsvernieuwingsfonds.
In de meeste deelraden met stadsvernieuwing is het versleutelde geld geruisloos in het
totale Stadsvernieuwingsfonds verdwenen.
In Westerpark was men niet bekend met de versleuteling van het fonds. Desalniettemin
vindt men in deze deelraad de relatie kunst en woningbouw erg belangrijk, zo benadrukte
de wethouder Welzijn. In de toekomst wil men hier bij nieuwbouw een bepaald budget
reserveren voor beeldende kunst. Jaarlijks zal er echter intern beslist moeten worden of
kunstprojecten voorrang krijgen boven welzijnsvoorzieningen.
In stadsdeel Oud West vernam men pas tijdens het interview vem het Fonds Kunst en
Woningbouw en de versleuteling daarvan. Als reactie op dit nieuws zei men dat het
weliswatir een goede zaak is dat dit bedrag over de stadsdelen verdeeld wordt, maar dat
men bang is dat wanneer het bedrag zonder voorwaarden of eisen versleuteld wordt, het
geld aan andere dingen besteed zal worden.
In Watergraafsmeer zullen in 1992 twee projecten uitgevoerd worden met de versleutelde
gelden.
De twee leden van de werkgroep KOS die wij interviewden, gaven als commentaar op onze
bevinding dat niet alleen de versleuteling maar ook het fonds zelf zo weinig bekend is in de
deelraden, dat ook slechts heel weinig projectleiders van de Bouw en Woningdienst van
deze voorziening op de hoogte waren. De informatie over het fonds verliep tot het moment
van de versleuteling eerder via andere kanalen, zoals bijvoorbeeld een architect die een
projectleider attent maakte op de voorziening.
KOS stelt dan ook voor de woningbouwverenigingen in te schakelen. Meteen aan het begin
van een bouwproces kunnen deze ingelicht worden over de mogelijkheid om per stadsdeel
de versleutelde f 16.000,- aan kunst en openbare ruimte te besteden. De
woningbouwvereniging kan dan vervolgens zelf bij het betreffende stadsdeel aankloppen
met een voorstel en een verzoek geld te reserveren. KOS en andere werkgroepen van de
Commissie van Advies voor Beeldende Kunst zouden op de oude voet kunnen doorgaan
door ideeën aan te dragen en te bemiddelen tussen kunstenaars en opdrachtgevers.
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Algemene indruk
De geïnterviewde wethouders en ambtenaren Welzijn gaven bijna allen aan niet (volledig)
op de hoogte te zijn van de te volgen en gevolgde procedures. De werkgroep KOS heeft
ervaren dat onbekendheid met de percentageregelingen en het Fonds Kunst en
Woningbouw leidt tot een afwachtende houding van wethouders en ambtenaren. Ook zijn
sommige stadsdeelwethouders er niet van op de hoogte, of er binnen de begroting van het
stadsdeel gelden zijn gereserveerd voor een toepassing van de regelingen en of die gelden
zijn uitgegeven.
De stadsdeelraden hebben de percentageregelingen nog niet duidelijk binnen de eigen
ambtelijke structuur ondergebracht.
De werkgroep KOS ervaart dit als zeer belemmerend voor de uitvoering van haar
adviestaak. Zij moet zich tegenwoordig eerst door een ambtelijke molen heenworstelen,
terwijl zij voorheen direct kon onderhandelen met projectleiders.
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Hoofdstuk 8: Samenvatting en concluderende
opmerkingen

