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Inleiding
AAN DE VOORAVOND VAN INGRIJPENDE VERANDERINGEN IN
DE KUNST- EN CULTUURSECTOR IN NEDERLAND EN IN
ROTTERDAM IN TIJDEN VAN BEZUINIGINGEN EN GEWIJZIGD
OVERHEIDSBELEID, IS HET ZINVOL OM TERUG TE KIJKEN OP
EERDERE PERIODES IN KUNST- EN CULTUURBELEID.
MISSCHIEN KAN DE LEZER ER INSPIRATIE UIT PUTTEN, AL
WAS HET ALLEEN AL UIT DE AMBITIE DIE IS VERWOORD IN
DE TITEL: EEN GEZOND EN OPGEWEKT KUNSTLEVEN.
Dat is een zinsnede die anno 2012 niet snel zal opkomen. Niet omdat er geen sprake
van zou zijn van een goede stemming - al is er reden tot zorg -, maar omdat de
woordkeuze ongewoon is geworden. De woorden dateren van 1946/1947, de begintijd
van de Rotterdamse Kunststichting (toen nog ‘Rotterdamsche’). Ze komen voor in
de passage in het eerste jaarverslag van de Kunststichting uit 1948 waar zij haar
intentie, gezamenlijk met de gemeente Rotterdam, uitspreekt om ‘tot ontplooiing
van een gezond en opgewekt kunstleven te komen.’ Uit de woorden klinkt een montere
opstelling. En ze hebben tezamen een plezierig ritme.
De terugblik in deze publicatie is niet ingegeven door nostalgische of
pamflettistische overwegingen, evenmin door de gedachte dat de geschiedenis zich
herhaalt. Er zijn treffende overeenkomsten tussen de onderwerpen waar kunst- en
cultuurbeleid (in Rotterdam) zich vroeger op richtte en waar het nu weer aandacht
aan besteedt, net als enkele onderwerpen die continue afweging of inzet vergen.
Bijvoorbeeld: in hoeverre de gemeentelijke overheid voorzieningen voor de sector
moet realiseren en onderhouden. Er zijn vele varianten op die vraag, in iets andere
bewoordingen: of zij zoveel mogelijk aanbod moet (laten) presenteren of dat juist
een markt van vraag en aanbod de voorkeur geniet. Of: de afweging of men artistieke
pareltjes moet koesteren ook al is er geen overweldigende publieke belangstelling
dan wel veeleer daarvan uitgaan dat het publiek dat stemt met zijn voeten, altijd
gelijk heeft. Eén onderwerp staat in het cultuurbeleid in Rotterdam vrijwel permanent
op de agenda: op welke
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manier kunst en cultuur te bevorderen zodat zij zoveel mogelijk bewoners van de
stad bereiken. Een van de doelen is om tegemoet te komen aan de vraag naar cultureel
aanbod onder bewoners van de stad, als aspect van hun welzijn én voor het beeld
van de stad. Daarmee in verband staat de vraag hoe bewoners tot cultuur geleid of
verleid kunnen worden. Voor dat laatste zijn in de loop van de decennia uiteenlopende
begrippen, doelen en methoden in zwang geweest. Een greep uit die terminologie:
volksverheffing, volksopvoeding, spreiding, vorming, emancipatie, empowerment,
permanente educatie, cultuurparticipatie.
De achtergrond van deze publicatie is meerledig. Allereerst dat kunst- en
cultuurbeleid in Rotterdam een boeiende geschiedenis heeft. De ontwikkeling van
het kunst- en cultuurbeleid en van de culturele sector in Rotterdam is goed te volgen
door twee oorzaken. In de eerste decennia van de twintigste eeuw bestond in
Nederland en in Rotterdam wel een culturele infrastructuur, maar er was geen
noemenswaardig uitgewerkt, laat staan breed cultuurbeleid van de overheid. In 1945
was er van de culturele infrastructuur in Rotterdam nagenoeg niets overgebleven; er
was ternauwernood een stad. Het beleid en de kunst- en cultuurvoorzieningen die
men wenste, moesten vrijwel van de grond af worden opgebouwd. Als gevolg van
die twee omstandigheden is de opbouw van de culturele infrastructuur en van het
kunst- en cultuurbeleid in Rotterdam bijna van dag tot dag te volgen. De inspanningen
om de haven en de stad te herbouwen waren aanzienlijk. De gemeente getuigde van
het besef dat ook de ‘immateriële’ stad moest worden herbouwd. Rotterdam werd
daartoe gestimuleerd door rijksbeleid, een minstens zo sterke impuls kwam van de
zijde van burgers, notabelen en ondernemers, met aanzien en gewicht.
De oprichting van de Rotterdamsche Kunststichting in het voorjaar van 1945 en
de medewerking die de gemeente in 1946 daaraan gaf door haar officieel te installeren
en van middelen te voorzien, getuigt van inzet voor het culturele leven in de stad.
Beide instanties, gemeente en Kunststichting, namen dit werk welgemoed ter hand,
al waren de omstandigheden karig. Er heersten materiaalschaarste en de prioriteit
lag bij het herstel van de haven. Blijkbaar waren beide de opvatting toegedaan dat
Rotterdam een cultureel leven verdiende. Kunstuitingen en een cultureel aanbod
werden nodig geacht. Na de ontberingen van de bezettingsjaren en de repressie van
kunst- en cultuuruitingen ging het er om het kunstleven gezond te maken. Men nam
kennelijk met een opgewekte instelling het harde werk van de feitelijke wederopbouw
ter hand.
Op basis van deze intentie en een ruim geformuleerde doelstelling ging de
Kunststichting aan het werk. Haar werk was vooreerst praktisch: in samenwerking
met de gemeente te voorzien in accommodaties. Daarnaast beijverde zij zich via
subsidies en programmeringsgelden een kunst- en cultuuraanbod te verzorgen en te
ontsluiten. Ook stimuleerde de Kunststichting kunstenaars en amateuristische
kunstbeoefenaars in praktisch en financieel opzicht. Al spoedig kwam de roep om
samenhang in de bestedingen van dit gemeenschapsgeld: beleid. Ook ontstond er
enige wrijving tussen Kunststichting en gemeentebestuur over de koers en de
uitwerking van dat beleid. Die wrijving kwam voort uit de vraag: welke
cultuuruitingen zouden
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worden begunstigd en vooral: voor wíe? Gaat het erom artistiek hoogwaardige
producties en producten te brengen voor een beperkte groep liefhebbers of veeleer
een breed aanbod te verzorgen dat toegankelijk is voor vele bewoners van de stad,
dat door hen breed wordt geapprecieerd. Of allebei, en zo ja: hoe dan?
Deze vragen betreft de praktische kant van het dilemma van de overheid voor wat
betreft de besteding van publieke middelen aan kunst en cultuur. De gangbare
opvatting is, indachtig een uitspraak van de liberale staatsman Thorbecke uit 1862,
dat de overheid geen inhoudelijk oordeel velt over kunst en wetenschap. Deze
opvatting plus het naoorlogse accent op spreiding om zoveel mogelijk mensen toegang
te bieden tot de uitingen van kunst en cultuur, zijn de hoofdmotieven in cultuurbeleid
in Nederland.
Die motieven hebben in de loop der jaren daarin geresulteerd dat kunst- en
cultuurinstellingen, afgewisseld met periodes waarin de overheid een sturende rol
vervulde, in grote autonomie hun programma kunnen samenstellen. Directies van
instellingen en hun staf hebben een grote mate van inhoudelijke en praktische vrijheid.
Door het oordeel over beleidsaspecten of beleidsuitvoering uit te besteden aan
onafhankelijke deskundigen vrijwaart de overheid zich van de taak inhoudelijk te
moeten oordelen over kunst en cultuur. Dit kan zijn vorm krijgen in de
onafhankelijkheid van kunstinstellingen, adviesraden en fondsen of, zoals in
Rotterdam, een onafhankelijke kunststichting met een brede taak. Het inhoudelijke
oordeel en de reikwijdte van de ambities in kunst- en cultuurbeleid zijn op die manier
gedelegeerd aan een adviserende en/of uitvoerende instantie. Die instantie moet zich
vervolgens afvragen in hoeverre zij zich autonoom opstelt of dat zij de prioriteiten
en beleidsdoelen van politiek en bestuur nauwgezet wil volgen. Over dit onderwerp
is veel geschreven, gepolemiseerd en geredetwist. De voorliggende publicatie
behandelt aspecten van de uitwerking van kunst- en cultuurbeleid in Rotterdam. En
wel juist dáár omdat de opbouw van het kunst- en cultuurbeleid zo goed is te volgen.
Dat is de eerste aanleiding voor deze publicatie.
De geschiedenis van het kunst- en cultuurbeleid in Rotterdam is onderwerp in
verschillende publicaties. Eén publicatie volgt die geschiedenis door nauwkeurige
beschrijving van vijftig jaar kunstbeleid door de Rotterdamse Kunststichting: Achter
de schermen van de kunst door Carin Gaemers. Dat boek werd geschreven ter
gelegenheid van het vijftigjarig bestaan van de Kunststichting, het verscheen in 1996.
De tweede aanleiding voor een nieuwe studie was dat er sinds 1996 veel is
voorgevallen en veranderd. Nieuwe beleidsopvattingen kwamen op en kregen hun
uitwerking. Na 2003 is de structuur van de Rotterdamse cultuursector aanzienlijk
gewijzigd, zo ook de positie van de Rotterdamse Kunststichting. De veranderingen
in de recente periode verdienen te worden geboekstaafd als aanvulling op wat eerder
is beschreven. Bovendien heeft de Rotterdamse Kunststichting een nieuw lustrumjaar
bereikt. In 2011, gerekend vanaf haar formele installatie door de gemeenteraad van
Rotterdam in 1946, bestond zij 65 jaar.
De Rotterdamse Kunststichting heeft in 2005 een andere taak en positie gekregen.
Haar hoofdtaken waren decennialang: stimuleren, initiëren, subsidiëren, adviseren.
Ook organiseerde zij sinds jaar en dag debat-
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ten. Na een herstructurering van de culturele sector in Rotterdam is een aantal van
die taken elders ondergebracht. De in 2005 opgerichte Dienst Kunst en Cultuur heeft
als taken (project) subsidiering en beleidsvoorbereiding en -uitvoering. In 2005 werd
de Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur ingesteld voor beleidsadvisering en
debat, met als nieuwe taak kwaliteitsmanagement. De Rotterdamse Kunststichting
is sindsdien de rechtpersoon voor de Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur, de
werkgeefster van de beleidsadviseurs van de Raad, de medewerker
kwaliteitsmanagement en de debatorganisatie.
Het jaar 2012 tekent zich af als een keerpunt voor de cultuursector (in Rotterdam).
Voor de Kunststichting verandert de situatie ook door een wisseling in directie en
bestuur. Daarin ligt een derde aanleiding voor deze studie en voor haar inhoud.
George Brouwer, de voorzitter van het bestuur van de Rotterdamse Kunststichting
treedt terug nadat hij dertien jaar die functie bekleedde, deels een woelige periode.
Een andere verandering voor de Kunststichting is dat de directeur afscheid neemt
wegens zijn pensionering: Hugo Bongers. De pensionering van een directeur van
een kunstinstelling is op zichzelf genomen geen opzienbarend feit. Dat deze
gebeurtenis een van de aanleidingen is voor de voorliggende studie is dat Hugo
Bongers een lange staat van dienst heeft in het Rotterdamse kunst- en cultuurbeleid,
ruim twintig jaar. Bongers was in de jaren 1977 tot 1987 als beleidsadviseur bij de
afdeling Kunstzaken van de gemeentesecretarie betrokken bij de totstandkoming van
enkele belangrijke nota's en via die nota's bij de inrichting van de culturele sector in
Rotterdam. Bongers was in die periode geruime tijd plaatsvervangend hoofd
Kunstzaken. Namens het gemeentebestuur woonde hij de bestuursvergadering van
de Rotterdamse Kunststichting bij en hij was lid van verschillende secties van de
Kunststichting. Na een vijftiental jaren in de directies van achtereenvolgens het
Stedelijk Museum Amsterdam en van Museum Boijmans Van Beuningen in
Rotterdam, keerde Bongers terug naar posities in het cultuurbeleid en
beleidsadvisering in Rotterdam. Bij de Bestuursdienst van de gemeente Rotterdam
was hij nauw betrokken bij de herstructurering van de Rotterdamse cultuursector in
2004 en 2005: de voorbereiding van de oprichting van de Dienst Kunst en Cultuur
en de opzet van de Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur. Vanaf 2005 is Bongers
de secretaris van die Raad en directeur van de Rotterdamse Kunststichting. Behalve
zijn nauwe betrokkenheid bij het beleid, beschikt Bongers over een uitstekend
geheugen, wat hem tot een wandelende geheugenbank maakt op het terrein van kunsten cultuurbeleid in Rotterdam. Deze publicatie heeft dan ook mede tot doel om een
deel van die kennis te behouden.
Deze achtergronden, de boeiende geschiedenis, de recente ontwikkelingen in de
cultuursector in Rotterdam en historisch besef, waren aanleidingen tot dit onderzoek.
Het onderzoek is uitgevoerd door studie van gepubliceerde bronnen. Die bevindingen
zijn getoetst aan en aangevuld met de parate kennis en herinneringen van Hugo
Bongers en een twaalftal andere direct betrokkenen: de Rotterdamse oud-wethouders
Riezenkamp, Linthorst, Kombrink en Hulman; voormalige medewerkers van de
Rotterdamse gemeentelijke afdeling Kunstzaken, later Culturele Zaken, Hengeveld,
Lawson, Weeda; de
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aftredende voorzitter van het bestuur van de Rotterdamse Kunststichting George
Brouwer; drie voormalig directeuren van de Rotterdamse Kunststichting: Van der
Staay, De Jonge, De Haas en voormalig adjunct-directeur Piet Barendse. De studie
is historisch van opzet, gemengd met naturalistisch onderzoek, dat wil zeggen:
betrokkenheid bij en deelname in het beschreven veld door de auteur. Al studerend
in het overvloedige materiaal viel een aantal constanten op.
In de relatie tussen de gemeente en de Rotterdamse Kunststichting treedt zo nu en
dan wrijving op doordat beide door de jaren heen andere, soms tegengestelde,
opvattingen huldigen over de inhoud, koers en richting van het te volgen beleid en
de uitwerking daarvan. De Kunststichting is een zelfstandige stichting maar nauw
verbonden met de gemeente. De Kunststichting ontwikkelt autonoom haar visie op
kunst- en cultuurbeleid op basis van wat zij waarneemt in de wereld van kunst en
cultuur en haar opvattingen over de betekenis en plaats van kunst en cultuur in en
voor de stad. De opvattingen van de Kunststichting en die van de gemeente, de
wethouder of de ambtenaren op het stadhuis, kunnen uiteenlopen of soms ook botsen.
Hoewel het er soms de schijn van heeft dat zij tegenstanders zijn, beogen zij hetzelfde.
Eén constante viel sterk op: dat beide instanties twee ambities hebben voor wat
betreft het kunst- en cultuurbeleid. Die ambities wisselen elkaar af in kracht maar ze
zijn ook steeds tegelijkertijd aanwezig, een dubbele doelstelling. Beide doelstellingen
leiden soms tot verschil van inzicht, incidenteel tot wrevel of zelfs openlijke
conflicten, maar in de grond zijn ze niet strijdig. De dubbele doelstelling bestaat uit
de twee ambities die beleidsmakers tegelijkertijd koesteren en die soms meer of
minder krachtig opwellen. Enerzijds de ambitie de kunsten in Rotterdam zodanige
impulsen te geven dat de stad daarmee kan deelnemen in (inter)nationale kunstkringen.
Anderzijds de doelstelling om door middel van een kwalitatief goed én breed
aansprekend aanbod zoveel mogelijk Rotterdamse burgers te bedienen en te
bevorderen dat zij zich hechten aan hun stad.
De doestellingen zijn paradoxaal indien men de opvatting huldigt dat kwalitatief
hoogwaardige kunst bestemd is voor een kleine groep ingewijden, een culturele en
sociale elite, en dat breed toegankelijke, laagdrempelige kunst- en cultuuruitingen,
op voorhand kunnen worden aangemerkt als kwalitatief ‘minder’. Die simplificatie
leidt tot een vermoeden dat beide posities niet verenigbaar zijn, zelfs strijdig. Dat is,
zo blijkt uit de praktijk (in Rotterdam), niet het geval. De twee ‘soorten’ beleid
kunnen naast elkaar en gelijktijdig bestaan. Beide instanties, gemeente en
Kunststichting, zetten zich in voor de stad en ambiëren, aangeduid met een term uit
tweede helft van de jaren 80, een complete stad.
De accenten in het beleid van de gemeente en/of Kunststichting verschuiven door
de jaren heen. De ene of de andere instantie richt zich nu eens in het bijzonder op
het (internationale) imago van Rotterdam als cultuurstad of legt er dan weer juist
sterke accenten op zoveel mogelijk en zo divers mogelijk samengestelde groepen
bewoners te bereiken. Of omgekeerd. Het komt ook voor dat het lijkt dat beide
instanties ten opzichte van elkaar van positie wisselen in het culturele veld.
Het onderzoek voor deze publicatie heeft zich geconcentreerd op het beleid van
de gemeente en van de Kunststichting, zoals neergelegd in nota's en
beleidsdocumenten. Een beperkte selectie van opvallende evenementen illustreert
hoe dat beleid concreet uit-
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voering kreeg. Om de context van de huidige culturele infrastructuur te tekenen reikt
de beschrijving terug tot de tijd van de oprichting van de Kunststichting. Kunst- en
cultuurbeleid is hier opgevat als een snijpunt tussen kunst en cultuur en bestuur in
de samenleving. Een beperking van deze onderzoeksmethode en van deze bronnen
is dat beleidsnota's intentioneel zijn. Ze schetsen de bestaande toestand voor zover
die voldoet of een gewenste situatie met een - hopelijk visionaire - blik op de
toekomst. Het beleid omvat de instrumenten waarmee de overheid of haar
gedelegeerde instanties voorwaarden kunnen scheppen voor de productie en receptie
of consumptie van kunst en cultuur.
De hierna volgende hoofdstukken beschrijven steeds voor een periode een
belangrijk advies of een evenement zoveel mogelijk in de context van hun ontstaan.
Het vertrekpunt is dat kunst een autonome ontwikkelingsgang heeft, uit de aard van
de kunstpraktijk verbonden met de maatschappelijke omgeving, hier: de stad
Rotterdam. De inhoudelijke ontwikkeling van de kunst noch de vormen die zij
aanneemt is rechtstreeks de uitkomst van beleid. Het beleid wordt mede ingegeven
door wat in de maatschappij opkomt en de wisselwerking daarvan met ontwikkelingen
in kunst en cultuur. Ontwikkelingen in de samenleving leiden tot beleid door de
interpretatie daarvan in politiek en bestuur en ook door de kunstinstellingen, volgens
de opvattingen en concepten die zij op dat moment aanhangen.
Door deze invalshoek te kiezen staan in dit boek de ontwikkelingen in kunst en
cultuur niet voorop. Het doel van het onderzoek en van deze publicatie is te schetsen
welke motieven er in het beleid van gemeente en Kunststichting aan de orde zijn
(geweest). De motieven en veranderingen in het beleid worden representatief geacht
voor leidende opvattingen per periode, en daarmee - impliciet, als bovenstaande
opmerking dat kunst en beleid met elkaar in wisselwerking zijn correct is - voor de
ontwikkelingen in kunst en cultuur.
De structuur van deze publicatie is die van twee parallelle verhaallijnen en enkele
verhalen aan de hand van afbeeldingen. De eerste lijn bestaat uit chronologische
hoofdstukken over markante periodes in het Rotterdamse kunst- en cultuurbeleid, in
elk hoofdstuk aan de hand van nota's en/of evenementen. Parallel daaraan zijn er
hoofdstukken die de aandacht richten op de betrokken personen en gerelateerde
gebeurtenissen. De beeldhoofdstukken zijn de derde lijn die bestaat uit impressies
van wat ongeveer tezelfdertijd in kunst en cultuur in Rotterdam te zien was als
autonome ontwikkeling dan wel als resultaat van het beleid. Deze verhaallijn is door
het boek heen gevlochten in enkele thematische tussenhoofdstukken.
De opmaat geeft een summiere schets van het kunstbeleid in Rotterdam vóór 1945.
Het eerste hoofdstuk betreft de eerste decennia van de Rotterdamse Kunststichting
met haar initiatieven om het culturele leven op gang te brengen en hoe zij haar positie
in het veld vormgaf en haar relatie met het gemeentebestuur. Het advies dat in dit
hoofdstuk van belang is, is het rapport van een breed opgezette commissie van
burgers, deskundigen, gemeenteraadsleden en de Rotterdamse Kunststichting: Rapport
van de Commissie voor het
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Kunstbeleid uit 1957. Dat rapport schetst de stand van zaken in de kunst in Rotterdam.
Het geeft een uitvoerig overzicht van wat de commissie wenselijk acht voor de
toekomst.
Het tweede hoofdstuk behandelt een periode van groei en toenemend zelfbewustzijn
in het Rotterdams culturele leven en bij de Kunststichting. Het accent ligt op de visie
van de toenmalige directeur van de Rotterdamse Kunststichting, Adriaan van der
Staay, in het bijzonder die op het museumbestel, vervat in twee notities uit 1974 en
1976. Ook andere initiatieven van de Kunststichting uit die tijd komen aan bod.
In hoofdstuk drie is het focuspunt de nota van PvdA-wethouder Jan Riezenkamp
die in 1978 met zijn nota Kunstbeleid in Rotterdam de gemoederen in beweging
bracht. De nota bepleit een kunst- en cultuurbeleid geschoeid op uitgesproken
ideologische leest. De uitwerking van die nota in vervolgnota's wordt kort beschreven.
In relatie tot de ontwikkelingen in de Rotterdamse cultuursector en het geschetste
cultuurbeleid, verschenen kort na elkaar twee nota's die de sector ordenen: de nota's
Driehoeksverhouding en Rechtsvorm, beide uit 1981.
Hoofdstuk vier behandelt de periode van bezuinigingen, als gevolg van de
economische recessie van eind jaren 70-begin jaren 80. De cultuursector en de
Kunststichting kampten met aanzienlijke bezuinigingstaakstellingen. De
Kunststichting koos de weg van een krachtige reorganisatie en ‘snoeien’ boven
‘kaasschaven’. In de tweede helft van de jaren 80 nam de gemeente initiatieven om
Rotterdam sterker te profileren als cultuurstad. Een resultaat waren nieuwe culturele
instellingen en de manifestatie Rotterdam'88 De stad als podium. Kort daarna volgde
de nota De kunst en de stad uit 1992-1993 die de visie van Rotterdam als cultuurstad
consolideert.
In hoofdstuk vijf staat, na een turbulente periode binnen de Kunststichting, de nota
centraal die recht wil doen aan Rotterdam als multiculturele stad: Multicultureel
Kunstbeleid uit 1997. Die nota beschrijft visies op kunst en cultuur van alle groepen
in de hedendaagse stad. De nota bepleit pluriformiteit als leidend motief voor het
kunstbeleid.
Het zesde en slothoofdstuk heeft de meest recente periode als onderwerp: 2001
tot 2011. In 2001 was Rotterdam Culturele Hoofdstad van Europa met een
veelomvattend programma dat de wederopbouw van Rotterdams culture infrastructuur
in materieel en overdrachtelijk opzicht bezegelde. In het daaropvolgende jaar kreeg
een onbehagen in de samenleving zijn politieke neerslag in de opkomst van
Leefbaarpartijen. Die omslag leidde in Rotterdam tot herstructurering van de
cultuursector. De Rotterdamse Kunststichting kreeg een andere rol en de Rotterdamse
Raad voor Kunst en Cultuur werd opgericht. Die transitie is een markant punt in het
Rotterdamse cultuurbeleid. Het meest opvallende advies uit die periode is het
Cultuurplanadvies 2009-2012 uit april 2008.
Tot slot verdient uit de jonge geschiedenis van de Rotterdamse Raad voor Kunst
en Cultuur, nog een advies vermelding. In zijn advies voor Rotterdam in 2025,
gepubliceerd in 2010, schetst de Raad een beeld van toekomstige ontwikkelingen in
kunst en cultuur. De economische ontwikkelingen wierpen toen al hun schaduw
vooruit. De
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Raad stelt in dat advies dat in het kunst- en cultuurbestel in Rotterdam díe instellingen
op hun plaats zijn die verbonden zijn met het DNA van de stad. Die omschrijving
verenigt de twee schijnbaar tegenstrijdige aspecten in het kunst- en cultuurbeleid in
Rotterdam. Die twee aspecten en de dubbele beleidsdoelen in het beleid van zowel
de gemeente als de Kunststichting zijn, opnieuw schematisch aangeduid: ‘kunst
omwille van artistieke kwaliteit en voor het imago van de stad’ en ‘kunst en cultuur
voor alle bewoners’. Kunst en cultuur die verbonden is met het DNA van déze stad,
uit verleden of heden, vindt aansluiting bij Rotterdam en zijn bewoners. Het DNA
van de stad omvat het hedendaagse Rotterdam met zijn pluriforme
bevolkingssamenstelling en culturen, evengoed als erfgoed, historische aspecten,
aandacht voor culturele niches en artistieke avantgarde. De ‘uitvinding’ van dit
concept van het DNA van Rotterdam verzoent de schijnbare tegenstellingen in het
beleid.
De derde verhaallijn in dit boek over het kunst- en cultuurbeleid in Rotterdam doet
tekort aan de creatieve geesten en hun werk, die de werkelijke smaak zijn van cultureel
Rotterdam. De bronnen, in het bijzonder de jaarverslagen van de Rotterdamse
Kunststichting van 1946 tot en met 2004, vermelden talloze individuele kunstenaars,
gezelschappen, instellingen, projecten en initiatieven, die aandacht verdienen. Alleen
al studie van deze overzichten en hun verbanden is de moeite waard, nog los van de
inhoud of betekenis van hun kunstwerken of projecten. In de loop van een kleine
zestig jaar heeft de Rotterdamse Kunststichting honderden, zo niet duizenden
kunstwerken en voorstellen voor projecten behandeld, zij heeft daarover geadviseerd
en/of heeft ze mede mogelijk gemaakt.
De beschrijvingen in de tekst over ontwikkelingen in de sector beperken zich tot
een selectie van die kunst- en cultuurprojecten waarbij de Kunststichting betrokken
was als initiator of subsidiegever. Als beeldmateriaal voor deze publicatie is gekozen
voor affiches van kunst- en cultuurprojecten die rechtstreeks voortkwamen uit de
praktijk van de Rotterdamse Kunststichting, plus afbeeldingen van de gebouwen die
verbonden zijn met haar geschiedenis. Het overgrote deel van de afbeeldingen is
gevonden in de collectie van het Gemeentearchief Rotterdam (in de bijschriften
aangeduid als GAR). Door te kiezen voor affiches als afbeeldingen bevat dit boek
een impressie van grafisch ontwerp in Rotterdam. Spijtig genoeg is van het merendeel
van de affiches niet bekend wie de ontwerper is. De Rotterdamse Raad voor Kunst
en Cultuur adviseert, hij initieert of subsidieert geen kunstprojecten, behalve debatten
en incidenteel een tentoonstelling of presentatie. Het laatste hoofdstuk bevat bijgevolg
vrijwel geen afbeeldingen.
Het voorliggende boek biedt een schets van de beleidsmatige inspanningen om
kunst en cultuur in Rotterdam te laten gedijen. Het is een oproep tot historisch besef
en vooral een uitnodiging aan de lezer zich nader te verdiepen in de onderwerpen
die hier zijn samengebracht. Vele onderwerpen verdienen nadere uitwerking.
Beschrijving van de artistiek en inhoudelijke ontwikkelingen in relatie tot de ambitie
om een gezond en opgewekt kunstleven te ontplooien, vergt een hele rij andere
boeken of presentaties.
Gepke Bouma
FEBRUARI 2012
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Hoofdstuk 0
Opmaat tot een beleid, 1945 en daarvoor
DAT HET NUTTIG WAS OM VOOR ROTTERDAM KUNSTBELEID
TE ONTWIKKELEN SPRAK TEN TIJDE VAN DE OPRICHTING VAN
DE ROTTERDAMSE KUNSTSTICHTING VOOR ZICH. NA DE
BEZETTINGSTIJD WAS ER AAN (CULTURE) INFRASTRUCTUUR
IN ROTTERDAM VRIJWEL NIETS MEER.
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De Rotterdamse Kunststichting werd in het voorjaar van 1945 opgericht,
voortbouwend op vooroorlogse initiatieven van belangstellende en bij de kunst
betrokken particulieren (tot 1952 ‘Rotterdamsche’). Ruim een jaar later werd het
bestuur van de Kunststichting geïnstalleerd door de gemeenteraad van Rotterdam.
Het doel van de stichting was het Rotterdamse kunstleven te stimuleren door
activiteiten te organiseren, kunstuitingen te ondersteunen en de overheid en derden
te adviseren. De oprichters waren ervan overtuigd dat de overheid een taak had
kunstuitingen te stimuleren en mogelijkheden te scheppen om ‘tot ontplooiing van
een gezond en opgewekt kunstleven te komen.’1 De overheid, het Rijk noch gemeente,
had vanouds noemenswaardig kunstbeleid gevoerd. De overheidsbemoeienis met de
kunsten had zich beperkt tot enkele terreinen: musea, monumenten, archieven erfgoed - en enkele orkesten. Er gold - en zeker niet uitsluitend op het gebied van de
kunsten - een liberale opstelling, laissez-faire. De overheid hield zich afzijdig, naar
de opvatting van Thorbecke dat de overheid geen oordelaar is van wetenschap en
kunst.2
De gemeente Rotterdam had in de vooroorlogse jaren in zoverre een kunstbeleid
dat zij zorg droeg voor de vier musea: Museum Boymans, het Maritiem Museum
‘Prins Hendrik’, het Museum voor Land- en Volkenkunde en het Historisch
Museum.3 De gemeente onderhield geen (subsidie) relatie met het Rotterdams
Philharmonisch Orkest, opgericht als een Genootschap voor Toonkunst van en voor
muziekliefhebbers. Eerst in de periode 1930-1962 groeide het onder leiding van
chef-dirigent Eduard Flipse uit tot een professioneel orkest. In 1940 steunde de
gemeente het orkest voor het eerst met een financiële bijdrage. Voor het overige was
de kunst een zaak van particulieren en particuliere instellingen.
De opzet van de Rotterdamse Kunststichting na de bevrijding, voorbereid in april
1945, is in eerste aanleg een voortzetting van wat vóór de bezetting in gang was
gezet. Sinds 1928 bestond de Club Rotterdam, opgericht als ontmoetingspunt van
leidende figuren in handel, scheepvaart en bankwezen. In 1939 werd, uit zorg over
de internationale situatie, de Stichting Rotterdam 1939 opgericht. Die stichting stelde
zich ten doel: ‘de verdediging van geestelijke en materiële belangen van de
Rotterdamse bevolking in moeilijke tijden.’4
Door het Duitse bombardement op Rotterdam op 14 mei 1940 werden de binnenstad
en daarmee de culturele infrastructuur goeddeels weggevaagd. In de loop van de
bezettingsjaren werden er maatregelen van kracht die culturele uitingen beknotten.
Kort na het begin van de bezetting werd binnen de Stichting Rotterdam 1939 een
Kunstcommissie opgericht die ernaar streefde het culturele leven enigszins op gang
te brengen door muziek, toneel en beeldende kunst van Rotterdamse kunstenaars te
presenteren. Het ging in eerste instantie om noodvoorzieningen. De Kunstcommissie
hield al in december 1940 een visiebijeenkomst met 47 instellingen met het oogmerk
plannen te maken om ‘van Rotterdam een kunststad van internationale allure te
maken.’5 Daartoe behoorde dat men nauwere samenwerking wilde bewerkstellingen
tussen de verschillende organisaties, de ‘Cultureele vereenigingen’ van Rotterdam.
Het overleg ontwierp een schema met een organisatorische opzet. Dit alles was een
werkstructuur van vertegenwoordiging van groepen per discipline in een Algemeene
Raad voor Rotterdamse Kunstzaken. Binnen die Raad zou men gezamenlijk optrekken,
concurrentie vermijden, financiële kwesties regelen en eensgezindheid betrachten
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jegens de overheid.6 De opzet doet denken aan een orgaan voor belangenbehartiging,
gebouwd op de vertrouwde structuur van particuliere organisaties in de cultuursector.
Tot verdere uitwerking kwam het echter niet.
De bezetter introduceerde - vanaf 1942 gecentraliseerd in de Kultuurkamer - een
beleid voor de kunsten, op meer terreinen dan waarop de overheid zich voordien had
bewogen: ook film, toneel en dans konden rijkssteun krijgen,
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evenals de omroep: de radio.7 Het beleid was restrictief en het omvatte censuur,
uitsluiting van kunstenaars op basis van ras, overtuiging en de aard van hun werk,
en vervolging. Voor de bij de Kultuurkamer aangesloten kunstenaars werden
salarisregelingen getroffen en er werden sociale voorzieningen ingesteld.8 Die
regelingen waren vooral van belang voor acteurs, dansers en musici die goeddeels
aangewezen zijn op hun ensembles. Veel beeldend kunstenaars vermeden aansluiting
bij de Kultuurkamer. Velen van hen werkten, misschien bestempeld als entartet,
ondergronds door, ook waren kunstenaars actief in het (kunstenaars)verzet. Om die
reden was er in de naoorlogse maatschappij juist voor beeldend kunstenaars
aanvankelijk grote sympathie. Met de instelling van deze salarisregelingen werd
gedurende de bezetting een basis gelegd voor overheidsbeleid inzake de kunsten.
Na de bevrijding was de eerste prioriteit voor de overheid herstel van het gezag
en wederopbouw van het land. Voor de gemeente Rotterdam ging het om het herstel
van de havens en de wederopbouw van de fysieke stad. In die volgorde. De stad lag
braak, de havens hadden grote schade opgelopen. Het puin - in Rotterdams jargon
indertijd ‘de puin’ - was weliswaar geruimd maar het centrum van de stad bestond
uit een vrijwel lege vlakte. Materiële bezittingen waren verwoest of verdwenen, vele
burgers hadden de stad moeten verlaten of waren weggevoerd. En er heerste
materiaalschaarste.
De oprichters van de Rotterdamsche Kunststichting vonden het van belang om de
stad ook als culturele omgeving weer op te bouwen. Zij werkten voort op de eerder
genoemde doelstelling van de Stichting Rotterdam 1939. Aan kunst en cultuur werd
- vrij breed gedragen in kringen van vooraanstaande burgers, ondernemers en in
vrijwel alle politieke partijen - eveneens een rol toegedacht voor de morele
weerbaarheid. De oprichters van de Rotterdamsche Kunststichting schreven aan
kunst en cultuur impliciet en als vanzelfsprekend, een vormende waarde toe. Ook
constateerden zij eenvoudigweg een ‘honger naar vermaak’.9 Het eerste bestuur van
de Kunststichting ging ervan uit dat de (her)oprichting en instandhouding van de
culturele infrastructuur niet langer was op te brengen door het particulier initiatief
alleen. Meer dan een aanname vooraf was dit een vaststelling uit de praktijk. Immers
ook (vermogende) particulieren en bedrijven hadden tijdens de bezetting grote
materiële schade geleden. De mogelijkheden van particulieren of bedrijven voor
mecenaat waren vooreerst gering. Deze vaststelling was indertijd een
legitimeringgrond voor overheidsteun voor de kunsten; lange tijd blijft deze aanname
vertrekpunt.
Dat de gemeente belang hechtte aan kunst en cultuur blijkt uit het feit dát zij
meewerkte aan de oprichting van de Rotterdamsche Kunststichting en haar middelen
ter beschikking stelde om een kunstleven op gang te brengen. Voor de opbouw van
een culturele infrastructuur of de uitvoering van een kunstbeleid was de gemeente
vanouds niet toegerust. Daarenboven gaven de recente ervaringen met staatbemoeienis
met de kunsten aanleiding tot een terughoudende opstelling. De bezetter had de
kunsten ingezet - of willen inzetten - als middel om de openbare mening te
beïnvloeden en er was censuur, uitsluiting en repressie uitgeoefend. De vraag in
hoeverre de overheid inhoudelijk invloed kan of wil hebben op de kunsten werd
pregnant, maar gezien de recente ervaringen was er vermoedelijk weinig twijfel over
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dat de gemeente het beleid voor kunst en cultuur niet volledig zélf en rechtstreeks
zou uitvoeren.
Een bijkomend aspect was de opvatting over de plaats van kunst in de samenleving.
In het vooroorlogse denken werden kunsten en wetenschappen beschouwd als
domeinen van de maatschappelijke toplaag, niet op voorhand een breed toegankelijk
goed. In sociaaldemocratische en communistische kring leefden ideeën over spreiding
van cultuur vanuit principes van gelijkheid en verheffing van het volk. In kringen
van verlichte ondernemers vond men dat kunst verspreiding onder brede lagen van
de bevolking
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verdiende. In confessionele kring was de belangstelling relatief gering, hoewel ook
daar - en voorts vrij breed gedeeld - de opvatting bestond dat cultuur als wapen kon
dienen tegen vervlakking en zedenverwildering. Vooral de invloed van de cultuur
uit de Verenigde Staten werd lange jaren met enige argwaan beschouwd: aanvankelijk
jazz en film, later popmuziek, pop- en massacultuur in brede zin, televisie. De richting
van het beleid was vooreerst die van restauratie van de vooroorlogse wereld, niet
primair uit behoudzucht, maar uit de wens om terug te keren naar de normale wereld
van vóór de bezetting.
Het eerste noodkabinet na de bevrijding, onder Schermerhorn, schetste de contouren
van een cultuurbeleid. Minister G. van der Leeuw (SDAP/PvdA) van Onderwijs,
Kunsten en Wetenschappen bepleitte een actieve cultuurpolitiek met als elementen:
meer toegankelijkheid tot professionele kunsten voor brede lagen van de bevolking
en toename van voorzieningen voor amateuristische kunstbeoefening. Als uitwerking
daarvan kwam het plan op een landelijk netwerk van kunststichtingen op te richten
plus een overkoepelende Nederlandse Kunststichting. Dit plan verzandde al snel,
omdat men verwachtte dat het systeem te duur zou zijn en dat de politiek invloed
zou kunnen hebben via de stichtingsbesturen met vertegenwoordiging uit politieke
en levensbeschouwelijke groepen. Men vreesde dat de stichtingen met een elitaire
houding bevoogdend zouden optreden. Vanuit kunstkringen was men beducht dat
die stichtingen veeleer de belangen van de kunstlievende burger zouden behartigen,
meer dan die van de bevolking als geheel of van de kunstenaars. Niettemin werken
Van der Leeuws opvattingen - en de in de vooroorlogse jaren geformuleerde
opvattingen over spreiding en toegankelijkheid tot cultuuruitingen van
sociaaldemocraat en Amsterdams cultuurwethouder Emanuel Boekman - tot op de
dag van vandaag door in het cultuurbeleid: horizontale en verticale spreiding. Verticale
spreiding houdt in: kunst- en cultuuraanbod in alle disciplines toegankelijk maken
voor een publiek uit alle segmenten van de samenleving, onder andere door via
subsidiëring de toegangsprijzen betaalbaar te maken, Horizontale spreiding is het
beleid om het aanbod gelijkelijk in het land te presenteren onder andere door
oprichting en instandhouding van podia en gezelschappen in het gehele land en
landelijke tournees en door speelbeurten of reisverplichting voor gezelschappen en
ensembles. Daarbij voegde zich de opvatting dat de overheid cultuur benadert als
een zaak van algemeen belang dat apolitiek behoort te zijn. De opzet van een landelijk
netwerk van kunststichtingen werd verlaten, al zijn er later in enkele plaatsen wel
kunststichtingen geweest.10 Van 1955 tot 1984 heeft een Nederlandse Kunststichting
bestaan die zich exclusief bewoog op het terrein van de beeldende kunst door onder
andere reizende tentoonstellingen samen te stellen uit rijksbezit.
Alleen in Rotterdam werd deze basisgedachte van een kunststichting met een brede
opdracht in de praktijk gebracht. Het is een werkstructuur waarin de overheid op
afstand blijft door het oordeel over kunst te delegeren aan een deskundige instantie
en waarin zij toch een zekere relatie met het kunstenveld houdt. De Rotterdamse
Kunststichting was de uitweg uit bovengenoemde dilemma's en voor Rotterdam,
zeker op dat moment, de aangewezen weg. De hierboven aangestipte bezwaren echter
zijn in de geschiedenis van de Kunststichting door de jaren heen punten van discussie
en ook twist geweest: de verhouding van de Kunststichting tot haar opdrachtgevende
overheid en de politiek; haar al dan niet elitaire opstelling; de mate van representatie
van belanghebbenden: kunstenaars, het culturele veld, de samenleving, de stad. De
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geschiedenis van de Kunststichting is mede getekend door de wisselende posities
die zij - en de gemeente - daarin inneemt.

