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Quirijn van den Hoogen en Edwin van Meerkerk

Inleiding

I

n oktober 2018 presenteerden we het boek
Cultural policy in the polder (Meerkerk et al.
2018). Doel van het boek was om, 25 jaar na het
in werking treden van de Wet op het specifiek
cultuurbeleid, de thermometer te steken in het
wetenschappelijke onderzoek dat op het terrein
van cultuurbeleid wordt verricht in Nederland.
In de diverse hoofdstukken in het boek analy
seren de collega’s van de verschillende weten
schappelijke instituten die onderzoek naar en
voor cultuurbeleid verrichten, de trends van
de afgelopen 25 jaar en blikken ze vooruit naar
de komende 25 jaar van cultuurbeleid. Een
appendix biedt een overzicht van en basale data
over het Nederlandse stelsel1. Daarmee ontstond
voor de niet-Nederlandstalige lezer een hand
zaam overzichtswerk dat het cultuurstelsel zelf
en het actuele discours in (en voor) cultuur
beleid samenvat.
De ‘stem’ van de werkvloer werd in het boek
vertegenwoordigd door een serie interviews
met culturele leiders van instellingen én met de
minister. Medewerkers van de Boekmanstichting
interviewden zeven spelers in het huidige
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cultuurbestel en vroegen hun naar hun visie op
de belangrijkste trends en ontwikkelingen voor
de toekomst. Samen geven deze interviews een
beeld van hoe een (nieuwe) generatie culturele
leiders denkt over de uitdagingen waar de sector
voor staat. Op het moment dat de politiek zich
opmaakt voor een nieuwe kunstenplanperiode
bundelen we deze interviews, met uitzondering
van die met de minister, om het geluid vanuit
de praktijk te laten horen. Welke ambities leven
er in de culturele sector? Welke rol zien zij voor
de overheid?
Overmatige rationalisatie
In het boek wordt een aantal centrale thema’s
uitgelicht. Vanaf de start van het cultuurstelsel
is er sprake van een ongemak over de relatie
tussen centrum en periferie. Enerzijds is er een
sterke focus op voorzieningen in de Randstad
(en dan met name Amsterdam) en gelden der
halve grootstedelijke criteria voor kwaliteit en
relevantie die vanuit een regionale blik proble
matisch kunnen zijn. Anderzijds bevat het wette
lijke stelsel geen enkele formele verplichting
voor de lagere overheden maar is de minister
wel afhankelijk van hun bijdrage aan het cultuur
beleid om de landelijke doelstellingen te kunnen
realiseren. De minister wil – als voormalig lokaal
bestuurder – geen extra verplichtingen, maar
wel betere samenwerking tussen de verschil
lende bestuursniveaus door het uitwerken van
regionale cultuurprofielen.
Die profielen zijn ook het bestuurlijke
antwoord op een aantal trends, bijvoorbeeld
globalisering. Steeds duidelijker wordt dat
cultuur als globaal fenomeen niet altijd is te
rijmen met een nationaal georganiseerd stelsel.

Het Nederlandse
cultuurbeleid heeft te lijden
onder een overmatige
rationalisatie
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Daarnaast leidt digitalisering tot vervaging
van disciplinegrenzen, iets waar de bureau
cratische procedures achter het cultuurbeleid
maar moeilijk mee om lijken te kunnen gaan.
Tot nu toe leek het beste antwoord om nieuwe
subsidiepotjes te creëren voor nieuwe cultuur
vormen. Maar er zijn meer fundamentele vragen
over hoe de culturele sector mag (en kan) om
gaan met grote internationale digitale platforms,
zoals Facebook en YouTube, die niet door
culturele, noch door democratische waarden
worden gedreven. En wat is het antwoord op de
groeiende tweedeling tussen de kosmopolitische
elite die de vruchten plukt van de globalisering
van de economie en zij die van de natiestaat
vooral bescherming van de eigen zekerheden,
identiteit en cultuur verwachten? Beide kampen
lijken zich in eigen bubbles te bewegen.
Tot slot maken de verschillende hoofdstukken
duidelijk dat het systeem van het Nederlandse
cultuurbeleid te lijden heeft onder een over
matige rationalisatie. Meetbare uitkomsten en
economische impact hebben in het beleid een
belangrijke rol. Kwalitatieve evaluatie van
beleid en toegekende subsidie met een nadruk
op gerealiseerde maatschappelijke waarde zijn
goeddeels afwezig. Pogingen, in de afgelopen
25 jaar, om het systeem meer aan te laten sluiten
op de heterogene praktijk van het culturele veld
hebben, paradoxaal genoeg, alleen maar geresul
teerd in een steeds fijnmaziger en complexer
bureaucratisch systeem.
Het Rijk als scheidsrechter
De interviews illustreren veel van de bevindin
gen uit de hoofdstukken en geven een gezicht
aan de abstracte analyses. Hoewel de geïnter
viewde cultuurmakers geen uitgewerkte plannen
presenteren, doemt uit de gesprekken een sterke
behoefte op aan meer aandacht voor de lokale
context. Voor het Rijk lijkt eerder een rol als
scheidsrechter weggelegd, zoals Sandra den
Hamer het schetst in haar interview: een lande
lijke overeenkomst waarin het belang van
culturele instellingen in gemeenten wordt vast
gelegd. Maar bovenal laten de interviews zien
hoe de culturele sector in staat is om op een
creatieve en flexibele manier om te gaan met
de uitdagingen van politiek en samenleving.
Expliciet en impliciet bevatten ze diverse aan