Amsterdam in de toekomst
In het eerste rapport van de Commissie Kunstenplan ter voorbereiding op het Amsterdams
Kunstenplan, wordt Amsterdam voornamelijk beschouwd als ‘het Nederlemdse centrum
van kunst en cultuur’. De functie van ‘de grote cultuurstad Amsterdam’ is het uitgangspunt.
Over de relatie tussen deelraden en kunstbeleid wordt het volgende opgemerkt: ‘In een
stadswijk kunnen belangrijke dingen tot stand gebracht worden, die de bevolking kennis
laten maken met diverse kunstuitingen. Het blijven wel Amsterdamse wijken, zodat aan de
kwaliteit eisen gesteld moeten worden. Voorkomen moet worden dat er een soort
dorpspolitiek gevoerd gaat worden, inclusief vormen van bescherming van toevallig in de
buurt gevestigde groepen en kunstenaars. Dat heeft niets meer met grootstedelijk
kunstbeleid te maken. De voorzieningen voor de professionele en amateuristische
kunstbeoefening moeten centraal beheerd blijven, omdat de actieve en passieve
kunstparticipatie zich nooit houdt aan de deelraadgrenzen’.
Amsterdam als kunstcentrum met internationale allure blijft beperkt tot de stad binnen de
grachtengordel en het Museumplein. De stadsdeelbestuurders kunnen hier in hun
kunstbeleid slechts van profiteren als zij dit gegeven accepteren en ervan uitgaan dat de
eigen bewoners voor het aanbod aan schone kunsten in de binnenstad dienen te zijn - met
uitzondering van beeldende kunst in de openbare ruimte. Door aanbod en afname van
kunst via de gevestigde kanalen in de sociaal-culturele accommodaties te stimuleren
kunnen de deelraden zich richten op de eigen bewoners. Voor de decentralisatie was deze
scheiding tussen de stad binnen de grachtengordel en de stadswijken ook al aanwezig, nu is
het contrast aangescherpt. Er is sprake van een strengere scheiding tussen kunstbeleid in
het centrum en sociaal-cultureel beleid in de stadsdelen. Voorheen was er wat betreft kunst
in de wijken sprake van een compromis in het dilemma tussen uitgaan van de vraag van de
bewoners of van de kwaliteit van het kunstaanbod. Via een systeem van gedwongen
winkelnering namen de wijkcentra af van een door de Amsterdamse Kunstraad op kwaliteit
getoetst aanbod van de stichting JAM. Na de decentralisatie zijn de deelraden echter vrij in
de besteding van het budget.
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De binnengemeentelijke decentralisatie in technisch opzicht
De binnengemeentelijke decentralisatie van bestuur en beleid voor de kunst in Amsterdam
blijkt op twee niveau’s als onzorgvuldig te zijn ervaren. Ten eerste in technisch opzicht.
Stadsdeelbestuurders klagen over een groot gebrek aan informatie en deskundigheid wat
betreft het toepassen van regelingen, de wenselijkheid en mogelijkheden om een eigen
kunstbeleid te formuleren en inhoudelijke adviezen. Met name over de procedures met
betrekking tot de gemeentelijke opdrachten op het gebied van de beeldende kunst heerst
veel onduidelijkheid, zowel bij de centrale stad als bij de stadsdeelraden. Onbekendheid
met de percentageregelingen en het Fonds Kunst en Woningbouw leidt tot een
afwachtende houding van wethouders en ambtenaren. De stadsdeelraden hebben de
percentageregelingen nog niet duidelijk binnen de eigen ambtelijke structuur
ondergebracht.
Bij de discussie over gedecentraliseerde bevoegdheden over kunst gaat het zowel op
centraal niveau als op stadsdeelniveau vooral om geld: het verdelen van een beperkt
beschikbaar budget voor culturele initiatieven. Daarbij wordt de binnengemeentelijke
decentralisatie door alle stadsdeelraden opgevat als een bezuinigingsoperatie. Door gebrek
aan ambtelijke capaciteit en financiële middelen kunnen de deelraden slechts functioneren
als beheerders, en niet als beleidmakers. Dit geldt zeker op het gebied van de kunsten.
Onbekendheid met de aanwezigheid van overgehevelde gelden, met de mogelijkheden voor
kunstbeleid en met de technische procedures spelen bij de bestuurders van de stadsdelen
parten. De informatie hierover is voornamelijk verlopen via notities. Om te bepalen hoe
kunstbeleid zou kunnen worden uitgevoerd binnen het eigen stadsdeel, is het nodig dit
beleid voor het eigen stadsdeel te formuleren. Maar zolang tijd en geld elders harder nodig
zijn en de informatie gebrekkig is, krijgt kunst op stadsdeelniveau weinig prioriteit, en blijft
het beleid steken in de retoriek van het programma-akkoord.
De stadsdeelbestuurders blijken zich vooral bezig te houden met de organisatorische
aspecten van kunst in de wijken. Inhoudelijke discussies over de kwaliteit en de
samenstelling van het kunstaanbod, die in de kunstpolitiek van de centrale stad veel
aandacht krijgen, worden op stadsdeelniveau zo goed als niet gevoerd. De kwaliteit van de
kunst en de soort kunst die aan de bewoners wordt aangeboden is afhankelijk van het
aanbod aan kunstactiviteiten van de stichting JAM. Vormend optreden via het onderwijs
heeft overigens ook de aandacht van de stadsdeelbestuurders.
Vóór de decentralisatie speelden de stichting JAM en de wijkopbouworganen de hoofdrol
bij het aanbod van kunst in de wijken. Deze waren de afgelopen twee decennia de peilers
voor de uitvoering van het Amsterdamse kunstspreidingsbeleid (toen Kunst in de Wijken
genoemd). Hoewel enkele nieuwe stadsdeelbestuurders de neiging hebben opnieuw het
wiel uit te willen vinden, is deze situatie door de overheveling van de gelden grotendeels
alleen in formeel opzicht veranderd.
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De binnengemeentelijke decentralisatie in cultuurpolitiek opzicht
Ten tweede heeft de binnengemeentelijke decentralisatie in cultuurpolitiek opzicht
verwarring opgeroepen. Kunst is een taak van de centrale stad. Doordat echter wèl de
bevoegdheid voor het uitvoeren van de percentageregelingen en de besteding van een deel
van de spreidingsgelden overgeheveld zijn, voelen de stadsdeelbestuurders zich
verantwoordelijk voor het voeren van een eigen kunstbeleid. De taakverdeling tussen
centrale stad en stadsdelen op het gebied van kunstbeleid is niet voldoende besproken. Wel
zijn de meeste stadsdeelbestuurders het erover eens dat kunst met grootstedelijke allure
onder de verantwoordelijkheid van de centrale stad moet blijven. Amsterdam moet haar
culturele uitstraling behouden. De meeste deelraden zien dan ook hun kunstbeleid als
aanvulling op dat van de centrale stad. ‘De centrale stad richt zich op activiteiten met
nationale allure, een deelraad richt zich op de eigen bewoners’. Alleen in Zuid denkt men
ambitieuzer over kunstbeleid. Dit is begrijpelijk, omdat deze deelraad bijna alle
grootstedelijke voorzieningen binnen zijn grenzen heeft.
la-Amsterdam wordt op stadsdeelniveau veel waarde gehecht aan de positieve
maatschappelijke effecten vanjcutjst; kunst als integratiemiddcl, kunst voor de eigen
bewoners. ‘Bewoners met kunst in aanraking brengen’ is dikwijls genoemd door de
ambtenaren en wethouders. Uit de gesprekken blijkt dat daarbij voornamelijk wordt
gedacht aan beeldende kunst. Voor een professioneel aanbod van podiumkunsten
beschikken de deelraden niet over voldoende accommodatie en financiële middelen. Om
die reden zien zij dat als een taak van de centrale stad.
Dezelfde tweedeling is te vinden in de overgehevelde gelden voor kunst. Enerzijds
betreffen deze een aanbod van podiumkunsten in een sociaal-culturele ambiance,
anderzijds specifiek de beeldende kunsten. Kunst, en vooral beeldende kunst, wordt door
de stadsdeelbestuurders vaak gezien als een luxe. Wel willen alle stadsdeelbestuurders de
bewoners mogelijkheden bieden, desgewenst deel te nemen aan kunstzinnige activiteiten.
Zij gaan daarbij uit van de in het eigen stadsdeel aanwezige accommodaties en het aanbod
van de Stichting JAM via de wijkopbouworganen. Festivals krijgen veel prioriteit, vooral in
de stadsdelen met een multiculturele bevolkingssamenstelling. Zowel een goedlopend
festival als een beeldend kunstwerk in het eigen stadsdeel geven een deelraad een mooie
kans zich te profileren, zowel extern als naar de eigen bewoners toe.
De taakafbakening tussen centrale stad en stadsdelen is zowel op technisch niveau als op
cultuurpolitiek niveau nog onvoldoende uitgekristalliseerd. Hetzelfde geldt voor de
taakafbakening tussen stadsdeelbesturen en wijkopbouworganen. De discussie over
kunstspreiding wordt momenteel nauwelijks gevoerd bij de centrale stad. Toch is er de
afgelopen twee decennia veel tot stand gebracht op het gebied van kunstspreiding, zowel
wat betreft het aanbod van kunst in de wijken als op scholen. Ook heeft zich in de loop der
jaren een netwerk van bewoners ontwikkeld in de verschillende wijken.
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Slot
Kenmerkend voor het Amsterdamse kunstbeleid is dat het zich sinds het begin van deze
eeuw enerzijds richt op (inter)nationale kunst, anderzijds op kunst voor de eigen bewoners.
Tijdens de verwarring rond de decentralisatie heeft de eerste de meeste aandacht gekregen.
Uit onze oriëntatie blijkt dat er wat betreft aanbod en afname van de kunsten (nog)Aveinig
is-veranderd sinds de decentralisatie. Kunst is centraal gebleven. De spreidingsgeldEiT'zijn
versleuteld via het Stadsdeelfonds aan de deelraden, die deze bijna alle bestemmen voor
activiteiten via de wijkcentra. Omdat de deelraden vaak nog traag besluiten over de
besteding van de gelden, verloopt het aanbod van kunst in de stadsdelen nog niet zo
voorspoedig. Van een verschil in afname van activiteiten na de decentralisatie is echter
(nog) geen sprake - noch in hoeveelheid, noch in soort. Wel dreigt het aambod van kunst op
scholen af te nemen door de versleuteling van de hiervoor bestemde gelden over zestien
deelraden.
Doordat ook het budget voor beeldende kunst via het Stadsvernieuwingsfonds is
versleuteld en de bevoegdheid voor het uitvoeren van de percentageregelingen zijn
overgeheveld naar de deelraden, is de scheidslijn in verantwoordelijkheden voor een
aanbod van professionele kunsten en een aanbod van kunst in de wijken vertroebeld. Om
die reden is het kunstbeleid veranderd door de decentralisatie. Door de komst van de
deelraden dient de stad Amsterdam rekening te houden met zestien delgemeenten die elk
op eigen manier een kunstaanbod voor de eigen inwoners ambiëren.
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Noten