Eindnoten:
1 Rotterdamsche Kunststichting (of Rotterdamse Kunststichting, hierna: RKS), jaarverslag
1946-1947; Rotterdam 1948; p. 1
2 ‘De regering is geen oordelaar van wetenschap en kunst’, is de kortste variant van Thorbecke's
opvatting, uit 1862. ‘Maar het [de kunst] is geene zaak van regering. De Regering is geen
oordeelaar van wetenschap en kunst’ (Handelingen Tweede Kamer 1862-63, 36; Thorbecke
1867, 136). Geciteerd in: Wessel Krul, ‘Opbouwende ascese; Thorbecke's adagium van
staatsonthouding als zedelijk beginsel’; in: Boekman 81 ‘Kunst en politiek’; jrg. 20, 2009; p.
16-30
3 Het Rijk droeg niet bij aan financiering van de musea; in 1921 stelde de Rijkscommissie van
advies inzake de reorganisatie van het museumwezen dat Rotterdam van rijkswege ondersteuning
zou verdienen voor wat betreft collectievorming; Jan van Adrichem, Beeldende kunst en
kunstbeleid in Rotterdam 1945-1985; Rotterdam (Museum Boymans-van Beuningen) 1987; p.
15
4 Geciteerd in: Carin Gaemers, Achter de schermen van de kunst. Rotterdamse Kunststichting
1945-1995; Rotterdam (de Hef publishers in opdracht van de RKS) 1996; p. 17
5 Ibidem; p. 20
6 Idem
7 Cas Smitshuijsen (red.), Cultuurbeleid in Nederland; Den Haag/Amsterdam (Ministerie van
Onderwijs, Cultuur en Wetenschap/Boekmanstichting) 2007; p. 31
8 Idem
9 RKS jaarverslag 1946-1947; p. 1
10 De Nederlandse Kunststichting fuseerde in 1984 met de Dienst voor 's Rijks Verspreide
Kunstvoorwerpen en het Bureau Beeldende Kunst Buitenland (1974) tot de Rijksdienst Beeldende
Kunst. Van 1985 tot 1997 was de Rijksdienst verantwoordelijkheid voor de Rijkscollectie,
daarna werd hij omgevormd tot het Instituut Collectie Nederland. Deze organisatie is in 2011
samen met andere diensten opgegaan in de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. De Brabantse
Kunststichting werd in 1960 opgericht. Die stichting kwam voort uit een naoorlogs initiatief
om kunstnijverheid en ambacht te stimuleren. Bronnen medio 2011:
http://www.icn.nl/nl/collectie/geschiedenis-icn-collectie;
http://www.regionaalarchieftilburg.nl/wiki/Brabantse_Kunst_Stichting_(BKS). In Eindhoven,
Tilburg en elders hebben kunststichtingen bestaan; in de jaren 60 en begin jaren 70 waren er
culturele raden. Ook: Erik Hitters, Patronen van patronage. Mecenaat, protectoraat en markt
in de kunstwereld, Utrecht 1996; p. 147
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Hoofdstuk I
Opzet van een kunstbeleid: De Rotterdamse Kunststichting 1945-1966
DE ROTTERDAMSE KUNSTSTICHTING. WERD IN 1945
OPGERICHT OP INITIATIEF VAN DE KUNSTEN TOEGEWIJDE
BURGERS EN NOTABELEN. HET GROOTSTE VERSCHIL MET DE
VOOROORLOGSE INITIATIEVEN, ZOALS DIE VAN DE STICHTING
ROTTERDAM 1939 EN VAN DE CLUB ROTTERDAM, WAS DE
DIRECTE RELATIE MET HET AMBTELIJK APPARAAT EN
FINANCIERING UIT OPENBARE MIDDELEN.
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De opzet van de Rotterdamse Kunststichting
Een overeenkomst met de vooroorlogse situatie was dat de Kunststichting aanvankelijk
geen representanten uit kunstenaarskringen in haar geledingen had. Het eerste bestuur
bestond uit vooraanstaande burgers, drie (socialistische) gemeenteraadsleden en
enkele leden op voordracht van het ministerie van Onderwijs, Kunsten en
Wetenschappen. Men koos voor deze samenstelling vanwege het indertijd bestaande
idee een netwerk van landelijke kunststichtingen op te zetten en ook omdat de
rijksoverheid aanvankelijk veel centrale sturing op zich had genomen. Na een
bestuurswisseling in 1947 kwam een van deze zetels van een afgevaardigde van het
ministerie vacant die - ondanks oproepen daartoe aan het ministerie - niet werden
vervuld; later verdwenen ze geruisloos.
Over het dilemma omtrent inhoudelijke overheidsbemoeienis met de kunsten zijn
de oprichters van de Kunststichting kort: de kunsten moeten zich in vrijheid kunnen
ontplooien en de overheid mag wanneer zij steun verleent aan de kunsten, geen
richting opleggen. Dit onder verwijzing naar wat de voorgaande bezettingsjaren
hadden getoond: ‘hoe dwang van boven het kunstleven doet verstarren en verdorren.’11
Aangezien de overheid gemeenschapsgeld ter beschikking stelt is het wel degelijk
haar taak toezicht uit te oefenen op de besteding daarvan door de ontvangers,
kunstenaars en instellingen. Dat toezicht is neutraal geformuleerd, het betreft ‘de
efficiency van het beheer en het verbruik van de ter beschikking gestelde fondsen.’12
De onuitgesproken vraag naar representatie en draagvlak, werd gepareerd door in
de samenstelling van het bestuur van de Kunststichting leden op te nemen uit
verschillende maatschappelijke geledingen, politieke en levensbeschouwelijke
stromingen, de zuilen. Deelname uit die geledingen van het maatschappelijke veld
werd afdoende representatief geacht. ‘Doordat vertegenwoordigers van alle geestelijke
stromingen uit de bevolking in het bestuur der Kunststichting zitting hebben, is een
voorwaarde geschapen, waardoor voorkomen wordt, dat het werk van deze instelling
zich zal distantiëren [sic] van een bepaalde bevolkingsgroep.’13
Vanaf het moment dat in oktober 1945 de statuten werden vastgelegd, kreeg de
Kunststichting ambtelijke, aanvankelijk louter secretariële, ondersteuning op de
gemeentesecretarie. Bij de installatie van het definitieve eerste bestuur van de
Kunststichting, in september 1946, werd op voordracht van de burgemeester
bestuurslid en -bestuurssecretaris van de Kunststichting C.A. 't Hart benoemd tot
algemeen secretaris van het bestuur. 't Hart was medewerker bij de afdeling
Kunstzaken van de secretarie. Vanaf dat moment vervulde 't Hart de functie van
ambtelijk secretaris van de Kunststichting,
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feitelijk de uitvoerder van het beleid van de Kunststichting. Door zijn benoeming
was er de rechtstreekse band tussen de Kunststichting en de gemeente. De
Kunststichting hield kantoor op het stadhuis maar werkte als autonome stichting.
Via haar secretaris hield de gemeente de vinger aan de pols in inhoudelijk én financieel
opzicht. 't Hart zou deze functie vervullen tot de aanstelling van de eerste directeur
die in 1953 aantrad. Deze relatie met de gemeente, met het ambtelijk apparaat en de
politiek, weerspiegelt de ambivalentie over de positie van de Kunststichting: de
nabijheid tot het ambtelijk apparaat suggereert dat de Kunststichting een
beleidsinstrument is en een verlengstuk van de gemeente en gemeentelijk beleid,
terwijl haar tegelijkertijd autonomie is gegund omdát de gemeentelijke overheid zich
niet toegerust acht het inhoudelijke oordeel over kunst te vellen. Dit is de grond
waaruit steeds opnieuw schermutselingen opspruiten.
De doelstelling van de Kunststichting was ‘het te dezer stede stimuleren,
organiseren en coördineren van kunstuitingen en ander cultureel leven (...) en in het
algemeen hieraan leiding te geven.’14 Een passage uit de stichtingsacte uit 1945 en
de statuten uit 1947 trekt de aandacht. De Kunststichting stelt zich niet alleen ten
doel de kunsten te bevorderen, maar ook zowel de makers en uitvoerders als de
exploitanten, in contact te brengen met de overheid, met het publiek en met elkaar,
‘en hen aan te sporen tot arbeid in en ten behoeve van Rotterdam.’15 Het ging om de
kunsten en om de stad zélf. Misschien onbedoeld, klinkt daarin een suggestie als zou
een levendig kunstklimaat de werklust ten behoeve van de stad kunnen bevorderen.
De Kunststichting realiseert zich voor een niet geringe taak te staan. ‘Kan alzo
worden gewezen op verheugende resultaten [tot dan toe: 1948 - gb], niet mag worden
beweerd, dat de Rotterdamsche Kunststichting haar doel reeds bereikt heeft. In het
algemeen is de belangstelling voor haar werk bevredigend, maar van de zijde der
arbeiders en vooral van die der arbeidersjeugd is de interesse nog veel te gering.
Financiële factoren zullen hierbij een rol spelen, maar dit verklaart toch niet geheel
de reserve, welke een - helaas nog te groot - deel der bevolking meent te moeten
aannemen. Voor het toneel is de belangstelling groter dan voor de muziek, doch het
bezoek is nog niet van dien omvang, dat kan worden gezegd, dat alle groepen der
burgerij deel hebben aan het culturele leven in onze stad. De Kunststichting blijft er
dan ook naar streven bredere lagen van de bevolking tot het genieten van kunst op
te wekken.’16
De Kunststichting nam, namens de gemeente, de taak van de opbouw van een
culturele infrastructuur en de ontwikkeling van het veld op zich, en daarmee het
inhoudelijke oordeel over kunst. Zij verzorgde de presentatie en coordinatie van het
grootste deel van het culturele aanbod. Voor de feitelijke
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(her)bouw van accommodaties spande de gemeente zich in. Ook zorgde de
Kunststichting mede voor inkomensvorming, onder Rotterdamse beeldend kunstenaars
vooral door tentoonstellingen te organiseren en door middel van een eigen aankoopen opdrachtenbeleid. Voor Rotterdamse beeldend kunstenaars waren de
tentoonstellingsmogelijkheden gering. Museum Boymans - na de verwerving van
de collectie Van Beuningen in 1958 Museum Boymans-van Beuningen - had in de
vooroorlogse tijd weinig aan moderne kunst gedaan. Directeur J.C. Ebbinge Wubben
verschoof een deel van het budget voor oude kunst naar moderne kunst en conservator
Renilde Hammacher-van den Brande zette vanaf begin jaren 60 tentoonstellingsbeleid
op dat gebied op.17 Na de komst van Wim Beeren als museumdirecteur in 1978,
richtte het museum zich op de hedendaagse kunst.18 Tot in lengte van dagen meenden
Rotterdamse beeldend kunstenaars dat het museum hun werk niet rijp genoeg achtte
voor tentoonstellingen of aankopen. Voorts was er de sociëteit, de particuliere
Rotterdamsche Kunstkring (sinds 1893), waar gegoede burgers en notabelen beeldende
kunst en concerten genoten. De Kunstkring bracht wel hedendaagse en ook
avant-garde beeldende kunst, maar was internationaal georiënteerd. In 1948 kreeg
de Kunststichting de beschikking over ruimte in het Schielandshuis waar zij twee
tentoonstellingszalen in gebruik nam voor tentoonstellingen gewijd aan het werk van
Rotterdamse beeldend kunstenaars.
De Kunststichting adviseerde over toekenning van subsidies aan amateurorkesten
en -koren, later ook aan amateurtoneelverenigingen en -schilderclubs. De grootste
taak was dat de Kunststichting de weinige beschikbare podiumaccommodaties
beheerde, exploiteerde en programmeerde: aanvankelijk het Luxor Theater aan de
Kruiskade (nu beter bekend als het ‘Oude Luxor’), vanaf zijn voltooiing in 1947 de
(nood)schouwburg en het openluchttheater Dijkzigt. (in het huidige Museumpark,
vlakbij het huidige Natuurhistorisch Museum Rotterdam). De Kunststichting beijverde
zich om een professioneel toneelgezelschap van de grond te krijgen, wat een bijzonder
complexe opgave bleek. Er waren in de eerste decennia verschillende opeenvolgende
gezelschappen met wisselingen in de artistieke leiding, meningsverschillen over de
gewenste koers, oplopende tekorten die via de begroting van de Kunststichting ten
laste kwamen van de gemeente, en bemoeienis van gemeente en Rijk.19 In 1945 begon
de Stichting Amsterdams Rotterdams Toneel (S.T.A.R.T.), in 1947 opgevolgd door
het Rotterdams Toneel dat aanvankelijk onder de vleugels van de Kunststichting
werkte, na 1951 als zelfstandige stichting. Na ongeveer tien jaar viel dit gezelschap
uit elkaar en werd het opgevolgd door het Nieuw Rotterdams Toneel, dat van seizoen
1962/1963 tot in 1971 het stadsgezelschap was. Rond die tijd werd het toneelbestel
in Rotterdam anders ingericht, onder andere door de
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instelling van de Stichting Toneelraad die een coördinerende taak had en als back
office en als producent werkte. Via advertenties in kranten in seizoen 1973/1974
werden gezelschappen opgeroepen om in te schrijven voor een positie in dat bestel.
Dit proces leidde tot de vestiging in Rotterdam van het Onafhankelijk Toneel (uit
Amsterdam) en vormingtheatergroep Diskus (uit Arnhem). In 1976 stabiliseerde de
situatie toen opnieuw een stadsgezelschap werd opgericht: het Ro Theater.
Via haar subsidiemogelijkheden had de Kunststichting bemoeienis met bijna het
gehele stedelijke kunstveld. Er waren enkele uitzonderingen: aan letteren deed de
Kunststichting aanvankelijk bijna niets; de vier musea waren diensten van de
gemeente; het kunstbeleid met betrekking tot de jeugd viel buiten het werkgebied
van de Kunststichting. Op dat terrein was sinds 1945 de Stichting Gemeentelijke
Kunstcommissie voor de Jeugd actief, waartoe ook het Instituut voor de rijpere jeugd
behoorde.20 De professionele muziekbeoefening viel vooreerst buiten het werkgebied
van de Kunststichting, behalve dat de Kunststichting vanaf 1948 concerten
organiseerde in de aula van Museum Boymans. Rond diezelfde tijd initieerde de
Kunststichting lunchconcerten, medegefinancierd door bedrijven en primair bestemd
voor werknemers. Wel had de Kunststichting korte tijd de bestuurlijke leiding over
het Rotterdams Philharmonisch Orkest toen dat tijdelijk geen eigen bestuur had. De
achtergrond daarvan is een pijnlijk hoofdstuk in de naoorlogse geschiedenis.
Chef-dirigent Flipse was voor een periode van drie jaar op non-actief gesteld door
de Eereraad voor de Muziek, omdat hij tijdens de bezetting met het orkest had
doorgespeeld en hij naar het inzien van de Eereraad onvoldoende zou hebben gedaan
om de bezetter te weerstreven. De Centrale Eereraad voor de Kunst oordeelde ruim
een jaar later anders en in november 1946 werd Flipses dirigeerverbod opgeheven.
De kwestie was des te pijnlijker toen bleek dat de Hongaarse chef-dirigent die als
vervanger was benoemd een overtuigd nazi bleek te zijn geweest.21
De Kunststichting werkte op enige afstand van het gemeentebestuur, maar hield
kantoor op het stadhuis. De politiek had de mogelijkheid om te sturen doordat enkele
gemeenteraadsleden zitting hadden in het bestuur van de stichting en doordat haar
ambtelijk secretaris tot het gemeentelijk apparaat behoorde. Enkele
gemeenteraadsleden hadden uit hoofde van hun functie, maar op persoonlijke titel,
zitting in het bestuur; dit kwam bekend te staan als de ‘geformaliseerde coïncidentie’.
Het was denkbaar dat zij de koers mede zouden bepalen, maar even goed dat er
koerswijzigingen zouden kunnen optreden wanneer na gemeenteraadsverkiezingen
de politieke verhoudingen verschoven. In de praktijk zijn koerswijzigingen binnen
het bestuur van de Kunststichting als gevolg
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van de inbreng van de gemeenteraadsleden decennialang niet opvallend groot geweest,
wel deed de invloed van wethouders zich gelden. De samenstelling van de
gemeenteraad wijzigde in de eerste decennia na 1946 niet noemenswaardig, behalve
dat de Communistische Partij Nederland in het eerste gekozen college negen
raadszetels bezette en in de daarna volgende jaren in omvang afnam.22
Het lidmaatschap van gemeenteraadsleden in het bestuur van de Kunststichting
zou tot in de tweede helft van de jaren zestig blijven bestaan. Nadat dit gebruik was
afgeschaft waren tot medio 2003 ambtenaren van de secretarie, later de afdeling
Kunstzaken of Culturele Zaken van de bestuursdienst, als waarnemer aanwezig in
de bestuursvergaderingen van de Kunststichting. De aanwezigheid van raadsleden
of medewerkers van de gemeente kwam voort uit de juridische status van de
Kunststichting als gemeentelijke stichting: de rechtspositie van de medewerkers van
de Kunststichting stond gelijk met die van ambtenaren. De vertegenwoordiging van
de gemeente was wettelijk vereist om te kunnen toezien dat het bestuur in dat opzicht
niet uit de pas zou lopen (in het bijzonder voor wat betreft de salariëring en daaruit
voortvloeiende pensioenrechten). Dat gebruik vergemakkelijkte bovendien de
communicatie tussen de Kunststichting en het ambtelijk apparaat. Het was ook de
manier bij uitstek om de koers van de Kunststichting te volgen en om zonodig te
trachten die in tijden van al te grote voortvarendheid, te temperen. Enkele malen is
het voorgekomen dat een intern conflict van de Kunststichting inzichtelijk was voor
ambtenaren van het stadhuis.
Het eerste definitieve bestuur van de Kunststichting werd op 27 september 1946
geïnstalleerd door de gemeenteraad. De opvatting van toenmalig portefeuillehouder
Jan Meertens was dat het de taak van de overheid is de kunsten te stimuleren en de
burgerij bij alle kunstuitingen te betrekken. Jan Meertens (1888-1965; SDAP/PvdA)
was in 1945 portefeuillehouder van Onderwijs en Volksontwikkeling in het tijdelijke
college van burgemeester en wethouders van Rotterdam; van 1946 tot 1958 was hij
wethouder van Openbare Werken. De Kunststichting zou overkoepelend werken,
aan de zelfstandigheid van de instellingen werd niet getornd. De opvatting van
Meertens was dat de gemeente zich alleen met het kunstleven zou bemoeien ‘waar
de Kunststichting in gebreke blijft’. De wethouder noch 't Hart bezien de zaken
‘ambtelijk, tenzij strikt noodzakelijk.’23
Bij de eerste opzet van de Kunststichting in 1946, werden uit het bestuur
commissies per kunstdiscipline ingesteld voor toneel, muziek en beeldende kunst,
aangeduid als de ‘secties’. Deze werkstructuur van de Kunststichting zou decennialang
zo blijven: secties, die aanvankelijk bestonden uit bestuursleden
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en die later werden samengesteld uit externe deskundigen, specialisten op het
betreffende vakgebied met een secretaris op het bureau van de Kunststichting die de
beoogde koers uitwerkte en uitvoerde.
De allereerste periode werkte de Kunststichting eraan kunstuitingen te organiseren
door: beeldend kunstenaars te steunen via de organisatie van tentoonstellingen en
via aankopen en opdrachten; theaters te programmeren en te exploiteren; op te treden
als intermediair tussen overheid en particulier initiatief. Op initiatief van wethouder
Meertens werd een aparte sectie Publieksorganisatie opgericht, aanvankelijk door
de Kunststichting en Kunstzaken samen. Die sectie stond ten dienste van het sociale
spreidingsbeleid in het kader van volksopvoeding. De sectie verzorgde informatie
aan het publiek, reclame en ‘propaganda’, en ook bemiddelde zij voor series en
abonnementsplaatsen bij toneel- en muziekuitvoeringen voor bedrijven en vakbonden.
In de jaarverslagen van de Kunststichting wordt tot het seizoen 1965-1966 een
paragraaf gewijd aan de verrichtingen en resultaten van deze sectie, in het bijzonder
aan de aantallen (bedrijfs)abonnementen.
Het ging er in deze eerste periode primair om een cultureel leven op gang te
brengen. De Kunststichting voer daarin haar eigen koers, gericht op professionele
beoefenaars en naar haar eigen kwaliteitsinzichten. Dit hield in dat enkele nog
bestaande of opnieuw opgerichte toneelgezelschappen in de ogen van de
Kunststichting onvoldoende genade vonden in kwalitatief opzicht, bijvoorbeeld het
gezelschap De Rotterdammers en het amateurgezelschap de Maasstadspelers.24 Voor
wat betreft de Rotterdamse Comedie werd de mogelijkheid tot subsidiëring bemoeilijkt
door het beleid voor het toneelbestel van het Rijk dat bespeling buiten de eigen stad
vereiste.25
Expliciete kritiek op de koers van de Kunststichting voor theater was er van de
kant van de Maatschappij Groote Schouwburg NV. Die Maatschappij was de
eigenaar en bespeler geweest van de oorspronkelijke, ‘oude’ schouwburg aan de Aert
van Nesstraat, in gebruik genomen in 1887.26 Het gebouw was door het bombardement
zwaar beschadigd geraakt, het werd in 1940 gesloopt. De Maatschappij Groote
Schouwburg had aanvankelijk plannen voor de bouw van een nieuw theater in het
centrum, maar al in de loop van de bezettingsjaren besloot zij niet op de rechter maar
op de linker Maasoever te bouwen. Die beslissing werd ingegeven door de omvang
van de bevolking ‘op Zuid’ en het feit dat daar geen behoorlijke theatervoorziening
was. Met de keuze voor die locatie wilde de Maatschappij expliciet haar niet-elitaire
karakter tonen en haar afkeer van de verondersteld elitaire mentaliteit van de bewoners
van het centrum. De Maatschappij Groote Schouwburg maakte duidelijk dat zij niet
onder de invloed van de gemeente wenste te werken, via een subsidierelatie of
bemoeienis van de Rotterdamse Kunststichting. De Maatschappij wilde
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een programma bieden dat aansloot bij de smaak van de bewoners van dat stadsdeel,
lees: arbeiders. Zij bracht een programma van revues en operette; zij wilde ‘de
cultureele stukken waar niemand naar komt kijken’ overlaten aan de rechter
Maasoever.27 De Maatschappij bouwde onbekommerd haar nieuwe Groote
Schouwburg op Zuid, nabij het Zuidplein. Het gebouw werd in 1954 geopend. Zij
programmeerde er naar eigen inzicht, tot zij de lasten van aantrekkelijke, grote
gezelschappen en producties niet langer kon opbrengen. Na enkele jaren, als gevolg
van de tanende belangstelling voor toneel en de stijgende salarissen van medewerkers,
moest de Maatschappij toch aankloppen bij de gemeente. Eind jaren 70 verkocht de
Maatschappij het gebouw aan de gemeente. De organisatie verdween daarna. In 1978
heropende het gebouw, na een ingrijpende renovatie als Theater Zuidplein.
Het begrip ‘kunstbeleid’ is voor deze periode wellicht een te weidse aanduiding.
In de beschrijving van de geschiedenis van Rotterdam in de negentiende en twintigste
eeuw, Stad van formaat, wordt de werkwijze van de Kunststichting geschetst als de
uitoefening van een bijna vooroorlogs mecenaat met publieke middelen.28 Het
inhoudelijke beleid en de ambitie kregen gestalte in de programmering in de
theateraccommodaties. Een allereerste taak die de gemeente op zich nam was te
voorzien in gebouwen, bijvoorbeeld door het Luxor Theater aan te passen voor
bespeling als theaterpodium in afwachting van de voltooiing van de noodschouwburg
(gereed in 1947).
Van meet af aan leefde er bij de Kunststichting - door de gemeente spoedig omhelsd
- het plan om een concertgebouw te realiseren als vast onderkomen voor het
Rotterdams Philharmonisch Orkest, met gehoorzalen en ruimtes voor andere functies.
Vanaf 1946 werden er plannen gemaakt, aanvankelijk voortbordurend op vooroorlogse
plannen voor een groots opgezet centrum met verschillende functies, een ‘culturele
bijenkorf’.29 De beoogde locatie voor dit centrum was de hoek van de Mauritsweg
en de Kruiskade.