bevelingen voor het cultuurbeleid. Zo pleit
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Arjo Klingens, manager van rockband De Staat,
voor het verbreden van de focus van het beleid
van instellingen en gebouwen naar kunstenaars.
Theatermaker Gable Roelofsen hoopt op een
grotere variatie in subsidievormen. Een meer
holistische benadering van het culturele veld,
met aandacht voor verschillende taken en rollen
van kunstenaars en instellingen, staat ook hoog
op het wensenlijstje van Jacqueline Roelofs van
het Biblionet Groningen, geheel in lijn met
Sandra den Hamers pleidooi voor bredere
afspraken tussen subsidiërende overheden.
Saskia Bak, directeur van Museum Arnhem,
pleit tot slot voor ruimte voor het
experiment. •

Quirijn van den Hoogen
is universitair docent
kunstsociologie en
kunstbeleid aan de
Rijksuniversiteit
Groningen

5
Literatuur
Meerkerk, E. van en Q.L. van den Hoogen
(ed.) (2018) Cultural policy in the polder:
25 years Dutch cultural Policy Act.
Amsterdam: Amsterdam University
Press.
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Noot
De appendix is als geüpdatete vertaling
onder de titel Feiten en cijfers over
kunst, cultuur en beleid in Nederland
gratis te downloaden via www.boekman.
nl/verdieping/feiten-en-cijfers-overkunst-cultuur-en-beleid-in-nederland/
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cultuurbeleid en tevens onderwijs
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André Nuchelmans

‘Subsidie om een
significante stap
te maken’

Interview met Arjo Klingens,
eigenaar van LaLaLa Management
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De meeste Nederlandse popmuzikanten verdienen maar weinig.
Het aanvragen van subsidie is niet gangbaar en het afschaffen
van de Wet werk en inkomen kunstenaars doet hun zaak ook geen
goed. Een speciaal voor de popsector ontworpen Investerings
fonds Popmuziek kan uitkomst bieden.

aanvragers, zoals het Nederlands Kamerkoor
of Slagwerk Den Haag (Woersem 2016). Arjo
Klingens, manager van De Staat vindt het echter
de normaalste zaak van de wereld dat pop
muziek gesubsidieerd wordt. ‘Waarom een
kamerorkest wel en een popgroep niet? In de
klassieke muziek is het volledig geaccepteerd
dat orkesten subsidie krijgen om een productie
neer te zetten, met alles er op en eraan.’

Arjo Klingens

I

n 2016 ontving de Nijmeegse rockband
De Staat van het Fonds Podiumkunsten
(FPK) een subsidie van 236.200 euro per jaar
voor de periode 2017-2020. Het was een van de
84 gehonoreerde aanvragen, maar riep als enige
nogal heftige reacties op. Met name op sociale
media waren de reacties afkeurend. Ook vanuit
de popsector zelf was er de nodige kritiek op
de toekenning. Dit is opvallend aangezien de
plannen zoals die in de aanvraag uiteen zijn
gezet nauwelijks verschillen van die van andere

Op eigen benen
In de Wet op het specifiek cultuurbeleid zijn de
verantwoordelijkheden van de verschillende
overheidslagen vastgelegd. In de popsector zijn
de gemeenten verantwoordelijk voor de infra
structuur: de poppodia. Vanuit de nationale
overheid ging er geld naar het Podiumplan, een
ingenieus systeem dat het poppodia mogelijk
maakte beginnende bands tegen een redelijke
gage te programmeren. Aanvankelijk ging dat
via het Nationaal Popinstituut en toen dat op
ging in Muziekcentrum Nederland, werd het
Podiumplan ondergebracht bij het FPK.
Dit heeft er volgens Klingens zeker voor
gezorgd dat Nederland een uniek netwerk van
poppodia van verschillende grootte heeft. Dat
maakt het muzikanten mogelijk in hun groei van
beginnend naar professioneel artiest op te treden.
Maar het heeft ook nadelen. ‘De wens van
gemeenten om ieder een groot poppodium te
hebben, heeft voor een ontzettende groei
van het aantal poppodia gezorgd. De gevolgen
daarvan zijn niet altijd even positief. Zo bleef
er na de bouw vaak geen geld meer over voor
een professioneel team om de zaak draaiende
te houden. Het is soms triest om artiesten naar
een podium te sturen waar ze nauwelijks profes