1. A.F. Leemans e.a., Deelraden nader bekeken; eindrapport. Amsterdam, 1986.
2. Tien jaar geleden startten zowel in Amsterdam als Rotterdam enkele deelraden. In beide
steden gebeurde dit vanuit de filosofie het bestuur dichter bij de mensen te brengen.
Rotterdam is echter minder vergaand gedecentraliseerd. In Amsterdam hebben de
stadsdelen de status van gemeente gekregen. De stadsdeelbestuurders hebben meer
bevoegdheden en verantwoordelijkheden gekregen dan de deelgemeentebestuurders in
Rotterdam. In Rotterdam zijn alleen de taken gedecentraliseerd, die op wijkniveau
uitvoerbaar zijn. De niet-gedecentraliseerde taken zijn echter bespreekbaar voor de
deelgemeentebesturen in ‘complementaire besturen’. Het centrale bestuur blijft daarbij de
eindbeslisser. De gemeentelijke diensten krijgen wel geld van de deelgemeentebesturen,
maar vjillen onder het centrale bestuur en worden politiek ook centraal gestuurd. De
deskundigheid, informatiekanalen en ambtelijke capaciteit zijn daardoor niet versnipperd.
Er zijn bijna geen diensten gedecentraliseerd, in Rotterdam is sprake van een
gedeconcentreerd ambtelijk apparaat.
3. Knol, F.A., Bevolking en voorzieningen in de vier grote steden. Rijswijk, Sociaal en
Cultureel Planbureau, cahier nr. 53,1986; p.33.
4. Knol, F.A., Veranderingen in het ruimtelijke patroon van het gebruik van culturele
voorzieningen. In: Rooilijn, Universiteit van Amsterdam, januari (1) 1988; p.14.
5.1. Boogaarts, Kunst en cultuur in Amsterdam; een inventarisatie van de financiële
ontwikkelingen, publicatie van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid, april
1989; p.23.
6. Boekman schetst deze ontwikkeling in zijn proefschift aan de hand van de orkesten:
naarmate het orkest meer een zaak werd van algemeen belang en ophield een genoegen te
zijn van een sociaal geselecteerde groep, trokken de vermogenden zich terug. Emanuel
Boekman, Overheid en Kunst in Nederland. Amsterdam, Boekmanstichting/Van Gennep,
derde druk 1989; pp. 143-147.
7. H.O. van den Berg, Van leverancier tot makelaar. De toekomst van het kunstbeleid in
Amsterdam. Amsterdam, Cenario, december 1989; p. 8.
8. Uit bovenstaande valt overigens op te maken dat er in het Amsterdamse kunstbeleid een
duidelijk onderscheid wordt gemaakt tussen beeldende kunst en de overige kunsten.
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Behalve door de aard van de kunsten komt dit ook door de verschillende adviescommissies
en procedures.
9. Bron ondermeer; M. Kleijwegt en A. Scherphuis, ‘Amsterdam bestaat niet meer’. In; Vrij
Nederland, 4 mei 1991.
10. Zie het Program-akkoord 1990-1994; p.26 en de brief gericht aan de bewoners van de
toekomstige deelraad, Gemeente Amsterdam, Voorlichting en Externe Betrekkingen
(19910917 B-24), dd. 17 september 1991.
11. De Kunstroute is een reeks decoratieve voorzieningen in stadsdeel De Pijp, opgericht
op inititiatief van plaatselijke kunstenaars in samenwerking met het stadsdeelbestuur.
12. Zoals bijvoorbeeld de bibliotheek, het Polanentheater, grotere atelierwoningen.
13. Voluit; het Wilhelmina Gasthuisterrein, voorheen een ziekenhuis, na sluiting gekraakt
en nu verbouwd tot woon- en werkeenheden. Tetterode is ook een voormalig kraakpand.
14. Dit is een samentrekking van harmonie, fanfare en brassbands.
15. Ook op centraal niveau zijn kunstzaken en onderwijs - overigens ook de
gedecentraliseerde stadsdelen - in dezelfde portefeuille ondergebracht.
16. Geen enkele deelraad had ten tijde van het interview een aparte cultuurnota. Wel
hadden de meeste het voornemen om er een te schrijven. Drie stadsdeelraden kiezen er
bewust voor geen nota kunstbeleid te schrijven. Geuzenveld/Slotermeer wil juist de
discussie aanzwengelen bij verschillende belanghebbenden en daarom geen plannen op
papier vastleggen. De wethouder van De Baarsjes gaat uit van het beschikbare budget,
zonder verder beleid. De ambtenaar van Oost heeft vorig jaar een nota Kunstbeleid Oost
willen schrijven, maar realiseerde zich dat het slechts een soort inventarisatie van
initiatieven zou worden, met uitspraken over welke bestaande en nieuwe initiatieven door
de deelraad gesubsidieerd/gestimuleerd zouden moeten worden.
17. We hebben niet alleen voor de overzichtelijkheid besloten de budgetten voor
kunstspreiding en beeldende kunst afzonderlijk te bespreken. Een andere reden is dat de
budgetten sterk verschillen; voor beeldende kunst gaat het om regelingen maar niet zozeer
geld, voor sociaal-culturele activiteiten is het eerder geld zonder regelingen.
18. Het is mogelijk dat de betrokken ambtenaar dit wel wist. Deze is tenslotte nauwer
betrokken bij het werkveld. We hebben slechts in enkele gevallen zowel de wethouder als
de ambtenaar gesproken.
19. Schriftelijke reactie van het Dagelijks Bestuur van Westerpark dd. 16 mei 1990 op de
conceptvoordracht ‘Afronding afsplitsing budgetten kunst’ van de wethouder Kunstzaken
dd. 12 februari 1991. Deze conceptvoordracht kwam voort uit het voorstel van 31 januari
1990 van de raadsleden Cnoop Koopmans en Dirkmaat inzake de Stichting JAM
(Gemeenteblad afd. 1. nr. 141; p. 293).
20. Standpunt van het College van Burgemeester en Wethouders van Amsterdam naar
aanleiding van de reacties van de deelraden op het voorstel, zoals verwoord in een
beleidsnotitie van de commissie voor cultuur, educatie, jeugdzaken en bestuurlijke
betrekkingen dd. 13 februari 1991 (zie ook noot 33).
21. Zo wordt een grootschalige manifestatie toch weer betaald door centrale stad!
22. Bij budgetfinanciering krijgt de gesubsidieerde een vast bedrag, waarop zijn inkomsten
(op korte termijn) niet in mindering worden gebracht. Hij kan zo zelfstandig op de markt
opereren. Zie hiervoor; Hans Abbing, Een Economie van de Kunsten. Groningen, 1989; p.7.
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23. Zie verder hoofdstuk zeven, de paragraaf over sponsoring bij beeldende kunst.
24. De afgelopen tien jaar verzorgde Osdorp het exploitatietekort van dit cultureel
centrum. Op een gegeven moment is tweederde van het budget onder het beheer van
centrale stad teruggebracht. Bij de decentralisatie in 1990 is dit deel weer overgeheveld van
de centrale stad naar de stadsdeelraden van Geuzenveld/Slotermeer en
