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“Het leven is vaak heel naar en
verdrietig. Theater is troostrijk.
Theater is een thuis.”
Paul Röttger
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Interview met Paul Röttger

Foto Dana-Romina

Wereldverbeteraar
Paul Röttger geeft sinds 1988 leiding aan het Rotterdams Centrum
voor Theater. Zijn rol is directeur, regisseur, acteur, docent en voor
alles voorvechter van een rechtvaardiger wereld. Wie tiener was in
de jaren zeventig, zag hem als vijftienjarige Michiel in de tv-serie
Oorlogswinter naar de gelijknamige roman van Jan Terlouw. Vanaf
1978 behoorde Paul Röttger elf jaar tot het vaste ensemble van het
RO Theater. Bij het RCTH maakt hij maatschappelijke thema’s
zichtbaar als seks en scholieren, homoseksualiteit en ouderen,
geweld en eenzaamheid. Hij houdt van Rotterdam met al zijn tegenstellingen en beleeft dat als inspiratiebron voor zijn voorstellingen.
De poort naar de studio’s van het Rotterdams Centrum voor Theater/
Cultuurhuis Delfshaven aan de Mathenesserdijk 293 ligt verborgen
achter opzichtige APK keuringsstations, maar zodra de deur zich
opent wordt een bezoeker opgenomen in een oase met theater als
reflectie en troost.
Door Dirk Monsma
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REDACTIONEEL

De artikelen in dit nummer van Puntkomma kunnen
gegroepeerd worden rondom twee actuele thema’s: Het
politieke debat van de afgelopen maanden en de keuzes
die de komende tijd gemaakt zullen worden over de rol
van instellingen in de wereld van kunst- en cultuur. Hoe
dicht staan de professionals van die instellingen bij de
leefwereld van de burger? Hoe verhouden ze zich tot
kunstenaars en publiek? De artikelen in dit nummer
draaien veelal om de vraag naar de relatie tussen kunstenaar en politiek; tussen kunstinstelling, de wereld van de
commercie en de burger als klant of deelnemer. Speciale
kunstvormen als community art en verschijnselen als
cultuur die dicht bij de leefwereld van de burger staan
(ofwel: bij diens zorgen en leefomstandigheden), komen
in de in dit nummer gepubliceerde artikelen aan de orde.
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Paul Röttger: Hier wordt theater verkocht
Voor de huidige voorstelling ‘Wie is er nou
gek?’ interviewde Paul Röttger mensen met
een psychiatrische achtergrond en vertaalde
hun verhalen naar theatrale portretten.
Professionele acteurs zijn de vertellers en
de betrokkene zelf luistert. Het publiek bij
deze voorstelling zit rondom de acteurs en
de psychiatrische patiënten en beleeft zo de
verhalen mee. Paul Röttger: “Hun verhalen
zijn zo mensonterend, dat kan je je haast
niet voorstellen. Dat dit in deze tijd nog kan
bestaan, vind ik een mirakel. Kunst maakt
dingen duidelijk. Het leven is vaak heel naar
en verdrietig. Theater is troostrijk. Theater is
een thuis, daarom koken we bij alle voorstellingen”.

Vader en moeder
Op mijn vijfde kocht mijn vader een oud
hotel in Lichtervoorde met een toneelzaal.
We kwamen daar aan en mijn moeder
zei tegen ons dienstmeisje “Laat jij Paul
maar even het hotel zien”. Eerst liepen we
door een grote zaal met allemaal stoelen.
Ze duwde mij een trapje op en zei “Loop
maar verder”. Ik kwam terecht tussen gordijnen, die allemaal op elkaar leken, zodat
ik de weg niet meer terug kon vinden en
ik in paniek raakte. Ik was zowel bang als
gefascineerd. Dat was mijn eerste toneelervaring. Er hing een positieve spanning
in het pand en ook tussen mijn ouders. Ko
van Dijk, Ton Lensink, Ank van der Moer
hebben allemaal bij ons gespeeld. Daarnaast waren er veel feesten en partijen. Mijn
vader maakte, als er maar enigszins een
reden was, een feest. Ik houd nog steeds
heel erg van feestjes en heb inmiddels geaccepteerd dat ik het werk van mijn vader
voortzet. Mijn moeder vond ons de leukste
kinderen van de wereld. Daar teer ik nog
elke dag op. Zij was zo verliefd op haar kinderen. Toen zij zeven jaar geleden overleed,
vond ik dat heel onrechtvaardig.

Daarnaast besteedt Puntkomma aandacht aan de Art
Rotterdam Week, een week waarin twee grote kunstbeurzen met een landelijke uitstraling, en een veelheid
aan kleinere initiatieven daaromheen, de aandacht op de
relatie tussen Rotterdam en de beeldende kunst
vestigden. Ten slotte konden redacteuren van
Puntkomma het niet laten om hun licht te laten schijnen
op de plannen van de gemeente Rotterdam en het
Museum Boijmans van Beuningen voor de bouw van een
kunstdepot in het Museumpark. Zij hebben geen bezwaar
tegen gedeeltelijke bebouwing van het Museumpark.
Integendeel, zij bepleiten voor meer bebouwing en vinden
de huidige plannen van de gemeente en het museum
benepen van aard en getuigen van een gebrek
aan ambitie.

Inhoud;
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Paul Röttger
Geboren: 1954, Winterswijk
Opleiding: Toneelschool Arnhem, 1972–1976

Anders
Ik zocht als kind een andere wereld. Niet
dat ik wereldvreemd was, want ik was juist
brutaal en schopte overal tegenaan. “Is dit
het?” dacht ik dan. Toen ik mijn gevoelens
als homoseksualiteit had benoemd, dacht ik:
“Oh, dan is dit wat ik als kind voelde”. Uiteindelijk vind ik die hele homoseksuele wereld
bourgeois. Met rollenpatronen, en sferen
en die kroegen en... daar heb ik het jaren
gezocht, maar niet gevonden. Pas de laatste
tien jaar weet ik dat het dieper zit. Er is meer
dan we waarnemen via onze zintuigen en het
cognitieve. Daarin speelt het spirituele van
mijn moeder een rol. Als kind heb ik altijd
al gedacht “Hij zegt dat wel, maar hij zegt
eigenlijk ook iets anders. Zij ziet er zo uit,
maar misschien heeft zij er ook een ander
gezicht. Theater wijst ons de weg naar een
andere wereld.

Een tweede thema is beeldende kunst. Puntkomma biedt
deze keer podium aan Fucking Good Art: een al jaren
bestaand Rotterdams tijdschrift over beeldende kunst.
Fucking Good Art vulde twee pagina’s met actuele
informatie over de ontwikkelingen in deze discipline in
onze stad. Ze volgt de ontwikkelingen in Rotterdam al
jaren en heeft daardoor een goed overzicht van de
ups-and-downs van de Rotterdamse beeldende kunst.
We zijn blij met deze bijdrage die past in het beleid om
Puntkomma een platform te laten zijn van meningsvorming over kunst en cultuur in Rotterdam.

Namens de Puntkomma-redactie
Hugo Bongers
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“Wat wij bij het
RCTH heel bewust
proberen, is om de
ander te omarmen.
De maakbare wereld
wordt steeds sterker.
Alles wat daarin
afwijkt, willen we
eigenlijk niet zien.”

Luisteren en praten
In ons enorme hotel was een muziekschool
gevestigd, waar ik les had en trommelde
bij een fanfare. Vreselijk. Muziek maken
vind ik nog steeds niet leuk. Op het lyceum
leerde een docent mij om te luisteren naar
klassieke muziek. Ik zal nooit vergeten dat
hij De Moldau van Smetana opzette en
ons leerde om op zoek te gaan naar wat de
muziek vertelt: “Kijk, hier hoor je het water.
Hier hoor je de rotsblokken”. Een vriendin
die ik bewonderde en lief had, nam mij in
die periode mee naar klassiek ballet. Mijn
ouders vonden dat meteen leuk. Op school
vonden de leraren dat heel gek. Van mijn
twaalfde tot mijn achttiende danste ik ontzettend fanatiek. Na een uitvoering in de
schouwburg van Arnhem vroeg Ger Thijs,
regisseur van de Arnhemse Toneelgroep
Theater of ik auditie wilde doen, want ze
zochten een jongen voor de voorstelling Het
leven van Galilei van Brecht. Ik werd aangenomen. Ger Thijs gaf mij les, want ik had ook
tekst. Ik voelde me bij het theater meer thuis
dan bij dans. Niet dat ik kon meepraten met
die acteurs. Ik zat in het repetitielokaal en
luisterde. Niet dat ik het begreep, maar ik
zag wel dat ze echt met elkaar in gesprek
waren en dacht “Dit voelt beter”. Want ik ben

1978–1990: RO Theater in het ensemble
1990–1992: hoofd vrije producties bij John van
der Rest
1988–heden: directeur Rotterdams Centrum voor
Theater (RCTH)
2001–2005: lid van de Raad van Cultuur
Speelde in 1975 de hoofdrol als de vijftienjarige
Michiel in de Vara-serie Oorlogswinter naar het
gelijknamige boek van Jan Terlouw.
Speelde onder regie van Franz Marijnen
bij het Ro Theater in een groot aantal stukken
van Shakespeare en later in vrije producties als
Amedeus en De Wijze kater.
Ontving in 2004 de Erasmusspeld van de
Gemeente Rotterdam en in 2009 de oorkonde
Jos Brink-prijs uit handen van toenmalig minister
Plasterk voor het bespreekbaar maken van
homoseksualiteit met scholieren.
Foto Dana-Romina

talig. Ik herinner me van de toneelschool
vooral de chaos in mijn hoofd. “Wat is dit
nou allemaal?” en “Wat moet ik ermee?” Ik
denk met terugwerkende kracht dat dansen
en theaterspelen mij hebben gevormd, want
ze gaven mij structuur.
De kast
Op mijn zestiende benoemde ik mijn homoseksualiteit. ‘Uit de kast komen’ noem ik het
niet, want ik heb niet in de kast gezeten. In
mijn omgeving lag het moeilijk, maar dat
gaf me een positieve energie: “Zie je wel,
ik ben inderdaad anders”. Dat maakte me
sterker en brutaler. Als iemand iets negatiefs zei over homoseksuelen, dan ging ik
op de vuist. Als je anders bent, dan moet
je dat vooral zelf accepteren en je daar niet
voor schamen. Het kan helpen om jezelf te
profileren. Homoseksualiteit is een manier
van leven met alle voor- en nadelen die het
heteroseksuele ook zal hebben. In de kern
zit het heteroseksuele ook in mij, want ik kan
me goed voorstellen dat ik verliefd word op
een vrouw. Mijn moeder, die geen enkele
moeite had met mijn homoseksualiteit, zei
altijd “Ik denk dat je het niet bent; het is voor
jou gewoon makkelijker”. Ik koos er voor deze
weg te bewandelen.
Wat denk je nou?
Op de theaterschool in Arnhem heb ik vier
geweldige jaren gehad. Op mijn docenten
uit die tijd ben ik nog altijd trots. Onno
Molenkamp – hij is helaas overleden – was
een heel bepalende docent. Hij was heel erg
driftig. En hij zei eigenlijk alleen maar in lessen “Wat denk je nou? Wat denk je nou?”
En dan gaven wij tekst, die wij uit ons hoofd
hadden geleerd, want daar werd vooral met
tekst gewerkt. Hij hield zich nooit bezig met
hoe we die tekst zeiden. Nee, en dan riep hij
altijd:“Maar, wat denk je nou? Wat denk je
nou, godverdomme? Godverdegodver! Ik wil
zien dat je denkt!” Dat begrijp ik nu steeds
beter. Dat het gaat om wat er tussen de regels
staat. Dus dat wat je niet ziet. Om wat daar
achter zit.
Rechtvaardig
In het derde jaar van de toneelschool deed
ik auditie voor Oorlogswinter. Aart Staartjes
ging een serie maken naar aanleiding van
het boek van Jan Terlouw. Daar deden honderden jongens auditie voor en ik werd uit-

gekozen en kreeg de hoofdrol. Dat heeft mijn
carrière tot en met vandaag bepaald. Ik was
meteen een sterretje. Nog voor mijn eindexamen had ik film- en camera-ervaring. Die
serie ging de hele wereld over, zodat ik daar
tien jaar op heb kunnen bouwen, want het
werk kwam allemaal vanzelf. Aart Staartjes
was een goede regisseur. Ik was twintig en
werkte meteen met de grootste toneel- en
filmacteurs. Oorlogswinter werd een prachtige serie, bestaande uit dertien delen van
vijftig minuten. Aart heeft me daarbij heel erg
gecoacht. Hij zei, toen ik aangenomen was:
“Ik wil een dag met jou op pad, en dan gaan
we alle locaties bezoeken waar we gaan filmen”. Na die ene dag, zei hij: “Je kracht is volgens mij dat je zoveel wilt en misschien ook
al wel kan, maar je zwakte is je grote gevoel
voor rechtvaardigheid”. Daar begreep ik niks
van. Ik dacht: “Maar ik ben helemaal niet uit
op rechtvaardigheid”. Ik wilde gewoon een
beroemde toneelspeler worden. Dat hij dat
eruit haalde, dat vond ik heel bizar. Als ik nu
kijk naar wat ik doe, dan ben ik toch heel erg
op zoek naar rechtvaardigheid.
Vertrouwen
Bij het RO Theater was ik vanaf 1978 elf jaar
in vaste dienst als acteur en speelde drie
à vier rollen per jaar van klein naar groot.
Honderden voorstellingen per jaar. Daar ben
ik gevormd als acteur door regisseur Frans
Marijnen. Hij is mijn grote leraar in discipline. Hij bracht in het Nederlands theater
vooral bewerkingen in, zoals Shakespeare
met aangepaste teksten. Het visuele was
daarbij heel bepalend. Ik ben een volgeling
van Frans Marijnen. Nou, dat klinkt iets te...
Hij noemde me altijd Paultje, maar van hem
kon ik het hebben. Hij had een groot ensemble, met daarin zeven acteurs waar hij op
bouwde. Ik hoorde bij zijn vaste kern. Van
hem heb ik geleerd dat je alles moet geven
als speler, en niet moet vragen:Waarom moet
ik dat doen?” “Je moet me vertrouwen”, zei
hij dan: “Doe het nou maar gewoon”. En dat
zeg ik ook weleens tegen de spelers: “Doe het
nou gewoon”. “Ja, maar waarom? Wat bedoel
je daar dan mee?” En dan zeg ik wel eens, en
dat heb ik van Frans: “Ja, ik vind het gewoon
mooi, doe het maar”.
Omarmen
Wat wij bij het RCTH heel bewust proberen,
is om de ander te omarmen. De maakbare

wereld wordt steeds sterker. Alles wat daarin
afwijkt, willen we eigenlijk niet zien. Of je
nou ziek bent of gehandicapt of gestoord
of ziek of misvormd of homoseksueel of
dat je een andere kleur hebt, willen we niet
weten. Daarom heb ik mijn eerste voorstelling gemaakt over homoseksualiteit: De
Anderen. Ik wilde het daarin opnemen voor
mezelf, maar ook voor anderen. Het was
mijn eerste regie hier en meteen met veel
succes. Twee jaar geleden heb ik de voorstelling Naar vriendschap zulk een mateloos
verlangen gemaakt met oude homoseksuele
mannen en vrouwen als uitgangspunt. Zij
spelen zelf in de voorstelling. Daar kwamen zoveel mensen op af. We hebben zelfs
buiten Rotterdam gespeeld, en we gaan er
waarschijnlijk mee naar het buitenland.
Ja, ik wil dat onze wereld verdraagzamer
is. Met weinig middelen kun je het leven
aangenamer maken. Kijk om je heen hoe
je hier binnenkomt met plannen en beelden. Bij de bezuinigingen is het RCTH positief beoordeeld. Voor de projecten die we
maken, kregen we veel waardering,“over
de moeilijkste onderwerpen, waar anderen
het niet over durven te hebben”, zo staat het
er. En dat gaat nooit ten koste van artistieke
kwaliteit.
Kiezen
In 1990 ben ik hier gaan wonen; ik voel me
echt Rotterdammer. Ik ben verliefd op Rotterdam. Ik vind hier alles wat goed en slecht
is. Het is een stad van grote tegenstellingen.
We hebben in de politiek toch de grootste tegenstellingen gehad die je maar kan
bedenken. De verkiezingen zullen uitwijzen
hoe dit zich verder gaat ontwikkelen. Dus
met kloppend hart wacht ik dat af. Alles is
hier. Al die culturen. Zwartere scholen dan
hier kun je je niet bedenken. Ik vind het
geweldig om hier als kunstenaar te wonen
en te reflecteren. In mijn werk gebruik ik
dat. Ik hoef hier nooit na te denken waar ik
het over moet hebben. Er is te weinig geld
voor kunst en cultuur, maar men heeft in
Rotterdam wel keuzes gemaakt. Daar ben
ik blij mee. Ze hadden ook de kaasschaaf
kunnen hanteren en dan hadden we meer
instellingen gehad, maar met minder geld.
Terwijl ik al jaren daarvoor dacht: “Je moet
mensen de middelen geven om echt te laten
zien wat ze willen, en waar ze voor staan”. En
natuurlijk mis ik partijen die er nu niet meer

zijn. Ik mis Bonheur in de theaterwereld, het
literaire gehalte bijvoorbeeld. Want Peter
Sonneveld, die voegde aan ons theater de
liefde voor het boek, de liefde voor taal toe.
Voor verhalen. Bij Peter Sonneveld heb ik
verschillende keren gespeeld; hij is de beste
bewerker van Nederland. Ik mis ook het O.T.
met hun zoektocht en experiment, en opera.
Maar er is minder geld. Punt.
Cultuurhuis Delfshaven
Wij bieden mensen die hier wonen een plek,
want wij hebben in dit deel van Delfshaven
niet één park. Er zijn buurthuizen gesloten,
bibliotheken zijn weg. Er is zoveel minder
voor de jeugd en hier wonen ontzettend
veel kinderen. Er zijn in deze wijk dertig
basisscholen en zes VO scholen. Wij bieden
plek aan iedereen die culturele activiteit
wil ontwikkelen met jongeren en kinderen. En wij geven zelf zang- en danslessen.
We hebben wedstrijden Do you think you
can sing, Do you think you can act, you can
dance. Op zaterdagen komen hier honderden mensen uit de wijk, dat loopt heel erg
goed. Wij noemen het cultuurhuis en het
geeft de ontwikkeling van het RCTH een
enorme positieve impuls. Daarnaast ga ik
naar vergaderingen van een wijkcomité,
een woningbouwvereniging en zit ik in
de winkeliersvereniging van de Grote Visserijstraat. Al die vergaderingen zijn hier.
Het sluit aan bij mijn visie dat kunst een
onderdeel van de samenleving moet zijn.
Ik ben het directeurtje van één van de vele
winkels; hier wordt theater verkocht.
Wereldverbeteraar
In de kern blijf ik acteur, want ik denk als
een speler. Ik regisseer als een speler. En als
ik mijn psychiatrische medespelers dingen
vraag te doen dan snap ik heel goed wat er
moeilijk aan is en waar de valkuil zit. Of waar
de ijdelheid zit. Eén mens kan de wereld niet
veranderen. Ik wil graag voor tachtig mensen
spelen. Mateloos, hebben we straks vijftig
keer gespeeld, zodat er meer dan vierduizend
mensen over praten. De komende jaren wil
ik graag werken aan producties voor mensen
met- en zonder beperkingen, om daarmee
een bijdrage te leveren aan de veranderende
zorgsector. Ik wil een brug bouwen tussen de
kunst- en de zorgwereld, want we kunnen
zoveel van elkaar leren! Kijk, uiteindelijk ben
ik een wereldverbeteraar. —DM
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Zonneklaar is de keuze voor deze locatie – simpelweg – om
de hoeveelheid parkeerplaatsen en presentatieruimte echter
niet. De beurs had daarvoor net zo goed naar Ahoy’ kunnen
gaan, het vroegere Postkantoor kunnen reserveren of wellicht
een flinke hoeveelheid leegstaande kantoorruimte in de stad
in kunnen nemen. De Van Nellefabriek is immers evenmin
een vanzelfsprekende expositieruimte.
Hoe beroemd ook, het complex ligt niet hartje stad, buiten
een busverbinding is de ontsluiting schaars. Bovendien loop
je niet na afloop van het beursbezoek even de Bijenkorf of
Hotel New York binnen om de ogen te wassen of een lunch
te nuttigen (alles beter dan opgeleverd te zijn aan een waanzinnig duur beursbuffet). Nee, het moest daar om de plek. Je
kan je dan niet anders voorstellen dan dat bezoekers zullen
weten dat ze in de Van Nellefabriek zijn, toch? Niet dus. De
beursstands bezetten vrijwel elke vierkante meter, zo goed
als geen ruimte overlatend voor daglicht door de prachtige
ramen van het gebouw. De meeste van de karakteristieke
pijlers waren evenzeer weggewerkt, waardoor de relatie van
de beurs met het gebouw haast onzichtbaar gemaakt werd.

Benedenruimte van de beurs Object Rotterdam.

Art Week Rotterdam
2014. Een verslag
“As with every edition, Art Rotterdam will
transform the city into a dynamic destination
for art. February is no doubt the month to be
in Rotterdam.” Met deze quote van Defne
Ayas, directrice van Witte de With, opent de
officiële website van de Art Rotterdam Week.
Rotterdam als dé bestemming voor een
internationaal kunstpubliek. Wat was er
eigenlijk te zien tussen 5 en 9 februari? Wat
deed dit met de stad? En vooral: wat heeft
Rotterdam er aan? Een verslag.
Door Arnold Westerhout & Hugo Bongers

D

e hoofdbeurs Art Rotterdam bestond deze keer uit drie
onderdelen: de Main Section, de New Art Section en Projections. Elders in de Van Nelle Fabriek was een bescheiden
affordable art fair te zien. Tegenover de hoofdbeurs was door
Garage Rotterdam (een particuliere presentatieplek nabij de
Hoogstraat) een kleine tentoonstelling ingericht.
De zeven Rotterdamse galeries die op Art Rotterdam aanwezig waren kunnen beschouwd worden als de belangrijkste
Rotterdame galeries van dit moment. Zij zijn immers door de
selectiecommissie van de beurs gekozen uit een groot aanbod van belangstellende galeries. Uitverkoren worden voor
deze beurs is in de wereld van de Nederlandse kunsthandel
meer dan een bewijs van goed gedrag. Ze kunnen worden
beschouwd als Nederlandse top op basis van artistieke kwaliteit en zakelijke betrouwbaarheid.

Vier van de vijf Rotterdamse galeries in de Main Section behoren al een tijd tot de hoogste categorie van het Rotterdamse
galeriebestand: Cokkie Snoei (gevestigd aan de Mauritsweg),
Wilfried Lenz (verstopt in het Groothandelsgebouw), Phoebus (aan de Eendrachtsweg) en RAM (sinds kort in een grote
nieuwe vestiging aan de Van Vollenhovenstraat). Zij toonden
op Art Rotterdam ieder drie tot vijf kunstenaars uit hun stal.
Wie deze galeries de afgelopen jaren heeft gevolgd zal niet
verrast zijn geweest door hun keuze voor de presentatie op
de beursvloer. Ze bleven dicht bij hun gebruikelijke aanbod.
De vijfde galerie in de hoofdsectie was VIVID, veeleer bekend
als design gallery (en gevestigd in de voet van de Red Apple),
die zich in de keuze van het werk goed aan wist te passen aan
een omgeving met autonome kunst. Het getoonde design had
overwegend een autonoom en conceptueel karakter. Zelfs
enkele klassieke autonome sculpturen van beeldhouwer
André Volten werden door VIVID te koop aangeboden. Een
neon kunstwerk van het Rotterdamse kunstenaarsduo Bik
Van der Pol in de stand van deze galerie liet de beursbezoekers plagerig weten: Art is either plagiarisme or revolution.
Het gaf te denken.
In de New Art Section troffen we twee Rotterdamse galeries: Joey Ramone en Zerp Galerie. Twee jonge galeries die
zich snel hebben ontwikkeld; Joey Ramone zit nog maar kort
in de Josephstraat, na een verblijf (onder de naam van Hans
Bakker) in de ongelukkige ruimte en de foute omgeving van
het Rotabspand in het Oude Noorden. Zic Zerp heeft na de
start van zijn eigen galerie een tijdje ingewoond bij de Frank
Taal Galerie en zit sinds kort in een mooie en vooral hoge
ruimte aan de Van Oldenbarneveldtstraat. Beide galeries
brachten op de kunstbeurs slechts één kunstenaar, Sven
Akerboom bij Zerp en Roi Alter bij Joey Ramone. Dat is een
gewaagde zet voor een jonge galerie, omdat de rechtvaardiging van uitverkiezing voor deze beurs slechts met de
presentatie van één kunstenaar onderbouwd werd.