sioneel actief zijn.’
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Voor Klingens is het onbegrijpelijk dat de
infrastructuur alleen de podia omvat. ‘Het zou
heel zinnig zijn om de muzikanten erin op te
nemen. Bands zijn bolwerken van mensen door
het netwerk dat ze om zich heen verzamelen.
Denk aan geluidstechnici, grafisch vormgevers,
platenlabels, roadies, boekers et cetera. In andere
sectoren is het heel normaal dat je voor een heel
project subsidie aanvraagt, zodat je al de mensen
die eraan meewerken ook een redelijke vergoe
ding kunt bieden.’ Er is volgens haar dan ook
een belangrijke rol voor de overheid weggelegd
als het gaat om de inkomenspositie van kunste
naars, zoals popmusici en het netwerk daar
omheen.
De toekenning van de subsidie voor vier jaar
aan De Staat zorgt er volgens haar niet alleen
voor dat er veel meer rust is binnen de band – er
hoeft niet bij elk idee bedacht te worden hoe het
gefinancierd hoeft te worden – ook kan de band
als opdrachtgever andere betrokkenen een rede
lijke vergoeding bieden en bevordert de zeker
heid dat je de dingen kunt doen die je wilt de
creativiteit. ‘Er is onderling een ontspannen sfeer,
de geldstress is weg.’ Het is niet de bedoeling om
van subsidie afhankelijk te blijven. ‘De subsidie
gaan we gebruiken om een significante stap te
maken, zodat we daarna op eigen benen kunnen
staan. Natuurlijk zal er nog wel eens een beroep
op een projectsubsidie gedaan worden, maar
de toegekende subsidie is een meerwaarde om
naar een volgend level te komen.’ Ze ziet het
ook als haar taak, als manager, om zo’n aanvraag
te schrijven. ‘Dat is niets voor muzikanten, laat
die maar creatief bezig zijn, in plaats van de
afweging te moeten maken of ze er wel veel tijd
in moeten stoppen, terwijl het dan uiteindelijk
wellicht niets oplevert.’
Gekelderde verkoop
Als lid van de Popcoalitie, een belangen
vereniging voor de popsector waarbinnen
alle geledingen uit de popmuziek in Nederland
zijn vertegenwoordigd, is ze nauw betrokken
bij de lobby naar de overheid. ‘Het belangrijkste
punt waar we ons nu hard voor maken is de
Fair Practice Code. Popmuzikanten moeten een
redelijke vergoeding krijgen voor wat ze doen.
Van een vergoeding van 100 tot 150 euro voor
een voorprogramma houd je na aftrek van je
onkosten niets over. Door een band een
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redelijke vergoeding te geven, maak je het ook
mogelijk dat ze in zichzelf kunnen investeren.’
Het beroep van popmuzikant is in haar ogen dan
ook ontzettend onderschat. ‘Dat geldt voor alle
kunstenaars, maar vooral voor popmuzikanten.’
Een band als Golden Earring had nog redelijke
inkomsten uit de plaat- en cd-verkoop, waarmee
ze periodes dat er niet werd opgetreden om aan
een nieuw album te werken, konden overbruggen,
vertelt ze. ‘Dat kan heden ten dage niet meer.
Door de gekelderde verkoop van geluidsdragers
zijn bands voor hun inkomsten vooral afhankelijk
van optredens. Dat maakt het bestaan als pop
muzikant niet alleen fysiek maar ook mentaal
zwaar.’ In het verleden konden popmuzikanten
een beroep doen op de Wet inkomens
voorziening kunstenaars (Wik) en de opvolger
Wet werk en inkomen kunstenaars (Wwik) om
een periode van minder of geen inkomsten te
overbruggen voor bijvoorbeeld het schrijven van
nieuwe songs. Met het afschaffen van die wet in
2012 is het bestaan van popmuzikant nog
onzekerder geworden.
Voor de toekomst heeft Klingens veel ver
trouwen in het Investeringsfonds Popmuziek dat
vanuit de Stichting ter Exploitatie van Naburige
rechten (SENA) wordt opgericht. Deze regeling
is specifiek op de popsector ontworpen. Daar is
men gewend om ondernemend te denken. ‘Wat
dat betreft zouden andere kunstsectoren nog
veel van de popsector kunnen leren.’ •
Literatuur
Woersem, L. van (2016) ‘Wie slaat de brug
tussen de popsector en subsidie
verstrekkers?’ In: Boekman, jrg. 28,
nr. 109, 34-37.
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Bjorn Schrijen

Een oefening in
ondogmatisch denken

Interview met Gable Roelofsen, leider van
muziektheatergezelschap Het Geluid
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Vanuit een oude cementfabriek in Maastricht
brengt Gable Roelofsen datgene in praktijk wat
cultuurbeleid volgens hem nodig heeft:
ondogmatisch denken.

Gable Roelofsen

R

oelofsen is acteur, zanger, schrijver, regis
seur, producer en op het moment van het
interview voorzitter van de commissie die in
opdracht van de Raad voor Cultuur adviseert
over de toekomst van opera en muziektheater.
Tevens leidt hij Het Geluid, een muziektheater
gezelschap dat voorstellingen produceert op
het raakvlak van verschillende genres, daarbij
gebruikmakend van traditionele en moderne
technieken, en met zowel lokale vraagstukken
als wereldwijde problemen als onderwerp.
Typische voorbeelden van het werk van Het
Geluid zijn de virtual-realityopera Weltatem
(2016), de in een zwembad uitgevoerde voor
stelling over ‘anders zijn’ Contested Waters (2015),
en de artistieke foodtruck Cultuur Frituur (2011).
Hoewel Het Geluid op onorthodoxe manieren
kunst maakt, doet het gezelschap dat volgens
Roelofsen binnen een culturele sector waarin