Sturing
Het eerste duidelijk aanwijsbare moment van inhoudelijke en organisatorische sturing
vanuit de gemeente kwam in 1951, door een conflict tussen de Kunststichting en
wethouder A.J. van der Vlerk (1903-1981; PvdA). Van der Vlerk was van 1945 tot
1947 wethouder van Volksgezondheid, van 1947 tot 1962 wethouder van Onderwijs,
Volksontwikkeling, Jeugdzaken, Sport, Recreatie en voor het Kunstbeleid. Tot 1958
had hij Kunstbeleid in zijn portefeuille. Dit conflict kwam voort uit een samenstel
van factoren. De Kunststichting had een vrij dunne rechtsgrond: het was een
zelfstandige
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stichting die met de gemeente verbonden was via haar ambtelijk secretaris. De
secretaris handelde zowel in opdracht van de wethouder als van het bestuur van de
stichting. Wethouder Van der Vlerk achtte maatschappelijke en culturele vernieuwing
van belang, waarin onderwijs en cultuur als beleidsinstrumenten konden bijdragen
aan de zelfontplooiing van arbeiders.30 Dit streven is niet op voorhand strijdig met
de artistieke ambities en het streven van de Kunststichting om professionele
kunstbeoefening te stimuleren. In de Kunststichting waren de gegoede burgerij en
notabelen sterk vertegenwoordigd en zij neigde wellicht naar een aanbod dat in de
smaak viel bij die elite. De constellatie was vergelijkbaar met de vooroorlogse situatie
met een mecenaat dat zijn eigen voorkeuren volgde. Als dit gevoelen dat de
Kunststichting elitair zou zijn een rol speelde, dan werd het niet in die termen
benoemd. De overzichten van voorstellingen, tentoonstellingen, aankopen en
opdrachten in de jaarverslagen van de Kunststichting in die eerste periode
rechtvaardigen die opvatting niet, net zo min als de series ‘pleinconcerten’ in de open
lucht of in de muziekkapellen in de wijken van de stad door amateur-muziekkorpsen.31
Waar de kritiek uit voortkwam blijft onduidelijk. Aannemelijk is dat haar
achtergrond daarin lag dat de gemeente financieel eindverantwoordelijk was voor
het beheer en de exploitatie van de accommodaties. De programmering van de zalen
viel onder de Kunststichting, maar de eventuele verliezen in de exploitatie door
gebrek aan publiekstoeloop kwamen ten laste van de gemeente. Een duidelijk knelpunt
lag in de - ook landelijk - teruglopende bezoekersaantallen voor toneel. In Rotterdam
ging het om verliezen bij het stadgezelschap het Rotterdams Toneel. Dat gezelschap
was in 1947 via de Kunststichting opgericht en viel binnen haar begroting. Nog
afgezien van de financiële moeilijkheden, was er tussen de Kunststichting en het
toneelgezelschap ook verschil van opvatting over de artistieke richting, kwaliteit,
repertoirekeuze en de binding met de stad.32
Er gingen stemmen op om de Kunststichting los te maken van de gemeente, ook
de Kunststichting wilde wel uit die constellatie treden. Uiteindelijk koos men voor
een betere beschrijving van de verhouding tussen de Kunststichting en de gemeente
via de statuten. De Kunststichting werd begin 1952 opnieuw opgericht, dit keer als
gemeentelijke stichting.33 De doelstelling blijft het kunstleven in de stad in al zijn
schakeringen te bevorderen door middel van drie taken: adviseren, initiëren,
subsidiëren. De Kunststichting kan haar taken uitoefenen ‘na verkregen opdracht
van de gemeente Rotterdam als zonder zulk een opdracht. Zij onthoudt zich van
vervulling van taken op haar gebied welke de gemeente Rotterdam zich uitdrukkelijk
heeft voorbehouden.’34 Die laatste opmerking doelt op de musea en het beleid met
betrekking tot de jeugd. Het bijbehorende Huishoudelijk
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Reglement beschrijft de benoeming en de taken van adviserende leden, het instellen
van secties en commissies van advies.35 Ook was het nu mogelijk om een directeur
aan te stellen, van buiten het gemeentelijk apparaat.
In 1953 trad als eerste directeur van de Kunststichting aan drs. Willy Hofman
(1915-2007). Hofman hield een half jaar kantoor op het stadhuis, waar enkele
ambtenaren zowel voor de Kunststichting als voor de secretarieafdeling Kunstzaken
werkten. Kort daarna, in de loop van 1953, betrok Hofman met vier gedetacheerde
ambtenaren een eigen kantoor op Zoutmanstraat 5. Boven een winkel, Korte
Lijnbaan 18c, richtte de Kunststichting een tentoonstellingszaal in, de Lijnbaanzaal.
In datzelfde jaar klonk er tijdens de begrotingsbehandeling kritiek in de gemeenteraad
op het incidentele karakter van beslissingen van de Kunststichting in
kunstaangelegenheden. Het college beloofde een nota over het kunstbeleid, met
aandacht voor een planmatige aanpak. In 1954 werd daartoe een Commissie voor
het Kunstbeleid geïnstalleerd.
De commissie werd breed opgezet onder voorzitterschap van wethouder Van der
Vlerk, met vele leden, verdeeld over de verschillende kunstdisciplines: beeldende
kunst, musea en tentoonstellingen; dans; film; letteren; muziek; toneel; Kunst en
Jeugd; Kunst en Burgerij. De leden van de commissies waren betrokken burgers en
deskundigen uit Rotterdam, te weten de leden van het bestuur en de secties van de
Rotterdamse Kunststichting, enkele vakspecialisten (aangeduid als lidadviseur) en
leden uit de fracties in de gemeenteraad. Als secretarissen van alle commissies traden
op de heren 't Hart en Hofman. De commissie vatte haar taak ernstig op en pakte het
grondig aan. Deelrapporten per sectie waren gereed in 1955; in de loop van 1956 en
begin 1957 vergaderde de commissie over de deelrapporten en de bijgevoegde
begrotingen. Op basis daarvan werd het uiteindelijke rapport samengesteld dat de
commissie aan de gemeente kon aanbieden. Het rapport is de vrucht van
samenwerking tussen gemeenteraadsleden, Kunstzaken (via de secretariaatsfunctie
van 't Hart) externe deskundigen en de Rotterdamse Kunststichting (bestuur en
directeur Hofman).