Beide galeries slaagden erin een overtuigende tentoonstelling te realiseren, met als opvallende uitschieter de keuze
van Zic Zerp voor het voor een kunstbeurs moeilijke medium
film, ofwel: twee documentaire, contrastrijke zwart-wit films,
vertoond op klein formaat scherm; scherp gekadreerde beelden met een grote emotionele diepgang. Gevoelig werk voor
een kunstbeurs met een giga-aanbod van om aandacht vragende kunstwerken. Een opvallende keuze van Zerp voor
een kunstenaar met nota bene een opleiding aan de Fotoacademie Rotterdam (aan de Conradstraat); niet een opleiding waar de reguliere ‘beurskunstenaar’ vandaan komt.
In de sectie Projections, een aparte beurs voor videokunst,
werd een werk gedraaid van de fotografe en filmmaakster
Melanie Bonajo die de MK Award 2013 heeft gewonnen. De
award is opgedragen aan de in 2011 overleden Rotterdamse
galeristen van de MKgalerie. RAM presenteerde in deze sectie een videowerk van de kunstenaar Priscila Fernandes.
Als het gaat om video- of mediakunst is het aanbod van de
Rotterdamse galeries traditioneel wat mager. Maar het is
een goede zaak dat er ook deze keer aandacht was voor het
medium videokunst, een moeilijke kunstdiscipline in een
commerciële omgeving.
Tijdens de persconferentie, op de openingsmiddag van
de beurs, verantwoordde directeur Fons Hof uitgebreid de
keuze voor de Van Nellefabriek. En wat bleek? Reden om te
verhuizen was niet alleen de hoeveelheid ruimte en parkeergelegenheid die de locatie bood, maar ook de zogenaamde
iconische kwaliteiten van het gebouw, dat sinds jaar en dag
zo gewaardeerd wordt als hoogtepunt van het Nieuwe Bouwen. De keuze van Hof voor deze nieuwe locatie sluit naadloos aan bij de toename van waardering voor het complex,
vooral sinds de officiële voordracht van het gebouw voor de
werelderfgoedlijst van de UNESCO (een paar jaar geleden).
Het daadwerkelijk toekennen van het predicaat zal de internationale aandacht voor de Van Nelle alleen maar vergroten.

RAW Art Fair
Na de Fenixloods in 2012 en Pakhuis Santos in 2013 verliet
RAW voor de derde editie Katendrecht om zich te vestigen op
de nabije Wilhelminapier. En wel op het voormalige hoofdpodium van Art Rotterdam: de Cruiseterminal. Hoewel verre
van ruw of grof was de sfeer er – vooral vergeleken met Art
Rotterdam – opvallend ongedwongen. Er was niet alleen
meer ruimte tussen de stands, waardoor het nooit vervelend
druk werd, maar ook in de stands. Hierdoor konden galeriehouders wat meer uitpakken. Naast het gegeven dat de
beurs minder dichtbebouwd, daardoor ongedwongener en
informeler was, droeg het altijd spectaculaire uitzicht op de
rivier en de skyline bij aan de goede sfeer. Kunstpresentatie,
gebouw en stad waren visueel meer op elkaar betrokken dan
in de Van Nelle mogelijk bleek. Wil je een kunstbeurs zien
als een (cultureel) uitje, als een beleving zo u wilt, dan was
RAW het meest geslaagd.
Op de RAW Art Fair in de Cruise Terminal konden we
negen Rotterdamse galeries tellen. Naast Phoebus, die ook op
de hoofdbeurs in de Van Nellefabriek present was, stonden
er vertrouwde Rotterdamse galeries als Contempo (Heemraadssingel), Mirta Demare (Bergsingel), Galerie Kralingen
(Gashouderstraat) en de WTC Art Gallery aan de Meent. Mirta
Demare durfde het aan een mooie solotentoonstelling te
brengen met werk van de Rotterdamse kunstenaar Sandro
Setola. Relatief jonge, minder bekende galeries waren er
ook: Untitled (Bergweg) van fotograaf Lenny Oosterwijk,
Boomberg Art (Taxusstraat) en de Bob Smit Gallery (Putsebocht). Smit is vooral bekend als initiatiefnemer en organisator van de RAW Art Fair en kan beschouwd worden als de
motor achter deze ‘alternatieve’ beurs in de Cruise Terminal.
Of we de negende van dit lijstje, Buro Rotterdam, nog een
galerie mogen noemen is (met het vertrek van galeriehouder
Dijkstra daar) nog maar de vraag, maar geen beurs in Nederland is compleet zonder de aanwezigheid van beeldhouwer
Olaf Mooij die als sleutelhouder van deze ruimte aan de Keileweg fungeert en die ondertussen onvermoeibaar zijn eigen
werk en dat van enkele collega’s op beurzen presenteert.
Object Fair
In het recent opgeleverde gebouw de Rotterdam, direct naast
de Cruiseterminal, streek designbeurs Object neer. Galeries
en kunstenaars namen hun intrek in een leegstaande horeca/
winkelruimte, in het atrium van het gebouw en in een aantal
appartementen op de dertigste verdieping. Even naar boven
toe was natuurlijk een klein feestje (om overigens ook één
van de penthouses op verdieping 44 te bezoeken). Meer dan
de ruimtes onderin het gebouw boden de appartementen
een sterke presentatiecontext, zoals bijvoorbeeld aan de
nieuwe galerie The House of Ababa (Witte de Withstraat).
Beneden stal Fransje Killaars de show met een kleurrijke
installatie, pal tegenover de ingang, aan het einde van de
grauwe, betonnen ruimte.
The Great Last Minute Art Fair
The Great Last Minute Art Fair bood ruimte aan enkele
galeries die zich hadden ingeschreven voor de beurs Art
at the Warehouse. Deze laatste beurs (die gehouden zou
worden in Fenixloods 1 op Katendrecht) ging op het laatste
moment niet door. Drie Rotterdamse galeries (Frank Taal,
Hommes en NL=US Art) besloten het er niet bij te laten zitten. Zij konden met behulp van woningcorporatie Woonstad een leegstaande drukkerij aan de Schietbaanstraat in
gebruik nemen. Dat was behelpen, want deze ruimte bleek
allerminst een white cube die voor de presentatie van sterk
uiteenlopende kunstwerken van verschillende kunstenaars
geschikt is. Geholpen door vijf galeries van buiten de stad
wist men er toch een redelijk overtuigende en homogene
presentatie van te maken met kunstenaars bekend uit de stal
van de deelnemende galeries. Er waren op slimme plaatsen
tentoonstellingsschotten van oude deuren getimmerd, loshangende draden en leidingen verwijderd. Met behulp van
daglicht en wat spots was er een redelijk ogende presentatie
van gemaakt die, naar de galeristen achteraf meldden, nog
behoorlijk wat publiek trok.
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Desalniettemin was deze last minute noodoplossing pijnlijk
voor de betrokken galeries. JMR Producties, beheerder van
de Fenixloods en ervaren in het organiseren van festivals,
hofleverancier van evenementen voor Rotterdam Festivals,
heeft misgegokt wat betreft de belangstelling van galeries
voor Art at the Warehouse en kreeg daardoor de financiering
niet tijdig rond. Terwijl Art Warehouse al lang en breed in
de publiciteit van de Rotterdam Art Week was aangekondigd
gooide de organisatie noodgedwongen de handdoek in de
ring op een voor de betrokken galeries erg laat moment.

“Je kan wel stellen
dat de Duitse taal
op het moment
salonfähig is in
de kunstwereld.”

Maar goed, zo kwam er ruimte op de begane grond van de loods
Fenix I beschikbaar voor de Art Tec tentoonstelling die in alles
deed denken aan de RAW Expo in dezelfde Fenixloods van 2012.
Net als toen ook nu een kollossale, verduisterde ruimte waarin
grote kunstwerken oplichten, die bezoekers van de ene naar de
andere verwondering loodsen. Kinetische sculpturen (draaiend
fietswiel met vishengel), een video-installaties van Art Oral
waarbij de bezoeker nota bene werd uitgenodigd mee te zingen
(lees: ‘grunten’), installaties van objects trouvé (indien nodig
theatraal uitgelicht) werden door curator Kees de Groot welgeordend door de ruige, maar fotogenieke Felixloods verspreid.
Rotterdamse galeries en kunstenaars op de
beurslocaties
Rotterdam Festivals, die met collectieve marketing en transport nuttige hand- en spandiensten verleende, doopte het
hele gebeuren tot Art Rotterdam Week. Tijdens deze week
hebben negentien Rotterdamse galeries zich kunnen presenteren in de Van Nellefabriek, de Cruise Terminal en aan de
Schietbaanstraat. Op de hoofdbeurs in de Van Nelle waren
daarnaast ook twee belangrijke Rotterdamse presentatieplekken voor beeldende kunst aanwezig, TENT en Garage
Rotterdam. TENT had een tussen de stands verborgen barretjes met kunst, hapjes en bijzondere drankjes. Garage
Rotterdam presenteerde twee goede kunstenaars uit zijn
lopende tentoonstelling. Ten slotte waren er op de tentoonstelling van het Mondriaan Fonds, met werk van meer dan
negentig startende kunstenaars die door dit fonds recent
zijn ondersteund, ook Rotterdamse kunstenaars aanwezig.
In de catalogus bij deze presentatie onder de titel Prospects
& Concepts telden we vijftien kunstenaars die de vermelding
“woont en werkt in Rotterdam” meekregen. Al met al een
stevige presentatie van Rotterdamse galeries en kunstenaars
tijdens de Art Rotterdam Week.
Site-events. Kunstenaarsinitiatieven in de stad
Rotterdamse kunstenaarsinitiatieven proberen mee te liften
met het succes van de kunstbeurzen. Zij haken in op de
publiciteitsgolf van de grote beurzen en vragen aandacht
voor kunstenaars die (nog) niet door een galerie worden
vertegenwoordigd. De weken voor de beurzen werd dan ook
druk gefolderd in Rotterdam en omstreken.
De prijs voor de meest originele locatie gaat onvoorwaardelijk naar Karin Trenkel. Hoe vaak worden kunstwerken
gepresenteerd in een geweldig rommelhok vol hijsbenodigdheden en werktuigen? Onder de titel Verliebte Seefahrer
& lachende Künstler had deze Rotterdamse kunstenaar de in
de Leuvehaven gelegen stoombok Simson van het Havenmuseum tot haar beschikking gekregen. Benedendeks in
de verblijven van de manschappen en in de overvolle technische werkplaats vroegen kunstwerken van tientallen kunstenaars om ontdekt te worden. Een opvallende presentatie
rondom het thema van de roes van het verliefd zijn, gemaakt
in samenwerking met twee Duitse kunstinstellingen.
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Je kan wel stellen dat de Duitse taal op het moment salonfähig is in de kunstwereld. Onder de titel Wo meine Sonne
scheint presenteerden achttien kunstenaars werk gemaakt
voor specifieke locaties op Katendrecht. De locaties waren
minder opvallend dan de stoombok in de Leuvehaven,
maar het waren zeker geen net-afgewerkte white cubes.
Op een schip, op zolders en in oude gebouwen (het SS Rotterdam, Kaap Belvedere in verbouwing, het oude clubhuis
in de Tolhuissttraat) was werk neergezet dat ter plekke
gemaakt was door kunstenaars uit Nederland en enkele
andere Europese landen. Het werk was redelijk consistent:
conceptueel, wat zwaar op de hand, niet al te toegankelijk
en het locatiespecifieke karakter ontbrak veelal. Veel werk
had overal kunnen worden vertoond en het verband met de
plek werd niet duidelijk. Een uitzondering was het vrolijke
werk Waiting for Jay Jay van de Rotterdamse kunstenaar
Sandro Setola. Setola (die ook een mooie one man show
had bij galerie Mirta Demare in de Cruise Terminal) verzamelde in het oude clubhuis aan de Tolhuisstraat alle daar
nog rondslingerende spullen van de op Zuid en omstreken
bekende rapper Big Jay en bracht die verzameling huisraad
en kantoorspullen samen in een imposante zuilconstructie
in het midden van de ruimte. Jammer genoeg trokken de
presentaties op Katendrecht weinig bezoek.
Op de Putsebocht, diep in Rotterdam Zuid, verzamelde
een groep kunstenaars uit de buurt zich in een expositie
van Werklicht onder de naam Born from Paint: een aardige,
niet al te pretentieuze tweedaagse presentatie met schilderijen, muziek en performance in een huiskamersetting. Ook
hingen zij werk op in ´t Gemaal en in de Dordtsalon, een
ruimte aan het begin van de Dordtselaan en nieuwkomer als
presentatieplek van beeldende kunst. Meer pretentieus was
de kunstroute Route du Nord Light in het Zomerhofkwartier
in het Oude Noorden. Route du Nord, een beeldende-kunst
event dat elk jaar in de zomermaanden in Noord opduikt
presenteerde deze keer een light versie waarin lichtkunst
centraal stond. De presentatie van deze wintereditie in het
Codumgebouw aan de Zomerhofstraat was daarnaast het
officiële afscheid van BARKODE, een organisatie die vele
jaren heeft bijgedragen aan de Rotterdamse jongerencultuur,
vooral aan de Kruiskade. Het verband tussen de getoonde
kunst en het afscheid van BARKODE in het nogal rommelig
ingerichte gebouw was niet helemaal duidelijk.
In Roodkapje aan de Teilingerstraat presenteerde Route
du Nord daarentegen wel een fraaie, consistente expositie,
samengesteld door gastconservator en galeriehoudster Kiki
Petratou (van galerie Joey Ramone, ook prominent aanwezig
op de New Art Section op de hoofdbeurs). Een bijzonder aardige tentoonstelling, waarbij de werken keurig gedrapeerd
waren rondom een eigen tentoonstelling van Roodkapje
met opvallende werk van de Rotterdamse kunstenaar Dennis de Bel. Het werk van De Bel is zo goed dat het eigenlijk
meer opviel dan de gastpresentatie van Route du Nord zelf.
De jongste Rotterdamse uitgever WORM Parallel University Press maakte ter gelegenheid van De Bels presentatie
in Roodkapje een bijzonder vormgegeven boek waarin de
artistieke ontwikkeling van deze jonge kunstenaar tussen
de jaren 2006 en 2013 aan de orde komt.
Het is jammer dat ook Route du Nord Light tijdens deze
Art Rotterdam Week weinig publiek trok. De professioneel
opgezette tentoonstelling in Roodkapje verdiende meer
publieksaandacht. Het is blijkbaar niet zo gemakkelijk om
als kunstenaarsinitiatief mee te liften met het succes van
de grote beurzen. Ook al ligt een initiatief vlakbij een grote
beurslocatie (zoals het project op Katendrecht) toch zal het
grote publiek dat al overvoerd is door het aanbod van de
beurzen niet zo snel het avontuur zoeken. Kunstenaarsinitiatieven en kunstroutes zouden er wellicht beter aan doen
om hun ‘eigen’ publiek in de, wat het kunstaanbod betreft,
rustigere zomermaanden op te zoeken en uit te breiden.
De reguliere galerie- en atelierroutes in de zomer trekken al
redelijk wat publiek en dat publiek is wellicht slimmer aan
te spreken, uit te breiden en met elkaar te delen dan in de
week dat het publicitaire geweld van de grote kunstbeurzen
over Rotterdam rolt.
Tentoonstellingsaanbod tijdens de Art Rotterdam Week
Art Rotterdam en de alternatieve beurzen trekken veel
publiek van buiten de stad, uit binnen- en buitenland. Een
goede reden voor musea en andere professionele presentatieplekken van kunst om in te spelen op de komst van een
geïnteresseerd publiek naar Rotterdam en om een poging te
doen dat publiek ook daadwerkelijk in eigen huis te krijgen.
Dat leverde plotsklaps veel goede tentoonstellingen op. Die
tentoonstellingen zouden waarschijnlijk zonder Art Rotterdam ook wel plaatsvinden, maar de concentratie op één
bepaald moment in het jaar resulteerde in een enthousiaste
festivalstemming waarin het goed toeven was in de stad.
Nu de Museumacht kort op de Art Rotterdam Week volgt is
er gedurende ruim een maand een fantastisch aanbod van
prachtige kunsttentoonstellingen. Zeker in die maand doet
het kunstaanbod in Rotterdam niet onder voor dat van de
grote Europese steden. We schrijven dat hier nog maar eens
nadrukkelijk neer, want Rotterdam wil zijn licht nog al eens
onder de korenmaat zetten.
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Het Nederlands Fotomuseum had een Nederlandse première
met een nieuw werk van David Claerbout, Highway Wreck
uit 2013, een film waarin het spel met de tijd centraal staat.
Een foto-opname van een auto-ongeluk van 70 jaar geleden
wordt op vernuftige wijze gecombineerd met hedendaagse
beelden. De camera beweegt zich door een onmogelijk fotografisch universum en speelt met de tijd die zowel stilstaat als
beweegt. Tezamen met twee andere werken van Claerbout en
een making of van Highway Wreck, een goede presentatie van
een van de belangrijkste mediakunstenaars van dit moment.
(Mag je hem nog fotograaf noemen?)
TENT bracht een mooie solo van de Rotterdamse kunstenares Anne Wenzel. In The Opaque Palace geeft de postromantische verbeelding van Wenzel, aldus de begeleidende
tekst, aan haar grote keramische werken “een barok karakter
dat van elke illusie is ontdaan, [het werk roept] schrikbeelden op van geteisterde helden (…) of schikt een verlepte bos
bloemen als eerbetoon aan zaken die ongetwijfeld verloren
zijn.” De solo van Wenzel in de bloedmooi ingerichte ruimten van TENT zijn ten minste een genot voor liefhebbers van
Wagneriaanse of Mahleriaanse pathos. De tentoonstelling,
waarin de schoonheid van het verval centraal staat, is een
inspirerend voorbeeld van hoe goed en precies een tentoonstelling ingericht kan worden.
Museum Boijmans Van Beuningen opende met een klassieke tentoonstelling rondom het driemanschap Rosso, Brancusi en Man Ray. De beeldhouwer Rosso kennen we hier
nauwelijks en bij het werk van Brancusi hebben we eerder
de context van Museum Kröller-Müller in gedachten, maar
het verband dat Boijmans tussen deze drie kunstenaars legt
door hun gebruik van fotografie overtuigt en maakt wat een
klassieke en wellicht wat saaie kunsthistorische tentoonstelling had kunnen worden tot een spannende gebeurtenis. Het
is ontroerend om te zien hoe beeldhouwer Rosso blijft knippen en plakken met kleine afdrukjes van opnames van zijn
werk, zoekend naar de beste atmosfeer om zijn sculpturen
te presenteren; hoe Brancusi in zijn atelier de werken blijft
verslepen alsof het om een theaterpodium gaat waarop de
werken zich collectief aan het publiek moeten presenteren.
De Kunsthal ging na een verbouwing net op tijd open om
te kunnen profiteren van de beurzen en Het Nieuwe Instituut
kon met de naam Erwin Olaf geheel op eigen kracht een verband leggen met de Art Week (werk van Olaf was elders in de
stad te koop op de RAW Art Fair). Witte de With bracht een
tentoonstelling onder de titel The Crime Was Almost Perfect.
Gastconservator Cristina Ricupero (“unafraid of adressing
the darker side of human nature”, zoals Witte de With haar
aanprijst), liet daarin werk zien van veertig kunstenaars die
geïnteresseerd zijn in de esthetica van misdaad.
Eerbetoon aan een avenue
De organisatie Sculpture International Rotterdam (SIR, die
de belangrijke buitenbeelden in de stad beheert) buigt zich
al enkele jaren over de Coolsingel. De singel werd voor de
tentoonstelling Eerbetoon aan een avenue door SIR eufemistisch ontheven van haar imago als bekendste autoweg van
Rotterdam. Al vanaf 2008 is de stadsboulevard speerpunt in
het beleid van Sculpture International, omdat – zo is te lezen
in de bij de manifestatie behorende brochure – wel veertien
beelden op en nabij de Coolsingel staan en er al jaren plannen worden gemaakt om deze straat eens goed aan te pakken.
Enkele jaren geleden presenteerde de organisatie nog films
in een klein filmzaaltje nabij het Hofplein, nu werden ruim
een maand (in de periode vanaf het International Filmfestival
Rotterdam tot en met de Art Rotterdam Week) films in de
buitenlucht vertoond.
Dat ging helaas niet in alle gevallen goed. Een prachtige
film van de Albanees Adrian Paci was praktisch niet te zien
door een te veel aan bouwlicht van de nieuwe Saturnvestiging (Cool63) in aanbouw. Der rechte Weg, een bekende
museumhit van het kunstenaarsduo Fischli & Weiss, was
met zijn 52 minuten en een onzinnige locatie bij de entree
van het Stadhuis toch echt te lang en te gecompliceerd om
midden in de winter buiten te vertonen. Beirut van Mark
Lewis, recent nog in een prachtige projectie te zien in de
zalen van het Eindhovens Van Abbemuseum, kreeg het
onrustige en opdringerige bakstenen raster van C&A als
projectievlak en kon daardoor de aandacht ook niet lang
vasthouden.
Daar stonden enkel geslaagde interventies tegenover:
Erik van Lieshout bij de entree van de McDonalds was qua
sfeer raak getroffen (dat is precies de wereld waarin Van
Lieshout filmt), evenals de animatiefilm van Han Hoogerbrugge op het Atlantahotel die voetgangers en fietsers
voor het stoplicht verblijdden met eindeloos achter elkaar
aanjagende tekenfilmfiguren. Een andere film van Lewis,
niet in Eindhoven getoond, speelde met de dubbelzinnigheid van de weerkaatsing van etalageramen en was goed op
zijn plaats in een winkeletalage. De keuze van een oudere
zwart-witfilm van John Smith was inhoudelijk een vondst
en werd mooi vertoond op de poppenkast aan het Binnenwegplein. Helaas moesten in de loop van de maand nog
drie films verhuizen naar het Hiltonhotel, waar er al twee
werden geprojecteerd. Hierdoor leek de hele manifestatie
vooral een eerbetoon aan het Hilton te worden, terwijl toch
de Coolsingel juist centraal had moeten staan.
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In de beginjaren was het aanbod vooral afkomstig van
Nederlandse galeries met weinig internationale bekendheid.
Bovendien viel er buiten de contreien van de Cruise Terminal
weinig van te merken. Dit is de laatste jaren erg veranderd.
Pasten voorheen de musea hun tentoonstellingsprogramma
zelden aan, tegenwoordig wordt flink uitgepakt met tal van
openingen. Daarnaast zijn onder de vlag van de Art Week
vele tentoonstellingen in vele delen van de stad te vinden.
Niet altijd geslaagd, maar toch…
Een belangrijk kantelmoment wordt gemarkeerd door het
initiatief van Bob Smit, die vanaf februari 2012 de RAW Art Fair
introduceerde. Van een tweede beurs, waar de voor de hoofdbeurs afgewezen galeries zich alsnog konden presenteren,
is RAW uitgegroeid tot een geloofwaardige autonome beurs
met een eigen aantrekkingskracht. Deze status werd dit jaar
meer dan ooit bevestigd door de verplaatsing naar de Cruise
Terminal; de voormalige verblijfplaats van de hoofdbeurs,
die dit jaar zelf verhuisde naar de Van Nellefabriek. De grote
afstand tussen beide locaties en de moeizame bereikbaarheid van de Van Nelle met het openbaar vervoer bleken geen
probleem voor het publiek. Beide beurzen konden rekenen
op veel bezoekers met zo’n 21.500 voor Art Rotterdam en
15.000 voor RAW.
De Rotterdam Art Week stond al langer voor meer dan die
paar beursdagen van Art Rotterdam. Vanaf dit jaar lijkt het
evenement zelfs tot zoiets als een kunstfestival uit te groeien.
Hoewel alle manifestaties die er onderdeel van zijn geworden maar een paar dagen duren, impliceert de aanduiding
‘Week’ treffend dat het momentum langer is. Naast het Film
Festival en het North Sea Jazz Festival blijkt de Art Week een
groeibriljant, die gestaag Rotterdam op de kaart kan zetten
als gerenommeerde internationale kunststad. Maar zover
is het nog niet.
Een wezenlijk festival kan de stad laten bruisen. Art Tec had
weliswaar een sculptuur in de (toch al) rommelige hal van
het Centraal Station laten plaatsen en op vele plaatsen in de
stad hingen bordjes over wat er te doen was…helemaal aan
de andere kant van het water en ergens in de Spaanse Polder.
In het centrum van Rotterdam was nog net iets te weinig te
merken van een art buzz.
Ter verdediging van de locatiekeuzen voor de randen van
het centrum: de meest gerenommeerde kunstbeurzen van de
wereld presenteren zich in de periferie van hun gaststeden
(Bazel, New York, Maastricht) en wie zit er te wachten op
zoiets als een RAW Art Burger in Dudok?
Los van de positieve effecten voor de stad heeft deze intensieve Art Rotterdam Week nog een groot belang voor kunstenaars en publiek. De verbinding die de beurzen, musea
en tentoonstellingslocaties hebben gelegd tussen topkunst
en jonge kunst, tussen Rotterdamse en buitenlandse kunstenaars is van groot belang. Kunst groeit, ontwikkelt zich
permanent omdat kunstenaars elkaars werk zien en beoordelen. Door de jonge kunstenaars die het Mondriaan Fonds
laat zien naast de gerenommeerde internationale kunstenaars in de stands van de beurs krijgen wij als publiek de
mogelijkheid te vergelijken, ontwikkelingen en tendensen
te zien. Zo kunnen we Nederlandse kunst vergelijken met
die uit de rest van de wereld; jonge kunst naast het werk
van rijpere kunstenaars beoordelen, aankomend talent
naast gerijpt talent bewonderen. Art Rotterdam, RAW en de
andere manifestaties tijdens de Art Rotterdam Week staan
niet alleen voor markt, geld en commercie, maar ook voor
vergelijking, voor esthetische ontwikkeling en vooral voor
artistieke groei. —AW & HB
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De organisator schrijft in de tentoonstellingsgids: “Met deze
openluchttentoonstelling brengt SIR opnieuw een eerbetoon
aan deze complexe centrumboulevard die een groot potentieel bevat aan mogelijke nieuwe zingeving; een boulevard
vol mythes, verhalen, indrukwekkende momenten, kunstwerken en utopische visies voor de toekomst.” Dat is nogal
een pretentie, omdat in de getoonde films maar zelden deze
gelaagdheid resoneerde. De Coolsingel bleek vooral een
lastige locatie voor een efemere kunstvorm als film. Het is
nog steeds de vraag wat film en Coolsingel uiteindelijk met
elkaar te maken hebben. Ook dit tweede filmevenement van
Sculpture International op de Coolsingel (na het filmhuisje
van enkele jaren geleden) getuigde uiteindelijk niet echt van
het grote potentieel aan nieuwe zingeving die de Coolsingel
kan bieden.
De groei van Art Rotterdam Week
De editie 2014 van de beursweek kan de geschiedenis ingaan
als het jaar waarin de Rotterdamse kunstbeursweek definitief
veranderde. Meer dan de voorgaande 14 edities spreidde het
evenement zich uit over de stad. Ondanks dat een initiatief
als Art at the Warehouse dit jaar niet voortgezet kon worden,
kon de beursweek niet alleen flink groeien, maar werd het
aanbod meer divers dan ooit tevoren. Vergeleken met 2014
was de Art Week tot voor enkele jaren een geïsoleerde kunstbeurs; gericht op een incrowd publiek dat zich oriënteerde
op vooruitstrevende, conceptuele kunst; niet op de liefhebber van toegankelijke olieverfwerkjes om boven de bank te
hangen. Nu worden beide groepen bediend.
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De entreehal van de RAW Art Fair met een werk van Stefan Gross.