nog regelmatig traditionele, dogmatische denk
wijzen overheersen. Een voorbeeld hiervan zijn
heersende assumpties over de artistieke kwaliteit
van bepaalde genres, waardoor niet-commerciële
musicals bijvoorbeeld moeilijk subsidie krijgen.
Een ander voorbeeld is het stereotype beeld dat
vaak aan innovatie kleeft. Veel mensen waarderen
vooral de tegendraadse, romantische innovatie,
zoals die tot uitdrukking komt in Bob Dylanachtige enfants terribles. Hierdoor zien ze echter
andere vormen van vernieuwing, die niet binnen
deze retoriek passen, mogelijk over het hoofd.
Ook ziet Roelofsen een dogma in de manier
waarop er gekeken wordt naar de relatie tussen
de Randstad en andere regio’s in Nederland. Met
name Amsterdam wordt nog steeds door velen
gezien als dé plek om naartoe te gaan voor kunst
en cultuur. In de praktijk blijken geld, middelen
en organisaties echter redelijk goed verdeeld te
zijn over het land, en wordt er ook in de provin
cie veel artistiek hoogwaardige kunst gemaakt.
Bovendien hoeft de Randstad niet het enige
referentiepunt in Nederland te zijn. De thuis
basis van Het Geluid vormt hiervan een mooi
voorbeeld: hoewel er weinig steden in Nederland
verder van Amsterdam verwijderd zijn dan
Maastricht, is de Limburgse hoofdstad juist heel
centraal gelegen op de assen tussen Amsterdam,
Brussel en het Duitse Ruhrgebied.
Matige afspiegeling
Voor Roelofsen vormt het omvormen van
dergelijke traditionele denkwijzen dan ook de
grootste uitdaging voor het cultuurbeleid van
de komende decennia. Hoewel dit niet van de
ene op de andere dag zal zijn bewerkstelligd,
zijn er wel verschillende stappen die gezet
kunnen en moeten worden.
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Om te beginnen zou het de artistieke veer
kracht van makers ten goede komen als zij
aanspraak zouden kunnen maken op een grote
variëteit aan relatief kleine subsidiepotjes, elk
voor verschillende doelen. Idealiter zou het
bovendien gemakkelijker moeten worden om
subsidie te krijgen voor artistieke en innovatieve
projecten waarbij het niet direct duidelijk is dat
ze nuttig zijn, een groot publiek trekken of
financieel winstgevend zijn. Roelofsen noemt
Dick Raaijmakers als voorbeeld: zijn vroege
experimenten met elektronische muziek stonden
aan de wieg van dit nu extreem populaire genre.
Niet alleen het aanbod aan subsidies, maar
ook de commissies die deze moeten beoordelen,
zouden volgens Roelofsen profiteren van
meer diversiteit. Op dit moment vormen deze
commissies – net als de culturele sector in het
algemeen – nog een matige afspiegeling van de
Nederlandse bevolking. Een gevolg hiervan is
dat sommige stemmen ondervertegenwoordigd
blijven in het debat over subsidie en artistieke
kwaliteit. Quota en een diversiteitsbeleid zouden
tot inclusievere commissies kunnen leiden, maar
belangrijk is dan wel dat deze commissies verder
volledig vrij blijven in de keuzes die ze maken.
Wel zouden deze keuzes een brede opvatting
van artistieke kwaliteit moeten laten zien.
De status van de aanvrager, de kwaliteit van de
aanvraag en het verwachte publiek zouden niet
die enige criteria mogen zijn bij het beoordelen
van een aanvraag; ook zaken als motivatie,
energie, veerkracht, samenwerking en artistiek
onderzoek zouden meegewogen moeten worden.
Het is evenwel niet gemakkelijk om deze criteria
te meten, dus het is dan wel belangrijk dat binnen
de culturele sector en het publieke debat een
sfeer van vertrouwen en elkaar iets gunnen
overheerst.
Oefening in ondogmatisch denken
Ten slotte zou bij het beoordelen van aanvragen
ook naar de lokale situatie gekeken mogen
worden. Welke problemen of vraagstukken
spelen er in een regio? En welke bijdrage kan
een kunstenaar leveren aan het oplossen of het
beantwoorden daarvan? Het stellen van deze
vragen betekent echter ook dat een traditioneel
onderscheid tussen ‘artistieke’ kunst enerzijds en
‘sociaal-maatschappelijke’ of ‘didactische’ kunst
anderzijds moet worden losgelaten. Roelofsen
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noemt als voorbeeld het project Common
Carnaval (2016), waaraan Het Geluid heeft
meegewerkt. Hoewel dit duidelijk een maat
schappelijk project was waarin vluchtelingen
actief werden betrokken bij de festiviteiten van
het Maastrichtse carnaval, noemt Roelofsen
het tevens een van de meest artistieke projecten
in zijn loopbaan.
Cultuurbeleid zou volgens Roelofsen kortom
een oefening in ondogmatisch denken moeten
worden. Dit vormt een uitdaging voor beleids
makers, maar ook kunstenaars dragen hier
verantwoordelijkheid voor. Een sterk punt van
het Nederlandse cultuurbeleid vindt Roelofsen
namelijk dat de culturele sector actief betrokken
wordt bij het maken van het beleid. De lijntjes
tussen beleidsmakers en kunstenaars zijn kort:
iedereen is gemakkelijk te bereiken. Roelofsen
roept kunstenaars dan ook op om van deze kleine
afstand gebruik te maken, en beleidsmakers hun
stem te laten horen.
Beleidsmakers zijn evenwel niet de enigen
die kunstenaars kunnen helpen of hun proble
men kunnen oplossen. Roelofsen hoopt dat
kunstenaars in de toekomst steeds vaker zullen
samenwerken met universiteiten en andere
organisaties buiten de culturele sector. Voor
de Maastrichtse theatermakers, die niet gesubsi
dieerd worden door productiehuizen, is dit vanaf
het eerste moment noodzaak geweest. Het is een
van de factoren die hen weerbaar door de storm
hebben geleid die het afgelopen decennium door
de culturele sector woedde: onlangs vierde Het
Geluid zijn tiende verjaardag. •