Proeve van kunstbeleid: het Rapport van de Commissie voor het Kunstbeleid
In juni 1957 verscheen het Rapport van de Commissie voor het Kunstbeleid, het
Rapport-1957.36 Het rapport bevat een uitvoerige schets van de stand van zaken in
de disciplines plus de opvattingen van de commissie hoe de situatie verbeterd kan
worden. De opdracht aan de commissie was om te komen ‘tot iets van een programma
voor een reeks van jaren teneinde het
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gemeentelijke kunstbeleid een zekere stabiliteit te geven en zoveel mogelijk te halen
uit de sfeer van de incidentele beslissingen.’37
Het rapport verwoordt de opvatting dat kunst voorwerp is van overheidszorg:
‘algemeen onderschreven wordt, dat de esthetische opvoeding, die de opvoeding op
kunstzinnig gebied omvat, een integrerend onderdeel uitmaakt van de harmonische
vorming van de mens.’38 De basisgedachte is dat kunst niet langer dient te worden
opgevat als luxe en versiering, maar dat zij een wezenlijk onderdeel is van vorming
en welzijn, al wordt die term (nog) niet gebruikt. De overheid heeft tot taak kunst en
cultuur voor de gehele bevolking toegankelijk te maken, daarop duidt het begrip
volksopvoeding. Financiële barrières moeten worden geslecht en men moet pogen
‘het publiek gevoel voor kunst bij te brengen.’ De commissie constateert ‘een stijgende
belangstelling voor kunstuitingen.’
De inleiding van het rapport snijdt de kwestie van inhoudelijke sturing door de
overheid en haar verantwoordelijkheid aan. De overheid blijft verantwoordelijk, ook
al besteedt zij het inhoudelijke oordeel uit. De overheid moet kunststromingen niet
eenzijdig steunen: zij moet niet alleen het oude en gevestigde in stand houden, maar
ook steun geven aan wat werkelijk bijdraagt tot een vernieuwing in de kunst.
Eenzijdige aandacht aan vernieuwende kunst is evenmin gewenst, de overheid is
immers geen pionier.39 Het rapport zoekt het midden tussen vernieuwing en behoud.
De slotsom is dat directe bemoeiingen van de overheid met de kunst niet verder
mogen gaan dan het scheppen van mogelijkheden voor ontplooiing van het kunstleven,
zoals het beschikbaar stellen van gebouwen, geldmiddelen enzovoorts. De
kunstuitingen zelf dienen buiten een eenzijdige invloedssfeer van de politiek of het
ambtelijk apparaat te blijven.40
Ook de plaats van de Kunststichting komt aan bod. Het rapport kiest voor de
bestaande situatie. Er dient een centraal en coördinerend punt te zijn in het kunstleven
in Rotterdam, zoals de Kunststichting. Dat centrale punt moet volledig op de hoogte
zijn van wat er in het stedelijke kunstleven gebeurt, bij het orkest, de
toneelgezelschappen en de opleidingsinstituten (kunstacademie, conservatorium,
dansscholen).41 In dit bestel zijn de instellingen zelfstandig, zij zijn vertegenwoordigd
in het bestuur - en de secties - van de Kunststichting, zoals aangeduid in een
organisatieschema.42 Voor wat betreft het draagvlak voor de kunst stelt het rapport
onder andere ‘dat de ontplooiing van de kunst in deze stad slechts ten volle kan
geschieden, indien zij gedragen wordt door de gehele bevolking.’43
De samenstelling van het bestuur van de Kunststichting, via benoeming van de
leden door de gemeenteraad en het college, waarborgt de afspiegeling van de
bevolking, indertijd via representatie van levensbeschouwelijke
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richtingen en belangstellingssferen. Als de Kunststichting een afspiegeling van de
samenleving moet zijn, is het wenselijk dat zij ook kunstenaars in haar bestuur of
secties opneemt. Die aanbeveling zou pas in later jaren worden uitgewerkt. Het
rapport stelt dat de Kunststichting meer in de openbaarheid moet treden.44
Het rapport constateert dat er in de stad een gebrek is aan musici en toneelspelers.
Er zijn de academie, het conservatorium en de particuliere dansscholen, maar er is
geen toneelopleiding. Het rapport oppert het idee voor een tweejarige vooropleiding.
De gemeenteraad zag daar niets in en evenmin in het voorstel van de Commissie om
de bestaande kunstopleidingen te concentreren binnen één kunstacademie, hooguit
vindt hij dienstig te onderzoeken of er gezamenlijke huisvesting mogelijk is, uit
efficiencyoverwegingen. De gemeenteraad stemde in met het voorstel om in iedere
wijk een wijkgebouw neer te zetten met voorzieningen voor culturele activiteiten en
amateurkunstbeoefening.45
Het Rapport rept op verschillende plaatsen van de wenselijkheid of noodzaak om
wijkgebouwen geschikt te maken voor kunstpresentaties.46 Educatie is een belangrijk
onderwerp, waaraan een paragraaf wordt gewijd met als titel ‘Volksopvoeding tot
kunstgenot.’47 Het gebrek aan ruimte voor amateurs vroeg om maatregelen.
Tegelijkertijd echter stelde de gemeenteraad vast dat er misschien geen geld is voor
al die gebouwen; bij de opzet van nieuwe stadsdelen moet daaraan aandacht worden
gegeven. Deze opvatting sluit aan bij de ‘wijkgedachte’ die in Rotterdam opgeld
deed, waarin gedeeltelijk lokaal zelfbestuur, sociaal-cultureel werk, volksontwikkeling
en participatie vorm kreeg. Deze wijkgedachte was al vanaf 1947 uitgewerkt door
de instelling van wijkraden in de geannexeerde stadsdelen en later in de
uitbreidingswijken.48 De gemeenteraad kon instemmen met de strekking van het
Rapport, maar de middelen om het uit te voeren werden vooreerst niet beschikbaar
gesteld.49
Het rapport van de Commissie kan men opvatten als de echte start van het
kunstbeleid in Rotterdam. Het boek bevat uitvoerige beschrijvingen van de sectoren,
hun bevindingen en wensen. Deze zijn uitgewerkt in begrotingen en
meerjareninvesteringen, voor sommige disciplines op grote uitklappagina's. Die
lijsten laten zich lezen als een schets van wat een compleet cultureel aanbod werd
geacht, inclusief stimulerende maatregelen zoals prijzen voor kunstenaars,
reissubsidies voor letterkundigen, educatieve programma's. Ook bepleit de begroting
voor de sectie Film ‘Invoering van filmaesthetiek als vak in de lesroosters voor
scholen voor M.O., V.H.O. en Kweekscholen’ (middelbaar en voortgezet hoger
onderwijs en Pabo; een vak dat nu wellicht zou worden aangeduid met beeldcultuur
of mediawijsheid).50
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De opsomming is gedetailleerd. De nota met haar lijsten is te lezen als het programma
voor de komende tientallen jaren; een besef van de volledigheid van deze nota heeft
lange jaren in het cultuurbeleid in Rotterdam doorgeklonken. Vele van de gewenste
instellingen en maatregelen zijn op een of andere manier gerealiseerd. Uiteraard zijn
sommige onderdelen of omschrijvingen nu wat belegen, bijvoorbeeld ‘Bijdrage in
subsidies t.b.v. bejaarde letterkundigen’ of ‘Verlaging van de
vermakelijkheidsbelasting’ voor films, indertijd een aanzienlijke inkomstenbron voor
de gemeente. In het Rapport-1957 ligt de schets voor de hoofdlijnen van het
Rotterdamse culturele veld zoals dat in de tientallen jaren nadien is gerealiseerd.
Uiteraard ontbreken een paar disciplines om de eenvoudige reden dat die toen nog
niet bestonden, bijvoorbeeld popmuziek. ‘Daarmee [het overzicht in het Rapport gb] was de kunstnota een uniek document in de geschiedenis van het Nederlandse
kunstbeleid; voor het eerst had een stad de uitgangspunten voor een lokaal kunstbeleid
op een rij gezet.’51 De nota markeert de overgang van een soort ad hoc-beleid waarmee
de eerste voorzieningen werden getroffen en culturele nood werd gelenigd naar een
expliciet cultuurbeleid met doelstellingen en een visie. De breedte van het beoogde
werkterrein voor het kunstbeleid - en impliciet voor de Kunststichting - laat zich
aflezen uit de reikwijdte van deze studie.
De plannen, die bijna kunnen worden opgevat als een Marshallplan voor de
cultuursector, konden vooreerst echter niet worden uitgevoerd. De economische
situatie was slecht. In het jaar 1957 hielden gemeente en Rijk de hand op de knip,
onder andere vanwege de Suez-crisis die tot olieschaarste leidde, wat in de
Rotterdamse haven sterk werd gevoeld. Het kunstbudget van de gemeente werd
bevroren, óók omdat zij rekening hield met de te verwachten kosten voor het
muziekgebouw. Het kunstbudget groeide in de eerstkomende jaren mondjesmaat.
Het kunstbeleid werd geacht voorwaardenscheppend te zijn en bestaande
voorzieningen te verstevigen. Middelen voor nieuwe evenementen waren er niet,
aldus de toelichting bij de kunstbegroting van 1960.52 De economische situatie
veranderde na 1959: de vondst van de gasbel bij Slochteren leidde tot grote groei
van de Nederlandse economie. Internationale opleving zorgde ervoor dat Rotterdam
in 1962 de grootste haven ter wereld werd.