De volgepakte hoofdbeurs.

Foto Ula Mirowska

Bezoekers van Object Rotterdam op de 44e verdieping van De Rotterdam.

et gaat de cultuurscouts om de betekenis
van kunst en cultuur. Er is nog steeds een
grote noodzaak om meer mensen met kunst
en cultuur in aanraking te brengen omdat
dit (in de wijken) niet vanzelf gebeurt. Kunst
en cultuur spreekt de creativiteit bij mensen
aan en geeft hun (meer) instrumenten in
handen om zich te ontwikkelen en op andere
manieren naar hun (woon)omgeving te kijken en hier mede vorm aan te geven. Door
bewoners te ondersteunen om hun culturele
plannen te realiseren snijdt het mes aan twee
kanten: voor de bewoners als producent en
voor hun buurtbewoners als consument.
Puntkomma sprak met drie cultuurscouts
en hun directeur over het werk van de cultuurscout die in elf deelgemeenten van
Rotterdam werkzaam is. We spraken met
Sanne Lansdaal die actief is in deelgemeente
Noord, Kaboul Vermijs in deelgemeente
Charlois en Menno Rosier in deelgemeente
Centrum. Ook van de partij was Marjan van
Gerwen, directeur van de stichting waarbij
de cultuurscouts in dienst zijn. Wij vroegen
hen onder andere naar de methode die de
cultuurscouts hanteren, de manier waarop
ze netwerken opbouwen en met belangenconflicten omgaan. In onderstaand interview laten we geen individuele scouts aan
het woord, de vier geïnterviewden spraken
met één mond.
“Er is niet één vastomlijnde ‘methode cultuurscout’ of een vastgesteld stappenplan
dat we in alle gevallen volgen. In essentie is
het onze taak om te ondersteunen en te faciliteren. Het hangt sterk af van het initiatief,
van de vraag en van het gebied hoe we het
gaan aanpakken. De cultuurscout is altijd
deel van een proces en het moment waarop
je bij een proces wordt betrokken verschilt
nogal. Soms zitten we aan het begin en dan
kunnen we een initiatiefnemer ondersteunen door mee te denken, mee te lezen, te
adviseren. In de beginfase heeft onze inzet de
meeste meerwaarde. Soms zitten we aan het
eind van een proces en kunnen we volstaan
met plaatsen van een aankondiging in onze
nieuwsbrief.
Er is altijd een initiatiefnemer met een
bepaalde vraag of een idee dat uitgewerkt
moet worden. Het initiatief komt vaak van
een bewoner of organisatie van bewoners,
maar niet uitsluitend. Ook een deelgemeente, woningcorporatie of welzijnsinstelling kan een initiatief nemen, vragen
aan ons stellen, ook daar gaan we op in. We
maken geen onderscheid in soorten initiatief. Maar de focus ligt wel op bewoners, we
werken bottom up. We kiezen niet voor één
bepaalde doelgroep of een vaste buurt maar
zoeken bij ieder initiatief een relevante
groep mensen om ons mee te verbinden.
Uitgangspunt is dat wij zelf geen initiatief
nemen, maar dat anderen dat doen. We vragen ons altijd eerst af wat we voor anderen
kunnen betekenen.

Uitgangspunten
Er is geen formule cultuurscout, maar alles
overziend zou je kunnen zeggen dat onze
uitgangspunten er zo uitzien:
• We verbinden mensen met elkaar, we koppelen ook organisaties aan elkaar en aan
bewoners.
• We analyseren goed wie het initiatief
neemt en houden rekening met het draagvlak van de initiatief nemer.
• We hanteren kunst en cultuur als middel om mensen actief te krijgen en hun
organisatiekracht te vergroten.

Sinds vijftien jaar kent Rotterdam cultuurscouts. Deze scouts ondersteunen, in opdracht van gemeente en deelgemeenten (straks
gebiedscommissies) in wijken en buurten mensen met plannen en
projecten op het gebied van kunst en cultuur. De cultuurscouts staan
dicht bij bewoners, waarschijnlijk dichter bij dan welke andere
cultuurfunctionaris ook.
Door Hugo Bongers

• We werken vraaggericht en in de volle
breedte, we zijn niet gespecialiseerd.
• We zijn onafhankelijk, niet belanghebbend.
De scouts werken hands on. We gaan samen
met de initiatiefnemer aan de slag, we geven
een slinger aan zijn of haar ideeën, we houden
rekening met het niveau van de initiatiefnemer, van het verhaal er achter, de context en
het gebied waarin de initiatiefnemer opereert.
Een scout kan een actieve rol spelen, bijvoorbeeld om een kader te scheppen, om een tijdje
als aanjager op te treden, maar niet te lang.
We zijn erg voorzichtig om als aanjager op
te treden, we willen niet blijven trekken aan
een project als dat niet van de grond komt. We
doen het soms om een voorbeeld te geven wat
er met kunst en cultuur kan worden gedaan.
Anderen moeten het wel overnemen en het
project zelf gaan trekken. De wijken waarin
wij opereren verschillen nogal van elkaar. In
de ‘buitengebieden’ vind je meestal minder
organisatiekracht dan meer naar het centrum
toe. Bewoners hebben over het algemeen ook
minder netwerken dan mensen uit organisaties. Wij kunnen de haalbaarheid van ideeën
aangeven, we wijzen op zaken waar de initiatiefnemer niet altijd zicht op heeft. We bespreken als cultuurscouts regelmatig onderling
waar onze grenzen liggen, het is belangrijk
dat we daar op de zelfde lijn zitten.
In beginsel steunen wij een initiatief,
maar wijzen ook op de gevaren en risico’s.
We steunen mensen, maar zijn ook kritisch.
Soms geven wij de initiatiefnemer het eerlijke advies om niet door te gaan, omdat
we zijn of haar idee niet haalbaar vinden.
Maar we zeggen hoogst zelden definitief nee
tegen een idee of plan, want een cultuurscout
kan dat ook verkeerd beoordelen. We gaan
mee met de ontwikkelingen en proberen de
energie van mensen te stroomlijnen. Soms
leggen mensen ons advies naast zich neer
en dat mag.
De focus van ons werk is bottom up. Als
de overheid een initiatief neemt weet die
meestal wel wat ze er mee wil bereiken en
begint het proces met een concrete vraag.
Ook zo’n vraag nemen we serieus, omdat we
op die manier vaak een project kunnen koppelen aan geïnteresseerde bewoners. Cultuurscouts zijn netwerkbouwers, wij brengen
mensen op een natuurlijke manier bij elkaar,
ook al ligt een initiatief soms bij instituties
als een overheid of wooncorporatie. We zetten onze kennis en onze waarden in voor
anderen en die anderen zijn ook altijd bewoners, als onderdeel van een breder netwerk
rondom een project.
Cultuurteams en programmaraden
Cultuurscouts helpen mee aan het opbouwen
van netwerken. Veel kleine netwerken zijn er
al, wij versterken die en breien er andere
personen en netwerken aan vast. Netwerken
bestaan voor ons werk uit bewoners, maar
ook uit instellingen als woningcorporaties,
welzijnswerk en stedelijke culturele instel-

lingen. Die hebben we ook nodig, bewoners
alleen komen vaak niet ver. Wij zijn er niet
om die instellingen te ondersteunen, maar
als zij op een natuurlijke wijze aansluiten bij
wat er in de wijk leeft helpen we ze graag.
Soms veroorzaken deelgemeente of instellingen een dynamiek waar we in een later
stadium wel iets mee kunnen. Ook door een
tijdje niets te doen ondersteun je soms toch,
initiatieven kennen hun eigen ontwikkeling.
Wij springen in als we zien dat onze inzet
voor het initiatief van betekenis kan zijn.
Wij kiezen niet voor het opbouwen van
één vast netwerk per wijk. Een cultuurteam
per wijk zoals de gemeente Rotterdam
heeft voorgesteld is nuttig als je geld moet
verdelen, maar wij gaan uit van een meer
toevallige dynamiek die tussen samenwerkende mensen ontstaat. Dat is een kracht
die je niet kunt kopiëren en vastleggen in
een permanent adviesorgaan per wijk. We
werken niet van boven af en willen flexibel
blijven. Mensen hebben weinig tijd en gaan
niet lang in een vaste club zitten. De netwerken die cultuurscouts opbouwen willen we
niet institutionaliseren in één adviesorgaan
per wijk of deelgemeente. Uit die grote mix
aan contacten die we hebben kijken we per
project wie we waar aan kunnen koppelen.
We delen dagelijks onze kennis en ons netwerk met veel verschillende mensen.
De cultuurscouts bemoeien zich ook met
de verschillende wijkpodia. Lokale programmering wordt door ons ondersteund maar
we investeren geen tijd meer in programmaraden per podium. Dat deden we vroeger
rondom de lokale cultuurcentra, maar niet
alle centra hebben op dit moment behoefte
aan zo’n programmaraad. Inmiddels zijn
die centra ook niet meer de enige die voor
de wijk programmeren. Er ontstonden ook
podia in de vorm van particulier initiatief
naast de lokale cultuurcentra.
Wij zijn geïnteresseerd in alle podia die
kunst en cultuur voor wijkbewoners bieden.
Wij ondersteunen vooral de verbinding tussen die podia, de afstemming van de programma’s. Wij hebben een voorkeur voor een
programmeringsbudget voor een heel gebied
dat verdeeld kan worden over de verschillende podia op basis van afspraken over de
programmering. De verschillende podia per
gebied kunnen dan een beroep doen op dat
budget. Zo komt de inhoud van het aanbod
meer op de voorgrond te staan.
Belangenconflicten
Wij zijn geen mediator die altijd belangenconflicten proberen te beslechten. Wij laten
ons in conflictsituaties niet op sleeptouw
nemen door partijen. We zoeken naar mogelijkheden, we zitten niet vast aan partijen,
we hebben geen inhoudelijk mandaat, we
hebben geen specifieke belangen anders
dan het ondersteunen van een proces. We
ondersteunen het gesprek tussen partijen, we
houden de communicatie open, zorgen dat
andere geluiden ook gehoord worden en zoeken naar een gedeeld belang, daarin zit onze

toegevoegde waarde. We stimuleren mensen
om in een conflict pragmatisch te zijn.
Er kunnen structurele en langdurige conflicten bestaan tussen bijvoorbeeld bewoners en een woningcorporatie, maar daar
gaat het ons niet om, wij zijn bezig met een
concreet project waarin we onze kennis kwijt
kunnen. Als je in dat project wel samenwerking bereikt kan dat een positief effect hebben op de onderliggende conflictsituatie. We
zitten niet vast aan één project en kunnen
met een ander project verder gaan dat op dat
moment meer mogelijkheden biedt.
Wij hebben als scouts het voordeel, dat
we relatief lang aan een bepaald gebied verbonden blijven. We wisselen meestal minder snel dan functionarissen bij overheid en
instellingen. We zijn een stabiele factor in de
wijk en daarom makkelijker aanspreekbaar.
Dat we de taal van de wijk spreken vinden
bewoners prettig, het geeft vertrouwen en
dat komt weer het opbouwen van netwerken
ten goede.
Zelfbeheer
Het speelveld voor lokale initiatieven wordt
groter, nu de overheid terugtrekkende bewegingen maakt. Mensen willen het heft in
eigen handen nemen en zaken zelf kunnen
regelen. Er komen steeds meer initiatieven in
de samenleving op, dat merken we. In de cultuursector en in het vrijwilligerswerken zijn
mensen overigens al lang bezig met zelfbeheer, met zelf verantwoordelijkheid dragen.
Maar instituties lopen achter. Een echte
participatiesamenleving vraagt om een
andere samenwerking met de overheid.
Bewoners worden geacht te doen wat vroeger de instituties deden, maar ze krijgen
daar weinig ruimte voor. Regelgeving is nog
gebaseerd op het de oude overheidsinitiatief,
terwijl tegelijkertijd de vroegere subsidiemogelijkheden er niet meer zijn. Het stellen van
strikte grenzen in combinatie met minder
of geen subsidie wringt. Bewoners hebben
ondanks de grote leegstand veel moeite om
plekken te vinden voor het uitvoeren van hun
ideeën en door bewoners gerunde voorzieningen worden soms beconcurreerd door
gesubsidieerde voorzieningen. Fysieke plekken verdwijnen en er komen flexibele plaatsen voor terug, dat vraag nogal wat van het
improvisatievermogen van bewoners.
We zitten in een transitiefase en we delen
in deze tussenfase onze ervaring in het
ondersteunen van projecten met anderen
die dat ook moeten gaan doen. De kracht
van cultuurscouts zit in het ondersteunen
van de kracht van mensen en het vergroten
van hun slagvaardigheid in zelfbeheer van
voorzieningen. De kennis hoe je dat doet,
bijvoorbeeld waar je je grenzen legt, dragen
we nu over aan andere organisaties die ook
ondersteunend gaan werken, aan bestuurders en ambtenaren, aan gebiedscommissies
en instellingen.
Het accent bij allerlei initiatieven verschuift naar ondernemerschap. Grootste
probleem lijkt ons op dit moment de verduurzaming van projecten. Dat verduurzamen kost veel tijd die wij als cultuurscouts
niet hebben. Er zit veel vernieuwing in de
wijken, maar die vernieuwing moet wel worden verankerd, verstevigd en uitgebouwd:
Van project naar organisatie. Sommige
initiatieven kunnen uitgroeien tot stevige
organisaties en om die op te bouwen moet
je verdergaande ondersteuning kunnen bieden. Als wij uitgroeien tot kennisinstituut
over kunst en cultuur in de wijk dan zouden
wij meer te bieden willen hebben op het punt
van verduurzaming van projecten.” —HB
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Cultuurparticipatie in de leefwereld
Deel 1 van een serie over de relatie tussen
kunst, cultuur en de leefwereld van de burger.
Door Hugo Bongers

D

e term ‘cultuurparticipatie’ is een politiek zwaargewicht.
In ieder cultuurdebat tussen (kandidaat)gemeenteraadsleden is men het over één thema wel eens: cultuurparticipatie
is een goede zaak, daarop mag niet worden bezuinigd, dat
kan alleen maar meer en beter. Deze brede overeenstemming
is mooi, maar ook een reden voor Puntkomma om hier eens
dieper op in te gaan. Dit essay is het eerste deel van een serie
artikelen in Puntkomma die dieper in gaat op thema’s als
participatie, burgerschap, op het fenomeen van de stadsinitiatieven en op de rol van de (nieuwe) gebiedscommissies.
Actief en passief
Er zijn verschillende manieren om over deelname aan het
culturele leven te spreken. Een gebruikelijke indeling is die
waarbij een onderscheid tussen actieve en passieve cultuurparticipatie wordt gemaakt. Actief is zelf doen, passief is kijken of luisteren naar wat anderen maken of maakten. Zelf een
muziekinstrument bespelen of een gedicht schrijven of een
foto maken zijn vormen van actieve cultuurparticipatie. Een
kunsttentoonstelling bezoeken, een roman lezen of naar een
muziekstuk luisteren zijn passieve vormen van participatie.
We weten veel van de manier waarop Rotterdammers actief
en passief aan cultuur deelnemen. Het gemeentelijk bureau
voor Onderzoek en Statistiek (waarvan het laatste woord
in de naam onlangs is vervangen door het onheilspellende
begrip Business Intelligence) doet al jaren onderzoek naar
de wijze waarop de Rotterdammer zijn vrijetijd doorbrengt
en naar de mate waarin de wereld van kunst en cultuur
wordt betreden. (Men leze bijvoorbeeld het rapport ‘Cultuurparticipatie van Rotterdammers 2011’.) De gegevens over
deelname aan het culturele leven zijn ook gespecifieerd per
14 deelgemeenten beschikbaar. Ter vergelijking kunnen de
landelijke gegevens over cultuurparticipatie dienen die al
sinds decennia door het Sociaal en Cultureel Planbureau
worden verzameld. Uit zo’n vergelijking kan dan blijken op
welke punten Rotterdammers verschillen van het gemiddelde van de Nederlandse (of Randstedelijke) bevolking en
daar kan een culturele instelling gericht beleid op inzetten.
Politici vinden deze vormen van actieve en passieve cultuurparticipatie belangrijk. In partijprogramma’s en coalitieakkoorden wordt het stimuleren van deelname aan het culturele leven vaak als een belangrijke doelstelling opgevoerd.
Soms worden concrete programma’s opgesteld op basis van
politieke wensen, zoals het Rotterdamse programma ‘Ieder
kind een instrument’, waarmee de Stichting Kunstzinnige
Vorming Rotterdam (SKVR) muziekdeelname stimuleert.
Deze stichting is groot geworden in het aanbieden van actieve
vormen van cultuurparticipatie in alle mogelijke disciplines van de kunst. Culturele instellingen in het algemeen

geven veel aandacht aan de opbouw en vergroting van het
publiek. Door middel van veelomvattende marketing en
intensieve educatietrajecten wordt veel energie gestoken
in het vergroten van cultuurparticipatie. Vroeger was dat
een sterke kant van vooral musea, terwijl de laatste decennia ook podiumkunstinstellingen een uitgebreid educatief
programma hebben.
Klant of mede-eigenaar, deelnemen of deelhebben
Er is nog een andere manier om over cultuurparticipatie te
spreken en daarbinnen een tweedeling aan te brengen. Er is
een wezenlijk andere manier van spreken over cultuurparticipatie denkbaar. Vergelijk de manier waarop de vroegere
Vlaamse minister voor Cultuur, Bert Anciaux, er over schrijft.
In de toelichting van zijn Participatiedecreet, in werking
getreden in 2008, maakt hij het volgend onderscheid:
• Participatie als “deelnemen” wordt ingevuld vanuit een
eerder consumptieve invalshoek: participanten zijn hier
de gebruikers, de aanwezigen, de toeschouwers, de meedoeners. Hun relatie ten opzichte van het aanbod is eerder
ingevuld als klant, zonder de commerciële connotatie.
Deelnemers komen, maken gebruik of genieten van het
aanbod, en gaan terug weg. Er is in deze dimensie weinig
of geen sprake van een vereenzelviging met dit aanbod
of de aanbieders.
• Participatie als “deelhebben” legt vooral de nadruk op
een doorgedreven betrokkenheid. De participant is hier
sterk bij het voorbereiden of het uitvoeren van het aanbod
geëngageerd. De participant is in deze betekenis veeleer
een symbolische of reële mede-eigenaar van het aanbod.
Dit kan als vrijwilliger in diverse functies (bestuurder,
uitvoerend, specialist, occasioneel of quasi permanent…),
maar ook als beroepskracht of semi-professioneel. De
participant vereenzelvigt zich met dit aanbod of de instelling/vereniging die er achter schuil gaat.
Bij het maken van dit onderscheid gaat het dus niet om actief
versus passief, om zelf doen tegenover kijken en luisteren,
maar om de mate van betrokkenheid bij de cultuurproductie
en bij de organisatie daarvan, bij de cultuurproducent.
Met dit in Vlaanderen gehanteerde onderscheid binnen
het begrip cultuurparticipatie kan aangesloten kan worden
bij actuele noties over burgerparticipatie, een begrip dat in
de politieke en maatschappelijke discussie alom aanwezig is.
Systeemwereld en leefwereld
Je kunt in het culturele leven van een stad als Rotterdam
verschillende niveaus onderscheiden: dat van de stad, de
wijk of buurt en het gezin. Hier introduceren we opnieuw een
tweedeling, die tussen de systeemwereld en de leefwereld.
Dit zijn vrij abstracte begrippen en ook ongenuanceerde
termen, maar op dit moment kan een schematische aanpak
ons helpen om het culturele veld van Rotterdam beter te
overzien. Later nuanceren we deze tweedeling.
Het onderscheid tussen systeemwereld en leefwereld
ontlenen we aan een recent rapport van CAL-XL, een landelijk
werkende organisatie die zich bezig houdt met kunst en cul-