Bjorn Schrijen is
onderzoeker bij de
Boekmanstichting
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Jack van der Leden

‘Een meer generale
aanpak van problemen’

Interview met Hans Poll van het Groninger
Forum en Jacqueline Roelofs van Biblionet
Groningen
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‘De toekomst omarmen’, zo luidt het hoofddoel van het
Groninger Forum, het nieuwe culturele centrum in het hart van
de stad dat in het najaar van 2019 gereed zal zijn. Het indruk
wekkende gebouw zal plaats bieden aan verschillende culturele
instellingen en functies, zoals de stadsbibliotheek, het filmtheater,
Storyworld (een museum voor strips, animatie en games) en
debatten.

Hans Poll

H

ans Poll, directeur Marketing &
Programma: ‘Het Groninger Forum
moet een centrale, laagdrempelige ontmoetings
plek worden voor nieuwsgierige mensen van
alle leeftijden en achtergronden. Drie domeinen
lopen als een rode draad door de programme
ring: actualiteit & samenleving, populaire cultuur
en kennis & technologie. We willen met onze
programmering mensen voorbereiden op de
toekomst door ze te leren omgaan met de vele
nieuwe ontwikkelingen die op ons afkomen.
Thema’s die op stapel staan zijn bijvoorbeeld
nanotechnologie, robotisering, kunstmatige
intelligentie en populaire beeldcultuur. Ons
uitgangspunt is: liever een toekomst die je ziet
aankomen dan een toekomst die je overvalt.’

Jacqueline Roelofs

Waar mogelijk wordt ingezet op integrale
programmering waarin de krachten van de ver
schillende onderdelen worden gebundeld, in de
vorm van workshops, playgrounds, cursussen,
exposities, lezingen en masterclasses. ‘Altijd
speels en laagdrempelig, want plezier is een
voorwaarde voor succes’, vertelt Poll. De muren
tussen bibliotheek, expositieruimte, debat en
filmtheater ontbreken letterlijk en figuurlijk.

‘We zijn één organisatie en niet een soort
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Artist impression van het Groninger Forum.
© NL Architects

bedrijvenverzamelgebouw. Dat maakt het
mogelijk thema’s integraal en multidisciplinair
te belichten.’
Transitie
Niet alleen de programmering, ook het markante
gebouw is afgestemd op ontmoeting en inter
actie. Er komen bijvoorbeeld activiteiten speciaal
voor doelgroepen die minder snel het centrum
van de stad bezoeken, zoals gezinnen met
kinderen, en ouderen. ‘Het zijn niet meer de
voetbalclubs maar de bibliotheken waar we
elkaar tegenkomen, en straks dus het ook het
Groninger Forum’, aldus Poll. ‘Er is bewust
gekozen voor een laagdrempelig gebouw met in
het midden van de entreehal een transparante
kolom die zich als een appelboor door de tien
verdiepingen omhoogwerkt.’ Hieraan grenzen
meerdere ‘pleinen’, waar bibliotheekvoorzienin
gen zijn ondergebracht, interactieve installaties
staan opgesteld of waar workshops kunnen

worden gegeven. ‘Horeca hoort er natuurlijk
ook bij.’
De essentie van het Groninger Forum sluit
naadloos aan op de wettelijke functie van de
bibliotheek, zoals beschreven in de Wet stelsel
basisvoorzieningen bibliotheken (Wsob) die
sinds 2015 van kracht is: mensen helpen bij hun
persoonlijke ontwikkeling en voorbereiden op
hun toekomst. De openbare bibliotheek bevindt
zich momenteel in een transitie van een klassieke
uitleenbibliotheek naar een maatschappelijke en
educatieve instelling, licht Jacqueline Roelofs
toe. Zij is manager Markt en Innovatie bij Biblio
net Groningen, de netwerkorganisatie van open
bare bibliotheken in de provincie Groningen.
‘De nieuwe bibliotheekwet waarin de vijf kern
functies – lezen, leren, informeren, debatteren en
kennismaking met kunst en cultuur – zijn veran
kerd, biedt hierbij ondersteuning. Wij richten ons
inmiddels met een breed palet aan activiteiten