Slotervaart/Overtoomseveld. Sindsdien wordt De Meervaart dus betaald door drie
stadsdelen. De twee laatstgenoemde willen liever dat Osdorp de volledige
verantwoordelijkheid voor De Meervaart krijgt, zowel in financieel als beleidsmatig
opzicht. Osdorp staat hier positief tegenover en voerde ten tijde van de interviewronde
besprekingen met de centrale stad. De wethouder van Osdorp vindt dit ook praktischer,
omdat overleg tussen drie deelraden heel lastig is en extra bureaucratische rompslomp met
zich meebrengt.
De wethouder van Osdorp probeert te komen tot een meerjaren subsidieregeling. In 1988,
1989 en 1990 werd er gewerkt met een soort budgetfinanciering voor De Meervaart. Vanaf
1992 wordt er met echte budgetfinanciering gewerkt bij De Meervaart, waarbij goede
produktafspraken gemaakt zullen worden en De Meervaart eigen verantwoordelijkheid
krijgt; 1991 is een overgangsjaar.
25. Dit is een voormalig badhuis; men biedt hier een scholingsprogramma op het gebied
van theater.
26. In de missive voor de begroting van 1991 van Oost wordt hierover het volgende
opgemerkt: ‘De Artotheek Oost zal als middel ter verspreiding van beeldende kunst actief
worden ondersteund. (...) Dit, in gezamenlijk overleg met de artotheken Osdorp,
Westerpark, Zuid-Oost, de centrale stad, het Stedelijk Museum en de Stichting Beeldende
Kunst. Het specifieke karakter van de Artotheek Oost, een geïntegreerd ‘kunstencentrum’
met uitleen, exposities, lezingen en concerten, met een grootstedelijke uitstraling, spreekt
ons zeer aan. Nu de artotheek onder de verantwoordelijkheid is gekomen van het
stadsdeelbestuur zal de aandacht ook meer gericht worden op de vraag welke positie de
artotheek als cultureel centrum in het stadsdeelgebied kan innemen en wat het centrum
voor de eigen inwoners van Oost kan betekenen’. Uit: Missive Begroting 1991, Stadsdeel
Oost; p.39.
27. Zie: Spreiding in de Groei, Ongepubliceerde conceptnota van de Amsterdamse
Kunstraad, 1983; p.34.
28. Idem; p.45.
29. In het midden van de jaren zeventig hebben de besturen van de Vereniging Jeugd en
Muziek Amsterdam (1949) en de Amsterdamse Kunstraad geprobeerd de Stichting Crocus
(ter bevordering van Creativiteits Ontwikkeling en Culturele Spreiding) in het leven te
roepen. De Stichting Crocus diende een uitvoerend lichaam te zijn, vergelijkbaar met de
Rotterdamse Kunststichting in Rotterdam. De toenmalige Commissie van Bijstand voelde
er echter niets voor om op deze wijze de Amsterdamse Kunstraad uitvoerende
bevoegdheden te geven. De ideeën die aan het plan Crocus ten grondslag lagen werden
ondergebracht in de vervolgens opgerichte Stichting JAM.
Zie voor een volledig overzicht van de beleidsvoornemens voor de Stichting JAM: Nota
Tussen Kunst en Cultuur, 1986; pp.19-31.
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30. Organisatie en begeleiding van kunstactiviteiten op scholen en in de wijken vormen het
leeuwedeel van de werkzaamheden van de stichting JAM. Daarnaast werkt JAM veel
samen met andere organisaties op het gebied van de professionele kunstbeoefening, de
kunstzinnige vorming, de amateuristische kunstbeoefening en de publiekswerving. Ook
organiseert en ondersteunt zij bijvoorbeeld ’s zomers de jaarlijkse theatervoorstellingen in
het Amsterdamse Bos, schoolconcerten, de Kunstschooldag en Trommelen op de Beurs.
Bron: W. Stork e.a.. Kunstaanbod onderwijs 199111992. Amsterdcim, Stichting JAM 1991;
pp.4-5.
31. Bron: Brief van de Amsterdamse Kunstraad gericht aan de afdeling Kunstzaken, dd. 30
augustus 1990.
32. In: Brief van de Amsterdamse Kunstraad gericht aan de wethouder van Cultuur, dd. 29
maart 1990.
33. Zie: Conceptvoordracht Afronding Afsplitsing Budgetten Kunst, verstuurd door de
wethouder van cultuur van de centrale stad dd. 17 april 1990 naar alle
stadsdeelbestuurders. Uit de schriftelijke reactie van de stadsdeelwethouders blijkt dat er
grote onduidelijkheid bestond over de reden van afsplitsing.
34. Aldus de directeur van de stichting JAM. De afsplitsing van de spreidingsgelden werd
door enkele personen met wie wij spraken omschreven als ‘niet meer dan een fooi voor de
lobby”, ‘een cadeautje’ en ‘een politiek spelletje’. Ook werd opgemerkt dat het niet toevallig
is dat de percentagerelingen en de spreidingsgelden werden afgesplitst. De
percentageregelingen zijn zo complex, dat de afdeling Kunstzaken de overheveling daarvan
zag als een taakverlichting. Bovendien bestond over de stichting JAM onvrede in de
periode voor de decentralisatie.
35. Voor alle volledigheid: het resterende bedrag (ƒ 63.570) staat nog op de begroting
gereserveerd voor de kunstspreiding in de binnenstad, die in 1994 een eigen deelraad krijgt.
36. Bron: interview directeur stichting JAM.
37. Ofwel, zoals een van de respondenten formuleerde: ‘De cultuurspreiding was al voor de
decentralisatie verbureaucratiseerd’.
38. De werkgroep Kunst Oude Stad (KOS) - voorheen werkgroep Kunst in Mokum (KIM)
- is een werkgroep van de Commissie van Advies voor de Beeldende Kunst met als
werkgebied de ‘vooroorlogse stad’ (ongeveer samenvallend met de stad binnen de
ringweg). De werkgroep Kunst Nieuwe Stad (KNS) is voortgekomen uit de werkgroep
Gaasperdam en heeft als werkgebied de na-oorlogse stad (de stadsdelen buiten de
ringweg).
39. Bron: ‘Nota percentageregelingen beeldende kunst’. In: Gemeenteblad Amsterdam
1987, afd.1, nr.1996; p.5284.
40. Idem; p.5267.
41. Voor alle duidelijkheid: de centrale stad heeft dus niet een apart budget waarop de
stadsdelen aanspraak kunnen maken bij de toepassing van de %-regeling.
42.1. van Heusden, Onderzoek naar de hantering van de percentageregeling Beeldende Kunst
door de stadsdelen. Amsterdam, BBO, 11 november 1990.
43. Idem; p.9.
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44. Directeur woningbouwvereniging Lieven de Key. Was voorheen vanuit de dienst
Volkshuisvesting Amsterdam als hoofd afdeling projectbegeleiding betrokken bij de
adviserende werkgroep KIM/KOS.
45. Bron: interview met de leden van werkgroep KOS.
46. Eerste Rapport ter voorbereiding op het Amsterdams Kunstenplan. Amsterdam,
Amsterdamse Kunstraad Commissie Kunstenplan, juli 1991.
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Bijlage 1
Lijst van respondenten