tuur dicht bij de burger. De organisatie noemt zich “Laboratorium voor kunst & samenleving” en schreef op verzoek van
de gemeente een rapport over de introductie van culturele
wijkteams in Rotterdam. Tot de systeemwereld kunnen we de
overheid rekenen, maar ook woningcorporaties en gesubsidieerde culturele instellingen, fondsen en welzijnsorganisaties.
Bewoners van Rotterdam hebben met deze ‘instanties’ te
maken maar leven daarnaast hun alledaagse bestaan in de
eigen leefwereld. Ook en vooral in deze leefwereld nemen
zij initiatieven van culturele aard. (Tuinieren, koken, breien,
kleding maken, gedichten schrijven, schilderen, fotograferen, websites bouwen, in een kerkkoor zingen enzovoorts.)
Die leefwereld is anders dan de systeemwereld: er gelden
andere waarden, normen en regels. De professionals uit de
systeemwereld staan overigens niet per definitie tegenover
de initiatieven vanuit de leefwereld. Integendeel, CAL-XL
bepleit juist een alliantie van professionele, culturele en
maatschappelijke instellingen die initiatieven in de leefwereld ondersteunen.
CAL-XL werd recent ingeschakeld door de gemeente Rotterdam en deed onderzoek naar een model dat vanaf 2009
door de gemeente is ontwikkeld: de oprichting van culturele wijkteams. Een trojka, drie personen afkomstig van
gemeente, deelgemeente en woningcorporatie, begeleidden
de oprichting van deze wijkteams en stopten gezamenlijk een
bedrag van (meestal) 30.000 euro in een pot waaruit kleinschalige initiatieven in de wijken werden betaald. In 2013
werd dit initiatief met culturele wijkteams door de gemeente
beëindigd en overgedragen aan de cultuurscouts. Uit het
evaluatieonderzoek van CAL-XL van mei 2013 blijkt dat het
werken met teams moeizaam van de grond kwam. Het bleek
moeilijk om per wijk een meer permanente club mensen bij
elkaar te houden die de initiatieven coördineert. Wellicht
is het niveau van de wijk ook te hoog gegrepen en moet de
inzet van bewoners op een lager niveau vorm krijgen, nog
dichter bij de eigen wereld. Wellicht is een wijkteam toch
nog te veel een pseudoparlementair orgaan dat een vorm
van representatie simuleert. Misschien moet de inzet van
de burger nog eenvoudiger vorm krijgen, dichter bij huis,
school en werkplek.
Cultuur in de alledaagse leefwereld
Het is mogelijk beide eerder beschreven invalshoeken te
combineren. Enerzijds is er het onderscheid tussen deelnemen en deelhebben, tussen klant zijn of mede-eigenaar,
anderzijds is er het onderscheid tussen systeemwereld en
leefwereld. Leg je die beide benaderingen over elkaar dan
ontstaat er in een hoekje van deze schema’s een boeiend
veld van betekenis: deelhebben aan cultuur in de leefwereld.
Daarbij gaat het om initiatieven waarin burgers zich niet in
de eerste plaats als klant van stedelijke culturele instellingen
gedragen, maar als mensen die in de dagelijkse leefomgeving
cultuurscheppend actief zijn, thuis en in de buurt, op school
en in het werk: in de vele vormen van vrijetijdsbesteding. En
die daar ook de verantwoordelijkheid voor dragen.
Bewoners van de wijk, scholieren en studenten in de
onderwijsinstellingen, groepen in buurt- en verzorgingshuizen kunnen zelf verantwoordelijkheid dragen voor de
uitbouw van de eigen cultuur; een cultuur die aansluit bij de
levenservaring van mensen, bij de leefwereld van bewoners
van de wijken en van scholieren, van studenten en van cliënten in de zorginstellingen. Deze vorm van cultuurparticipatie
gaat uit van betrokkenheid van deze groepen bij de voorbereiding, inhoud, organisatie, financiering en uitvoering van
culturele activiteiten. Hier gaat het om activiteiten binnen de
directe leefwereld van de burger: om een cultuurproductie
die aansluit bij de codes die heersen in de leefwereld van
groepen bewoners in de buurten en wijken en instellingen
van onze stad.
Dit betreft dus geen aanbod (actief of passief ) dat is
geworteld in de programma’s van gesubsidieerde culturele
instellingen of commerciële partijen, maar een aanbod dat
gebaseerd is initiatieven vanuit de leefwereld. We kunnen
dan ook over cultuurparticipatie spreken op een wezenlijk
andere manier dan over bijvoorbeeld het aantal verkochte
kaartjes, uitgeleende boeken en bezoek aan festivals. We
zien dan vormen van cultuurparticipatie die niet zijn gebaseerd op meetbare productie en consumptie, maar op veel
moelijker meetbare zaken als zelfbeheer, zelforganisatie,
zelfexpressie, autonomie.
Cultuurparticipatie is geen moreel imperatief. Het is ook niet
per definitie gericht op het vergroten van sociale samenhang
binnen de leefwereld. Wel kan deze vorm van cultuurparticipatie mensen helpen hun organisatorische vaardigheden
te vergroten, onderhandelingsvaardigheid aan te leren, op
een slimme manier om te gaan met macht. Als burgers zelf
verantwoordelijkheid dragen voor de inhoud van het aanbod,
voor de organisatie van het product en voor de inzet van
bepaalde technieken, dan leren ze bestaande machtsverhoudingen te doorbreken. Dat is winst die ze op dit en andere
terreinen van de samenleving kunnen inzetten.
Sommige mensen zijn bang dat cultuurparticipatie op
het niveau van de leefwereld leidt tot enorme vertrutting, tot
populistische cultuuruitingen. Dat zal voor een deel vast wel
het geval zijn. Voor een ander deel wordt in de leefwereld ook
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een culturele elite of avant-garde zichtbaar, vallen mensen
op die zich bezig houden met het schrijven van gedichten,
met het maken van muziek of het scheppen van beelden die
slechts voor hen zelf en een heel kleine groep om hen heen
toegankelijk zijn. Participatie is niet gelijk aan popularisering,
aan het stimuleren van volkse sentimenten. Het gaat hier
om een vorm van participatie die nauw aansluit bij de eigen
levenservaring van mensen en die levenservaring kan best
extreem zijn of een extreme vorm krijgen. In de leefwereld
moet ruimte zijn voor afwijkend gedrag. De pluriformiteit
van de Rotterdamse samenleving staat garant voor een bont
geheel aan uitingen. De organisatievormen van de cultuurproductie bieden daar ruimte voor.
De vrijwilliger als deelhebber
Hebben we het hier eigenlijk niet gewoon over ‘vrijwilligerswerk’, een aloude term voor de activiteiten van mensen die in
hun vrije tijd op non profit basis actief zijn binnen organisaties? En kennen we dat vrijwilligerswerk niet al heel lang in
de culturele sector, in de wereld van wat met een ouderwetse
term ‘amateuristische kunstbeoefening’ wordt genoemd?
Jawel, maar die wereld is wel erg veranderd. Vroeger was die
brede wereld van de amateurkunsten duidelijker zichtbaar.
Iedere wijk had zijn eigen fanfare en drumband, iedere kerk
het eigen koor, de grote werkgevers een eigen harmonie.
Concoursen zorgden voor zichtbaarheid en anders was er
altijd wel een winkelcentrum te openen waarbij de fanfare
kon optreden. Grote groepen vrijwilligers waren nodig om
al deze amateurorganisaties te laten draaien. Vele avonden
werden besteed aan het organiseren van de optredens, de
jaarlijkse bingo, de kerstmaaltijd en dergelijke.
Maar de wereld van de amateurkunst is veranderd, de smaak
van de burger is een andere geworden, andere leefstijlen
doken op in de grote stad Rotterdam. We horen nu eerder
spreken over brass, hiphop en gospel. De vrijwilligers zijn
gebleven, al zijn die in het culturele veld slecht zichtbaar.
In de culturele sector wordt geen zichtbaar ‘vrijwilligersbeleid’ gevoerd en dat is verklaarbaar, want vrijwilligers doen
niet aan tijdschrijven. De inzet van vrijwilligers is niet te
meten, de accountant kan er in zijn verklaring niets mee,
dus bestaat het verschijnsel voor de Gemeente(lijke Rekenkamer) niet. Er is dan ook geen subsidie voor beschikbaar.
Maar ook zonder ‘beleid’ gaan vrijwilligers gelukkig door.
De meesten althans en niet altijd even adequaat want ze
stellen zich zelden als ondernemer op. Ze vallen buiten
het blikveld van een cultuurbeleid dat de mentaliteit van
‘cultureel ondernemerschap’ als grootste verdienste heeft
aangemerkt. Vrijwilligersinzet wordt netjes gemeld in de
jaarverslagen van de instellingen, maar hun inzet is geen
onderwerp van cultuurbeleid.
De professional als deelhebber
Wat is eigenlijk de positie van de professional in het ‘kwadrant’ van de samenleving die we hier beschouwen: het kwadrant waarin cultuurproductie in de leefwereld en zelfbeheer
elkaar versterken? CAL-XL wijst er op dat de professional uit de
systeemwereld niet de natuurlijke vijand is van de burger die
in de eigen leefwereld opereert. Ook de Vlaamse cultuurminister, zagen we in het citaat hiervoor, rekent de professional
en de semiprofessional nadrukkelijk tot de mogelijke deelhebbers op het niveau van cultuurparticipatie. Professionals
kunnen vormen van cultuurparticipatie ondersteunen die
gericht zijn op het versterken van betrokkenheid van bewoners bij de daadwerkelijke voorbereiding, inhoud, organisatie,
financiering en uitvoering van culturele activiteiten.
In het interview met cultuurscouts elders in dit nummer van
Puntkomma komen professionals aan het woord waarvoor
deze ondersteuning de kerntaak is. Enkele andere cultuurinstellingen, niet veel, werken ook direct met bewonersinitiatieven. De professional die hiertoe wordt geroepen moet
dienstbaar kunnen zijn aan zijn doelgroepen.
Makkelijker hebben de zzp’ers, zelfstandigen die redelijk
vrij staan ten opzichte van de institutionele wereld. Veel
kunstenaars en vormgevers en andere creatievelingen, alleen
werkend of binnen kleinschalige studio’s, zijn actief op het
niveau van de leefwereld. In bewonersorganisaties, in wijken actiegroepen zijn meer en meer creatieve professionals
actief. Dat is winst voor beide. De creatieve sector wint aan
verbondenheid met de stad, met de initiatieven in de samenleving. De samenleving krijgt er als het goed is een veelheid
aan creatieve ideeën voor terug. De creatieve klasse is vaak
goed in communicatie, in aansprekende vormen, in het organiseren van memorabele evenementen, in de vormgeving
van sterke verhaallijnen.
Cultureel ondernemerschap
De systeemwereld in het domein van kunst en cultuur ontwikkelt zich in de richting van de markt. Van gesubsidieerde
culturele instellingen wordt verwacht dat ze zichzelf steeds
sterker als cultureel ondernemer profileren. In dat profiel
wordt de nadruk gelegd op kwantitatieve, meetbare gegevens
(bezoekcijfers, omzet, horeca, zaalverhuur, deelnemersaantallen, onderwijsleerlingen). De rationaliteit in de wereld van
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culturele instellingen is gericht op een verbeterde marktpositie, op een sterke bijdrage aan naam en faam van Rotterdam,
op verzakelijking en bureaucratisering. De bezoeker van de
kunstinstelling is klant geworden. “De Algemene Bezoekersvoorwaarden zijn van toepassing”, melden de tickets en
bij de griffie van de Rechtbank kunt u inzien onder welke
voorwaarden u zojuist als klant een tijdelijke overeenkomst
met het bezochte theater of museum had gesloten. Deze
verzakelijking van de verhoudingen heeft voordelen voor de
stad en voor de klant, de kwaliteit van het product en van de
output van de instellingen neem immers toe. Er zijn voordelen te behalen, maar de afstand tussen de systeemwereld
en de leefwereld wordt wel groter.
Cultuurparticipatie als vorm van ‘deelnemen’ heeft politiek alle aandacht, cultuurparticipatie als vorm van ‘deelhebben’ wordt nauwelijks opgemerkt. De leefwereld van
de burger valt grotendeels buiten de ratio van politiek en
openbaar bestuur.
Er is in het Rotterdamse cultuurbeleid weinig aandacht voor
vormen van cultuurparticipatie waar een zakelijke klantrelatie niet op de voorgrond staat. Tot voor kort was er een
‘Actieprogramma Cultuurbereik’ waaruit verschillende projecten op wijk- en buurtniveau konden worden gefinancierd.
Dat programma bestaat niet meer, het geld is op. Sommige
culturele instellingen zijn of waren actief met het ondersteunen van bewonersinitiatief. Kosmopolis Rotterdam was
zo’n instelling, maar die werd door de gemeenteraad van
Rotterdam de nek omgedraaid. Museum Rotterdam experimenteert voorzichtig en bescheiden met een wijkaanpak
waarin ruimte is voor initiatieven aan de basis. Zo ook het
Verhalenhuis Kaap Belvedere op Katendrecht. Sommige
instellingen doen aan vormen van community art, zoals
het Rotterdams Wijktheater of het Rotterdams Centrum
voor Theater (zie het interview met directeur Paul Röttger
elders in dit nummer van Puntkomma). De laatste jaren zijn
vaker beeldende kunstenaars actief op het niveau van de
leefwereld, zoals Rotterdamse kunstenaars als Jeanne van
Heeswijk en Wandschappen (Nicole Driesens en Ivo van
den Baar). Op hun werk komen we in volgende afleveringen
van Puntkomma terug.

“De gemeente kondigt de komst
van de gebiedscommissies
aan met ‘Minder politiek,
meer buurt’. Laten we daar aan
toevoegen: ‘meer cultuur’.”
De SKVR doet aan cultuurparticipatie als aanbieder van kant
en klare cursussen, van actieve cultuurparticipatie waarin de
klantrelatie uitgangspunt is. Empowerment van burgers en
burgerinitiatieven, stimulering van zelforganisatie lijkt niet
haar kerntaak, hoewel de instelling recent een voorzichtig
experiment in Hillesluis is begonnen (met geld van ondernemers en met begeleiding van CAL-XL). Is de SKVR, die ooit
mede-initiatiefnemer was van het instituut cultuurscouts
maar die zich de laatste jaren concentreerde op cultuurparticipatie in de traditionele betekenis van het woord, opnieuw
bezig om de actief meebesturende burger ruimte te geven?

Cultuurparticipatie in de leefwereld

Stadsinitiatief
Sinds een paar jaar kent Rotterdam het instituut van een
stadsinitiatief. Burgers kunnen plannen indienen, ondersteund door experts tijdens netwerk- en workshopavonden. Een jury beslist welke plannen uiteindelijk in de vorm
van een referendum aan de Rotterdamse bevolking worden
voorgelegd. De eerste winnaar van dit initiatief was een
architectenbureau dat onder meer een luchtsingel nabij
het Schieblock voorstelde, de tweede winnaar maakte een
plan voor een schaatsbaan. Tientallen andere interessante
projecten kwamen uit de samenleving opborrelen.
Er is veel kritiek op het instituut van het ‘stadsinitiatief’. Ten
onrechte, want het is een van de weinige manieren waarop
in Rotterdam ideeën uit de leefwereld gerealiseerd kunnen
worden. In de aanpak van het stadsinitiatief staat sterke
betrokkenheid bij de voorbereiding en uitvoering van het
project centraal. Mede-eigenaarschap is uitgangspunt van
het initiatief en daarmee engagement.
Veel criticasters hebben moeite met eigenzinnige ideeën
van medeburgers. Een luchtsingel, wat heb je daar nu aan?
En dat in tijden van forse bezuinigingen en armoede en al die
mensen die bij de Voedselbank lopen. Inderdaad, luchtsingels gaan in tegen de common sense dat we geen nutteloze
dingen moeten willen in zulke moeilijke tijden. Wie is er ooit
zo gek geweest om een Eifeltoren te willen bouwen?
Gelukkig heeft het stadsbestuur zich weinig aangetrokken van dergelijke kritiek. Gelukkig heeft dat bestuur het
instituut van het stadsinitiatief verbreed tot wijk- en buurtplannen. De projecten van de afgelopen jaren waren nogal
centraal stedelijk; wijk en buurt kwamen er bekaaid vanaf.
Dat is nu anders en dat is goed. Het stadsinitiatief is een
zinvol instrument om de creativiteit van burgers in de leefwereld zichtbaar te maken. Het is een nuttig hulpmiddel
om duidelijk te maken, dat burgers meer of anders willen
dan klantrelaties met hun overheid, dat de ratio van de
systeemwereld niet het enige model is waarmee de overheid de samenleving bestuurt.
Van deelgemeente naar gebiedscommissie
Het openbaar bestuur in Rotterdam verandert. De deelgemeenten maken plaats voor gebiedscommissies. Dat kan uit
een oogpunt van cultuurparticipatie een voordeel zijn. De
kerntaak van deze nieuwe organen is om de participatie van
burgers te organiseren. Daarvoor beschikken ze over instrumenten zoals een fonds om burgerinitiatieven te ondersteunen, de opdracht om een gebiedsplan op te stellen. De
gebiedscommissies hebben anders dan de deelgemeenten
geen eigen begroting, budget of bestuurlijke bevoegden. Dat
geeft ze een voorsprong. Ze hoeven niet langer belangen af te
wegen, ze kunnen pal achter de belangen van bewoners van
hun gebieden staan, ook achter minderheidsbelangen. De
leden van de gebiedscommissies zijn rechtstreeks gekozen;
ze hebben daardoor eenzelfde mandaat als de gemeenteraadsleden. De gebiedscommissies kunnen een zware lobby
richting centrale stad organiseren zonder dat de stad de
commissies nog terug kunnen verwijzen naar eigen budget
of bevoegdheden.
Laten we de instelling van de gebiedscommissies gebruiken
om de cultuur op het niveau van de leefwereld te versterken.
Laten we de commissies vragen zelfbeheer door burgers
van de eigen culturele voorzieningen te ondersteunen. De
gemeente kondigt de komst van de gebiedscommissies aan
onder de kreet “Minder politiek, meer buurt”. Laten we daar
aan toevoegen: “meer cultuur”.

De enige serieuze partij die zich structureel en over een
langere periode met de leefwereld bezighoudt is het instituut van de cultuurscouts. Daarnaast zijn er de laatste jaren
enkele cultuurprijzen op het niveau van de deelgemeenten
waarvoor individuele burgers of een groep burgers projecten
kunnen voordragen. Hier en daar bestaat er een simpele
subsidieregeling of stimuleringsfonds voor eenvoudige projecten op buurt- en wijkniveau en voor eigen initiatieven
van jongeren. Deelgemeenten kennen regelingen voor het
ondersteunen van bewonersinitiatieven. Daarbij gaat het om
kleine bedragen die zonder veel poespas kunnen worden
verstrekt. Veel is het allemaal niet en een duidelijk stadsbreed
beleid ontbreekt. De rationaliteit van de systeemwereld is in
het Rotterdamse culturele veld allesoverheersend.

De komende jaren
De komende jaren zouden in het teken kunnen staan van
een verschuiving van de aandacht van ‘cultuur als systeem’
naar ‘cultuur als leefwereld’. Die aandacht kan ondersteund
worden door de instandhouding en uitbreiding van een
bescheiden instrumentarium aan subsidieregelingen voor
burgerinitiatieven, aan cultuurprijzen en –opdrachten. Inzet
van creatieve professionals op het niveau van de leefwereld
kan versterkt worden. Projecten in de sfeer van community
art kunnen vaker plaats vinden. Meer aandacht voor de inzet
van cultuurscouts is zinvol, want de huidige scout werkt part
time in gebieden die de omvang hebben van een middelgrote
Nederlandse stad. De nieuwe gebiedscommissies kunnen
cultuurparticipatie nadrukkelijk tot hun taak rekenen en
burgers leren de eigen voorzieningen voor te bereiden en
te beheren.

Alles bij elkaar gaat op z’n hoogst een paar procent van de
cultuurbegroting van gemeente en deelgemeenten samen
naar cultuur op het niveau van de leefwereld. De grote instellingen (musea, theaters, gezelschappen) slokken bijna al het
geld op. Dat levert goede producten op waarmee Rotterdam
zich mag feliciteren. En waar een breed publiek op afkomt
en van geniet. Maar voor sommige burgers staat die wereld
te ver van hun bed en dat is geen schande. Voor die burgers
zou er dichter bij huis en haard ook een aanbod moeten zijn
en wel een aanbod waarbij zij zelf, in organiserende en producerende en beherende zin, betrokken zouden kunnen zijn.

Hopelijk komt een stortvloed aan ideeën op die nieuwe
gebiedscommissies af. Ideeën over zelfbeheer van voorzieningen door middel van bijvoorbeeld wijkcoöperaties,
over aanjaagkapitaal door middel van microkredieten voor
zzp’ers in culturele praktijken, over nieuwe vormen van
verenigingsleven en van vormgeving daarvan door amateurbeoefenaars. Leren door middel van participeren, het
ontwikkelen van nieuwe culturele praktijken in samenwerking tussen bewoners, dienstbare professionals en nieuwe
creatieve beroepsbeoefenaren, daar zit de komende jaren de
vernieuwing in het culturele leven van de stad. —HB
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De Vrijplaats: Rotterdamse kunstenaars kunnen, op uitnodiging of op eigen initiatief, De Vrijplaats gebruiken om hun werk te tonen.

Wees vrij! Of anders...
Kunstenaar: Jonas Staal
Fotografie: Lotte Stekelenburg
Jaartal: 2010
Twee vliegtuigen cirkelden op 5 mei,
Bevrijdingsdag, vier uur lang boven het centrum
van Amsterdam. Achter de vliegtuigen hingen
banners met daarop de teksten ‘WEES VRIJ!’ en
‘OF ANDERS...’.
Het project behandelde het paradoxale karakter
van het begrip vrijheid, dat in onze huidige
samenleving een steeds fundamentalistischer
karakter krijgt en daarmee als dictaat –‘Wees
vrij!’– kan worden geïnterpreteerd. Tevens stelde
het werk de representatie van vrijheid aan de orde:
de blauwe lucht en twee vliegtuigen hebben in het
afgelopen decennium hun symbolische betekenis
van een emancipatorisch vrijheidsbegrip verloren
en zijn nu inherent geworden aan gevaar en de
dreiging van (terroristisch) geweld.
Het project contrasteerde twee vormen van
propaganda: een historische vorm, gesymboliseerd door de twee vliegtuigen en de banners, en
een meer hybride hedendaagse versie die wordt
vertegenwoordigd door het karakter van
Bevrijdingsdag als een massa-evenement.

De Vrijplaats
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Vrij van wat?