op het verbeteren van geletterdheid en
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digitale vaardigheden, de vaardigheden van de
21ste eeuw, van kwetsbare groepen. Vond men
vroeger kennis in boeken, nu hebben we uit
eenlopende bronnen tot onze beschikking. Denk
aan films, internet, virtual reality, sociale media
en games. De integratie van de stadsbibliotheek
in het Groninger Forum is daarom een logische
stap.’ Poll: ‘Het is bovendien niet langer enkel
de bibliothecaris, curator of programmeur die
bepaalt welke bronnen ertoe doen, mensen doen
dat tegenwoordig zelf, met hulp van sociale
media.’
Hybride organisatie
De nieuwe bibliotheekwet benoemt de betrok
kenheid van de drie overheidslagen in het
bibliotheekstelsel, waarbij geldt: wie betaalt,
bepaalt, legt Roelofs uit. ‘Dit gelaagde stelsel
geeft gemeenten en provincies weliswaar onder
steuning, maar jammer genoeg ook veel inter
pretatieruimte. Bestuurders zijn vrij in het
bepalen van beleidsprioriteiten en dat is niet
altijd gunstig voor bibliotheken. Er is ruimte
voor verbetering in de huidige wet, zodat biblio
theken meer zekerheid krijgen.’
Een van de problemen, legt ze uit, is dat
de gemeente opdrachtgever is, maar daar
onvoldoende naar handelt. ‘Gemeenten dienen
integraler naar problemen te kijken en zich af
te vragen wat instellingen zoals wij hieraan
gezamenlijk kunnen bijdragen. Welke maat
schappelijke doelen wil je als gemeente met de
bibliotheek en andere instellingen bereiken?
Meer participatie, minder laaggeletterdheid?
Te vaak beschouwen gemeenten bibliotheken
nog als puur culturele instelling en hebben ze
geen oog voor hun brede, maatschappelijke
en educatieve inspanningen. ‘We zitten met de

Bestuurders zijn
vrij in het bepalen van
beleidsprioriteiten en dat is
niet altijd gunstig voor
bibliotheken
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wethouder Cultuur aan tafel, maar willen eigen
lijk dat ook die van Sociale zaken en Onderwijs
aanschuiven.’
De uitdaging voor de gemeente is wat Poll
betreft dat ze ook in de toekomst oog houdt voor
de hybride organisatie die het Forum is. ‘Wij
kiezen ervoor om verschillende doelstellingen
op meerdere beleidsterreinen te realiseren door
middel van cross-overs en meer diffuse over
drachtsvormen, maar dit vraagt van de subsidie
gever flexibiliteit. De gemeente Groningen beseft
dit, maar nu komt het moment waarop we goede
integrale, jaarlijkse afspraken hierover moeten
maken. De uitdaging voor ons is om met de
programmering een breed publiek blijvend te
inspireren, zodat straks iedere Groninger zich
hier thuis voelt en roept: “Het is altijd spannend
om naar het Forum te gaan”.’ •

Jack van der Leden is
redacteur van Boekman
en informatiespecialist
bij de Boekmanstichting
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Rogier Brom

Voor een sterke sector
zijn variatie en
experiment nodig

Interview met Saskia Bak,
directeur van Museum Arnhem

16

BOEKMAN EXTRA 16

17

Een opvallende verandering in hoe musea hun tentoonstellingen
zijn gaan organiseren, is dat hun afdelingen die zich direct met
het publiek bezighouden – via educatie, marketing et cetera –
veel eerder in het proces betrokken worden. Saskia Bak,
directeur van het museum voor moderne en hedendaagse kunst
Museum Arnhem, ziet in deze ontwikkeling een duidelijk
voorbeeld van de groeiende aandacht voor aansluiting bij de
bezoeker. Volgens Bak is dit een van de grootste successen van
cultuurbeleid in de afgelopen decennia.

I

n zowel de musea zelf als in het museum
beleid heeft het erkennen van de noodzaak
om bezoekers op zo’n manier door een tentoon
stelling te gidsen dat deze toegankelijk is voor
een bredere verscheidenheid aan personen, aan
momentum gewonnen. Dat dit aan beide zijden
gebeurt, is kenmerkend voor de huidige situatie.
Al geruime tijd heeft top-downbeleid plaats
gemaakt voor een groeiende verantwoordelijk
heid bij culturele instituten. De musea hebben in
toenemende mate een stem in de vorming van
nieuw beleid. Bak ziet dit als een goede zaak
omdat de meeste radicale veranderingen in
de sector altijd al geïnitieerd zijn door musea.
Ze ziet musea het debat voeden over diversiteit
en betekenisvolle connecties zoeken tussen
hun collecties en (potentiële) bezoekers, net
als manieren om het publiek beter bij hun
activiteiten te betrekken. Toen staatssecretaris
van cultuur Rick van der Ploeg rond de eeuw
wisseling de nadruk van het cultuurbeleid
verlegde naar een focus op publieksbereik,
was de sector nog niet helemaal klaar voor deze
verandering. Ondertussen is iedereen het er
echter over eens dat initiatieven die helpen
het publiek beter te bereiken prijzenswaardig
zijn, en nog steeds nodig. Er is echter ook kritiek
op beleid dat dit aspect te zwaar benadrukt.
Het is van belang om de boodschap beter bij
het publiek te krijgen, maar dit is niet het enige.

Sommigen vrezen dat wanneer de nadruk
Saskia Bak. Fotografie: Eva Broekema
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Ontwerp uitbreiding Museum Arnhem.
Beeld: Benthem Crouwel Architects

van de overheid op publieksbereik te groot
wordt, de eigenlijke artistieke boodschap
stilletjes uit het zicht raakt.
Uitdagingen
Het behouden van een sterke wisselwerking
tussen de culturele sector en een in razend
tempo veranderende bevolkingssamenstelling
ziet Bak als een van de grootste uitdagingen
waarvoor culturele instellingen en het cultuur
beleid de komende jaren gesteld worden. Ver
grijzing zal de museale praktijk gaan beïnvloeden.
Op een zeker moment in de nabije toekomst
zullen musea voornamelijk worden bezocht door
een generatie die is opgegroeid in een digitale
wereld. Deze bezoekers zijn niet vertrouwd met
lineaire verhaalstructuren, waardoor musea zich
beter moeten uitrusten om hun collecties en
verhalen op een meer gedifferentieerde manier
te kunnen presenteren.
Een andere uitdaging voor de culturele sector
is van een meer structurele aard, aldus Bak.
Beeldende kunst, design en eigenlijk de gehele