Aanzet tot een bestel
In deze eerste periode tussen 1945 en midden jaren 60 voerde de Kunststichting haar
werkzaamheden uit, tegelijkertijd moest zij samen met de gemeente zoeken naar
haar positie in een pril bestel. De eerste structuur komt vrij losjes over als die van
bevlogen en betrokken burgers en halfprofessionele
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bestuurders, zoals aangeduid een soort mecenaat-met-overheidsmiddelen. De structuur
werd formeler door de heroprichting van de Kunststichting in 1951 als gemeentelijke
stichting. De positie van de Kunststichting werd voor die periode afdoende vastgelegd.
Directeur Hofman kreeg in principe de ruimte om het veld te cultiveren, maar
vooreerst zonder beduidende toename van de middelen. Niettemin breidden de
activiteiten van de Kunststichting zich geleidelijk uit. De aanstelling van een eigen
directeur markeerde dat de Kunststichting een zelfstandiger positie ten opzichte van
het ambtelijk apparaat op het stadhuis kreeg. De ideeën van de (socialistische)
wethouders Meertens en Van der Vlerk betroffen spreiding van kunst en cultuur
onder de burgerij, aangeduid als volksopvoeding. Maatschappelijke en culturele
vernieuwing vatten zij op als taak van of mogelijkheid voor de kunsten. Voor de
Kunststichting waren de mogelijke functies of de doorwerking van kunst veeleer
impliciet, die van vorming in meer abstracte zin, scherping van de geest. Misschien
was dát de basis voor de hierboven geschetste aanvaring tussen wethouder en stichting:
opvattingen of verwachtingen omtrent expliciete of impliciete functies van kunst en
cultuur.
De Kunststichting zorgde voor de ontwikkeling van het veld, zowel met betrekking
tot de professionele als de amateuristische kunstbeoefening. Zij programmeerde
toneel, opera, operette, variété, concerten; zij deed aankopen, verstrekte opdrachten
en bood expositiemogelijkheden aan beeldend kunstenaars; zij organiseerde
laagdrempelige concerten (onder andere door debuterende musici en lunchconcerten),
verstrekte bijdragen aan amateurorkesten (pleinconcerten in de muziekkapellen en
op pleinen in de stad); zij organiseerde abonnementsseries. De musea bewandelden
als gemeentelijke diensten hun eigen weg zonder bemoeienis van de Kunststichting,
evenals het Rotterdams Philharmonisch Orkest. De rechtstreekse bijdrage van de
gemeente Rotterdam was dat zij middelen beschikbaar stelde en zorg droeg voor de
bouw van voorzieningen zoals de noodschouwburg, de aanpassingen aan het Luxor
Theater en in het bijzonder de bouw van het muziekcentrum.
Een eerste hoogtepunt in het kunstleven van Rotterdam was de voltooiing van het
muziekcentrum: de Doelen. Daarmee kreeg het Rotterdams Philharmonisch Orkest
zijn eigen huis en had de stad een centrum met gehoorzalen en ruimte voor congressen.
De Kunststichting betrok kantoren in het nieuwe gebouw en richtte er een
tentoonstellingszaal in. Na de ingebruikname van de Doelen als concertzaal in 1966,
kwam een grote toeloop van bezoekers aan concerten op gang. Een verschijnsel dat
in Rotterdam bekend staat als ‘het Doeleneffect’: ‘de toename van belangstelling als
gevolg van verbetering en uitbreiding van het aanbod.’53
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In de loop van de bouwtijd van het muziekcentrum werd de beheersstructuur van het
kunstenveld gewijzigd, op te vatten als een volgende stap naar een rationele ordening
van het bestel, die voortkwam uit praktische overwegingen. De vraag was gerezen
of het muziekgebouw na voltooiing, net als de Schouwburg, het Luxor en het
openluchttheater Dijkzigt, onder beheer van de Kunststichting moest komen. Dat
onderwerp was in 1964 al aan de orde geweest met wethouder mej. Mr Nancy
Zeelenberg (1903-1986; PvdA). De gemeente wilde de exploitatie in eigen hand
houden vanwege de omvang van de investering plus het feit dat de exploitatie van
de Doelen ook een grote commerciële component zou hebben met zijn congresfunctie.
In 1958, toen men vond dat de bouw van de Doelen onvoldoende vlotte, was de
portefeuille Kunstzaken overgegaan van wethouder Van der Vlerk naar de zittende
wethouder van Financiën Zeelenberg. Volgens het idee van de Kunststichting zouden
alle gebouwen naar de gemeente overgaan voor efficiënte coördinatie, programmering,
personeelsbeleid en administratie. De Kunststichting zou wel blijven adviseren inzake
het culturele beleid, zoals het jaarverslag van de Kunststichting over 1966/1967
stelt.54 Of dit idee daadwerkelijk de Kunststichting toekomt, kan men betwijfelen. In
hetzelfde jaar 1958 werd de raadscommissie voor Kunstzaken ingesteld om het
college van burgemeester en wethouders bij te staan bij het beleid in de kunstsector,
ook voor wat betreft het Museum voor Land- en Volkenkunde en het Maritiem
Museum ‘Prins Hendrik’. De secretaris van die commissie werd 't Hart, tevens hoofd
van de nieuw ingestelde secretarieafdeling Kunstzaken.
Voor de podiumaccommodaties werd een nieuwe constructie ontworpen. Eind
1964 werd het beheer van de theaterpodia losgemaakt uit de Kunststichting en ging
dat, samen met het beheer van het concertgebouw-in-aanbouw, over naar de nieuw
opgerichte Dienst Gemeentelijke Kunstgebouwen. Als directeuren van deze nieuwe
Dienst werden met ingang van begin 1966 aangesteld Willy Hofman voor de theaters
en P.P.J.L. Verbist, die al was aangesteld als directeur van het concertgebouw.
Gedurende bijna twee jaar combineerde Hofman die functie met zijn directeurschap
van de Kunststichting. Toen Verbist ontslag nam uit zijn deel van de functie bij de
Dienst Gemeentelijke Kunstgebouwen, werd Hofman eind 1967 enig directeur en
kreeg hij op die manier alsnog de leiding over de gesubsidieerde podia van de stad.
Met ingang van die benoeming stapte Hofman definitief over van de Kunststichting
naar de Dienst Gemeentelijke Kunstgebouwen.
De Dienst Gemeentelijke Kunstgebouwen had in zijn eerste opzet een ingewikkelde
structuur waarin behalve de directeuren ook een adviescommissie een inhoudelijke
rol had. In de opinie van wethouder Jan Reehorst, de opvolger van wethouder
Zeelenberg, moest die structuur worden vereenvoudigd.
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Nadat die adviescommissie werd opgeheven, werden de adviestaken geconcentreerd
bij de Kunststichting. Tegelijkertijd zouden de taken en bevoegdheden van personen
worden herschikt. Om die reden achtte men de werving van een nieuwe directeur
voor de Kunststichting prematuur. 't Hart kreeg het voorwerk te doen. Hij werd
benoemd tot algemeen adviseur van burgemeester en wethouders op het gebied van
de kunsten en als gedelegeerd bestuurder vervulde hij de directeursfunctie bij de
Kunststichting, als laatste post voor zijn pensioen.55
Nadat de Kunststichting niet langer de theaters beheerde en exploiteerde, bleven
haar overige taken dezelfde: subsidiëren, adviseren, initiëren. De Kunststichting zag
zich als het ‘artistiek geweten’ van de stad.
Twee elementen karakteriseren het kunst- en cultuurbeleid in Rotterdam zoals dat
in deze periode werd opgezet, zowel vanuit de Kunststichting als de gemeente: de
inzet om de artistieke productie en presentaties op een niveau te brengen waarmee
de stad zich kan vertonen in (inter)nationaal verband en tegelijkertijd de wens om
de kunsten in te bedden in de stad zelf, haar bewoners te bedienen en mede via kunst
en cultuur hen te hechten aan de stad.
Die aspecten lijken soms tegenstrijdig, zoals men kan opmaken uit het geschetste
verschil van inzicht tussen Kunststichting en wethouder Van der Vlerk. De
tegenstelling zou zijn: louter artistieke ontwikkeling en ambitie, omwille van de
kunst zelf (impliciet als zou de kunst zich afwenden van de samenleving), versus
cultuur die brede waardering geniet onder vele, zo mogelijk álle bewoners van de
stad.
De Kunststichting zette zich in voor de sector, zowel voor de professionele als de
amateurkunstbeoefening. De verhouding tussen Kunststichting en gemeente moest
worden uitgevonden, evenals de reikwijdte van het werk van de Kunststichting. Die
werd vooreerst vooral bepaald door de financiële mogelijkheden en beleidsaccenten
die de politiek wilde leggen. Het doel van beide partijen is tot ‘een gezond en
opgewekt kunstleven’ te komen.56
In het boek Patronen van patronage heet het ‘Hoewel niet met zekerheid te zeggen,
is het goed mogelijk dat kunstbeleid een Rotterdamse uitvinding is.’57 Deze bewering
is in zoverre waar dat in Rotterdam het culturele leven en de infrastructuur letterlijk
vanaf de grond opgebouwd moest worden. De stad was in de gangbare term uit de
wederopbouwtijd een tabula rasa.
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[paralleltekst, p. 20]