Vrij van wat?
Hoe ben je in Rotterdam terecht gekomen?
JS: Ik woon hier sinds 2004. Ik heb in
Boston gestudeerd en in de Amerikaanse
stedelijkheid voelde ik me erg op mijn plek.
Rotterdam heeft, vergeleken met andere
steden in Nederland, veel meer het model
van een Amerikaanse stad. Het leek of er op
dat moment in Rotterdam ook veel nieuwe,
niet geïnstitutionaliseerde initiatieven
plaatsvonden. Het voelde als een plek
waar heel veel ruimte was, waar heel veel
mogelijk was voor een jonge kunstenaar. En
Rotterdam was betaalbaar, heel praktisch.
Daarom kwam ik ook in Rotterdam Zuid
terecht, want dat was de meest betaalbare
omgeving om te leven.
Rotterdam was ook toen de stad waar Leefbaar Rotterdam de grootste partij was.
JS: Met politiek was ik totaal niet mee bezig
toen. Het interesseerde me echt helemaal
geen moer en ik vond ook dat een kunstenaar zich daar helemaal niet mee moest
bemoeien. Door Rotterdam, door Rotterdam Zuid is dat veranderd. Rotterdam Zuid
is een extreem rauwe omgeving. Het is een
plek waar je uit de publieke ruimte al zo veel
kan opmaken over de staat van de politiek.
Je hoeft er maar kort te wonen om te begrijpen waar de spanningen zitten. Dus dat was
eigenlijk mijn crash course politiek bewustzijn. De kunstacademie is mijn bachelor
geweest en Rotterdam mijn master.
Hoe was het anders geweest? Als je ergens
anders was gaan wonen, bijvoorbeeld in
Amsterdam?
JS: Ja, waar en waarom wordt je politiek
gevoelig? Ik denk dat het altijd te maken
heeft met iets dat zich van buitenaf manifesteert. Het gaat om het moment dat er iets
radicaals van buitenaf intervenieert in jouw
persoonlijke levenswereld dat je dwingt om
je op een andere manier tot de wereld te verhouden. Voor mij was het op een gegeven
moment duidelijk dat de stad mijn materiaal
was, of moest zijn. Dus zo is mijn politiek
kunstenaarschap ontstaan. Als je in Rotterdam Zuid woont en je werk wordt niet
op een of andere manier gepolitiseerd, dan
vind ik dat knap. Voor mij was dat in ieder
geval geen optie. Ik heb de keuze gemaakt
de confrontatie aan te willen gaan, met heel
veel passie, enthousiasme en overtuiging.
Voor mij was het evident dat dit moest, dat dit
de noodzakelijke weg was. Maar natuurlijk
had ik ook thuis kunnen blijven zitten, Kafka
lezen en tekeningen maken – hoewel Kafka’s
werk natuurlijk van enorm politiek belang is;
zeker nu, in het tijdperk van de NSA.
Want dat deed je voordat je politiek werk
ging maken?
JS: Ja, met veel plezier overigens. Maar het
idee dat de stad een werkveld zou kunnen
zijn was een bevrijding, want ineens werd
mijn werkveld heel erg groot. Het veranderde
mijn perceptie over wat kunst kon zijn totaal.
Daarvoor was mijn tijdpad als kunstenaar
in principe heel gedefinieerd: ik onderhield
wat contacten met docenten, die waren me
hier en daar bij galeries aan het pitchen, ik
had een eerste groepstentoonstelling en zo
ging het stap voor stap. Misschien een paar
keer een beurs en dan word je hopelijk, als je
genoeg door lobbyt, in het apparaat opgenomen. Voor een kunstenaar zijn er een aantal
vooraf gedefinieerde loopbanen kenbaar, die
groter of kleiner kunnen worden afhankelijk van wie er in je investeert. Dat is wat je
op de academie leert. De instituten waarin
de ideeën over kunst worden gevormd verhouden zich tot een liberaal-kapitalistisch
model, waarin de kunstenaar heel erg als
individu, als autonoom wordt beschouwd.
Maar ineens hoefde ik me helemaal niet
meer te verhouden tot al die bestaande structuren. Ineens opende zich de ruimte om zelf
te gaan bouwen, te gaan initiëren.

Jonas Staal over politiek kunstenaarschap, het rechtse meningencircus, het recht op zelfbeschikking en het ontwikkelen van alternatieve collectieve modellen voor na de revolutie.
Door Eva Visser

New World Summit - Berlin _ 2012_Jonas Staal

Jonas Staal
Beeldend kunstenaar Jonas Staal (1981) studeerde
aan de AKI, haalde zijn Master in Boston en volgt het
PhDArts programma aan de KABK/ Universiteit Leiden
en Promoveren in de Kunsten van NWO en het Mondriaan Fonds. Hij woont in Rotterdam.
In zijn werk behandelt Jonas Staal de relatie tussen
kunst, ideologie en politiek. Bekende werken zijn De
Geert Wilders Werken (2005-2008), de reeks Politiek
Kunstbezit (2010-heden) en de New Wold Summit
(2012-heden).

Je hebt aan dezelfde academie gestudeerd
als PVV-kamerlid Fleur Agema, ken je
haar? En wat was haar reactie op het project Gesloten Architectuur waarvoor je haar
scriptie over een nieuw gevangenismodel
uitwerkte tot een publicatie, een theaterstuk
en een maquette?
JS: Ik ken haar niet persoonlijk, maar het idee
dat twee mensen van min of meer dezelfde
generatie, die min of meer hetzelfde academisch traject volgden, aan zulke radicaal
andere kanten van het politieke spectrum
eindigen is interessant. Ze heeft het project een “verkrachting” van haar ideeën
genoemd, maar ik heb de richtlijnen uit haar
scriptie zorgvuldig opgevolgd. Het ging me
vooral om de analyse van onderliggende ideologische denkbeelden van bewegingen als
de PVV, zoals het fasematige denken. Fleur
Agema heeft haar hele gevangenismodel
opgedeeld in vier fases, van donker naar
licht. Waarbij ook de strafmaat wegvalt: je
bent niet langer veroordeeld tot tien jaar,
maar je bent veroordeeld tot een fase en je
moet jezelf bevrijden door aan de doelstellingen te voldoen. Maar als je dat niet doet,
of als je het ideologische construct van een
gevangenis weigert, zoals een activist dat
zou doen, dan blijf je voor eeuwig vastzitten.
Terwijl het niet aan de staat is om te beoordelen of iemand gedisciplineerd is. Iemand
die zijn straf heeft uitgezeten moet gewoon
vrijkomen. Haar voorstel creëert dus een volledig ge-emotionaliseerde verhouding tot het
recht op zelfbeschikking van mensen.
Heb je het idee dat de emotionalisering
toeneemt?
JS: Ik denk dat in Nederland het post-Fortuyniaanse debat heel erg gaat over meningen en over de obsessie met vrijheid van
meningsuiting. Volgens mij is deze soort
van vrijheid van meningsuiting de vijand
van democratie geworden. Heel paradoxaal
eigenlijk, want vrijheid van meningsuiting is
typisch iets dat we associëren met democratie. Maar volgens mij is het meningencircus

Foto: Lidia Rossner
De door Jonas Staal opgerichte New World Summit is
een artistieke en politieke organisatie die alternatieve
parlementen organiseert en de door de kunsten
geschapen ruimte benut om de democr atie opnieuw
te verbeelden. Van 19 t/m 21 september 2014 vindt de
4e New World Summit plaats in Brussel.
Voor meer informatie:
www.jonasstaal.nl/ www.newworldsummit.eu
De publicatie Politiek Kunstbezit III:
Gesloten Architectuur is te bestellen en
gratis te downloaden bij Onomatopee:
www.onomatopee.net

precies het probleem. Politiek gaat niet over
meningen, politiek gaat over het bevechten
en het garanderen van het zelfbeschikkingsrecht van mensen en hun gemeenschappen. Gelijke toegang tot onderwijs is niet een
mening. Het is niet een mening of dat wel of
niet goed is. Het democratische principe dat
mensen gelijke toegang hebben tot onderwijs, tot gezondheidszorg, tot economische
participatie verdraagt geen onderhevigheid
aan opinie. Ik geloof niet dat parlementaire
democratie het model is van waaruit fundamentele hervormingen plaats kunnen
vinden. Maar de politieke partij als organisatievorm vind ik wel interessant. Ik ben lid
van politieke partijen, maar ik stem niet op
politieke partijen.
Leidt een politiek die gebaseerd is op een
opinies tot een dictatuur van de meerderheid?
JS: Ja. Ik denk dat ons denken over democratie
een excessieve overschatting van het individu
omvat. Vanuit de New World Summit denken
we veel meer na over democratie als principe
en veel minder over democratie als een one
man, one vote opiniecircus. Wat veronderstelt
nu eigenlijk dat ik een vrij subject ben en dat
ik vrijheid van meningsuiting heb? Wat een
vreemde veronderstelling überhaupt om te
suggereren dat ik vrij ben. Vrij van wat? Misschien heb ik niet eens toegang tot de kennis
die het mogelijk maakt een mening te hebben
die in mijn eigen belang is. Ik zie het denken
over politiek als een continue wisselwerking
tussen het concept individualiteit en het concept gemeenschap, maar ik kan die twee niet
los van elkaar zien. Ik geloof in het recht op
zelfbeschikking van individuen en gemeenschappen, maar dat betekent niet dat politiek
een zaak is van het individu.
Richt de Summit zich daarom vooral op de
rechten van groepen in plaats van individuen?
JS: Los van de uiteindelijke status die ik aan
een individu toeschrijf denk ik dat we in een
wereld leven die onvermijdelijk een gezamenlijke wereld is. De vraagstukken die we
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moeten confronteren, ecologisch of politiekeconomisch, zijn niet de vraagstukken van
individuen. Ze hebben invloed op individuen, maar ze zijn niet individueel van aard.
Ze zijn politiek van aard; ze zijn communal
van aard. Dus wat we met de Summit doen
is nadenken over het gemeenschappelijke
belang in de breedste zin, in een internationalistische zin. We moeten opnieuw nadenken over een collectieve politieke infrastructuur die democratie als praktijk van principes
kan waarborgen.
De New World Summit heeft een vormend
aspect, Is dat niet enigszins te vergelijken
met het door Agema ontworpen gefaseerde
reïntegratieproces?
JS: Dat is een disciplineringsproces, dat vind
ik wat anders dan een emancipatorisch proces. Disciplineren gaat om het conditioneren
van gedrag. Terwijl emancipatie volgens mij
altijd gaat over het scheppen van de condities
waarin een andere werkelijkheid zich mogelijkerwijs kan openbaren. Het gaat altijd om
de mogelijkheid van een andere wereld, of
van een nieuwe wereld. Emancipatie wordt
niet gegund, emancipatie wordt bevochten.
Ik denk dat emancipatie altijd een zekere
gewelddadige dimensie kent. Het is altijd iets
dat een inbreuk doet op jouw huidige denken
over de wereld en iets radicaals verschuift
aan de parameters van waaruit je die wereld
bekijkt en daardoor jou dwingt een positie in
te nemen ten opzichte van die wereld. Het
gaat er over hoe jij besluit je te gaan verhouden tot het emancipatorische moment. Maar
het moment zelf is geen keuze.
Wordt de mogelijkheid tot maatschappelijke
emancipatie verminderd door het onder druk
staat van onze burgerrechten sinds 9/11?
JS: De term War on Terror is heel goed gekozen. Ieder staatshoofd kan het woord terreur
gebruiken om internationale legitimatie te
krijgen om potentieel subversieve elementen in hun samenleving verdacht te maken
en te marginaliseren. Maar het idee van wat
Naomi Klein als Shock Doctrine beschrijft
gaat natuurlijk twee kanten op: de schok van
een crisis kan worden gebruikt worden om
vergaande repressieve maatregelen mogelijk
te maken. De War on Terror wordt gebruikt
om de suggestie te wekken van een soort Al
Qa’ida-achtige dreigingsniveau, waarmee een
permanente buitengerechterlijke uitzonderingstoestand wordt gelegitimeerd. De schok
kan echter ook het moment zijn waarop revolutionair of emancipatoir potentieel zichtbaar wordt. Als het woord ‘terrorisme’ wordt
gebruikt door een staatshoofd weet je in ieder
geval zeker dat er iets fundamenteel aan het
verschuiven is.
Hebben we na de bankencrisis een kans op
een maatschappelijk hervormingen gemist?
JS: Niet overal. In IJsland, bijvoorbeeld, zijn
bankiers allereerst gewoon in de gevangenis
geflikkerd, wat de juiste keuze lijkt te zijn voor
mensen die zich bezighouden met georganiseerde misdaad. De crisis heeft daar wel
degelijk tot vrij fundamentele democratische
hervormingen geleid. Zo is er een initiatief
gekomen voor een collectieve herschrijving
van de grondwet. Ik denk dat progressieve
politiek niet naïef is over de aard van de mens,
maar ook niet reductionistisch. Mensen zijn
capabel tot onmetelijk kwaad ten opzichte
van elkaar, maar dat betekent niet dat we niet
ook capabel zijn tot onmetelijk veel liefde,
interesse en empathie. Het is moeilijk om na
te denken over een samenleving die we ons
misschien nog niet goed kunnen voorstellen, maar dat betekent niet dat die er niet kan
komen. Er moet er dan natuurlijk wel iets liggen, er moet wel een plan zijn. Je moet wel
klaar staan voor dat moment.
Ben je dat aan het doen?
JS: ja, natuurlijk. Altijd. —EV

De kunstwereld is weer eens in beweging.
Lijvige congressen, ingezonden meningen
in gerespecteerde media en verhitte debatten staan in het teken van ongezouten en/of
onderbouwde meningen en analyses. Heilige huisjes worden niet gespaard. Sommigen
zien het als hoogverraad aan de sector en de
collegialiteit als Melle Daamen (directeur
Stadsschouwburg Amsterdam) in de NRC zich
afvraagt of we in Nederland topballet moeten
blijven faciliteren. Hans Waege (Rotterdams
Philharmonisch Orkest) spreekt van ‘afscheid
nemen van het prima donna-gedrag’. Toch
blijft ook deze keer de kunstsector weer aan
de veilige kant. Fundamentele veranderingen
blijken moeilijk. De liefde voor het vak verblindt. De verwevenheid met structuren en
verworvenheden is innig, maar het volstaat
niet meer om langzaam aan de knoppen te
draaien. De wereld verandert in een te hoog
tempo. De sector is verzwakt geraakt en heeft
aan politieke en economische betekenis ingeboet. Zwaaien met economische argumentatie helpt wel iets, maar het blijft een beetje
raar om argumenten te gebruiken die niet van
jezelf zijn en die ook niet tot de kern horen van
waartoe je op aarde bent. Het verhaal van de
kunstsector en het kunstbeleid is in toenemende mate instrumenteel en functioneel
van toon en inhoud. Waar is de verbeelding?
Waar is het verhaal? Welk verhaal?
Net als voormalig Rotterdamse Schouwburgdirecteur (en huidig directeur van de Theaterschool) Jan Zoet ben ik van mening dat er in
deze tijd met de kunstenaars zelf, met of zonder talent, geen noemenswaardige onoverkomelijkheden zijn. De crisis geldt niet voor hen.
Integendeel, het is een artistiek steuntje in de
rug. Een beetje kunstenaar is immers altijd in
crisis en vertwijfeling. Kunstenaars mogen
en moeten in mijn ogen opportunistisch en
amoreel (durven) zijn. Een knuffeltje voor
Poetin, een interieurtje voor een hotel van een
sjeik. We moeten het ze niet kwalijk nemen.
Kunstenaars zullen altijd blijven komen en
zich door niets laten weerhouden. Talenten
– top of flop – moeten hooguit een zetje krijgen, maar daarna regelt het zichzelf. Of niet.
De problemen zitten bij de de manier
waarop de culturele instellingen zich de laatste jaren hebben ontwikkeld en de groeiende
complexiteit om de kunstzinnige processen,
het publiek en de opinie te sturen. Het is een
logisch uitvloeisel van de huidige tijd waarin
we leven en die getypeerd kan worden als
‘alles of niets’. Hard werken, waardecreatie
en een portie geluk zijn hierin doorslaggevend. Het is De raket of de verschroeide
aarde. Of je gaat sky high of het is doorploeteren op afgebrande en onvruchtbare grond.
Als je eenmaal aan de verkeerde kant van
de medaille zit is de snelste manier om uit
de misère te komen en succes te hebben,
je aan te sluiten bij een sterke bestaande
waardeketen. Alessandro Baricco heeft dit
proces beschreven in zijn boek De Barbaren. Je bouwt bijvoorbeeld –zoals Whatsapp–
een appje op een sterk platform en wordt
overgenomen voor 14 miljard euro omdat
je zelf een nieuwe keten of platform dreigt
te worden. Sterke merken zoeken elkaar op
in deze tijd, versterken elkaar en houden
elkaar vast om de concurrentie te slim af te
zijn (of uit te kopen). Louis Vuiton maakt tassen voor BMW; Apple bouwt zijn iOS voor
Mercedes. Het verklaart bijvoorbeeld –deels–
ook het succes van Het Rijksmuseum. De
timing van de heropening is perfect in de
discussie over erfgoed en identiteit in het
kader van de opkomst van het populisme
en het gedoe rond het Nationaal Historisch
Museum. De verbouwing had niet drie jaar
korter moeten duren. Ook de succesmusical
Soldaat van Oranje past in de herwaardering
van het historische erfgoedverhaal, maar er
zijn meer sterke ketens actief. Zo zijn de op
kapitalistisch-realistische leest geschoeide
toneelstukken als De Prooi over de onder-

Aan de kunstenaars ligt het niet. Die doen gewoon wat ze altijd al
deden, opportunistisch of niet. Maar zijn culturele instituties
voldoende toegerust en in staat zijn om nieuwe waardenketens te
creëren en te onderhouden en betekenis te laden?
Door Hajo Doorn

gang van ABN AMRO populair. Ze verkopen
zichzelf omdat ze aanhaken bij een reeds
gelanceerde succesketens – in dit geval de
successieve ondergang van banken en financiële instellingen. Het hoeft geen betoog dat
de mainstream media in dit proces een katalyserende rol spelen, niet in de laatse plaats
om zichzelf op de zegepraal te hijsen.
De vraag voor de culturele instituties van nu
is of ze voldoende toegerust en in staat zijn
om (nieuwe) waardeketens te creëren en te
onderhouden en betekenis te laden? Vooral
de grote instellingen zijn – meestal tegen wil
en dank – verbasterd tot uitvoeringsorganen
van politieke agenda’s. De instellingen bewegen mee met de bevliegingen van passerende
politici en zijn langzaam weggelokt uit het
eigen speelveld. Er wordt geschaakt op vijandelijke gronden en er worden vreemde
talen gesproken zoals cultural governance. De
sector heeft zich (ver)vormd naar het voorbeeld van een bedrijfsleven, dat zelf meermaals opzichtig heeft gefaald in het toezicht.
In de nieuwste Governance Code Cultuur
– waarom was die eigenlijk nodig? – komen de
woorden ‘kunst en cultuur’ en ‘inhoud’ nauwelijks voor. (Zie www.governancecodecultuur.nl) Het
is een tamelijk algemene gedragsaanwijzing
die ook geschikt zou zijn voor de Diervoedervereniging Genemuiden of de Vlinderdasstrikassociatie Katendrecht. Wat cultuur
tot cultuur (of kunst tot kunst) maakt doet
weinig ter zake, als het maar netjes geregeld is
en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten met een gerust hart de verantwoordelijkheden kan afschuiven op een uitermate
correct convenant, dat onder lichte dwang
wordt getekend door betrokkenen. (‘Nee, het
is niet verplicht, maar we nemen het wel mee
als voorwaarde in de subsidieverordeningen’).
Natuurlijk ben ik voor een transparant en verantwoord bestuursmodel als er overheidsgeld
in het spel is, maar deze code draagt op geen
enkele manier bij aan een versterking van de
cultuur. Integendeel.
De affichatie met de marktwerking in de
raden van toezicht heeft daarnaast nauwelijks een cent extra voor cultuur opgeleverd,
maar heeft er wel toe bijgedragen dat de
commandocentra van de instituties geïnfiltreerd zijn geraakt met generaals buiten
dienst van een verkeerde divisie. Het heeft
een aantal vreemde gedrochten opgeleverd.
Een aantal particuliere fondsen zoals De
Verre Bergen in Rotterdam en Ammodo in
Amsterdam bijvoorbeeld hebben een heel
agressieve vorm van aanmatigende betutteling geïntroduceerd in termen van: ‘Wij
gaan de cultuursector wel even leren hoe
het moet’. Een ingediend plan wordt binnenstebuiten gekeerd om het aan hun eigen
agenda te matchen en vervolgens gaan ze als
een consultancy-bedrijf het aangepaste plan
met buitensporige bedragen ondersteunen
en uitvoeren. Dit soort fondsen gedragen
zich eigenlijk als een soort Suikeroomsjeiks
die een lokale voetbalclub met teveel geld
naar de titel van de Champions League willen loodsen met allerlei onvoorziene en ontwrichtende gevolgen.
De creativiteit en de verwondering lijken dus
te verdwijnen uit de boardrooms. Het resultaat is –in veel gevallen– afrekenende organismen die verworden zijn tot zelfreferentiële
monsters die ratelen van bezoekersaantallen,
artistieke kwaliteit, professionaliteit, social
media en creatief ondernemerschap, zonder
de (pijnlijke) notie dat het eigen vakgebied
misschien wel veranderd is tot ambachtelijke

entertainmentindustrie voor een specifieke,
door de politiek en economie bepaalde doelgroep. Cultuurinstellingen als vestigingsvoorwaarde. Als lokkers voor hoger opgeleiden
die niet per se naar cultuur willen gaan maar
het wel onder de knop willen hebben, naast
actieve senioren en de creatieven zelf.
Een complicerende factor voor de belangrijke instituties is dat inhaken op bestaande
– succesvolle – ketens erg veeleisend is.
Monsters hebben veel nodig om zich mee
te voeden: internationale celebs, dure producties, marketing. Naast geheide kaskrakers
levert het soms echt pijnlijke resultaten op:
Dan gaat het (icoon) Koninklijk Concertgebouworkest op de buhne met (icoon) Armin
van Buren (icoon) De Bolero spelen. Wie
wordt er nu eigenlijk gelukkig van, behalve
het NOSjournaal? De publiekelijk gefinancierde cultuurinstellingen gaan zich meten
met Van den Ende, Ziggo-Dome en ‘systeemproducent’ Mojo; monsters die wel van deze
tijd zijn – net zoals de concertgebouwen 100
jaar geleden dat waren – en die wel die middelen hebben om zich vol overgave op een
waardeketen te storten en die over te nemen.
Maar ook de wat kleinere popzalen zijn opgeslokt door de industrie van de derivatenrock. Zolang het nog duurt overigens, want
de opkomst van door bookingsbureaus zelf
geproduceerde festivals is nietsontziend.
De fixatie op bezoekersaantallen, toptalent en excellentie van de sector wordt
mijns inziens veroorzaakt door onzekerheid
over de eigen capaciteiten om de gewenste
processen zelf op te bouwen, te sturen en
te manipuleren. Daarom worden risico’s
gemeden en wil iedereen zich verzekeren
van succes, door op de verbrandingsmotor
mee te liften van bewezen waarden. Vernieuwing is dus uit, het is een bijproduct, een
onzekere factor in het prestatieraster. Het is
dan ook niet raar dat Melle Daamen – vanuit
zijn perspectief – bepleit dat er in de kunst
teveel aandacht is geweest voor vernieuwing.
Ik zie hiermee een interessant schisma
opduiken tussen de systeem-instituties en
kleinere instellingen en grassroots initiatieven.
Waren de groten vroeger het eindpunt van
een ontwikkeling en het hoogste doel aan het
einde van de waardeketens, nu zijn de groten
bezig met dammen op een ander (paracommercieel) speelveld. De kleintjes zijn eigenlijk
irrelevant voor hun bestaan, behalve als het
gaat om het voortbrengen van de incidentele
(toekomstige) superstars en onmiskenbare
talenten. We herkennen dit ook in de wetenschap en het bedrijfsleven. De toptalenten
zijn de nieuwe valuecreators die voor de
broodnodige verversing van het bloed moeten zorgen. Zij worden eruit gepikt en verder
gepushed, de anderen blijven achter op de
verschroeide aarde. Het verschil met vroeger
is de grote kloof die er is tussen de (financiële)
inspanningen die nodig zijn om ergens een
succes van te maken (of te houden) en het
‘gerommel in de marge’. Het zorgt ervoor dat
naar verhouding veel resources – tijd, aandacht etc – verdwijnen naar een kleine groep,
waardoor er op het gebied van de waardecreatie – dus het gedeelte dat voorafgaat aan
de successen – steeds minder mogelijkheden zijn. Steeds minder kunstenaars kunnen
de stap naar een groter publiek maken, het
verhaal van de instituties wordt eenzijdiger
en de eigenheid verdwijnt langzaam uit het
DNA. Voor de kleine instellingen is het steeds
moeilijker om iets van toegevoegde waarde
te leveren aan een bestaande succesketens.
Hen rest de kruimels en de kantlijn van de
‘artistieke producties’.