Stadsdeelraden:
De Baeirsjes:
C.J.M. Steenman, wethouder Onderwijs, Welzijn en Milieu
Bos en Lommer:
Mevr. M. Stam, wethouder Welzijn
Buitenveldert:
J. Pluim, wethouder Welzijn en Stadsdeelwerken
Mevr. I. van der Hoorn, beleidsambtenaar
Geuzenveld/Slotermeer:
Th. Smink, beleidsambtenaar Welzijn
Noord:
P. Roemer, beleidsambtenaar Kunst en Cultuur
De Pijp:
L. Nieberg, wethouder Cultuur
Oost:
B. Oremus, beleidsambtenaar Welzijn en Onderwijs
Osdorp:
Mevr. R. Hoyer, wethouder Welzijn en Onderwijs
Mevr. E. Ros, beleidsambtenaar cultuur
Oud West:
Mevr. H. Dankbaar, wethouder Welzijn, Algemene Zaken, Kunstzaken, Minderheden
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Rivierenbuurt:
M. Evers, wethouder Finaneiën, Welzijn en Onderwijs
Slotervaart/Overtoomseveld:
J.H.M. van der Straeten, wethouder Welzijn, Onderwijs, Sport, Kunst, Participatie en
Juridische Zaken
Watergraafsmeer:
J. van Dijk, wethouder Financiën en Wonen en Werken
Westerpmk:
M.C. Voster, wethouder Welzijn, Werken, Sociale Vernieuwing, Algemene Zaken Intern
Zeeburg:
S. Steinmetz, wethouder Welzijn
Zuid:
Mevr. R. Weeda, wethouder Welzijn, Onderwijs, Coördinatie Sociale Voorzieningen,
Economische Zaken
Zuid Oost:
Mevr. H.L. Groen, wethouder Welzijn
A. Visser, beleidsambtenaar
Werkgroep Kunst Oude Stad (KOS):
Mevr. M. Geluk, kunstenaar
F. Nolte, kunstenaar
Stichting JAM
R. van Waaijen, directeur
Stadhuis Amsterdam, Kunstzaken:
Mevr. M.Y. Baak, wethouder Kunstzaken
P. Brunsmann, beleidsambtenaar
D. Couzy, beleidsambtenaar
Gemeenteraad Amsterdam
B. Holvast
Project Management Bureau:
W. Looise
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Amsterdamse Kunstraad:
M. Bentz van den Berg, secretaris
T. de Greef, voorheen secretaris Commissie Kunstspreiding
Rotterdamse Kunststichting:
A.D. de Jonge, directeur
Gemeentehuis Rotterdam, Kunstzaken
Mevr. Y.C.M. de Rijk, wethouder Kunstzaken
Mevr. L.D.M. de Vries, adviseur wethouder Kunstzaken
C.H. Weeda, Hoofd Culturele Zaken
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Bijlage 2
Overzicht afname wijkcentra van culturele activiteiten per discipline 1986-1990