creatieve industrie zijn georganiseerd in verschil
lende subsectoren. Dat geldt voor zowel tentoon
stellingsruimten als kunstopleidingen. Tegelijker
tijd werken kunstenaars, ontwerpers en andere
makers steeds meer samen en raakt hun werk
in toenemende mate met elkaar verweven. Die
ontwikkeling moet veel meer worden ingebed in
de algehele structuur. Paradoxaal genoeg gaat
deze trend waarin professies met elkaar mengen,
gepaard met groeiende aandacht voor specia
lisatie en ambacht. Er is een goede kans dat deze
twee ontwikkelingen een vlucht nemen en
profiteren van een meer heterogeen museaal
landschap. Bak ziet de mogelijke rollen die musea
kunnen innemen groeien. Naast het verzamelen
en tentoonstellen van werk, kunnen ze opdrach
ten geven voor nieuw werk, maatschappelijke
thema’s agenderen in tentoonstellingen en
debatten organiseren. Individuele musea kunnen
waar nodig zelfs meerdere rollen aannemen. Bak
beargumenteert dat een sterke culturele sector
behalve variatie experiment nodig heeft, en dus
is daar meer ruimte voor nodig. De afgelopen 
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jaren zijn de mogelijkheden voor experimen
teren echter afgenomen doordat subsidies
werden gekort en de druk werd opgevoerd om
niet alleen een gevarieerder publiek, maar
simpelweg meer publiek binnen te halen. Deze
situatie hoeft niet per se problematisch te zijn als
zij niet langer dan een paar jaar duurt, maar
uiteindelijk zal zonder de mogelijkheid om te
experimenteren geen vooruitgang worden
geboekt.
Voortrekkersrol
Dit veranderende landschap van museale functies
impliceert dat musea niet allemaal aan dezelfde
vereisten zouden moeten voldoen. Dat betekent
ook dat de beoordeling van behaalde beleids
doelen zich eerder op het proces dan op uit
eindelijke resultaten moet richten. Dit staat
haaks op de bestaande praktijk. De uitkomst
kan dan wel anders zijn dan beoogd, maar het
is van belang te weten waarom dit zo is om erop
voort te kunnen bouwen. De overheid zou hierin
een sterkere voortrekkersrol moeten nemen.
Bak ziet wel dat dit tot op zekere hoogte ook
al gebeurt.
Het starre beleid van de afgelopen jaren heeft
ertoe geleid dat culturele instellingen de over
heid aanzienlijk minder zijn gaan vertrouwen.
Er is een gedeelde angst dat na grote inspan
ningen om een sterk profiel te bouwen dat vol
doet aan de wensen van het ministerie van
Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, deze over
bodig blijken als een nieuwe regering aan de
macht komt met andere eisen. Cultuurbeleid zou
dan ook voorgaande beleidseisen moeten erken
nen en musea in aansluiting daarop moeten
beoordelen. De overheid zou moeten mikken
op meer consistentie voor langere perioden,

Het starre beleid van
de afgelopen jaren heeft
ertoe geleid dat culturele
instellingen de overheid
aanzienlijk minder zijn
gaan vertrouwen
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zodat musea een betere kans krijgen om een
profiel op te bouwen dat echt bij ze past. Zulke
profielen zullen het vervolgens voor musea
makkelijker en waardevoller maken om onder
ling en met andersoortige instellingen samen te
werken. Dit kan leiden tot nieuwe en betere
manieren om de verschillende specialismen van
de musea te organiseren, en tot meer samen
werking en cocreatie. Het initiatief Modemuze is
hiervan een mooi voorbeeld: als platform voor
de modecollecties van zestien musea plukt het
de vruchten van een collectieve manier van ont
sluiten. Bak is blij dat bij musea steeds meer
verantwoordelijkheid wordt genomen voor
onderwerpen als samenwerking en inclusiviteit,
zowel bij de afzonderlijke instellingen als bij de
sector als geheel. •

Rogier Brom is
projectcoördinator/
onderzoeker bij de
Boekmanstichting
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Kimberly van Aart

Aan productie gaat
talentontwikkeling
vooraf

Interview met Sandra den Hamer,
directeur Eye Filmmuseum
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Filmbeleid zou zich niet – zoals nu – alleen op filmproductie
moeten richten. Aan productie gaat talentontwikkeling vooraf.
Er is behoefte aan een ruimte waarin filmmakers zich vrijelijk
kunnen ontwikkelen.