Hoe graag je als instituut ook alles zou willen
doen, deze tijd dwingt tot keuzes. Het is eigenlijk onmogelijk om én aan talentontwikkeling
te doen én grote publiekssuccesen halen. Hoe
groot de wens ook is, maar met het gehijg in de
nek om te scoren is het echt lastig om nieuwe
bewegingen en tendenzen te ruiken en laten
sudderen. Dikbetaalde toptalenten gaan daar
geen verandering in brengen, integendeel.
Alle instellingen moeten zich afvragen tot wie
ze zich willen verhouden. Tot de kleintjes, tot
het nieuwe of tot het grote. Wil je je aansluiten
bij een bewezen waardeketen of zelf betekenis gaan laden? Wat zijn de thema’s? Het lijkt
er soms wel op dat alles entertainment moet
worden, van kunst tot wetenschap en politiek.
Maar volgens mij zijn er meer dan ooit grote
issues die vragen om nuancering, (op)positie
en waardebepaling. Technologisch, sociaal
en politiek. Van privacy tot communityvraagstukken. Kleine instellingen kunnen haast
niet anders dan zich schikken in de rol van
radertje in verschillende ketens waarin met
beperkte middelen echt een verschil gemaakt
kan worden.
Grotere organisaties zouden zich meer
bewust moeten zijn van hun rol en de beperkingen van hun bestaan. In ieder geval leren
om niet zelf alles te willen doen, tendensen
toe te eigen en gewilde producties in te kopen
voor een te hoge prijs. Sommige zaken kun
je beter aan anderen overlaten die daar beter
voor geschikt zijn. Door zelf waardeketens
(mede te) vormen en deze te onderhouden
en ondersteunen zonder deze gelijk te willen domineren kan wellicht ook het gevoel
van ‘de verloedering van de kunsten’ worden
gestopt. Een duidelijker onderscheid tussen
het facilteren en bevorderen van de kunsten, en de mores van de democratisering
van de cultuur draagt bij aan een wederzijdse
afhankelijkheid en waardering met een sterkere sector tot gevolg. Iconische instituties
die zich daadwerkelijk hard willen maken
voor een inhoudelijk gedreven kunstzinnig
programma zullen een fundamentele genderverandering moeten doorvoeren. Het
volstaat niet een sideprogramma te starten
met ‘extra’ geld, zoals het nu vaak gaat. Het
moet van binnenuit komen. Er moet worden gesleuteld aan het DNA. Harde keuzes
zijn onvermijdelijk. Gebeurt dit niet dan
verwacht ik dat een aantal nieuwe grassroots instituties gaan starten die de huidige
op rücksichtlose wijze gaan beconcurreren.
Nog veel meer heilige huisjes gaan sneuvelen. Dan niet als nestbevuiling, maar als
bevrijdende noodzaak. Met een harde strijd.
Naast deze institutionele strubbelingen
gaan we voor de kunsten mooie jaren tegemoet. De kunstenaars – en de verhalen – staan
te trappelen. De kunst zal zich weer gaan
engageren met politiek. Niet uit normatief
activisme, maar als brengers van verbeelding
én entertainment. Alles wat door de wetenschap wordt verguisd (ook daar worden de
kloven steeds breder en dieper) zal door de
kunst met open armen worden ontvangen.
Want kunst is het domein van het onwaarschijnlijke en onmogelijke en daar is altijd
behoefte aan. Niet autonoom of toegepast,
maar interdependent.
Ik voorspel een instorting van klassieke
begrippen als kwaliteit of zeggingskracht.
Het zijn echt conservatieve woorden. De
jeugd is helemaal niet geïnteresseerd in de
huidige standaarden. Het verklaart ook de val
van Nederland3. Het is gewoon niet slecht
genoeg! Games, cloud art, role playing, social
interactions. Het zijn de nieuwe performances in nieuwe instituties waarvan de vorm
nog onduidelijk is en ongrijpbaar zal blijven.
En als het toch succesvol is zal de industrie
zich erover ontfermen. Zoals dat altijd gaat
en hoort te gaan. —HD
Dit stuk is een bewerking van een bijdrage aan ‘De kunsten in
transitie’ in Pakhuis de Zwijger te Amsterdam op 6 maart 2014
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Heeft Rotterdam een nieuw Collectiegebouw
nodig? Museum Boijmans Van Beuningen en
de gemeente Rotterdam menen van wel en
hebben een plek in het Museumpark in
gedachten waarop gebouwd kan worden.
Een prominente plaats in de stad. Welke
bijdrage aan de kwaliteit van de binnenstad
kan dit gebouw leveren? Het programma van
eisen dat de gemeente en het museum
opstelden geeft inzicht. Het publieksgedeelte
lijkt ondermaats en weinig ambitieus.
Door Hugo Bongers

Een kunstdepot is bij voorkeur een gesloten doos. Musea
slaan hun kostbare voorwerpen het liefst op in een gebouw
zonder ramen (want daglicht is slecht voor kunst) en met zo
weinig mogelijk deuren. Iedere deur of raam is een zwakke
plek in de beveiliging. Eén toegang voor kunsttransporten
en één deur voor medewerkers en schaarse bezoekers, dat is
het wel. Musea die veel (kunst)historisch belangrijke werken
hebben opgeslagen kennen veel bruikleenverkeer. Vrachtwagens voor kunsttransporten rijden af en aan. Een goede
reden om een kunstdepot in de vorm van een onopvallende,
gesloten betonnen bunker dicht bij de randwegen te leggen.
Rotterdam doet dat niet en wil een nieuw kunstdepot hartje
stad bouwen, in het Museumpark. Daar moet een goede
reden voor zijn. Wellicht dat we die reden kunnen terugvinden in de documenten die de gemeente heeft gepubliceerd.
Land van Hoboken
Het gemeentebestuur stelt voor om een nieuw kunstdepot
met gedeeltelijk een toegevoegde publieksfunctie te bouwen in het Museumpark. Dat is niet zomaar een gebied. De
gemeente noemt dit in de Stedenbouwkundige Randvoorwaarden Collectiegebouw van 17 juni 2013 “een van de vier
belangrijkste parken in Rotterdam”. Er moet dus wel een erg
goede reden zijn om nu juist in zo’n belangrijk park te bouwen. Het Museumpark is het laatste restje groen van een veel
groter gebied, 54 hectare groot, dat tot 1924 vooral bestond
uit weiland. Deze groene enclave aan de westkant van het
centrum was eigendom van de familie Van Hoboken en werd
pas in 1924 bezit van de gemeente Rotterdam. Villa Dijkzigt
aan de Westzeedijk, nu het Natuurhistorisch Museum, was
het landhuis van de familie. Nostalgisch zijn de foto’s van
het Land van Hoboken waarop de schapen grazen tegen de
achtergrond van de skyline van het vooroorlogse Rotterdam,
een boerderij in de stad. Dreigend zijn de foto’s waarop deze
weilanden vol staan met gevluchte burgers terwijl op de
achtergrond de gebombardeerde stad in brand staat.

Foto Pieter Kers/ beeld.nu

Door Arnold Westerhout

A

rminius, 16 januari 2014. Er is een debatavond over het
geplande Collectiegebouw van Museum Boijmans van
Beuningen. Het is druk. Zoals tijdens het debat zal blijken
zijn buurtbewoners, raadsleden, museumdirecteuren, ambtenaren, vertegenwoordigers van de Hogeschool Rotterdam, journalisten en algemeen geïnteresseerden op komen
dagen om getuige te zijn van wat een bijzondere samenkomst
zal worden: een debat over de toekomst van een van de
belangrijkste musea van het land. Het vlaggenschip van het
Rotterdamse culturele bestel mag je wel zeggen. Ter discussie staat de ontwikkeling van de museumvoorzieningen.
Een investering waar een bedrag van ongeveer 50 miljoen
euro mee is gemoeid (deels publiek, deels privaat geld).
De realisatie van een zogeheten “Collectiegebouw” – een
voor Nederland nieuw type gebouw, niet te verwarren met
de simpele, op industrieterreinen gelegen opslagloodsen
voor kunstvoorwerpen – zal niet alleen de problemen van het
museum met de conservering van de collectie oplossen, maar
ook ruimte bieden aan een nieuwe tentoonstellingszaal, aan
een beeldentuin op zo’n 40 meter hoogte en bijdragen aan
de verdere ontwikkeling van Rotterdam als architectuurstad.

Zoals later bleek (toen de keuze van de jury voor het ontwerpvoorstel bekend werd) een volstrekt origineel gebouw
van het beroemde architectenbureau MVRDV dat alleen
al door zijn verschijningsvorm duizenden liefhebbers van
eigentijdse bouwkunst naar de stad zal weten te halen. Een
icoon heet zoiets de laatste jaren. Architectuur als attractie,
als evenement. Ofwel: een gebouw dat je gezien moet hebben en dat medebepalend wordt voor het stadsbeeld, liefst
zo kenmerkend als de Erasmusbrug dat werd vanaf 1996.
Nu, wie kan er tegen zoiets zijn? Loopt u de feiten nog
eens na: uitbreiding topmuseum Boijmans, private investering, een nieuwe eye catcher van de architecten van de
Markthal, straks kopjes koffie op een dakterras met beeldentuin. Check, check, check. Klinkt niet zo gek. Of toch wel?
Tijdens het door AIR georganiseerde debat in de Arminius
werd duidelijk dat vrijwel alle omwonenden (zowel musea als
burgers) grote tot onoverkomelijke problemen hebben met
het geplande gebouw. Dit vooral omdat het collectiegebouw
een belangrijk stuk groene, open ruimte zou wegnemen. Zoals
vele jaren daarvoor al gedaan was door de realisatie van het
Dijkzichtziekenhuis, het NAi, de Kunsthal en – niet lang na
de verwerving van het Land van Hoboken door de gemeente
Rotterdam zelf – met de woningbouw aan de Rochussen- en

Breitnerstraat. Het moest nu maar eens gedaan zijn met het
volbouwen van het Museumpark.
Heeft Rotterdam Architectuurstad – die toch altijd zo ontzettend “durft” – zijn langste tijd gehad? Hebben we inmiddels
genoeg iconen? Zijn we toe aan het serieus conserveren van
onze stad, omdat we tevreden zijn met wat we hebben? Trekken we in 2014 een lijn door op te komen voor de boompjes
in de grindbak die het voorportaal van het Museumpark is?
Kunnen we die 35 + 15 miljoen aan extra investering voor een
cultuurinstelling wel missen? Kortom: vinden we Rotterdam
en het Museumpark zo wel leuk, interessant, bruisend en
goed genoeg, nu we hoog op de gerenommeerde lijstjes
staan, nu we vrienden van buiten de stad mee kunnen nemen
naar het station en de oevers van de Maas, na alle aandacht
van NOS tot CNN, van Trouw tot Guardian?
Het geeft stof tot denken. Hugo Bongers en Erik Beenker
kijken in de volgende twee artikelen verder dan de waan van
de dag. Dat wil zeggen: de argumenten die we lezen van vooren tegenstanders in de dagelijkse kranten en op internetfora.
Wat zijn de gemeente en het museum nu werkelijk van plan?
Wat is de waarde van een collectiegebouw op deze plek
en voor wie? Wat is daar over te zeggen dat we nog niet
hebben gehoord? —AW

Stadsarchitect Witteveen maakte in 1927 een uitbreidingsplan voor het Land van Hoboken waarbij het noordwestelijk
deel werd bebouwd (Rochussenstraat, Breitnerstraat tot en
met de G.J. de Jonghweg) en de rest zich zou moeten ontwikkelen tot een ‘cultuurpark’ dat overwegend groen zou
blijven. In dat groene gebied werd later onder ander Museum
Boymans gebouwd (1936) en de witte villa’s (1929 tot 1938.)
Het hoofdkantoor van Unilever werd er ook gebouwd (1931,
nu Hogeschool Rotterdam), net als het Erasmiaans Gymnasium (1937). Later verscheen de Kunsthal aan de Westzeedijk
(1992) en werd een parkeerterrein annex tankstation aan de
Rochussenstraat beschikbaar gesteld voor de bouw van het
Nederlands Architectuurinstituut (1993, nu Het Nieuwe Instituut). Vanuit de westkant rukte de bebouwing ook op, eerst
met het ziekenhuis Dijkzicht, waarna vanaf de jaren ’60 de
Medische Faculteit alsmaar bleef uitdijen tot het omvangrijke
Erasmus Medisch Centrum van dit moment.
Vooral meer cultuur en onderwijs dus en steeds minder
park. In die zin past de voorgenomen bouw van een Collectiegebouw wel in een decennia lange trend om deze groene
wig in de stad, door Witteveen bedoeld als schakel tussen
de binnenstad (de Westersingel) en Het Park aan de rivier,
van steeds meer gebouwde functies te voorzien. Eind jaren
’70 besloot het gemeentebestuur al om in het Museumpark
en Het Park een ‘Volkspark voor de Cultuur’ aan te leggen,
een bonte verzameling tentoonstellingspaviljoens – en een
nieuw depot voor alle gemeentelijke musea. Het plan werd
niet uitgevoerd en het museumdepot werd uiteindelijk in
de Alexanderpolder gebouwd. Maar toch, het geeft wel aan
dat er al eerder intensieve bebouwingsplannen voor het
Museumpark zijn geweest.
Dat er opnieuw een bouwplan voor het Museumpark is
komt niet onverwacht. Het Bestemmingsplan Hoboken,
vastgesteld in 2006, wees al een vlek in het park aan voor
nieuwbouw (ongeveer de plek die een paar jaar door Villa
Zebra werd ingenomen). Op het evenemententerrein of het
schelpenterrein, zo zegt dit plan ”is nog ruimte voor een culturele voorziening (zoals een museum of expositieruimte)”.
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Er is een tijdje sprake geweest van vestiging van het Museum
Rotterdam op deze plek, maar de museumdirectie gaf zelf
de voorkeur aan de Hoogstraat (een idee dat het gemeentebestuur op zijn beurt weer afwees).
Een saaie straat
De straat genaamd ‘Museumpark’, vroeger nog Mathenesserlaan geheten en nu de verbinding tussen Westersingel en
Mathenesserlaan in het verlengde van de Witte de Withstraat,
is het grootste deel van de dag oninteressant. De straat is
een verbindingsweg zonder veel karakter. Tussen 11 en 17
uur, als de musea open zijn, is er nog wel wat levendigheid.
Het overige driekwart van het etmaal is de straat zo dood
als een pier.
Op de hoek van de Westersingel staat de Arminius met interessante activiteiten, maar bouwkundig een gesloten blok
zonder uitstraling naar de straat. Museum Boijmans Van Beuningen weet de Serrazaal aan de straatzijde zelden tot nooit
zo in te richten dat er van buiten een interessant schouwspel
ontstaat. Een plan van dit museum om in die ruimte op basis
van de Stadscollectie een levendige straatgalerie te vestigen
is nooit van de grond gekomen. Het gebouw van Het Nieuwe
Instituut is eveneens te gesloten om buiten openingsuren
voor enige levendigheid te zorgen (de horeca sluit daar om
18 uur). Alleen de ingang van de parkeergarage zorgt nog
wel voor wat va-et-vient, evenals de ambulances en brandweerwagens die over deze straat scheuren.

“Een regime van
publiekstoegang dat
afhankelijk is van de
exploitatiemiddelen van
een museum is uiterst
kwetsbaar in tijden van
bezuiniging.”

Neen, een gezellig stedelijk gebied is het daar niet. De binnenstad als city lounge, credo van het gemeentebestuur, is
niet op het huidige Museumpark van toepassing. Althans,
op een paar festivalavonden op het evenemententerrein na.
Het te stichten Collectiegebouw zou in principe een positieve
verandering kunnen betekenen en nuttige publieksfuncties
kunnen toevoegen aan het gebied. Het hangt dan wel van
de functies en van de toegankelijkheid (openingstijden) van
die functies af of dat gaat lukken.
Er zou een goede reden kunnen zijn om het voornemen
om in het Museumpark een nieuwe culturele voorziening
toe te voegen nu te realiseren. Als argument voor de bouw
van een Collectiegebouw op deze plek zou kunnen worden
aangevoerd dat het de levendigheid van dit deel van het
stadscentrum zal vergroten. De collectie, opgesloten in een
goed beveiligd deel van het Collectiegebouw, kan dan worden omringd door publieksfuncties die bijdragen aan de
leefbaarheid van het centrum van Rotterdam.
Programma van eisen
Een analyse van het programma van eisen is verhelderend.
Volgens dit programma zullen alle verdiepingen van het
Collectiegebouw tezamen in totaal ruim 14.000 m2 oppervlakte hebben. Na aftrek van allerlei toeslagen (trappen,
gangen, installatie- en constructieruimtes) blijft er 11.000
m2 nuttige ruimte over. Voor privéverzamelaars zijn zes
depotruimtes beschikbaar, in totaal 1.950 m2 netto, terwijl
de depotfunctie voor Museum Boijmans Van Beuningen
zelf 3.800 m2 krijgt toebedeeld (waarbij rekening wordt
gehouden met groei van de collectie de komende jaren).
Voor expositie is netto 900 m2 beschikbaar, terwijl er ook
een voor publiek toegankelijk dakterras opgenomen is met
mogelijk een beeldentuin van 200 m2 plus een restaurant.
Voor ontvangst en educatie is nog 150 m2 gereserveerd. De
rest zijn kantoren, werkplaatsen, restauratieateliers, opslag,
beveiliging en dergelijk.

Verder kijken naar het Collectiegebouw

De hoeveelheid vierkante meters voor publieksfuncties zijn
dus nogal beperkt. In het centrum van de stad een gebouw
neerzetten voor zo’n 50 miljoen euro waarin slechts 900 m2
expo wordt gerealiseerd, plus een dakterras met een kleine
beeldentuin, is maar een beperkte bijdrage aan de verlevendiging van dat centrum. Een dakterras is leuk, maar zo interessant is de voorgenomen hoogte van het gebouw en de
omgeving nu ook weer niet. Niet ver weg staat al een Euromast
waar je van een nog veel mooier uitzicht kunt genieten. En
restaurants zijn er in de omgeving bij bosjes, waarvan een flink
deel gesloten wegens gebrek aan klandizie. Een beeldentuin
kun je overal in het Museumpark aanleggen, daarvoor hoef je
niet een hoog gebouw neer te zetten. Kortom: het publieksgedeelte van het Collectiegebouw is volgens het programma
van eisen te beperkt om indruk te maken.
Daarbij komt ook dat tentoonstellingsruimtes slechts een
klein aantal uren toegankelijk zijn. Het moedermuseum is
slechts 6 van de 24 uren per etmaal open. Wellicht dat het
dakterras van het te bouwen Collectiegebouw langer open zal
zijn, maar dat staat nergens en het is ook niet te verwachten
dat dit terras een toplocatie wordt. Wat heeft de Rotterdammer daar te zoeken behalve de ingang van een restaurant
waarin consumptie verplicht zal zijn? De vergelijking die
vaak wordt gemaakt met het Museum aan de Stroom in
Antwerpen lijkt wat opportunistisch. Het uitzicht daar is
werkelijk spectaculair en het oude havengebied er omheen
werkt een handje mee. Een uitzicht vanaf het dak van het
Collectiegebouw in de verpleegkamers van het Sophia kinderziekenhuis is geen pre.
De 40%-norm
Het programma van eisen van het Collectiegebouw probeert
de pijn van het in beginsel streng besloten karakter van een
kunstdepot te verzachten door een belangrijk uitgangspunt
te introduceren. Het programma zegt daarover het volgende:
“Ofschoon bepaalde gebieden in het Collectiegebouw niet
voor een algemeen publiek toegankelijk zullen zijn – zoals
de goed beveiligde kluizen waar de gemeentelijke collectie en diverse andere kunstverzamelingen onder optimale
omstandigheden bewaard worden – ervaart de bezoeker het
pand niet als een ‘no go area’: hij doorkruist het gebouw via
een verrassend parcours dat door het hele pand gaat, vanaf
de plint tot aan het dak, waar zich een beeldentuin / terras
bevindt. Onderweg komt hij in vrij toegankelijke publieksruimten (zoals een restaurant met terras, expositiezalen) en
ziet hij ruimten die beperkt toegankelijk zijn (zoals ateliers
waarin kunstwerken worden behandeld, depotopstellingen
achter glas) en her en der gangen met zware kluisdeuren.
Het toegankelijke gebied laat ook zien wat er in het gebouw
achter de schermen plaatsvindt. Dit gebeurt enerzijds doordat het werken met de collecties live te volgen is, anderzijds
doordat via projecties en andere multimediale voorzieningen
getoond wordt wat ‘werken met kunst’ inhoudt.”
Het programma van eisen stelt vervolgens de volgende norm
vast:
“Van het gebouw is 20 % toegankelijk en 80 % alleen volgens
strikte veiligheidsnormen begaanbaar. In de ervaring van de
bezoeker ligt die verhouding op 40 – 60 %. Dat wat hij van die 40
% waarneemt, geeft hem inzicht in en maakt hem nieuwsgierig
naar het deel waar hij geen toegang toe heeft. Het gebouw is
in feite een belofte, anoniem en openbaar tegelijk.”
Dit is een inventieve reactie op mogelijke bezwaren tegen
een te gesloten gebouw op deze plek. Met deze 40%-norm
kan tegemoet worden gekomen aan het bezwaar dat slechts
een miniem deel van het Collectiegebouw zal bijdragen aan
de verlevendiging van de stad. De illusie van twintig procent
meer in de ervaring van de bezoeker moet wel de beperkte
publieksomvang van het Collectiegebouw compenseren.
De 40%- norm vereist nogal wat van de ontwerpers van het
gebouw. Maar ook van de exploitant. Die moet zorgen voor
de vereiste levendigheid voor de bezoekers, voor het publiek
dat zijn weg zoekt door het pand. En dat niet alleen op de dag
van de opening van het nieuwe gebouw, maar dag in dag uit
gedurende het gehele bestaan van het Collectiegebouw. Dat
is een behoorlijke inspanningsverplichting.
Rotterdamse musea hebben niet een geweldige geschiedenis als het gaat om toegankelijkheid. Het Maritiem Museum
Rotterdam aan het Churchillplein is ontworpen met het idee
van een open depot. Dat depot is de gesloten doos bovenop
de tentoonstellingszalen, de derde verdieping. Het open
depot is na de opening van het nieuwe gebouw slechts zeer
kort voor publiek toegankelijk geweest. Museum Boijmans
Van Beuningen heeft een tijdje een dependance gehad in
het gebouw van Nationale Nederlanden aan het Weena, ook
al zo’n straat die wel een publieksfunctie kon gebruiken. Al
weer heel lang gesloten. Het Wereldmuseum beloofde na
de verbouwing iedere avond tot 22.00 uur open te blijven,
een maatregel die snel werd afgeschaft. Dit museum is nu
tot 17.30 uur open. En dan is er natuurlijk nog het opgetilde,
geheel gesloten depotgebouw van Het Nieuwe Instituut dat
de curve van de Rochussenstraat volgt. Ook al niet publiekstoegankelijk en geen bijdrage aan de levendigheid van de
binnenstad, ondanks het fraaie kunstwerk van Peter Struycken
onder de arcade. →
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“Rotterdamse musea hebben niet een geweldige geschiedenis als het gaat om toegankelijkheid.”
Bezuinigingen
Een regime van publiekstoegang dat afhankelijk is van de
exploitatiemiddelen van een museum is uiterst kwetsbaar
in tijden van bezuiniging. Bezuinigingsopdrachten van de
gemeente worden al snel vertaald in beperkingen aan de
toegankelijkheid van museale gebouwen. Beveiligingsposten en suppoostenbanen zijn kostbaar en organisatorisch
relatief gemakkelijk weg te bezuinigen. De gemeenteraad
neemt die voorstellen over het algemeen kritiekloos over,
blij dat hij niet zelf hoeft na te denken en af te wegen. Er zal
structureel een forse prijs betaald moeten worden om van
dit depotgebouw een waarachtig publieksgebouw te maken
en dat zo te houden. Een publieksgebouw dat meer kan zijn
dan een café met uitzicht op een inmiddels volgebouwd
stadspark en enkele ziekenzalen.
Als de gemeente Rotterdam meent 35 miljoen euro te
moeten investeren in een Collectiegebouw met als reden
dat dit goed is voor het Museumpark, voor de uitstraling
en levendigheid van het gebied, dan dient de in het programma vastgelegde norm van 40% spijkerhard te zijn. Dus:
niet afhankelijk van het wel of niet beschikbaar zijn van
middelen voor beveiliging en toezicht, maar structureel,
ingebouwd in het bouwkundige karakter van het gebouw
en met een juridisch bindend regime van openbaarheid.
Als garantiebewijs voor de samenleving zou deze beloofde
toegankelijkheid van 40% in steen gebeiteld aan de buitenzijde van het gebouw aangebracht moeten worden en daar
tijdens de volle looptijd van de veertigjarige afschrijvingsperiode niet meer verwijderd mogen worden.