Discipline
J eugd/jongerentheater
Muziek
Poppentheater
Cabaret
Dans
Toneel/theater
Film
Muziektheater
Popmuziek
Operette
Peutertheater
Straattheater

Aantal voorstellingen
1986
1987
1988
76
41
15
17
5
24
30

1989

1990

92
48
35

85
51
31

81
55
51

10

21

21

92
73
53
25

8
20
3
5

9
8
3
2

11

10

10

7

5

1

4
2

Totaal aantal voorstellingen

208

221

210

240

268

Totaal aantal groepen

103

114

102

116

115

Toelichting:
In de periode 1986-1990 is een stijging waar te nemen in de afname van jeugd- en
jongerentoneel, poppentheater en muziek. Er is een daling in de afname van film en
toneel/theater. Nieuwe disciplines zijn popmuziek, operette, peutertheater en straattheater.
Bronnen: Jaarverslagen 1985-1986,1987,1988,1989 en 1990 van de stichting JAM.
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Bijlage 3
Overzicht voorstellingen centraal aanbod per wijkcentrum in 1990

DE BAARSJES
Wijkcentrum Admiralenbuurt

Pieter Daalbergen
Kees Rot en de Dochter van de Slager
Pagetti en Smakkaroni
Pagetti en Smakkaroni
Opus 39
Popppentheater Francine Abbing
Gheselscap Goet ende Fyn
Pagetti en Smakkaroni
De Spotvogel
Pagetti en Smakkaroni
Que Band
Dwarf
Hugo van Rossum
Opus
Boreas Ensemble

speeltuin Jacob Maris
Nieuw Vredenburg
buurthuis de Tulp
buurthuis de Tulp
wijkcentrum Admiralenbuurt
kinderdagverblijf de Tuimelaar
Nieuw Vredenburg
Corantijnschool
buurthuis Chassé
de Sneeuwbes
Atlanta
de Tagerijn
de Tagerijn
wijkcentrum Admiralenbuurt
buurthuis Chassé

jeugdtheater
muziek
jeugdtheater
jeugdtheater
muziek
poppentheater
muziek
jeugdtheater
jeugdtheater
jeugdtheater
popmuziek
jeugdtheater
jeugdtheater
muziek
muziek

buurthuis de Schaffelaar
speeltuin nieuw Bos en Lommer
buurthuis de Schaffelaar
blauw-wit terrein
kinderdagverblijf Bos en Lommer
buurthuis de Schaffelaar
de Boomkerk

muziek
poppentheater
muziek
jeugdtheater
jeugdtheater
muziek
muziek

BOS EN LOMMER
Wijkcentrum Bos en Lommer

Musica Viva Amsterdam
Poppentheater Hildebrand
Ensemble Dialogo
Hakim Traidia
Pagetti en Smakkaroni
Turkse Muziekgroep Leylim
Duo Middelkoop/Boogaard
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Notes Blaaskwintet
Sosoba
Syrinx Saxofoonkwartet
Duo Nijhuis/IJsselmuiden

buurthuis de Schaffelaar
buurthuis de Schaffelaar
buurthuis de Schaffelaar
buurthuis de Schaffelaar

muziek
muziek
muziek
muziek

polikliniek VU
wijkcentrum Buitenveldert
wijkcentrum Buitenveldert
wijkcentrum Buitenveldert
BOC
wijkcentrum Buitenveldert
wijkcentrum Buitenveldert

muziek
muziek
muziek
muziek
jeugdtheater
muziek
muziek

buurthuis Geuzenveld
’t Koggeschip
buurthuis Geuzenveld
buurthuis Geuzenveld
buurthuis Geuzenveld
buurthuis Geuzenveld

jeugdtheater
poppentheater
jeugdtheater
jeugdtheater
cabaret
muziek

noordzijde Sloterplas
buurthuis Slotermeer
buurthuis Slotermeer
buurthuis Slotermeer
de Kandelaar
Catharina peuterspeelzaal
openluchtconcert
Gerardhuis
bejaardencentrum Slotermeer
buurthuis Slotermeer

dans
jeugdtheater
jeugdtheater
muziek
poppentheater
poppentheater
muziek
cabaret
cabaret
jeugdtheater

BUITENVELDERT
Wijkcentrum Buitenveldert
Sweelink Kwartet
Duo Fratres Corona
Alkmaars Fluitkwartet
La Muse s’amuse
De Rarekiek
Gheselscap Goet ende Fyn
Hortus Musarum

GEUZENVELD/SLOTERMEER
Wijkcentrum Geuzenveld
Woedy Woet
Poppentheater Hildebrand
Samba Salad
Pagetti en Smakkaroni
Osta Produkties
Trio Jacobaas Verlangen
Wijkcentrum Slotermeer
Dansgroep Paloina
Fajga Szmulwicz
Pagetti en Smakkaroni
Salonorkest Bijou
Nederlands Marionetten Theater
Poppentheater Wentink
Lake Wapasasmani
Job Schuring
Heren op Zicht
Hakim Traidia
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NOORD
Wijkcentrum Landelijk Noord

Dansgroep Kalinka
Theatergroep Arena
Nederlands Marionettentheater
Poppentheater Francine Abbing
Wim Wico Jeugdtheater

dorpshuis de Beke
gymzaal de Beke
jeugdgebouw Zunderdorp
dorpshuis Holysloot
Schellingwoude

dans
jeugdtheater
poppentheater
poppentheater
jeugdtheater

kinderboerderij de Buiktuin
Oranje Nassauschool
de Meeuw
de Meeuw
openbare bibliotheek
de Meeuw
buurthuis de Rietwijker
de Open Vaart

poppentheater
poppentheater
poppentheater
poppentheater
poppentheater
jeugdtheater
jeugdtheater
toneel

Cleyntheater
Cleyntheater
muziekcentrum Noord
festival Overal in Noord
Parnasiaschool
school de Berkelier
speeltuin de Duinpan
de Gouwe
wijkcentrum Nieuwendam
de Driehoek

poppentheater
cabaret
toneel
poppentheater
jeugdtheater
jeugdtheater
jeugdtheater
jeugdtheater
muziek
muziek

het Zonnehuis
speeltuin ’t Twiske
Buikslotermeerplein
het Zonnehuis
speeltuin ’t Twiske
speeltuin ’t Twiske
speeltuin ’t Twiske
het 2k>nnehuis

poppentheater
poppentheater
dans
dans
jeugdtheater
jeugdtheater
jeugdtheater
poppentheater

Wijkcentrum Midden Noord

Poppentheater Hildebrand
Nederlands Marionetten Theater
Poppentheater Francine Abbing
Poppentheater Rudolf Thijssing
Jacobus Wieman
Pagetti en Smakkaroni
Woedy Woet
Piccolotheater
Wijkcentrum Nieuwendam

Poppentheater Dibbes
Dorine van der Klei
Piccolotheater
Poppentheater Hildebrand
Woedy Woet
Pagetti en Smakkaroni
Pagetti en Smakkaroni
Patricia Suer
Berend en zijn Musette
Kees Rot en de Dochter van de Slager
Wijkcentrum Tuindorp Oostzaan

Poppentheater Hildebrand
Poppentheater Rudolf Thijssing
Dansgroep Paloina
Dansgroep Kalinka
Pagetti en Smakkaroni
Samba Salad
PAgetti en Smakkaroni
Poppentheater Rudolf Thijssing
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OOST
Wijkcentrum Dapperbuurt
Mudra Irama
Mudra Irama
Tipica Manzana
Delmonte Strijktrio

Hugo Olijfveldhuis
Hugo Olijfveldhuis
buurthuis de Werf
wijkcentrum Dapperbuurt

dans
dans
muziek
muziek

wijkcentrum Oosterpark
filmhuis De Lange Adem
Pleintheater
Pleintheater
Pleintheater
buurthuis Oosterpark
buurthuis Oosterpark
buurthuis Oosterpark
Pleintheater
Pleintheater
Pleintheater

film
film
jeugdtheater
jeugdtheater
jeugdtheater
muziek
muziek
popmuziek
jeugdtheater
jeugdtheater
jeugdtheater

buurthuis Transvaal
wijkcentrum Transvaal
festival Oosterpark
festival Oosterpark
festival Oosterpark
festival Oosterpark
festival Oosterpark
de Pinksterbloem
buurthuis Transvaal

jeugdtheater
muziek
cabaret
muziek
muziek
jeugdtheater
muziek
muziek
poppentheater

buurthuis de Aker
buurthuis Osdorp
peuterspeelzaal Harlekijntje
buurthuis Osdorp

jeugdtheater
jeugdtheater
poppentheater
poppentheater

Wijkcentrum Oosterpark
Nederlands Film Instituut
Classics Films
Aad Wieman
Pagetti en Smakkaroni
Spekkies
Dialogo
Peter Koene
Sbc Blue
Narcis
Mario van Erp
De Zweedse Sokjes
Wijkcentrum Transvaal
Samba Salad
Huygens Gitaarduo
Fifi L’amour & David De Most
Fanfare van de Eerste Liefdsenacht
Opi Doti
El Amal
Koejake
Fanfare van de Eerste Liefdesnacht
Poppentheater Rudolf Thijssing

