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Gevestigde
instellingen
en nieuwkomers

I

k woon in een fijne stad. Rotterdam fungeert
regelmatig als proefkonijn voor vele nieuwe
initiatieven, op sociaal, cultureel of eco
nomisch gebied. Gewaagde oplossingen voor
ingewikkelde maatschappelijke vraagstukken
vragen immers om innovatiekracht over de
grenzen van disciplines heen. En soms zijn er
delen van een stad die net iets meer aandacht
nodig hebben, zoals waar ik woon: RotterdamZuid. De stad zit al jaren in de lift en daar moest
ook Zuid de vruchten van plukken.
Mede daarom werd het Nationaal Programma
Rotterdam Zuid (NPRZ) in het leven geroepen,
een samenwerkingsverband van de gemeente
Rotterdam, de rijksoverheid, de politie, het
Openbaar Ministerie, woningcorporaties, zorg
instellingen, onderwijsinstellingen en bedrijven
met het gezamenlijke doel de leefbaarheid van
Rotterdam-Zuid te verbeteren.

Gigantisch icoon
Het NPRZ probeert sociale problematiek te
reduceren door interventies op drie gebieden:
werk, onderwijs en wonen. Maar soms komt kunst
en cultuur ook even om de hoek kijken. Want
naast maatregelen op het gebied van school,
werk en wonen, moest intensieve inzet op veilig
heid en cultuur de kwaliteit van leven van Rotter
dammers op Zuid verhogen. En heel toevallig is
Zuid ook een gebied waar het leven bruist, met
veel creatief en jong talent. Maar die talenten
werden weinig opgemerkt en gehoord. En daarom
moest Zuid een gigantisch icoon krijgen. Een
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gebouw met grote aantrekkingskracht, waar
honderdduizenden mensen per jaar op af komen.
Met onderwijs, horeca, een dakterras, een plein
en cultuur. Héél veel cultuur. En ze noemden
het: Cultuur&Campus.
Vier Rotterdamse onderwijsinstellingen
(Hogeschool Rotterdam, Willem de Kooning
Academie, Codarts Hogeschool voor de Kunsten
en de Erasmus Universiteit) sloegen de handen
ineen om het kunstonderwijs in de stad een
flinke impuls te geven. Vanuit Cultuur&Campus
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wil men opleidingen aanbieden aan nieuwe
generaties studenten in de kunsten en weten
schappen. Onderwijs, cultuur, onderzoek en
maatschappelijke functies moeten hier gaan
samenkomen. Want op de campus moet ruimte
komen voor kunstbeoefening en kunst- en
cultuurbeschouwing en het moet een uitvals
basis worden voor ontmoeting, maatschappelijke
initiatieven en culturele programmering.

Rotterdam loopt voorop
Rotterdam zou mijn stadje niet zijn als er niet
ook goed was nagedacht over de locatie voor
zo’n icoon. Aldus werd besloten om de campus
een plek te geven bij de ingang van de Maas
tunnel (zuidzijde), waar de
onderwijsinstellingen als het
ware de mogelijkheid krijgen
de verbinding met elkaar en de
stad te vergroten. De verbin
ding tussen Noord en Zuid.
Tussen arm en rijk, jong en oud.
Wat u wilt. Het is een ambitieus
plan en zoals vaak met grote
projecten in de stad, wordt ook
Cultuur&Campus nu al omarmd
door de Rotterdammers, nog
voor de eerste paal de grond
ingeslagen is.
Tel daarbij op dat de stad
sinds vorig jaar een nieuw
cultuurplan kent, waarmee men
beoogt het culturele aanbod in
Rotterdam breder en diverser
te maken. In de komende jaren
krijgen 94 culturele instellingen
subsidie. ‘Met maar liefst
twint ig nieuwkomers maken
we bovendien ruimte voor jong,
aanstormend talent. Dit cultuur
plan is een grote stap naar meer cultuur voor
alle Rotterdammers’, riep wethouder Saïd Kasmi
vorig jaar tijdens de presentatie van het cultuur
plan.
Met het cultuurplan wordt in totaal 85 miljoen
euro per jaar verdeeld over culturele instellingen:
ruim 40 miljoen euro voor instellingen in het
cultuurplan en 45 miljoen euro voor instellingen
in de Rotterdamse Culturele Basis. Daarnaast
trekt het college 28 miljoen euro extra uit voor
de periode 2021-2024. Dat geld komt onder meer
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ten goede aan het cultuurplan en aan eerlijke
beloning van medewerkers en freelancers in de
sector. Met dat laatste loopt Rotterdam als een
van de grootste gemeenten in Nederland voorop.

Duidelijke verschuiving
Wat een verschil met het vorige cultuurplan,
vier jaar geleden.Toen overheerste het geluid
dat voornamelijk de ‘usual suspects’ van de
Rotterdamse kunst- en cultuurwereld telkens het
meest zouden profiteren van die grote pot met
geld, soms zelfs tegen het advies van de Rotter
damse Raad voor Kunst en Cultuur (RRKC) in.
En dat klopt wel want sommige ‘grote instel
lingen’ kregen toen zelfs veel meer geld van het
college dan de RRKC geadviseerd had. Boven
dien werd er geld weggehaald bij de kleine jonge
organisat ies, om dat door te sluizen naar
organisaties met toch al torenhoge budgetten.
Dit college schijnt wakker te zijn geworden
en heeft geprobeerd iets te veranderen. En dat
werd tijd. Want jarenlang hebben grote groepen
Rotterdammers zich niet vertegenwoordigd
gevoeld in het cultuurbeleid van Rotterdam.
De duidelijke verschuiving in de interesse van
het publiek heeft ervoor gezorgd dat het beleid
werd aangepast. En terecht, want wanneer een
stad en haar cultuurvraag veranderen, moet ook
het beleid volgen. Ik hoop dat de kloof tussen
de grote gevestigde instellingen met de grootste
budgetten en de nieuwkomers telkens een beetje
kleiner wordt. Wellicht helpen al die miljoenen
aan subsidies én een nieuw stadsicoon hierbij.
Dan zou ik pas écht trots zijn op mijn stadje.
Noord of Zuid, het is mij eender. •
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