Inrichters van een beleid
In de beginperiode bestond het bestuur van de Rotterdamsche Kunststichting uit een
groep de kunsten toegewijde Rotterdamse particulieren, met na haar officiële
installatie in 1946 een ambtelijk secretaris op de secretarie van het stadhuis. De
samenstelling van alle besturen sindsdien is opgetekend in de jaarverslagen, net als
lijsten die alle verrichtingen, voorstellingen, aankopen, opdrachten en initiatieven
opsommen. Op zich is dat boeiende materie. De overzichten geven een beeld van de
netwerken, veranderingen in productie en opvattingen in kunst en cultuur en ook van
de richting van de ‘smaak’ in elke periode van de Kunststichting. Opsommingen
bevorderen de leesbaarheid echter niet. De analyse van de kunstinhoudelijke
ontwikkelingen
[paralleltekst, p. 21]
vergt een andersoortige studie en publicatie dan de nu voorliggende. Om die reden
worden hier echter slechts enkele personen uit de eerste besturen vermeld om aan te
duiden welke maatschappelijke geledingen waren betrokken bij de Kunststichting.
Het eerste bestuur bestond uit Rotterdammers met directiefuncties in het
bedrijfsleven, de haven, de bankwereld en de advocatuur, adviseurs namens het
Ministerie van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen en drie (socialistische)
gemeenteraadsleden. Uit culturele kringen hadden zitting de voorzitter van de
Rotterdamsche Kunstkring, een lid van het bestuur van het Rotterdams Philharmonisch
Orkest en de directeur van museum Boymans J.C. Ebbinge Wubben. Maatschappelijke
organisaties waren vertegenwoordigd door de directeuren van
[paralleltekst, p. 22]
de Rotterdamse Volksuniversiteit en die van het Instituut voor de rijpere jeugd.
De voorzitter van het oprichtingsbestuur was C.H. (Cees) van der Leeuw (1890-1973),
firmant van de Van Nellefabriek en in Rotterdam bekend als groot voorstander van
moderne architectuur en stedenbouw. Van der Leeuw had als Rijksgemachtigde voor
de Wederopbouw van Rotterdam een duidelijke hand in de stedenbouwkundige
planvorming. In de eerste organisatorische opzet van de Kunststichting kwamen de
belangen van gemeente en Kunststichting samen in de persoon van ambtelijk secretaris
van de stichting en secretarieambtenaar C.A. 't Hart. Die constructie heeft hem
wellicht wel eens in een moeilijke positie gebracht tussen zijn ene of zijn andere
opdrachtgever, wethouder en bestuur van de Kunststichting. Er zijn echter geen
beduidende conflicten overgeleverd uit deze
[paralleltekst, p. 23]
gelijktijdige taken en functies.1 Ondanks hun posities in Rotterdam, hun
betrokkenheid, hun bekendheid in andere gremia in de stad en hun verdiensten in
hun eigen werkkring, had de Kunststichting geen profiel dat samenviel met een enkele
naar voren tredende persoon.
Met het aantreden van drs. Willy Hofman als directeur kreeg de Kunststichting
in 1953 een eigen gezicht. Een van zijn eerste daden was om met de Kunststichting
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uit het stadhuis te vertrekken. Hij betrok met vier gedetacheerde ambtenaren van de
secretarie een kantoor in de Zoutmanstraat. Hofman was van opleiding econoom.
Hij was van jongs af het theater toegedaan. Hij staat in Rotterdam nog steeds bekend
als een doener, een regelaar - in de goede betekenis van het woord - en een man met
een fijne neus voor bijzondere producties. Prak[paralleltekst, p. 24]
tijkervaring als ‘doener’ deed Hofman op als assistent van Jacques Kleiboer, de
organisator van Rotterdam Ahoy' in 1950, de grootse manifestatie waarmee Rotterdam
en Nederland het eerste lustrum van bevrijding en wederopbouw vierde. Hofman
was directeur van de Kunststichting tot eind 1967. Hofmans beleving van zijn periode
als directeur van de Kunststichting was zeker in de eerste tijd ‘ongelofelijk ploeteren,
tegen de stroom in.’2
Hofman had als directeur van de Kunststichting te maken met de wethouders Van
der Vlerk en Zeelenberg. In 1958 ging de portefeuille Kunstzaken over van wethouder
Van der Vlerk naar de wethouder Financiën, Mr. J. (Nancy) Zeelenberg. Wethouder
Zeelenberg werd steevast aangeduid en aangesproken als juffrouw Zeelenberg en
bijgenaamd ‘de ongekroonde koningin van Rotterdam’. De
[paralleltekst, p. 25]
gecombineerde portefeuille Kunstzaken en Financiën is in de daarop volgende
decennia nog herhaaldelijk voorgekomen. In Rotterdam beschouwt men dat als een
gelukkige samenloop van omstandigheden. Desgevraagd bestrijden diverse zegslieden
de gedachte dat het een welbewust gecreëerde constructie zou zijn, waarin de
kunstsector met zijn relatief geringe financiële omvang baat heeft bij de grootte en
complexiteit van de portefeuille Financiën. Integendeel benadrukken zij dat het een
vorm van toeval is, maar misschien toch niet helemaal. Juffrouw Zeelenberg was de
gewaardeerde wethouder voor Kunstzaken tot 1967, toen zij vertrok naar de Raad
van State. Zij wordt geprezen om haar inzet voor de stad, voor de kunsten en in het
bijzonder om haar daadkracht bij de realisatie van de Doelen. Juffrouw Zeelenberg
schreef in 1965 dat zij ver[paralleltekst, p. 26]
wacht dat ‘de R.K.S. nog meer dan vroeger zou zijn de kunstzinnige braintrust,
waaruit regelmatig nieuwe ideeën en initiatieven voor de culturele verrijking van de
stad zouden ontspringen.’3 Zij omschreef de functie van Kunststichting als die van
‘het artistieke geweten van Rotterdam’. Een omschrijving die de Kunststichting met
genoegen citeerde.
Voor Willy Hofman was, gezien zijn liefde voor theater, de programmering van
de podia vermoedelijk het meest aansprekende onderdeel van zijn taken bij de
Kunststichting. Een voorkeur spreekt niet uit de jaarverslagen van de Kunststichting.
Het enige dat opvalt, is dat de volgorde waarin de verschillende disciplines in het
jaarverslag worden beschreven van het ene jaar op het andere veranderde. In de eerste
jaren waren steevast de eerste paragrafen gewijd aan beeldende kunst,
[paralleltekst, p. 27]
met ingang van 1958 opent de beschrijving van de sectoren (na de inleiding) met
de discipline muziek.
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Hofmans betrokkenheid bij het theater blijkt uit een bijzonder - en gewaagd project. Samen met bioscoopeigenaar en adviseur voor de (film)programmering in
het Luxor Theater, Piet Meerburg, gaf hij een kwaliteitsimpuls aan het aanbod in dat
theater. De inhoud van wat daar werd vertoond viel van meet af aan onder de
Kunststichting en had haar aandacht. Over het jaar 1947 schreef de Kunststichting:
‘Aan het repertoire van het Luxor Theater wordt veel aandacht geschonken. Revue,
operette, volkstoneel en film zijn van een niet te onderschatten belang voor een
gezonde volksontwikkeling, maar het bereiken van een behoorlijk peil op dit terrein
is vaak zeer moeilijk.’4 Het Luxor Theater was na de bezetting aanvanke[paralleltekst, p. 28]
lijk als vijandelijk bezit door de staat geconfisqueerd omdat het eigendom was
geweest van het Duitse filmconcern UFA dat er propagandafilms had vertoond. Het
theater werd ter beschikking gesteld aan de gemeente, die het in 1946 in eigendom
verwierf. De Kunststichting was al eind 1945, ‘Ondanks talloze bezwaren en
moeilijkheden, deels als gevolg van de zeer precaire materialenpositie’ begonnen
met bespeling van het theater; de Kunststichting prijst ook het tijdelijke
theatergezelschap Stichting Amsterdams Rotterdams Theater (S.T.A.R.T.) om zijn
inzet en omdat het zich met ‘een bewonderenswaardig elan’ door die moeilijkheden
heeft heengeslagen.5 De gemeente maakte het gebouw voorlopig geschikt voor
toneelvoorstellingen in afwachting van de voltooiing van de (nood)schouwburg en
verhuurde het aan de Kunststichting voor
[paralleltekst, p. 29]
filmprogrammering, amateurtheater en variété. Zolang de Schouwburg nog niet
gereed was stonden er ook de ‘serieuze’ theatervoorstellingen.
Met toestemming van het bestuur van de Kunststichting en van het college van
burgemeester en wethouders brachten Hofman en Meerburg als vrije producenten dus voor eigen rekening en risico - in samenwerking met producent Lars Schmidt,
de eerste musical in het Luxor Theater: My Fair Lady. Zo ging ‘de lang door de
Rotterdamse Kunststichting gekoesterde wens, n.l. het geven van uitbreiding aan een
verantwoorde toneelprogrammatie in het Luxor Theater, in vervulling.’6 Het was een
waagstuk omdat het een groots opgezette productie was en omdat het genre musical
in Nederland nog tamelijk nieuw was. De productie werd een doorslaand succes.
[paralleltekst, p. 30]
Na de première op 1 oktober 1960 volgden er in dat jaar nog 107 voorstellingen
in Rotterdam met ongeveer 115.000 bezoekers (waarvan 35 tot 40 % van buiten
Rotterdam kwam). De musical stond in 1961 en 1962 in theater Carré in Amsterdam,
en tussen 15 september en 10 oktober 1962 weer in Rotterdam. Tot de laatste
voorstelling op 30 november 1962 hebben 750.000 mensen haar gezien.7 In de
volgende jaren zouden Hofman en Meerburg meer van dergelijke producties
realiseren.
Hofman heeft, dankzij zijn goede neus voor theater, meer bijzondere
theatervoorstellingen naar Nederland - en Rotterdam - gehaald. Zo bemiddelde hij
erin dat de minimal music-opera van Philip Glass / Robert Wilson Einstein on the
Beach in de zomer van 1976 in Rotterdam in de Schouwburg te zien was. De relatie
met Glass en Wilson werd bestendigd: Philip
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[paralleltekst, p. 31]
Glass kreeg van de gemeente Rotterdam opdracht voor een nieuwe opera:
Satyagraha. Het werk werd geproduceerd door De Nederlandse Opera en ging met
het Utrecht Symfonieorkest, onder leiding van Bruce Ferden, op 5 september 1980
in de Schouwburg in Rotterdam in wereldpremière. Uit oogpunt van citymarketing
kan dat als een geslaagde actie worden beschouwd: tot op de dag van vandaag heeft
de opera als credit: commissioned by the city of Rotterdam. Ook de band met Wilson
bleef bestaan: in 1983 stond in de Schouwburg Wilsons ‘Rotterdam section’ uit the
CIVIL warS: a tree is best measured when it is down, met muziek van Philip Glass,
David Byrne, Gavin Bryars en anderen. Deze Rotterdamse sectie van het muzikale
meerluik bevat verbeeldingen van het Nederlandse landschap en zij presenteert
Nederlandse historische
[paralleltekst, p. 32]
personages, zoals Willem de Zwijger, Mata Hari en Koningin Wilhelmina.
Hofman stapte eind 1967 definitief over van de Kunststichting naar de Dienst
Gemeentelijke Kunstgebouwen. Hij kreeg er de algemene leiding over de
gemeentelijke theaters en de Doelen. Vanuit die functie had hij veelvuldig contact
met zijn opvolger bij de Kunststichting Adriaan van der Staay. Hofman bleef al die
jaren een veel en graag geziene figuur in het Rotterdamse kunstleven. In later jaren
heeft hij nog een korte periode het directeurschap van de Kunststichting waargenomen.
In Hofmans beleving begon Rotterdam pas in de daarop volgende periode, vanaf
1965, in te zien dat de stad ook in cultureel opzicht mee moest in de vaart der
volkeren.8
In het jaarverslag na het vertrek van Willy Hofman bij de Kunststichting,
[paralleltekst, p. 33]
wordt Hofman als volgt geprezen: ‘Het is bijzonder moeilijk de juiste woorden te
vinden om zijn verdiensten te schetsen. Zijn initiatief, zijn organisatietalent, zijn
onovertroffen werkkracht en zijn artistiek inzicht hebben de R.K.S. gemaakt tot het
instituut dat het nu is. Zonder overdrijving kan worden gezegd, dat hij bij al onze
arbeid de grote motorische kracht was, waarbij hij, zowel tegenover de
personeelsleden als tegenover de bestuurders, een sfeer wist te scheppen die ieder
stimuleerde.
Wij zagen hem met leedwezen gaan, doch zijn er trots op een man van zo grote
gaven te kunnen afstaan aan de omvangrijke Dienst Kunstgebouwen, waarin hij
ongetwijfeld de beste man is op deze belangrijke plaats.
De Kunststichting zat echter zonder directeur.’9