S

andra den Hamer is directeur van Eye Film
museum, voormalig directeur van het
International Film Festival Rotterdam (IFFR)
en winnaar van een Gouden Kalf voor de Film
cultuur. Wanneer haar gevraagd wordt om terug
te blikken op de afgelopen decennia van het
Nederlandse filmbeleid, noemt ze professiona
lisering en internationalisering als belangrijkste
successen. Ze benadrukt hoe deze grote ontwik
kelingen onderling verband houden. Internatio
nalisering was deels een gevolg van de zeer hoge
kosten van het produceren van een film. Als je
de aftiteling van de meeste Europese producties
– waaronder Nederlandse – bekijkt, dan zie je
een lange opsomming van partners en fondsen,
legt Den Hamer uit. Al die partijen leggen
een deel van het totale budget in. Het maken
van films is nu eenmaal erg duur, en de meeste
nationale fondsen zijn te klein in omvang om
de volledige productiekosten te financieren.
De toenemende internationale samenwerking
resulteert in, maar veronderstelt ook profes
sionalisering. Films van de eerste lichting
afgestudeerden van de Nederlandse Film
academie (opgericht in 1958) verkochten
miljoenen bioscoopkaartjes. Het marktaandeel
van Nederlandse films in het bioscoopbezoek
is op dit moment wisselvallig, en hangt elk jaar
af van welke specifieke titels er worden uit
gebracht. Niettemin waren er de afgelopen jaren
enkele succesvolle blockbusters, zoals Gooische
Vrouwen 1 en 2. Dit is niet verrassend, aangezien
het Nederlandse filmbeleid er volgens Den Hamer
goed in geslaagd is om een sterk productie
klimaat voort te brengen.
Thuishavens
Een tegengesteld voorbeeld is Portugal, waar
filmbeleid altijd als kunstbeleid is beschouwd,
en waar enkele regisseurs regelmatig prijs
winnende films maken. Het Nederlandse film

Sandra den Hamer. Fotografie: Joost Bataille
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beleid noemt Den Hamer echter inherent
economisch. Qua volume en budget hebben
we een significante groei doorgemaakt, maar dat
correspondeert nog niet met een ontwikkeling
in artistieke kwaliteit. Het is nog steeds heel
moeilijk om Nederlandse films voor prijzen
genomineerd te krijgen.
Om op dit gebied toch vooruitgang te creëren,
moeten alle onderdelen van de keten in beschou
wing worden genomen. De productie en de ver
toning van films, filmkritiek en -educatie, plat
forms: volgens Den Hamer zijn ze allemaal vitaal
voor de sector. Gelukkig erkent de Nederlandse
overheid het belang van filmfestivals als het
IFFR en het International Documentary Film
Festival Amsterdam (IDFA): beide worden
gesubsidieerd door zowel de nationale als de
lokale overheid.
Naast festivals spelen filmtheaters een belang
rijke rol in het vertonen van films. In een hand
reiking voor gemeentebestuurders, beleidsmakers
en beleidsbepalers omschrijven Den Hamer en
Winnie Sorgdrager, voorzitter van de Neder
landse Vereniging van Bioscopen en Film
theaters, filmtheaters als ‘de thuishavens voor
relevante, maar commercieel kwetsbare films’,
die ‘een essentiële rol op het gebied van film
educatie’ vervullen (Hamer et al. 2015, 8-9).
Deze filmtheaters vallen vaak onder het beleid
van gemeenten, waarvan de inwoners de belang
rijkste doelgroep vormen. Niettemin zouden er
volgens Den Hamer op landelijk niveau afspraken
met gemeenten gemaakt moeten worden over
de publieke financiering van filmtheaters, juist
vanwege hun lokale belang.
Vrije ruimte
In de tussentijd geven andere onderdelen van
de filmketen aanleiding tot dringendere beleids
vragen. Een voorbeeld hiervan zijn de platforms
die consumenten gebruiken om thuis films te
bekijken, zoals televisie en video-on-demandservices. Vooral Netflix wordt steeds belangrijker
in de filmindustrie, bevestigt Den Hamer. De
omgang met deze nieuwe media en de impact
die ze hebben, vormen dan ook in het bijzonder
een uitdaging voor het filmbeleid van de komende
decennia. Een vraag daarbij is of de Nederlandse
filmindustrie kan profiteren van de opkomst
van Netflix en zijn concurrenten. Op dit moment
verdwijnen de winsten van deze platforms naar
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het buitenland, maar idealiter zou voor Den
Hamer een deel van de winst die platforms in
Nederland maken, geïnvesteerd worden in nieuwe
producties. Voor filmvertoningen bestaat er een
lager btw-tarief; het zou mogelijk zijn dat de
overheid hieraan de voorwaarde verbindt dat
platforms een deel van hun winst in film
productie moeten investeren.
Tegelijkertijd betoogt Den Hamer dat film
beleid zich niet alleen op filmproductie zou
moeten richten. Zoals gezegd is het huidige
beleid vooral gericht op het versterken van het
productieklimaat, maar aan productie gaat
talentontwikkeling vooraf. Om dit te stimuleren
is er behoefte aan een vrije ruimte waarin film
makers kunnen experimenteren en zich kunnen
ontwikkelen, zonder dat ze per se ‘output’ hoeven
te genereren. Dit idee weerklinkt in een profiel
van de audiovisuele beroepsgroep dat EYE
publiceerde in 2017, waarin staat dat professio
nals fouten moeten kunnen maken en hiervan
moeten kunnen leren om een authentieke stijl
te ontwikkelen en uiteindelijk een hoge kwaliteit
te kunnen leveren (Ylstra et al. 2017). Den Hamer
gelooft daarbij dat internationale residentie
programma’s een onmisbare rol kunnen spelen
in de ontwikkeling van artistiek talent in de
Nederlandse filmsector. Het is namelijk precies
dit gedeelte van het Nederlandse filmklimaat dat
in de komende 25 jaar cultuurbeleid significant
kan – en moet – worden verbeterd. •
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