De benepen 900 m2 tentoonstellingsfunctie zou aanmerkelijk vergroot moeten worden. Dit is een ondermaatse uitbreiding van het aanbod aan expositieruimte in Rotterdam in
relatie tot de forse investering. Men zou eerder denken aan
twee tot drie keer zoveel exporuimte verdeeld over twee of
meer verdiepingen, waarbij de begane grond gebruikt zou
kunnen worden om tentoonstellingen te maken met een
effectieve uitstraling naar de straat.
De Verre Bergen
Opvallend is nog de ruimtelijke claim die medefinancier De
Verre Bergen heeft ingediend. Volgens het programma van
eisen krijgt De Verre Bergen zelf een ruimte van 450 m2 als
depot. Daarnaast krijgt de stichting een multi purpose ruimte
van 1.200 m2 netto, met als mogelijk functies: kantoor, expositie, verblijf, bijeenkomst. “Het betreft hier een eigen plek
voor de St. De Verre Bergen binnen het Collectiegebouw.
Het betreft een kwalitatief hoogwaardige ruimte met veel
privacy op een prominente plek in het gebouw, bij voorkeur
op de bovenste verdieping.” Aldus het programma dat verder
het besloten karakter van deze ruimte benadrukt. Zelfs het
Hoofd Bedrijfshulpverlening van het museum mag er niet
binnenkomen, dus hopelijk heeft De Verre Bergen eigen
bhv’ers in huis om de privacy te waarborgen.
Conclusie
Van mij mag het Collectiegebouw best gebouwd worden,
ook in het Museumpark. Graag zelfs, maar dan wel goed.
Niet een benepen 900 m2 expo op een totaal van 11.000 nuttige vierkante meters (kleiner dan de privé vertrekken van de

sponsor.) Niet een handjevol onduidelijke publieksfuncties
zoals een ontvangst- en educatieve ruimte en een dakterras
met beeldentuin waarvan niet helder is hoe vaak en welk
deel van het etmaal die voor het publiek toegankelijk zullen
zijn. Ik pleit voor een Collectiegebouw dat een serieuze en
niet weg te bezuinigen bijdrage aan de levendigheid van het
stadscentrum biedt, twenty-four seven. Een Collectiegebouw
waarin een museumstaf en particuliere verzamelaars ruimhartige tentoonstellingen brengen in de beste traditie van
Museum Boijmans Van Beuningen en van de Nederlandse
kunstverzamelaars.

–Rotterdam Art Map 3.0
March 2014
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De veel te kleine beeldentuin die op het dak van het Collectiegebouw is gedacht zou elders in het park beter kunnen worden aangelegd. Geef Boijmans Van Beuningen de
beschikking over het gehele Rosarium, het park direct achter
het museumgebouw (in de museumtuin staan al enkele
goede beelden). Het Rosarium heeft de laatste jaren zichtbaar te leiden onder gebrek aan middelen bij de het Groenbeheer van de gemeente; alle speelse vormen aan beplanting
zijn daar inmiddels weg. Laat Boijmans daar eens een echt
goed beeldenpark van maken. En realiseer in het nieuwe
Collectiegebouw daadwerkelijk 20% publieksruimte door
daarin tussen de 2000 en 2500 m2 tentoonstellingsruimte te
realiseren. Dan doe je wat als stad, dan maak je tenminste
een groot gebaar. Dan toon je ambitie. —HB
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S

jarel Ex, directeur van het museum, twijfelt daar niet aan;
in 2017 zal het gebouw in het Museumpark verrijzen.
Inmiddels is er ook een definitief ontwerp van het Rotterdamse architectenbureau MVRDV. Het werd gekozen uit vijf
genomineerde ontwerpen die overbleven na een voorronde
waarin door tal van architecten(bureaus) uit binnen- en
buitenland schetsontwerpen werden ingezonden. Even werd
MVRDV door de gemeente van deelname uitgesloten. Ex zou
ze, tegen de regels in, in een vroeg stadium geïnformeerd
hebben over zijn plannen. MVRDV begon een kort geding
tegen de uitsluiting en de rechter oordeelde het vergrijp als
te licht om uitsluiting te rechtvaardigen. De gemeente legde
zich bij die uitspraak neer evenals het architectenbureau dat
als tweede eindigde en anders de opdracht had gekregen.
Ex speelt het spel om z’n zin te krijgen behendig. Een paar
jaar geleden begon hij het voorbereidende werk, het in de
week leggen van een futuristisch ogend plan voor een collectiegebouw in het museumpark. Directe aanleiding voor zo’n
gebouw is dat een deel van de depots in de kelders van het
museum in 2005 is afgekeurd onder meer vanwege telkens
terugkerende wateroverlast. Op basis van dit ongemak -na
elke wolkbreuk in Rotterdam haalde Boijmans het nieuws
met ondergelopen depots - heeft Ex de gemeente weten te
overtuigen van de noodzaak van een nieuw depot. Maar niet
zomaar een depot, welnee, een iconische gebouw op een prominente plaats in het Museumpark en met meer functies dan
alleen de opslag van de museumcollecties. Allerlei aspecten
van beheer, conservering en restauraties zouden zichtbaar
gemaakt worden en gekoppeld aan educatieve activiteiten.
Ook kunnen collecties van particuliere verzamelaars, tegen
betaling, in het depotgebouw worden ondergebracht.
Klap op de vuurpijl was de toezegging van de familie Van
der Vorm, een mecenaat waaraan het museum veel dank
verschuldigd is, dat het vijftien miljoen euro beschikbaar stelt
voor de bouw van het collectiegebouw mits zij er met hun
Stichting De Verre Bergen kantoor kunnen houden en het
depot ook daadwerkelijk in het Museumpark komt. Precies
wat Sjarel Ex wil. Een ééntweetje heet zoiets in voetbaltermen.
Prijskaartje van het beoogde gebouw is zo’n vijftig miljoen
euro waaraan, na de toezegging van de familie Van der Vorm,
nog 35 miljoen euro ontbreekt. Kansloze missie in deze tijd
van bezuinigingen op de kunsten? Geloof het of niet, maar
B&W hebben zich al bereid verklaard die 35 miljoen te willen bijdragen. Weliswaar moet de (nieuwe) gemeenteraad
die uitgave nog goedkeuren, maar aangezien de oude raad

Misschien heeft Ex wel een
geheime agenda?
Door Erik Beenker

al een voorbereidingskrediet van tweeëneenhalf miljoen
euro beschikbaar stelde, zijn sommige raadsfracties zodanig gecommitteerd dat het een gelopen race lijkt. Rest er
nog één lastige hobbel. Om het gebouw te bouwen op de
door Ex (en de familie Van der Vorm) gewenste plek zal
het bestemmingsplan van het Museumpark moeten worden gewijzigd. Een aantal buurtbewoners en omliggende
instituten als Kunsthal, Natuurhistorisch Museum, Chabot
Museum en Het Nieuwe Instituut maken bezwaar tegen de
komst van het collectiegebouw op die plek, maar gezien de
voortvarendheid waarmee in de eerste fase is doorgedrukt,
de instemming van B&W, het beschikbaar stellen van een
voorbereidingskrediet en de toezegging van vijftien miljoen
van de familie Van der Vorm lijkt de komst van het nieuw
depot niet meer te stoppen.
Wie zoiets in deze tijd van grote bezuinigingen op de kunsten voor elkaar krijgt in een stad als Rotterdam, moet over
de nodige overtuigingskracht, manipulatieve sluwheid en
bestuurlijke inzicht beschikken en daarover beschikt Sjarel
Ex in ruime mate. Niet alleen het beoogde Collectiegebouw
is iconisch - dat verklaart de snelle instemming van het
gemeentebestuur dat geilt op architectonische iconen - maar
ook Ex zelf is iconisch! Hij is het type directeur zoals maar
eens in de honderd jaar voorbij komt; een echte macher.
Jammer dat hij zich dat zelf niet bewust is. Doodzonde dat hij
met al zijn onmiskenbare bestuurlijke kwaliteiten zich niet
inzet voor iets groters, iets substantiëlers dan zoiets relatief
onnozels als een collectiegebouw, uiteindelijk toch niet veel
meer dan een opgetutte opslagplaats.
Weer een aanplaksel aan het museum, het derde al in
ruim drie decennia. Eerst was er de toevoeging van directeur
Wim Crouwel, het paviljoen van architect Henket, mooi maar
tentoonstellingstechnisch niet functioneel. Daarna volgde
er een van directeur Chris Dercon – een uitbreiding van
het museum door het Vlaamse architectenpaar Robbrecht
en Daem in de richting Westersingel, goedbedoeld maar
ondoelmatig en bovendien een ernstige aantasting van de
uitbreiding die architect Bodon in 1970 realiseerde onder
het bewind van directeur Ebbinge Wubben. Helaas is het
ontwerp van Bodon door geklungel van de gemeenteraad

slechts voor de helft gebouwd. Het had – indien voltooid veel van de latere uitbreidingen overbodig gemaakt en was
in potentie net zo groots en meeslepend als het meesterstuk
dat architect Van der Steur en directeur Hannema in 1935
opleverden, het gebouw dat nog steeds de markante kern
vormt van het huidige museum. Alles wat er na Bodon aan is
toegevoegd kan als mislukt worden beschouwd en nu dreigt
er weer lapje aangebreid te worden aan de lappendeken die
het museum toch al is. Jammer, heel jammer.
Je zou Ex in de oren willen toeteren THINK BIG. Hij heeft (of
had) het in zich tot een tweede Hannema uit te groeien. Hij
en het stadsbestuur hadden geschiedenis kunnen schrijven
door een nieuw museum te creëren, of het museum zelf
substantieel uit te breiden (een bittere noodzaak), maar
met het glimmende drolletje dat hij nu in het Museumpark
draait doet hij zichzelf en Rotterdam tekort. Ja, het zal heus
een iconisch gebouw worden, maar zo moeilijk is dat niet,
zeker drie van de vijf genomineerde ontwerpen voldeden
ook aan dat criterium. De spiegelende pot van MVRVD – ze
nemen in hun ontwerp de depot functie van het gebouw
wel heel letterlijk – met daarbovenop, naar de mode van de
dag, een dakparkje, zal echt opvallen, maar voegt het iets
toe aan het museum? Of is het een vertoon van macht, wéér
een museumdirecteur die een markering in de vorm van een
gebouw of uitbreiding wil nalaten? De pot op dat depot.
Waarom?
Dit collectiegebouw voegt inderdaad niets toe aan het
museum wat er al niet is. De museumcollecties hebben
onderdak, misschien niet ideaal en over teveel plekken verspreid, maar is dit zo’n groot probleem dat er een nieuw
gebouw voor moet komen? En dan nog wel in het Museumpark? En bovendien nog als een stand-alone gebouw zonder
een directe (ondergrondse) verbinding met het museum
waar overigen eerst wel sprake van was? Zie het voor je. Elk
werk dat uit het depot naar het museum gaat moet over straat
in de buitenlucht naar het museum worden getransporteerd.
Dat is toch geen serieuze optie. Dat is het ook niet. Het geeft
al aan dat het gebouw vooral zal dienen als opslagplaats van
spullen die je winkeldochters zou kunnen noemen. Het soort
spullen dat iedereen met een berging ook heeft; dingen die
je niet weg wilt of kunt doen, maar die je niet of nauwelijks
gebruikt of naar omkijkt. Die opslag van dat soort spullen vormen de kern van de functie van het nieuwe collectiegebouw.
Dit artikel gaat verder op pagina 19 →

1 Mayor Klaus Wowereit
of Berlin
2 www.visitberlin.de
3 Berlin eine Erfolgsgeschichte, 2010, Amt für
Statistik Berlin-Brandenburg.
4 Studio Berlin,
www.berlin.de
5 Status 2011, source:
www.vonhundert.de
6 www.cbkrotterdam.nl
7 Rapportage Bevolkingsprognose Rotterdam
2013–2030.
8 FGA#21 pamphlet, 2009
9 www.marsderbeschaving.nl
10 The Rotterdam Media Fund
closed on 31-12-2012.
11 Fucking Good Art—
The Interviews, 2005

This is the third time we publish our Rotterdam Art Map. It
has been more than four years
since we published the first, and
we already had in mind to do a
new map. We were curious to see
how many spaces, platforms or
aesthetic zones for contemporary
art are currently active. The invitation from Eva Visser to contribute to the new journal Puntkomma
gave the fuel to speed things up.
The map will be also printed and
distributed as FGA-pamphlet.
A lot has changed after the cultural erosion, the deforestation
that took place over the last few
years. This mapping you could call
a political act, a call for engagement and fraternization. We can
do with some more quality, mutual
respect and interest in each other’s
activities. Forget Lonely Strive!
For this reason we list the independent project spaces side-byside the institutes and commercial
galleries. Let’s gather at openings,
events and art talks, take part or
initiate a discourse… excite your
brain and be merry. What else is
there in life?
Rotterdam is the largest port in
Europe and the poorest city in our
country—Huh?
However, the slogan ‘Arm aber
Sexy’1 does not apply. Rotterdam
is not Berlin, and I seriously doubt
this is one of the “coolest places”
to be, as the Rough Guide and New
York Times recently stated. Who
informed them, Jules Deelder? It
will be fun: Rotterdammers hate
tourists. In Berlin there are around
500,000 visitors every day.2 In
2010 over 100,000 people under
33 moved to Berlin.3 The motor for
coming and going are formed by
the city’s history, the appeal of a
bohemian lifestyle, and the count-

less residency programs— bringing
temporary guests, of whom three
fourths turn out to stay.4 Berlin
has 300 commercial galleries, 150
independent project-spaces 5, and
numerous amazing bookshops. Tell
me, where in Rotterdam can I get
the latest Afterall, Artforum, Nero,
or Mousse?
Rotterdam is a windy provincial
town with just over 600,000 inhabitants—around 1250 are officially registered as artists.6 In 2030
the population is expected to be
660,000.7 Not really impressive.
The ‘Golden Years’ of Rotterdam
were the 1990s. But that’s been a
long time ago. This was the city to
move to! There were plenty opportunities, free space in the harbors,
numerous studio buildings with
artist-run activities, residency exchange programs. Witte de With
under the enthusiastic direction of
Chris Dercon was a huge “magnet”
for the Dutch art scene. Also the
City collection (Stadscollectie),
and De Villa (cbk) initiated beautiful shows that really helped local
artists to be visible and to lift their
careers to an international level.
There was ‘energy’ and we believed
in Art.
After fundamental reformations
of the cultural landscape in 2005 8
the city lost ‘it’. Just before the financial crisis in 2008 the international scene began to leave the city
for Berlin, Brussels, or home. The
motor for leaving: the discontinuation of the residency exchange
programs and lack of possibilities
at every level. After the ‘Shock and
Awe’ of former cultural minister
Halbe Zijlstra killing the budget for
the arts, a cultural meltdown 9 was
set in motion, and on top of this,
the city council decided to stop
their active support of “interna-

tionalism”. The financial crisis also
accelerated the privatization processes: exploiting the crisis for radical free-market capitalist transformation. But who benefits from
this? The city needs quick money
and has started selling off public buildings like collective studio
buildings, with a collateral damage
of around 150 ateliers.
At the same time the biggest
building in Europe was erected,
OMA’s The Rotterdam. The vertical
city blew some new holes in the
horizontal city—The Rotterdam
instead of Rotterdam? Star architect Rem Koolhaas himself has his
HQ here since 1981, and several of
his projects are under construction
in the city right now, but he prefers to live in Amsterdam.
Rotterdam is—since 14 May
1940, 1.30pm—a traumatised city,
and it seems to repeat it’s trauma:
once something is build up and
starts to function and be nice (gezellig) it is demolished and leaves
a new hole—like the hole in Ossip
Zadkine’s De Verwoeste Stad (The
Demolished City, nicknamed Jan
Gat, John Hole).
In 1996 Manifesta 1 took place,
and in 2001 we were the Cultural
Capital of Europe. Both brief flirtations with the international art
world. Since the 1990s the cultural
policy was to become Hollywood
aan De Maas. But over the recent
years the film- and video industry
disappeared again.10 We also lost
RAiR-Rotterdam: Artist in Residence, Duende (45 studio’s), MK
Galerie, magazine Club Donny,
and Debate centre De Unie, just to
name a few.
Catherine David said in an interview with FGA in 2005: ‘Rotterdam—and Witte de With—is
an offshore base, a lab. But now,

with the populist politicians (Leefbaar Rotterdam), you see there is
no longer this ambition, not even
on the level of discourse.’11 The
last VVD’s local election posters
“In Rotterdam spreken we Nederlands” painfully confirms this.
What is left after all this?
In 2009 for Art Map #1 we counted 77 ‘contemporary art zones’,
one year later there were 73, and
now I counted 57. Despite all this,
Rotterdam now hopes to be for
architecture and design what Paris
is to fashion, and Berlin to art.
Fortunately we still have IFFR
film festival, and some new interesting initiatives were born like
Upominki and Blu Heron Social
Club. One more exciting thing to
mention: Since our first art map,
bookshop Donner became Polare,
merged with all-time second hand
paradise De Slegte, got hedged,
turned very uninteresting and
went banckrupt—but now might
be starting a new life as a collective endeaver initiated by the
employees.
For making this list I applied a
simple rule: the listed zones for
contemporary art are visible and
active. Be it white walls or black
holes, on the web, collective studio buildings with residency program, film screenings, magazines
and blogs, a small publishing
house, non-profit project space,
commercial gallery, or an art institute. The balance at this moment:
independent zones: 31, commercial galleries: 11, institutes: 12,
and events: 3. So much for the
quantity; what about the quality?
Berlin, March 2014,
Rob Hamelijnck
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16 Project
Spaces
1 Blu Heron Social Club
www.b1uh3r0ns0c1a1c1u8.
org

Initiated by Kevin Gallagher, Perry Mc Kenzie and Timmy van Zoelen in september 2013.
Events take place every two months in bar
M’n
schoonmoeders.
Blu Heron commissiona artists to make a semi
functionnal / semi art: i.e.
an ashtray, some placemats, a video that can be
screened on the tv from
the bar etc., with drinks
and dj’s! They organized
Hidden Bar at Art Rotterdam, and an after party
for the book launch of Jan
Verwoert’s Cookie!
Café M’n Schoonmoeders
Pieter de Hoochstr. 20a-b,
Tram 8, Pieter de Hoochweg
2 De Aanschouw
www.aanschouw.nl

De Aanschouw started in 2001 by Daan den
Houter en Frank Taal.
This might be the smallest gallery in the world.
Parasite—show-window
next to the door—on café
De Schouw. Exhibition
changes every Thursday
night at 21.00.
Witte de Withstraat 80b,
Tram 7–Museumpark
3 De Player
www.deplayer.nl

Already 10 years of legendary highbrow underground to low-fi über-grund sound gallery and
polymorphic
performance stage. Program is
a happening-style spectacle, up-setting at times
confusing! Also special
editions: 12” vinyl and
printed matter.
Hilleweg 46-b (Next to
Sex Shop Helen), Metro
Rijnhaven

4 De Witte Slagerij

8 OCW - Crimmp

www.dewitteslagerij.nl

www.podiumocw.nl

Founded by artist Marco
Kruyt, in a beautiful old
butcher shop in Rotterdam Noord. Tiled bright
white walls. Also a bar
and meeting room. 11 exhibitions a year, openings
always every 1st Sunday
of the month. They also
use the Brugwachtershuisje ‘Vleesch noch Vis’
on the Zaagmolenbrug.
Rakstraat 2 & 4-a,
Tram 8–Zwaanshals
5 Het Plafond

Humble and overlooked
initiative since 1997 by
artist Willem Besselink
and art historian Guus
Vreeburg. Window shows
in their ground floor studio space. Sometimes
surprisingly
beautiful,
sometimes bloody awful.
No regular opening hours.
On view all day and night.
Gedempte Zalmhaven 761,
Metro–Leuvehaven
6 Kino Kino
info@kinokino.me

Since Lantaren Venster moved to Kop van
Zuid, Kino Kino is the
new downtown art-house
movie club run by Peter Taylor. Weird and incredible movies outside
the mainstream. Films
are shown in the theatre
of WORM, for program
check website and make
sure you are on Peter’s
mailing list.
Boomgaardsstraat 71,
Tram 7–Museumpark
7 Le Sud
www.le-sud.nl

Kultur Bühne behind
closed doors with Art,
Sound, and Poetry. LE
SUD is a program in the
U.U.U. recording studio at
home by Lies Klaus & artist Gilbert van Drunen.
Ebenhaëzerstraat 47,

11 Galleries

www.kausaustralis.org

Studios, guest studios,
events and exhibitions.
1360 m2, build by the artists themselves. Four studios plus three guest studios / presentation space.
On average Kaus hosts
17 guests per year. In October 2008 Kaus Australis celebrated its 23rd
anniversary. Final presentations of residents are always great to attend!
Melanchtonweg 137,
Metro/Tram 20 & 25–
Melanchtonweg
31 Kunst&Complex
www.kunstencomplex.nl

17 studios, 3 guest studios
and presentations. Established in 1981. Public program not as active as it
used to be. On the list because of international residency program.
Keileweg 26,
Metro–Marconiplein
32 NAC
www.stichting-nac.nl

For all newcomers—international and national—
to Rotterdam this foundation might be helpful
finding living and studio
space. Foundation NAC
(New Studios Charlois)
is a non-profit organization, initially founded
to arrange the self-management of studio spaces
for artists. NAC has over
a hundred addresses in
Charlois. NAC also has 2
guest residencies for short
stay called Zimmerfrei #1
& 2.
Godschalkstraat 5,
Tram 2–Kromme Zandweg

Osseweistr. 35, lokaal 11,
Metro Coolhaven
Tram 4, halte Ruilstraat

www.hetplafond.org

Tram 2–Pleinweg

30 Kaus Australis

OCW (pronunciation: ohsay-way) is a non-subsidized small-scale stage by
artist Arnold Schalks. A
space for art, dance, music, literature, theatre and
cinema in his studio in an
collective studio building
from SKAR. Really nice
program. Small is the new
big thing! Booking is required; space holds only
30 people.