Eindnoten:
1 Jan van Adrichem, Beeldende kunst en kunstbeleid in Rotterdam 1945-1985; Rotterdam (Museum
Boymans-van Beuningen) 1987; p. 102
2 Geciteerd in: Van Adrichem (1987); p. 103
3 Aldus een brief van wethouder Zeelenberg, gedateerd 6 mei 1965, aangehaald in: Rotterdamse
Kunststichting (of Rotterdamsche Kunststichting, hierna: RKS) jaarverslag 1966/1967;
Rotterdam 1968; p. 6
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RKS jaarverslag 1946-1947; p. 30
Ibidem; p. 6, p. 10
RKS jaarverslag 1960; Rotterdam 1961; p. 26
Lemma Wim Sonneveld; http://nl.wikipedia.org/wiki/Wim_Sonneveld#My_Fair_Lady;
geraadpleegd medio 2011. Voor ‘My Fair Lady’ zie ook:
http://home.kpn.nl/tiwi75jr/Programma%20My%20Fair%20Lady.htm;
http://vriesdemark.schrijft.nl/fair.htm. RKS jaarverslag 1962; Rotterdam 1963; p. 26
8 Van Adrichem (1987); p. 103
9 RKS jaarverslag 1966/1967; p. 7
4
5
6
7
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[Gebouwen & huisvesting]
1884-1887

GEZICHT IN DE VESTIBULE VAN DE GROOTE SCHOUWBURG IN AANBOUW AAN DE
AERT VAN NESSTRAAT, FOTOGRAAF ONBEKEND. 1884-1887
(GAR XXIII 52.01)

Het gebouw van de Maatschappij Groote Schouwburg NV aan de Aert van
Nesstraat werd in 1887 in gebruik genomen en door haar geprogrammeerd en
bespeeld. Het raakte op 14 mei 1940 door het bombardement op Rotterdam
beschadigd. Het gebouw dat naar veler inzicht wel gerestaureerd had kunnen worden,
werd in september 1940 gesloopt.1 De neo-classistische stijl paste niet in de plannen
voor de wederopbouw van de stad die - toen al op hoofdlijnen gereed - een inrichting
van de stad als moderne ‘city’ voorzagen. Men begon spoedig aan de bouw van een
noodschouwburg, naar ontwerp van de architecten H. Sutterland sr. en jr. Nadat in
juli 1942 een bouwstop was afgekondigd bleef het onvoltooid tot 1947. De meeste
andere theater- en muziekzalen waren eveneens verwoest.
Tijdens de bezettingsjaren waren er bijgevolg uiterst beperkte mogelijkheden om
artistieke of culturele activiteiten te ontplooien, laat staan om er onbekommerd van
te genieten. Vanaf november 1940 was de Kleine Comedie in gebruik, een theaterzaal
in de Beurs. De Stichting Rotterdam 1939 lenigde via haar Kunstcommissie - mogelijk
gemaakt door particuliere schenkingen - in cultureel opzicht aanvankelijk enige nood.
De commissie coördineerde de bespeling van de weinige overgebleven accommodaties
en bemiddelde voor gedupeerde beeldend kunstenaars tijdelijk onderdak. Toen de
Kultuurkamer in 1942 was ingesteld, staakte de Kunstcommissie van de Stichting
Rotterdam 1939 haar werkzaamheden, ook de Rotterdamsche Kunstkring hief zichzelf
(tijdelijk) op om de Kultuurkamer te kunnen ontwijken.2 Nadien verschrompelde het
culturele leven.
1
2

Paul van de Laar, Stad van formaat. Geschiedenis van Rotterdam in de negentiende en
twintigste eeuw; Zwolle, Rotterdam 2000; p. 430
Jan van Adrichem, Beeldende kunst en kunstbeleid in Rotterdam 1945-1985; Rotterdam
1987; p. 93. Op 28 juni 1945 richtte de Rotterdamsche Kunstkring zich weer op.
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1942

GEZICHT OP DE DOOR HET DUITSE BOMBARDEMENT VAN 14 MEI 1940 GETROFFEN
OMGEVING VAN DE SINT-LAURENSKERK, FOTO L. DE HERDER. 1 JANUARI 1942
(GAR 1993-5751)

Op de voorgrond links het Erasmushuis, het gebouw van de Hollandse Bank Unie
(1939) van W.M. Dudok, in het midden de beschadigde Laurenskerk, rechts het
zeventiende-eeuwse Schielandshuis. Overzicht uit het noordwesten, vermoedelijk
vanaf het dak van het Hotel Atlanta aan de Coolsingel. Het Schielandshuis was vanaf
1849 de eerste locatie van Museum Boymans dat in 1935 zijn nieuwe gebouw aan
het huidige Museumpark betrok. Indertijd was het Schielandshuis in gebruik bij het
gemeentearchief en er was het Museum van Oudheden gevestigd, een van de
voorlopers van het (Historisch) Museum Rotterdam.
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1950

ROTTERDAMSE SCHOUWBURG, IN GEBRUIK VAN 1947 TOT MEDIO 1984, FOTO
LEENDERT KOOTE. 1950
OP DE GEVEL DE AANKONDIGING VAN DE VREK VAN MOLIERE, GESPEELD DOOR HET ROTTERDAMS
TONEEL IN DE VERTALING VAN ANNA BLAMAN, REGIE: LUCIEN ARNAUD; PREMIERE OP 14 OKTOBER
1950
(GAR 2003-905-605)

De zaal van de Schouwburg had een capaciteit van 1000 plaatsen. De Schouwburg
viel tot en met 1965 voor wat betreft haar programmering en exploitatie rechtstreeks
onder de Rotterdamse Kunststichting. In 1966 werden programmering en exploitatie
van de Schouwburg ondergebracht bij de Dienst Gemeentelijke Kunstgebouwen.
De jaarverslagen van de Kunststichting vermelden alle voorstellingen in de
accommodaties die zij beheerde. Die lijsten laten zien dat de Kunststichting in de
eerste periode primair een podium bood voor wat er aan aanbod wás: variété,
kleinkunst, het klassieke toneelrepertoire, kluchten, concerten, opera, operette,
amateurverenigingen, bedrijfsbijeenkomsten, gymnastiekpresentaties. De speellijsten
van de jaren 1953 en 1954 vermelden voorstellingen van internationale ballet- en
dansgezelschappen, bijvoorbeeld: Ballets Jooss, Sadler's Wells Theatre Ballet, Martha
Graham, het ballet van de Opera van Parijs. Ook zijn buitenlandse
(volks)dansgezelschappen te gast, bijvoorbeeld uit Griekenland, Joegoslavië, India,
Pakistan.1 De speellijsten van theatervoorstellingen worden gedomineerd door het
ijzeren repertoire aan titels, zowel voor het serieuze als het lichtere genre. Zo nu en
dan komt een titel voor van een meer recent stuk van bijvoorbeeld Jean-Paul Sartre
of Hugo Claus.
In het aanbod is geen heldere artistieke lijn te ontwaren. Tussen het aanbod in de
twee theaters die onder de Kunststichting vielen, de Schouwburg en het Luxor Theater,
werd spoedig de - ook al eerder bestaande - differentiatie zichtbaar. De Schouwburg
bracht het meer ‘serieuze’ repertoire en het Luxor Theater het ‘lichtere’. Men streefde
naar vorming van het publiek en volksverheffing, maar in de eerste jaren lijkt het er
vooral om te zijn gegaan de ‘honger naar vermaak’ te stillen; de Kunststichting was
intermediair. Een programma dat getuigt van de hand van een intendant werd zichtbaar
na het aantreden van Willy Hofman als directeur van de Kunststichting in 1953.
1

Rotterdamse Kunststichting jaarverslag 1953; Rotterdam 1954; p. 4; Rotterdamse
Kunststichting jaarverslag 1954; Rotterdam 1955; p. 6
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1946

GEZICHT OP DE KRUISKADE EN HOEK VAN DE NIEUWE KERKSTRAAT MET HET LUXOR
THEATER EN HOTEL CENTRAAL, FOTO GERARD ROOS. 1 JANUARI 1946
(GAR 1976-2373)
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1947

ROTTERDAMSCHE SCHOUWBURG, GEZIEN VANAF DE VAN OLDENBARNEVELTSTRAAT
BIJ DE KAREL DOORMANSTRAAT TEN TIJDE VAN DE VOLTOOIING, FOTOGRAAF
ONBEKEND. JANUARI 1947
(GAR 1972-17888)
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1965-1984

PICCOLOTHEATER AAN DE KAREL DOORMANSTRAAT NAAST DE ROTTERDAMSE
SCHOUWBURG, GEBOUWD ALS KLEINE THEATERZAAL IN 1965, GESLOOPT IN JULI
1984, FOTO L. DE HERDER. 17 MAART 1984
(GAR 2005-10960)
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1947

VAN VRIJDAG 16 MEI AF IN LUXOR KRUISKADE WEER FILMVOORSTELLINGEN, MAKER
ONBEKEND. AFFICHE, ZEEFDRUK, 1947
(GAR III-1947-0084)

Het Luxor Theater aan de Kruiskade was in 1917 gebouwd als bioscoop, het staat
tegenwoordig bekend als het ‘Oude Luxor’. Tijdens de bezettingsjaren werden er
films vertoond van het Duitse UFA-concern. In het Luxor Theater werden al spoedig
na de bevrijding kwaliteitsfilms vertoond uit het internationale aanbod dat niet in het
commerciële filmcircuit werd gepresenteerd, ook was er doorverhuur aan de
filmvertoner City Concern uit Den Haag. Het Luxor Theater heeft als bioscoop dienst
gedaan tot 1957 toen de Lumièrebioscoop aan de Kruiskade open ging. Nog steeds
worden er bij gelegenheid films vertoond, in elk geval tijdens het International Film
Festival Rotterdam. Voorts was er in het Luxor Theater kleinkunst, variété en ander
amusement te zien, ook vonden amateurverenigingen er een podium. Het theater
werd tot en met 1965 geprogrammeerd en geëxploiteerd door de Rotterdamse
Kunststichting.
Voor de Kunststichting was het niveau van het amusementsaanbod (in het Luxor
Theater) al spoedig een punt van zorg. Het vertoonde mocht in geen geval aanstoot
geven, dat was het algemene uitgangspunt. ‘Met deze gedragslijn voor ogen meent
zij er in geslaagd te zijn het doorsneepeil van het gebodene op te voeren.’ De
Kunststichting toont zich tevreden over de vertoonde films in Luxor (in 1948) en
over de voorstellingen van Sleeswijk's Revue met Willy Walden en Piet Muyselaar,
‘Snip & Snap’. ‘Dat daarnaast series voorstellingen zijn gegeven, welke zich niet op
een dergelijk hoog niveau bewogen, houdt voor een zeer belangrijk deel verband
met de omstandigheid, dat hetgeen in Nederland aan verantwoord en voor een zaal
als “Luxor” geschikt vermaak wordt geboden betrekkelijk beperkt is, zodat de R.K.S.
niet altijd ruim kan kiezen. Ter wille van de exploitatie is zij dan wel eens genoodzaakt
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series voorstellingen in te lassen, welke niet geheel voldoen aan de wensen welk de
R.K.S. op dit gebied koestert. (...) De aandacht van het bestuur is speciaal gericht op
verbetering van het gehalte van het volkstoneel.’1 Het jaarverslag van de
Kunststichting over 1951 toont zich meer tevreden omdat ‘de doelstelling: in Luxor
slechts verantwoord amusement, na enkele jaren, waarin wel eens minder gelukkig
is geexperimenteerd [sic], thans is bereikt.’2