OSDORP
Wijkcentrum Osdorp
Stichting Kitha
Theatergroep Burrp
Poppentheater Hildebrand
Poppentheater Wentink

86

Salonorkest Bijou
Pagetti en Smakkaroni
Poppentheater Kameleon
Poppentheater Wentink
Hamilton Band
Ritmiek
Turkse Rockgroep
Theatergroep Hobo
Dwarf

Lucaskerk
gebouw Kultura
Tent Seifertplein
St. Paulus
wijkcentrum Osdorp
wijkcentrum Osdorp
wijkcentrum Osdorp
St. Pauluskerk
de Opgang

muziek
jeugdtheater
poppentheater
poppentheater
muziek
muziek
muziek
jeugdtheater
jeugdtheater

buurthuis de Vierhoek
buurthuis de Havelaar
buurthuis de Havelaar
Westerspeeltuin
buurthuis de Havelaar
Pieter Langedijkschool
buurthuis de Havelatubuurthuis de Havelaar
buurthuis de Havelaar

poppentheater
jeugdtheater
jeugdtheater
jeugdtheater
jeugdtheater
poppentheater
poppentheater
jeugdtheater
jeugdtheater

buurthuis de Pijp
buurthuis Quellijn
buurthuis de Pijp
Ostadetheater
buurthuis Quellijn
buurthuis Quellijn
buurthuis Quellijn
buurthuis Cinetol
creche femina Muller
Sarphatischool
de Scholekster
de Start
filmhuis Rialto
Sarphatischool

poppentheater
jeugdtheater
toneel
toneel
muziek
jeugdtheater
muziek
poppentheater
poppentheater
peutertheater
peutertheater
peutertheater
film
jeugdtheater

OUD WEST
Wijkcentrum Oud West
Poppentheater Pantijn
Samba Salad
Hakim Traidia
Pagetti en Smakkaroni
Dodd
Nederlands Marionetten Theater
Poppentheater Pandora
Dwarf
De Spotvogel

DE PUP
Wijkcentrum Ceintuur
Poppentheater Wentink
Theatergroep Hobo
Moksi Alesi
Toneelgroep het Volk
De Operettespelers
Pagetti en Smakkaroni
Fanfare van de Eerste Liefdesnacht
Poppentheater Francine Abbing
Poppentheater Francine Abbing
Gewoon Anders
Gewoon Anders
Gewoon Anders
Nederlands Film Instituut
Punsj en Loempia
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Extrodomary
Eric Vaarzon Morel
Grupa Arte Flamenco
Harold Veenstra
Clarence Formatie

buurthuis de Pijp
Ostadetheater
Ostadetheater
buurthuis Quellijn
buurthuis de Pijp

popmuziek
muziek
dans
muziek
muziek

wijkcentrum Rivierenbuurt
wijkcentrum Rivierenbuurt
buurthuis de Brug
wijkcentrum Rivierenbuurt
speeltuin
wijkcentrum Rivierenbuurt
wijkcentrum Rivierenbuurt
wijkcentrum Rivierenbuurt
speeltuin
wijkcentrum Rivierenbuurt

cabaret
poppentheater
jeugdtheater
cabaret
poppentheater
cabaret
muziek
poppentheater
muziek
muziek

RIVIERENBUURT
Wijkcentrum Rivierenbuurt

Duo Dorien Mijksenaar
Poppentheater Francine Abbing
Theatergroep Kdijk
Edna Kalb en Fred Meijer
Nederlands Marionetten Theater
Dorine van der Klei
Gheselscap Goet ende Fyn
Poppentheater Hildebrand
Trio Dialogo
Gheselscap Goet ende Fyn

SLOTERVAART/OVERTOOMSEVELD

Wijkcentrum Sloten / Oud Osdorp (Wijkcentrum valt ook onder deelraad Osdorp)
Nederlands Marionetten Theater
Nederlands Marionetten Theater
Aad Wieman
Popject
De Spotvogel
Nederlands Marionetten Theater

dorpshuis Sloten
dorpshuis Sloten
dorpshuis Sloten
speeltuin Sloten
St. Pancratius
dorpshuis Sloten

poppentheater
poppentheater
jeugdtheater
jeugdtheater
jeugdtheater
jeugdtheater

Wijkcentrum Slotervaart/Overtoomseveld

Theatergroep Burrp
Gheselscap Goet ende Fyn
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buurthuis het Anker
wijkcentrum Slotervaart

jeugdtheater
muziek

WATERGRAAFSMEER
Wijkcentrum Watergraafsmeer

Pagetti en Smakkaroni
Dansgroep Paloina
Poppentheater Rudolf Thijssing
Samba Salad
De Spotvogel
Mariaime den Ouden
Burrp
Theatergroep Hobo

de Vergulden Eenhoorn
stadsdeelkantoor Watergraafsmeer
stadsdeelkantoor Watergraafsmeer
de Vergulden Eenhoorn
de Vergulden Eenhoorn
de Vergulden Eenhoorn
de Vergulden Eenhoorn
de Vergulden Eenhoorn

jeugdtheater
dans
poppentheater
jeugdtheater
jeugdtheater
jeugdtheater
jeugdtheater
jeugdtheater

openluchtconcert
openluchtconcert
Zuiderspeeltuin
openluchtvoorstelling
openluchtvoorstelling
openluchtvoorstelling
openluchtvoorstelling
buurthuis Verzet
Polanentheater
Stadsdeelkantoor Westerpark

jeugdtheater
muziek
jeugdtheater
poppentheater
jeugdtheater
dans
jeugdtheater
jeugdtheater
muziek
muziek

Nassaukerk
speelzaal de Bron
kinderdagverblijf Irene
Nassaukerk
Nassaukerk
Nassaukerk
Nassaukerk
Westerkwartier
Zaal 100
het Kwetternest
kinderverblijf Irene

poppentheater
poppentheater
jeugdtheater
cabaret
cabaret
muziek
poppentheater
jeugdtheater
poppentheater
jeugdtheater
jeugdtheater