33 Galerie Cokkie Snoei
www.cokkiesnoei.com

Established in 1989 on
the Witte de Withstraat.
Since 1995 in her current
location.
Mauritsweg 55, Tram
4 & 7–Eendrachtsplein
34 Galerie Delta

9 Performance Art Event
www.performanceartevent.nl

International
platform
for performance art initiated by artists Nina Boas,
Martijn Stellinga and Ieke
Trinks. They are working
on a new series of PAEkort that will take place
from Feb-july.
10 Roodkapje
www.roodkapje.org

Cultural hot spot for
Roffa’s young art scene
run by Eric den Hartigh and friends. Just
moved from de Meent
to Noord. Theme is: We
are the World, through
which they explore ideas on a better future society through art. Roodkapje has 2 restaurants:
Magnetronbar at Teilingstraat and Burgertrut in
the basement of WORM.
Teilingerstraat 128,
Tram 4–Noordsingel
Tram 25–Schiekade
11 Sils
www.silsprojects.info

Initiated in 2010 by an
international team of
artists & Piet Zwart Institute alumni. Current
committee: Rachel Carey, Kathrin Wolkowicz,
David Stamp and Ghislain
Amar. At the moment
Sils is hibernating. But
there is news: they’re par-

ticipating in Art Bruxelles April 17th—20th
at the Dexia Art Center,
and preparing a show for
May. No fixed address,
embracing nomadism.
12 Sub-Urban
Video Lounge
www.sub.urbanespressobar.nl

Initiative of Toine Horvers in the basement of
Urban Espresso Bar since
November 2004. Kathrin Wolkowicz from Sils
joined the team for some
shows. Video projections
from 12:00 to 17:00. Open
Tue – Sat. from 09:00 to
7:30, Sun. & Mon. from
11:00 to 17:30. Botersloot
44a, Metro/Tram 21–Blaak
13 Tante Nino
www.tantenino.nl

Studio, gallery and meeting place of Georgian
born architect and photographer Nino Purtskhvanidze, founded in
2011 on Noordereiland.
Thematic evenings with
art, film and music. Also
Khachapuri Kino Club: an
evening with short films
and introduction by filmmaker Pieter Jan Smit,
including Georgian food.
Van der Takstraat 129,
Bus 48–Noordereiland
14 Upominki
www.upominki.nl

Started as a ‘guestroom’
in the apartment of Polish artist/curator Weronika Zielinska in 2011. Now
she moved to a beautiful
corner shop turned into
‘serious’ exhibition space
in Cool. Upominki is een
non-profit project space
experimenting with an
alternative
economical
model based on ‘gift’ and
‘exchange’. Also residency-program and exchange
with artists from Poland.
Kapelstraat 32,Tram 8–Pieter de Hoochweg

39 Mirta Demare

45 MAMA

www.mirtademare-art.nl

www.showroommama.nl

Space for contemporary Showroom for Media and
art and exchange program Moving Art, directed by
focused on South America. Ariadne Urlus.
Bergsingel 176-b
Witte de Withstr. 29—31
Tram 4–Eudokiaplein
Tram 7–Museumpark
40 Phoebus Rotterdam
www.phoebus.nl

Established 1990.
Eendrachtsweg 61

46 Mothership
www.enterthemothership.com

Small production company by Jeroen Everaert and
his team for art projects
in public space. Known
for the spectacular one
night light show marking the Brandgrens of the
bombardment of Rotterdam on 14 May 1940.

Hans Sonnenberg organ- Tram 7–Museumpark
ised the first ZERO ex41 RAM
hibition in 1959. Galerie
www.ram-art.nl
Delta started in 1962
in the Witte de With- Van Vollehovenstraat 14
straat. Delta was the first Tram 8, 20–Vasteland
Dutch gallery to show
42 Wilfried Lentz
Jean-Michel Basquiat. No
Delftsestraat 25
www.wilfriedlentz.com
website!
Metro and all trams–CS
Eendrachtsplein 19,
Groothandelsgebouw Unit
47 Museum Boijmans van
Metro/Tram 4 & 7
C1.140. In September
Beuningen
–Eendrachtsplein
the gallery will move
www.boijmans.rotterdam.nl
to a big space around
35 Galerie Frank Taal
Marconiplein.
Collections of old maswww.franktaal.nl
Stationsplein 45, CS
ters, modern and contemHolds place 2 on the list of
porary art, applied arts
43 Zic Zerp
and design. Annual budgGalerie van het Jaar 2014.
www.ziczerp.com
Van Speykstraat 129,
et is approximately 12
Tram 4–Mathenesserlaan
Number 5 on the list million euros, admission
Galerie van het Jaar 2014. 9 euros.
36 Garage Rotterdam

www.garagerotterdam.nl

First impression: expensive, new, but unsuitable
choice of floor and crowded openings.
Goudsewagenstr. 27,
Metro Blaak

V. Oldenbarneveltstr. 120a, Museumpark 18–20,
Tram 4, 7, 8–Kruisplein
Tram 7–Museumpark

12 Institutes
44 De Derde Dinsdag
www.dederdedinsdag.org

Want to know where to
go and what is going on?
www.hommes.nl
A 1½ hour live show filled
Exhibition space and with music, art, perfor36 Hommes 2 Artists in mance, theatre, interResidence-studio’s.
views. Initiated by KunstCharloisse Kerksingel 14,
block: Showroom MAMA,
Tram 2–Dorpsweg Charlois TENT.,
CBK
Rotterdam, V2, Witte de With,
38 Joey Ramone
WORM, Ro Theater, Het
www.joeyramone.nl
Nieuwe Instituut, RotterJosephstr.166,
damse Schouwburg, ProTram 4–Mathenesserlaan
ductiehuis Rotterdam and
Dansateliers.
37 Hommes + residency

48 Piet Zwart Institute
http://pzwart.wdka.hro.nl

Institute for postgraduate studies and research.
Public programme with
exhibitions,
lectures,
screenings and publications. Presentations at
WORM on a regular basis.
Piet Zwarts’ first director
Anke Bangma, second Vanessa Ohlraun, recently
succeeded by the lovely
Viviane Sky-Rehberg.
Karel Doormanhof 45,
Rotterdam
Metro/Trams
4 & 7–Eendrachtsplein

15 Vrooom…
www.vrooom-rotterdam.
blogspot.nl

Vrooom is an (ir)regular
DIY event series by Lukas Simonis. Currently
events take place at Het
Klooster, Oude Noorden.
Electro acoustic, improvisation and performance
art.
Hammerstraat 63, Tram
4 & 8–Soetendaalseweg
16 Wallgallery
www.wallgallery.nl

Michel van Adrichem—
known from Salle de
Bain and Salle Demain—
started a gallery on the
24 meter long wall in his
home in high rise The Red
Apple. Motto: Free Panorama Views for ALL.
Wallgallery opened on the
magical date and time:
9.09.09 at 9pm. Visits
by appointment only, or
join the guest list for airy
openings!
The Red Apple, 37th floor.
Wijnbrugstraat 330,
Metro Blaak

Zehavi and Florimond
Wassenaar. 3rd edition
2014 was distributed at
Rotterdam Art Week.
19 Fucking Good Art
www.fuckinggoodart.nl

Since 10 years traveling
the art world. Traveling
editorial project initiated by artists /editors Rob
Hamelijnck and Nienke
Terpsma. Publishing their
subversive fieldwork and
interviews. Non-academic freestyle DIY researchers and amateur ethnographers. First Rotterdam
issue December 2003.
Rotterdam/Berlin/Brussels
20 Pages
www.pagesmagazine.net

Pages was launched in
2004
by
Rotterdambased Iranian artists Nasrin Tabatabai and Babak
Afrassiabi. Pages is bilingual Farsi /English magazine and art project. Latest issue: Seep, May 2011.
Pages Project/Magazine
p.o.box 23354, Rotterdam

23 Trendbeheer
www.trendbeheer.com

Internet magazine and digital meeting place (digitale
hanghoek) of Jeroen Bosch,
Niels Post and friends. They
post updates with their
smart phones on new trends
in the (Rotterdam) art world.
24 WeOwnRotterdam
www.weownrotterdam.nl

Alternative Guide to Rotterdam initiated by designer Florian Schroiff,
who started WOR with
Elseline, Mathijs & Tom
in May 2010. Since August 2013 Florian continued with a small team
of very motivated volunteers. He also co-founded
Vers Beton, a Dutch language blog about Rotterdam: www.versbeton.nl.
We Own Rotterdam collects creative events. You
can promote your exhibitions and events through
WOR for free.

3 Bookshops

17 Wolfart Project space

21 Puntkomma

25 PrintRoom

www.wolfart.nl

www.puntkomma.org

www.printroom.org

Active in Charlois since
2008, currently run by
American artist and Piet
Zwart graduate Johua
Thies. In 2011 they were
part of in_flux in Limerick where the model of
artist-led spaces was celebrated. Would like to
see this happening in
Rotterdam!
Wolphaertstraat 25,
Tram 2–Dorpsweg Charlois

New free journal on art
and culture in Rotterdam. Newspaper format,
first issue October 2013.
Editors are Hugo Bongers
and others. The centre
fold is reserved as ‘VrijVrijplaats’ where artists are
invited, or can propose to
show their work. Website
is under construction.
22 SEA URCHIN
www.sea-urchin.net

7 Magazines &
publishers
18 Dichtkunstkrant
www.dichtkunstkrant.nl

Gratis Journal for poetry, art and actuality. Only
one edition each year,
text in Dutch, and substantial image contributions. Editorial team Efrat

Small independent publishing house run by
Ben Schot. Specialized
in works of the historical avant-garde and the
counterculture.
SEA URCHIN editions
p.o.box 25212, Rotterdam

49 Sculpture International
Rotterdam

Dölle since 2006. Often
good shows, drifting in an
www.sculptureinternational.nl ocean of space. Maybe too
Director is Dees Linders. big after last years budget
Sculpture International cuts?
Rotterdam (SIR) was set Witte de Withstraat 50,
up in 1999 to give atten- Tram 7–Museumpark
tion to the city’s impres52 V2
sive collection of public
www.v2.nl
sculptures, and to ensure
their long-term preser- Institute for the Unstable
vation. SIR also initiates Media. In 25 years V2 has
new projects like Tribute developed from an artistrun space (started in Den
to an Avenue.
Bosch) into an interdisciEendrachtsstraat 10,
plinary centre for art and
Tram 7–Museumpark
media technology.
50 Stadscollectie

www.boijmans.rotterdam.nl

Stadscollectie is a collection of contemporary art
by artists working in Rotterdam and nearby, established in 1988 within Museum Boijmans
Van Beuningen. Former
curators were Jan van
Adrichem, Dees Linders,
Arno van Roosmalen, Wilma Sütö and the trio: Patricia Pulles, Bregje van
Woensel and Annemartine
van Kesteren a.k.a Digital
Little Sisters. New stadsconservator since 2009 is
Saskia van Kampen.
What happened to de
Stadscollectie? Why do
we never see the curator?
What happens with the
budget? This is the most
important collection initiated to help local artists to
lift their careers to an international level. And this
has not been done for too
many years.

Eendrachtstraat 10,
Tram 7–Museumpark
53 Witte de With
www.wdw.nl

23 Years! Established in
1990 as a centre for contemporary art with the
mission to introduce contemporary art and theory
in the context of the city
of Rotterdam. Former directors: Chris Dercon,
Bartomeu Marí, Catherine David, Hans Maarten
v.d. Brink, Nicolaus Schafhausen. Current director:
Defne Ayas. Recent renovation of the façade looks
fresh and very Gucci!
Witte de Withstraat 50
Tram 7–Museumpark
54 WORM
www.worm.org

Institute for avant-gardist recreation. Welcome
to the new WORM: platform for art, music, parties, film and lecture proMuseumpark 18–20, Tram grams. Don’t forget the
7 Museumpark
always inspiring WORM_
Bookshop run by Mariëtte
51 Tent. CBK
Groot,
Filmwerkplaats
www.tentrotterdam.nl
(16 mm workshop) run
2
1000 m exhibition space by Esther Urlus, the Parof CBK since 1999. Tent. allel University and pubwas established in order lishing house.
to show art from Rotter- Boomgaardsstraat 71,
dam and is led by Mariette Tram 7–Museumpark

PrintRoom started in
2003 as a traveling collection of artists’ books.
Since 2012 it has a fixed
location, founders Karin
de Jong and Ewoud van
Rijn call: “a space dedicated to artists’ publications, small press and self
publishing.” Book presentations are always nice
and packed with people.
Open: Thur., Fri. & Sat.,
13:00 – 17:00.
Schietbaanstr. 17,
Tram 4–Mathenesserlaan
26 Walgenbach Art &
Books
www.walgenbach.nl

Nice small bookshop in
Charlois. Walgenbach Art
& Books is specialized in
artists’ and art books, visual art and photography.
The Rotterdam art scene

3 Events
55 Rotterdam art week
www.artrotterdamweek.com
www.artrotterdam.nl
www.rawartfair.com

The Rotterdam Art Week
2014 took place 5-9th
of February at three locations: the Van Nellefabriek,, the Wilhelminapier and the Museum
Qarter. This year surprisingly there is no RE:.
15th edition of Art Rotterdam takes place in
the Van Nellefabriek, and
3rd edition of RAW takes
place in Cruise Terminal
Rotterdam.
56 IFFR-Rotterdam Film
Festival
www.filmfestivalrotterdam.
com

The most exciting 12 days
of the year in Rotterdam:
main stream and independent, innovative, international and experimental cinema as well as a
series of film-related visual art exhibitions and live
performances. Program
and Daily Tiger only in
Dutch. That’s weird!?
57 Kunstweekend Charlois
www.kunstweekendcharlois.nl

Ties den Bosch (and others?) is in charge of putting stuff together. I guess
they call this a “biennale”
because it takes place every two years. Can’t find
much information and all
is in Dutch, except for the
title: This could be Rotterdam or anywhere. Local
or international?
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De pot op met het depot

knows Hans as former
director of CBK and Historisch Museum Schielandhuis. Open: Thur.-Sat.
from 12:00-17:00.
Gouwstraat 13, Tram 2–
Dorpsweg Charlois
27 WORM_Bookshop
www.wormshop.nl

Absolutely the best bookshop in town! Run, already for many years, by
Mariëtte Groot. Motto: We
Dig, Come Feed. Impro,
electro, electro-acoustic,
field recordings, spoken
word, experimental film,
cult movies, animation,
documentaries,
books
& magazines related to
music, film, sonology,
art & media. And more...
Open: Tuesday - Saturday
12:00-18:00 and during
WORM events.
Boomgaardsstraat 71,
Tram 7–Museumpark

5 Collective
studio’s &
residencies
28 B.a.d Foundation
www.foundationbad.nl

Collective studio building
with occasionally public
program. The building is
turned into a permanent
studio complex since end
2013. Founded in 1987
B.a.d currently has 17
members, 2 residencies
and 4 guest studios.
Talingstr. 5, Tram 2–
Van Blommesteynweg/
Bus 46–Boergoense Vliet

Beeld: MVRDV

Rendering Collectiegebouw.

29 Het Wilde Weten
www.hetwildeweten.com

Collective studio building
with occasionally public
program. Twenty studios and one guest studio,
events and exhibitions
like yearly Wilde Boekenmarkt for artists publications and small independent publishers.
Robert Fruinstraat 35,
Tram 4–Heemraadsplein
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Kan dat niet anders? Ja, natuurlijk. In de eerste plaats zou er
voor gezorgd kunnen worden dat de huidige depots van het
museum wel aan de eisen gaan voldoen. Als Rotterdam in
staat is een parkeergarage te bouwen die 28 meter diep de
grond in gaat en toch droog blijft en ook de ondergrondse
parkeergarage bij het museum geen lekkage vertoont en
bovendien voorzien is van een enorme waterberging die
als overloop dient bij te veel neerslag in het Museumpark,
dan moeten die kelders van het museum toch droog gehouden kunnen worden? Maar nee, dat toont niet, dat is niet
spectaculair genoeg, dat levert geen iconische architectuur
op. Als de depotkelders van het huidige museum echt niet
afdoende gerepareerd kunnen worden – maar wie gelooft
zoiets – en het verkeer van collectiestukken van en naar het
museum waarschijnlijk minimaal zal zijn, waarom kan dat
depot dan niet elders worden ondergebracht bijvoorbeeld
in een geschikt te maken leegstaand kantoorcomplex aan
de rand van de stad? Dat is ook logistiek handig want stel
dat er vanuit het depot wel druk ruilverkeer is met andere
musea dan is een depot buiten het centrum functioneler
dan in het centrum. Zie het voor je, vrachtwagens moeizaam
manoeuvrerend in het Museumpark. Er zijn genoeg musea,
zoals het Rijksmuseum, met een depot aan de stadsrand. Een
depot in het museumpark, hoe iconisch ook, is doodzonde
en overbodig..
Het belangrijkste punt is dat zo’n gebouw niets verandert aan het belangrijkste probleem van het museum: een
nijpend gebrek aan tentoonstellingsruimte. Een groot deel
van de collectie van Museum Boijmans Van Beuningen complete tijdvakken en disciplines - zijn veroordeeld tot een
permanent verblijf in het depot ook als het van het sjieke
label Collectiegebouw voorzien wordt. En of dat depot nu
bestaat uit de (gerepareerde) kelders van het museum, een
non-iconische gebouw aan de rand van de stad of een nieuwe
blingbling creatie in het Museumpark, feit blijft dat nog
steeds een (te) groot deel van de collectie niet te zien zal zijn.
Collecties zijn sinds de opening van het nieuwe museumgebouw in 1935 en de uitbreiding van Bodon in 1970
aanzienlijk gegroeid, maar het museumgebouw heeft, wat
de tentoonstellingscapaciteit betreft, daarmee geen gelijke
tred gehouden. Dat is het echte probleem van het museum
en daar moet hoognodig iets aan worden gedaan. Een nieuw
collectiegebouw draagt daar niets aan bij. Integendeel.
Financiële middelen die beter ingezet kunnen worden om
het werkelijke probleem van het museum op te lossen, meer
tentoonstellingsruimte, worden verspild aan een overbodig collectiegebouw. En reken maar niet dat er binnen de
komende tien, twintig jaar opnieuw geld beschikbaar komt
voor een uitbreiding van het museum.
Dus zal de stad blijven voortmodderen met een veel te
klein museum waar maar een fractie te zien zal zijn van de
schatten die het herbergt in dat iconische collectiegebouw.
De omgekeerde wereld.
Waar Amsterdam en Den Haag inzetten op aanzienlijk
uitbreidingen van musea (Mauritshuis in Den Haag, Stedelijk
Museum in Amsterdam en het Rijksmuseum ingrijpend en
spectaculair gerenoveerd) en zelfs provinciesteden hun status verhogen met de uitbreiding of bouw van nieuwe musea
en daarmee meer bezoekers trekken daar mist Rotterdam de
slag door niet in te zetten op een aanzienlijk uitbreiding van

het museum maar het geld te verspillen aan een overbodige
berging in het Museumpark. Rotterdam, toch al de grootste
provinciestad van Nederland, onderstreept hiermee voor
jaren haar provinciale status. Kijk maar, want ondanks een
stijgend bezoekcijfer (bijna 50.000 meer dan in 2012), is
Museum Boijmans Van Beuningen in de lijst van drukstbezochte musea in Nederland in 2013 te vinden op plaats dertien. Plaats dertien! In de eredivisie betekent dat degradatie.
Zelfs Feyenoord doet het beter door meestal bij de beste vijf
te eindigen. Maar HET museum van de Rotterdam, de tweede
stad van Nederland, staat op plaats dertien. Overbodig om te
zeggen dat de eerste vijf musea op het lijstje in Amsterdam
staan en een met Boijmans Van Beuningen te vergelijken
museum als het Haags Gemeentemuseum (op plaats zeven)
over de afgelopen twee jaar gemiddeld ruim tweehonderduizend bezoekers meer binnenhaalt dan Boijmans.

“Weer een aanplaksel aan
het museum, het derde al
in ruim drie decennia.”

Die situatie zal heus niet verbeteren. Denken de initiatiefnemers van het Collectiegebouw echt dat er drommen mensen
af zullen komen op die iconische berging in het Museumpark
in een stad die toch als barst van iconische architectuur? Ja,
wat architectonische software en hardware betreft is Rotterdam rijk voorzien, maar wat leefbaarheid betreft scoort de
stad nog steeds laag. Museumbezoekers komen, zo blijkt uit
de cijfers, doorgaans voor driekwart van elders. Een museum
is bovendien in de meeste steden een belangrijke toeristische
trekpleister, dus de moeite waard om in te investeren, zelfs
kleine provinciesteden beginnen zich dat te realiseren. Maar
Rotterdam blijft maar investeren in de macho skyline en
iconische architectuur (de komst van het collectiegebouw
is er het zoveelste bewijs van) terwijl cijfers uitwijzen dat de
Rotterdam nog steeds een geringe aantrekkingskracht heeft,
geen geborgenheid biedt, niet als gezellig wordt ervaren.
Om er nog maar een lijstje aan te halen. In de lijst van de
honderd beste cafe’s in Nederland staan bij de eerste vijftig
slechts twee Rotterdamse kroegen (op de plaatsen 22 en 49).
Maar los van de schamele positie van Museum Boijmans
Van Beuningen als het om de bezoekcijfers gaat, is er nog wat
aan de hand. Het museum is ook zijn status aan het verliezen
met tentoonstellingen die weliswaar publicitair tot blockbusters worden uitgewrongen maar die artistiek slechts een
beperkte betekenis hebben, zeker als het gaat om aansluiting
bij de nieuwste ontwikkelingen waarin Boijmans toch een
zekere naam had. Ook hier dreigt een provincialisme.

Kortom er is werk aan de winkel. Rotterdam verdient iets
beters, een museum dat nieuw of uitgebreid een landmark zou
kunnen zijn waarmee Rotterdam als tweede stad van Nederland kan concurreren met Amsterdam. Een uitbreiding die,
als het om het Museumpark gaat, echt wel een aanzienlijke
uitbreiding zou moeten zijn en dat kan, zelfs in het Museumpark. Het ontwerp van Neutelings en Riedijk bijvoorbeeld laat
zien dat op een betrekkelijk klein grondoppervlak toch een
gebouw met een enorm volume kan worden gerealiseerd en
als de hele strook tussen het museum en de ingang van de
parkeergarage daarvoor gebruikt zou kunnen worden dan
zou dat zeer veel tentoonstellingsruime(en depotruimte)
kunnen opleveren. Met een afsluitbare (onder)doorgang naar
het Museumpark en een af te sluiten hek aan de kant van de
Kunsthal en Natuurhistorisch Museum zou het Museumpark
in een aantrekkelijke omsloten beeldtuin en –park kunnen
veranderen, een soort Middelheim in Rotterdam.
Is dat erg, die strook tegenover Het Nieuwe Instituut vol te
bouwen? Nee, het park is toch al grondig verknoeid. Alleen
het oude gedeelte met de rozentuin, fungeert als stadspark
met mensen die er wandelen, op het gras liggen en er picknicken. Het andere gedeelte, de boompjes in de kattenbakkorrels, het manifestatieterrein, de boogbrug, fungeert
voornamelijk als doorgangsgebied. Dat kan alleen maar
beter worden, maar dan moet het wel in samenhang en
overleg gebeuren met de andere culturele instellingen aan
het Museumpark en daar heeft het tot dusver, ook wat het
Collectiegebouw betreft, aan ontbroken. Dat verklaart ook
de tegenstand van de andere instituten tegen het komst van
het Collectiegebouw. En terecht. Waar Ex in het museum
als alleenheerser elk kritisch geluid heeft weggesaneerd of
monddood gemaakt, heeft hij nu te maken met een buitenwereld die zich minder makkelijk de mond laat snoeren. Al
neem ik aan dat hij met de professioneel gestroomlijnde
campagne die hij voert en geruggensteund door de gemeentelijk dienst Stadsontwikkeling ook die weerstand wel weten
te elimineren.
Maar wie weet, misschien heeft Ex wel een geheime agenda
en ziet hij het collectiegebouw heimelijk als een toekomstige tentoonstellingsgebouw van het museum, want hij weet
natuurlijk ook wel dat een depot makkelijk elders kan worden
gevonden. Het zou niet de eerste keer zijn dat uitbreidingen
van het museum een andere functie krijgen. De Serrazaal
was ooit in gebruik als entree, de grote tentoonstellingzaal
van het Henket/Crouwel paviljoen heeft tegenwoordig een
horecabestemming en in de Bodonvleugel fungeert de ruimte
op de begane grond (ooit tentoonstellingszaal en prentenkabinet) nu grotendeels als entreegebied. Dus wie weet. Ex
kent zijn klassiekers. Het zou een meesterzet van hem zijn
als hij het collectiegebouw op termijn en misschien bij zijn
afscheid (hoeveel jaar heeft hij nog te gaan?) als tentoonstellingsgebouw zou gaan bestemmen en daarmee het werkelijke ruimteprobleem van het museum (deels) zou oplossen.
Doe het Ex, streef niet net als in je artistieke beleid naar het
haalbare, het denkbare, de aanvaardbare keuzes, maar kies
voor hoekig, voor ongerijmd, voor onverwacht. Verras ons en
verras jezelf. Maak het ondenkbare waar, maak van jezelf een
echt iconische directeur, bezorg Rotterdam een museum dat
echt gezien gaat worden (weg van die dertiende plaats!), een
museum van de 21ste eeuw. —EB

“Ik denk dat
ons denken over
democratie
een excessieve
overschatting van
het individu
omvat.”
Jonas Staal in artikel Vrij van wat? (pag. 12)
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