WESTERPARK
Wijkcentrum Spaamdam

Theatergroep Delta
Gheselscap Goet ende Fyn
Pagetti en Smakkaroni
Poppentheater Rudolf Thijssing
Woedy Woet
Dansgroep Paloina
Pieter Baalbergen
Pagetti en Smakkaroni
Gheselscap Goet ende Fyn
Gheselscap Goet ende Fyn
Wijkcentrum Staatsliedenbuurt

Nederlands Marionetten Theater
Poppentheater Wentink
Pagetti en Smakkaroni
Dorien Mijksenaar
Perry Cavello
Gheselscap Goet ende Fyn
Poppentheater Hildebrand
De Spotvogel
Poppentheater Rudolf Thijssing
Hakim Traidia
Hakim Traidia
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ZEEBURG
Wijkcentrum Indische Buurt
Dansgroep Paloina
Hasan Band
Fanfare van de Eerste Liefdesnacht
Hakim Traidia
Poppentheater Hildebrand
Spekkies
Cross your Heart and the Playtex
Hakim Traidia
Popject
Residentie Slagwerk Ensemble

het Flevohuis
Sumatrastraatfestival
Dappermarkt
speeltuin Batavia
kinderdagverblijf ANAK
buurthuis de Meervaart
Tent
speeltuin Batavia
speeltuin Batavia
het Karrewiel

dans
muziek
muziek
jeugdtheater
poppentheater
jeugdtheater
muziek
jeugdtheater
jeugdtheater
muziek

ZUID
Wijkcentrum Vondelpark/Concertgebouwbuurt
Ftmfare van de Eerste Liefdesnacht
Trio Hobo
Peter Koene
Nel Kars
Ensemble Dialogo
Fifi l’Amour en David de Most
Hakim Traidia

buurthuis Lydia
ouderencentrum de Coenen
ouderencentrum de Coenen
ouderencentrum de Coenen
ouderencentrum de Coenen
buurthuis Lydia
buurthuis Lydia

muziek
toneel
muziek
muziek
muziek
theater
jeugdtheater

openluchtconcert
openluchtconcert
openluchtconcert
openluchtvoorstelling
openluchtvoorstelling
de Meerpaal
Moria
buurthuis Zuid
buurthuis Zuid
de Meerpaal
Elout van Soetewoudeschool
buurthuis Zuid

muziek
muziek
muziek
jeugdtheater
straattheater
jeugdtheater
theater
muziek
muziek
theater
jeugdtheater
muziek

Wijkcentrum Zuid-West
Popgroep Schabraque
Jacky & the Blues Factory
Cross Your Heart & the Playtex
Woedy Woet
Popject
Mario van Erp
Mirjam Mare’s Verhalend Theater
Helena Rosscova
La Muse s’amuse
St. Cardan
Samba Salad
Helena Rosskova
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ZUID-OOST
Wijkcentrum Bijlmermeer
Woedy Woet
len van Duynhoven
Job Schuring
Jan Vos en Edna Vesuvia
Heren op Zicht
Dorine van der Klei
Jan Vos en Edna Vesuvia
’t Muztheater

basisschool het Klaverblad
theater Krater
buurttheater Hofgeest
theater Krater
theater Krater
buurthuis Hofgeest
buurthuis Hofgeest
Augustinus College

jeugdtheater
cabaret
cabaret
cabaret
cabaret
cabaret
cabaret
jongerentheater

buurtcentrum Holendrecht
van Houtenschool
basisschool de Brink
buurthuis Holendrecht
buurthuis Holendrecht
basisschool de Brink
buurtcentrum Nellestein
buurthuis de Oase
de Brink
basisschool ’t Gein
buurthuis de Oase
buurthuis de Oase

jeugdtheater
jeugdtheater
cabaret
muziek
muziek
poppentheater
cabaret
muziek
muziek
jeugdtheater
muziek
poppentheater

buurthuis Straat en Dijk
Herenmarkt
buurthuis Straat en Dijk
Posthoornkerk
Posthoornkerk

theater
poppentheater
poppentheater
muziek
jeugdtheater

de Speelruimte
de Speelruimte
de Speelruimte

cabaret
jeugdtheater
cabaret

Wijkcentrum Gaasperdam/Hoiendrecht
Theatergroep Wellus-nietus
Theatergroep Wederzijds
Heren op Zicht
Tafel van Timbila
Tafel van Timbila
Poppentheater Pandora
Osta Produkties
Duo Fratres Corona
Argus
Pagetti en Smakkaroni
Hortus Musarum
Poppentheater Hildebrand

BINNENSTAD
Wijkcentrum Gouden Reaei
Mirjam Mare’s Verhalend Theater
Poppentheater Hildebrand
Poppentheater Rudolf Thijssing
Ensemble Diario
Hakim Traidia
Wijkcentrum Jordaan
Heren op Zicht
Theatergroep Burrp
Jan Vos en Edna Vesuvia
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Job Schuring
Heren op Zicht
Ensemble Fontaine Bleau
Poppentheater Wentink
Poppentheater Hildebrand
Hugo van Rossum
Poppentheater Hans Schoen

de Speelruimte
de Speelruimte
Laurierhof
het Claverhuis
het Claverhuis
het Claverhuis
het Claverhuis

cabaret
cabaret
muziek
poppentheater
poppentheater
jeugdtheater
poppentheater

Oosterkerk
buurthuis de Witte Boei
de Poort
Oranje Nassaukazerne
Oosterkerk
de Witte Boei
Oosterkerk

jeugdtheater
jeugdtheater
jeugdtheater
poppentheater
muziek
muziek
muziek

buurthuis Amstelveld
buurthuis Amstelveld
klarenspeeltuin
kinderdagverblijf Juliana
kinderdagverblijf Juliana
buurtcentrum de Boomspijker
bibliotheek Pinto
bibliotheek Pinto
bibliotheek Pinto
de Boomspijker
de Boomspijker

toneel
straattheater
jeugdtheater
poppentheater
poppentheater
jeugdtheater
poppentheater
poppentheater
poppentheater
jeugdtheater
jeugdtheater

Wijkcentrum Oosterlgke Binnenstad
Woedy Woet
Samba Salad
Spekkies
Poppentheater Hildebrand
Trio Coosje Kempers
Dorien Mijksenaar
Berend en zijn Musette
Wijkcentrum d’Oude Stadt
Trio Hobo
Pieter Baalbergen
Kindertheater Elleboog
Poppentheater Pandora
Poppentheater Pandora
Spekkies
Poppentheater Francine Abbing
Poppentheater Francine Abbing
Poppentheater Francine Abbing
Samba Salad
Theatergroep Burrp
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