1
2

Rotterdamsche Kunststichting jaarverslag 1948; Rotterdam 1949; p. 5
RKS jaarverslag 1951; Rotterdam 1952; p. 5
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1948

TENTOONSTELLINGSZALEN SCHIELANDSHUIS VAN 14 OCTOBER (1948) AF MET WERKEN
VAN
N. BENSCHOP, AGNES CANTA, W. CHABOT, K. VAN DIJKE, J. GOEDHART, A. KIKKERT, G. VAN DER LAAN,
C. VAN LEEUWEN, A.J. NEUHUYS, L. VAN ROODE, B. VAN DER SMIT, C. TIMMER, A. CORNELIS, DOOK
EVERSE, PH. KOUWEN, JAAP VISSER, CH. KEMPER,
MAKER ONBEKEND. ROTTERDAMSCHE KUNSTSTICHTING. AFFICHE, 14 OKTOBER 1948
(GAR III-1948-0280)

Affiche van de Rotterdamsche Kunststichting voor een tentoonstelling van
Rotterdamse kunstenaars in het Schielandshuis. Op het gebied van de beeldende
kunst was de Rotterdamsche Kunststichting in de eerste decennia van haar bestaan
actief voor Rotterdamse beeldend kunstenaars. De deelnemers aan deze tentoonstelling
zijn de indertijd in Rotterdam wat bekendere kunstenaars van de generatie geboren
tussen ongeveer 1880 en 1920. Van deze kunstenaars kocht de Rotterdamsche
Kunststichting regelmatig werk.
De Kunststichting verwierf en beheerde jarenlang ateliers voor beeldend
kunstenaars, van wie velen door het bombardement hun ateliers hadden verloren.
Ook begon de Kunststichting spoedig met de organisatie van tentoonstellingen van
hun werk. Mogelijkheden om te exposeren waren er weinig en intertijd besteedde
Museum Boymans niet veel aandacht aan moderne kunst noch aan Rotterdamse
beeldend kunstenaars. In het museum waren vóór 1940 jaarlijks, om en om,
tentoonstellingen geweest van één van de twee kunstenaarsverenigingen, de Kring
van Beeldende Kunstenaars R'33 of de Rotterdamsche Kunstenaars Sociëteit. De
Rotterdamsche Kunstkring, een sociëteit voor gegoede burgers en notabelen sinds
1893, organiseerde concerten en tentoonstellingen van moderne beeldende kunst.
De Kunstkring was vooral internationaal georiënteerd. De Kunststichting organiseerde
van 1948 tot eind 1954 tentoonstellingen van Rotterdamse beeldend kunstenaars in
twee zalen in het Schielandshuis.
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In 1948 stelde de Kunststichting een aankoop- en opdrachtenbeleid in, waarvoor
de gemeente aan de Kunststichting middelen ter beschikking stelde. Vanaf dat moment
verzamelde de Kunststichting ook een collectie van foto's van werken van Rotterdamse
beeldend kunstenaars, voordien een activiteit van Museum Boymans.
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1961

HERKEN UW STAD. EEN KOLLEKTIE PRENTEN UIT HET BEZIT VAN HET ARCHIEF DER
GEMEENTE ROTTERDAM, MAKER ONBEKEND. LIJNBAANZAAL, KORTE LIJNBAAN,
ROTTERDAMSE KUNSTSTICHTING. AFFICHE, 4 TOT 26 MAART 1961
(GAR XX-1967-0146)

Deze tentoonstelling Herken uw stad werd bezocht door 1247 mensen, zoals blijkt
uit het jaarverslag over 1961. Welke prenten er werden getoond is niet bekend.
De Rotterdamse Kunststichting betrok in 1953 kantoren op Zoutmanstraat 5. Op
een verdieping boven een winkel aan de voorzijde van hetzelfde pand, Korte Lijnbaan
18c, richtte de Kunststichting in de loop van 1954 een tentoonstellingszaal in, de
Lijnbaanzaal. De Kunststichting gebruikte deze zaal tot eind 1965.
De Kunststichting gaf de Rotterdamse kunstenaar Henk de Vos (1911-1982)
opdracht om een muurschildering te maken in het trappenhuis van de Lijnbaanzaal.
Dergelijke opdrachten voor muurschilderingen en andere kunstwerken aan gebouwen
waren sinds midden jaren 30 een beproefde methode om de stad te verfraaien en als
inkomstenbron voor beeldend kunstenaars. Midden jaren 30 was er een regeling van
de ministeries van Sociale Zaken en Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen, in
samenwerking met de gemeente voor werkverschaffing aan ‘werklooze
hoofdarbeiders’.1

1

Gepke Bouma, Paul van de Laar, Rien Vroegindeweij, Eigenzinnig en ongrijpbaar, Dolf
Henkes (1903-1988); Rotterdam 2003; p. 69; p. 131
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1959-1981

EXPOSITIEZAAL-ZUID, ROTTERDAMSE KUNSTSTICHTING. FOTO WIM J.L. CONSENHEIM
(1977?)
BIJ HET ZUIDPLEIN, OP DE VOORGROND IL GRANDE MIRACOLO (1957) VAN MARINO MARINI, THANS
AAN DE PLEINWEG. (NR. 77/079 (LOCATIE KUNSTZAAL ZUID) SCULPTURE INTERNATIONAL ROTTERDAM)

Rotterdamse Kunststichting, Expositiezaal-Zuid, ook bekend als Kunstzaal Zuid
of de Zaal op Zuid. De Zaal op Zuid was de voormalige directiekeet van de
nieuwbouw van de Bijenkorf aan de Coolsingel, die het bedrijf in 1958 na de
voltooiing van zijn gebouw aan gemeente schonk. Het gebouwtje werd geplaatst bij
het Zuidplein, waar het tot 1981 dienst deed als tentoonstellingsruimte van de
Kunststichting. Daarna is het gesloopt.
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1960

TENTOONSTELLING CONCERTGEBOUW ROTTERDAM MAQUETTES EN TEKENINGEN,
MAKER ONBEKEND. EXPOSITIEZAAL-ZUID, ROTTERDAMSE KUNSTSTICHTING.
AFFICHE, 11 AUGUSTUS TOT EN MET 4 SEPTEMBER 1960
(GAR XIII-1960-0231)
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1969

ZICHT IN DE GOUVERNESTRAAT MET HET GEBOUW VAN DE VERENIGING ONS HUIS
MET THEATERZAAL DE LANTAREN EN BIOSCOOP 'T VENSTER, AFDELING FOTOGRAFIE
GEMEENTEARCHIEF ROTTERDAM, 19 JUNI 1969
(GAR 1969-2887)

Het gebouw dat nog bekend staat als ‘het voormalige Lantaren/Venster’ in de
Gouvernestraat heeft een lange geschiedenis als cultuurgebouw. Het opende in 1909
als volkshuis van de vereniging Ons Huis. Vanaf 1946 vonden kunstenaars er
onderdak en werkruimte. Rond de daar aanwezige lithopers vormde zich een groep
grafici die enige vermaardheid verwierf, later genoemd naar de naam van de bioscoop:
de Venstergroep. In 1949 opende de bioscoop 't Venster, een ontwerp van architect
J.B. Bakema. In de foyer werden tentoonstellingen met een avant-gardekarakter
georganiseerd.1 Bakema ontwierp in 1952 ook de aanpassing van de schouwzaal van
Ons Huis tot vlakke vloertheater De Lantaren. In de loop van 1969 kwam De
Lantaren onder de Rotterdamse Kunststichting. In dat jaar waren er programma's die
worden omschreven als ‘Experimenten in De Lantaren’, letteren, muziek en toneel,
het Arts Lab wordt aangekondigd.2 Na 1970 kreeg De Lantaren zijn eigen artistieke
staf, in dienst bij de Kunststichting, om er het Arts Lab te ontwikkelen voor
vooruitstrevende kunst. Het programma omvatte hedendaagse gecomponeerde muziek,
experimenteel theater, een dansproductiehuis en het was de locatie van de Grafische
Werkplaats, de Film- en Videowerkplaats en gedurende jaren het hart van Film
International. Als podium voor popmuziek is De Lantaren legendarisch door concerten
van onder andere: Talking Heads, Simple Minds, Level 42, Sex Pistols, Nick Cave,
U2, Depeche Mode, UB40.
De Kunststichting beëindigde in 1973 het tentoonstellingsprogramma in de foyer
van 't Venster. Zij richtte in 1974 de nieuwe Galerie 't Venster op voor
vooruitstrevende internationale kunst, tot 1976 gevestigd aan de Voorhaven in
Delfshaven, van 1977 tot 1989 aan de Oude Binnenweg. De naam van de galerie is
een hommage aan het verleden van het oude kunstcentrum 't Venster.
In 1978 werden De Lantaren en 't Venster samengevoegd tot één organisatie, tot
1986 bleef zij onderdeel van de Kunststichting, daarna werd zij verzelfstandigd. In
2010 verhuisden de filmhuis- en muziekfunctie naar het nieuwe Lantaren Venster
op de Wilhelminapier.
1
2

Johan Huijts, De Venstergroep. De geschiedenis van een mythe in Rotterdams cultuurhistorie;
Rotterdam 1977
RKS, jaarverslag 1968-1969; Rotterdam 1970; p. 18-19
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1979

HERTENKAMP AAN HET WEENA, FOTO L. DE HERDER, 20 DECEMBER 1979
(GAR 2005-5818)

Het hertenkamp lag van 1970 tot 1981 aan het Weena naast het station, op de
plaats waar nu het Plaza-complex staat. Achter de Doelen, aan de zijde van het
Kruisplein, hebben eind jaren 70 (exacte data zijn niet bekend) barakken gestaan
waarin een deel van de kantoren van de Rotterdamse Kunststichting was
ondergebracht. De Kunststichting hield vanaf 1965 kantoor in de Doelen, het
personeelsbestand nam in de loop van de jaren zó sterk toe dat zij een dependance
nodig had. In 1980 betrok de Kunststichting kantoorruimte op Westersingel 20. De
expositiezaal in de Doelen had de Kunststichting in gebruik van 1966 tot 1982. In
1983 richtte zij Galerie Westersingel 8 op, in gebruik tot 1990.
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1986

CAFE DE UNIE AAN DE MAURITSWEG. FOTO AAD HOOGENDOORN, MEI 2010

Café De Unie, replica van de gevel van Café De Unie naar ontwerp van J.J.P. Oud
uit 1925. Het oorspronkelijke café-restaurant lag aan de Coolsingel. Het werd verwoest
tijdens het bombardement op Rotterdam op 14 mei 1940. De gevel werd herbouwd
in 1986 vóór een bestaand pand. Daarachter liggen café-restaurant en Zaal De Unie,
op de bovenverdiepingen de kantoren van onder andere de Rotterdamse
Kunststichting/Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur.
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Hoofdstuk II
Toenemend zelfbewustzijn en groei 1967-1976
IN DE TWEEDE HELFT VAN DE JAREN 60 STOND ER IN
ROTTERDAM EEN BASIS AAN CULTURELE VOORZIENINGEN.
DE BEWONERS WAREN ECHTER NIET BIJZONDER TEVREDEN
OVER DE INRICHTING VAN HET CENTRUM VAN DE STAD.
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De wederopbouw ging onverminderd voort, maar de schepping van een woonstad,
laat staan een centrum met een aangenaam verblijfsklimaat, en nog minder een stad
waar men immateriële waarden ervoer, bleef daar ver bij achter. Over dit onderwerp
verscheen in 1968 het boek De binnenstadsbeleving en Rotterdam waarin de auteur,
de sociaal-psycholoog Rob Wentholt, een uiteenzetting geeft over aspecten van
stedenbouwkundige ontwikkeling van Rotterdam.58 Het boek bevat allereerst een
hommage aan Rotterdam als bezielde en pakkende stad en schetsen van de stad, in
de beschrijving van een aantal buurten, voorzien van suggesties voor verbeteringen.
Vooral is het boek een impressie van de beleving van de stad onder haar bewoners,
deels opgetekend via een informele mondelinge enquête, deels uit lange gesprekken
met notabelen. Zijn belangrijkste conclusie luidt dat in de onstuitbare drang tot
wederopbouw de menselijke maat, de factor van beleving van de stad - op straatniveau
- uit het oog is verloren. De strekking van het boek, de impressionistische opzet en
de ruime toepassing van inzichten uit Wentholts vakgebied, sluiten goed aan bij de
tijdgeest eind jaren 60. In 1968 vermoedden velen op verschillende plaatsen in Europa,
in het bijzonder in Parijs, dat ónder de tegels het strand te vinden was: sous les pavés
la plage. In Amsterdam deed provo van zich spreken met happenings en acties; in
Rotterdam was deze beweging niet sterk aanwezig, hoewel er enkele opstootjes zijn
overgeleverd en enkele ‘happenings’ vanuit kunstkringen, zoals een tweetal
Fluxus-concerten in De Lantaren in de Gouvernestraat.59 Er waren wel degelijk
actiegroepen, maar die hadden het vooral gemunt op de overlast in de leefomgeving
als gevolg van de groeiende toename van industriële bedrijvigheid. Deze actiegroepen
in Rotterdam zouden al vroeg in de jaren zestig zijn ontstaan, in de randgemeenten
en de deelgemeenten aan de rand van Rotterdam. Hun inzet was het milieu en de
overlast, meer dan het voeren van een politieke agenda zoals provo en de
Kabouterbeweging in Amsterdam.60
Een deel van het aanbod op het gebied van de beeldende kunst en erfgoed werd
verzorgd door de musea die als diensten onderdeel waren van de gemeente; voor hun
tentoonstellingsbeleid hadden zij autonomie. Met ingang van 1974 werden de musea,
en later het Centrum Beeldende Kunst, ondergebracht in de Dienst Gemeentelijke
Musea. De podia, de Schouwburg, het Luxor Theater en de Doelen vielen onder de
Dienst
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Gemeentelijke Kunstgebouwen. In 1973 werd de Stichting Toneelraad ingesteld die
de programmering in de theaters en producties zou stimuleren. Vanaf 1969 kwam
ook het complex in de Gouvernestraat in beheer bij de Kunststichting: De Lantaren
(theaterzalen), 't Venster (bioscoop) en kunstcentrum 't Venster (tentoonstellingsruimte
en werkplaats). Rond een lithopers had zich de zogenoemde Venstergroep van
beeldend kunstenaars verzameld, een losse groep die met haar grafiek enige
(internationale) vermaardheid genoot.61 De Lantaren en 't Venster zijn hier nog niet
eerder ter sprake gekomen. Tot die tijd was het complex beheerd en geprogrammeerd
door de particuliere Stichting Ons Huis, waaruit het was voortgekomen, met
incidenteel een subsidie voor een programmaonderdeel door de Kunststichting. De
moederstichting Ons Huis wilde het complex afstoten en droeg het over aan de
gemeente. De gemeente gaf het complex in gebruik bij de Kunststichting die het
activiteitenprogramma voortzette en uitbreidde onder de noemer ‘Experimenten in
De Lantaren’, dat wil zeggen concerten van ‘Nieuwe Muziek’, voorstellingen, literaire
avonden waaronder een ‘Dichtershow’, toneel van ‘internationale experimenterende
groepen’.62 Na een verbouwing heropende in 1972 De Lantaren, als thuisbasis van
het Arts Lab voor experimentele kunsten. Voorts stimuleerde de Kunststichting de
sector via subsidies aan (amateur)gezelschappen en had zij aankoop- en
opdrachtenregelingen voor beeldend kunstenaars. De Kunststichting had de
mogelijkheden om nieuwe activiteiten een kans te geven. Op het gebied van muziek
organiseerde de Kunststichting lunchconcerten, componistenseries in de Kleine Zaal
van de Doelen, concerten nieuwe muziek (in samenwerking met de Stichting Nieuwe
Muziek); zij verstrekte compositieopdrachten en zette actief een letterenbeleid op.
De Kunststichting beheerde aanvankelijk twee, later vier tentoonstellingszalen: de
Zaal op Zuid, een zaal in de Doelen, vanaf 1970 het Lijnbaancentrum en vanaf
1974 Galerie 't Venster in Delfshaven, later aan de Oude Binnenweg. De naam is
een hommage aan kunstencentrum 't Venster, de tentoonstellingsruimte met de
reputatie van avant-garde, tot dat moment gevestigd in de foyer van de gelijknamige
bioscoop in de Gouvernestraat.
Nadat de directeur van de Kunststichting Willy Hofman was overgestapt naar de
Dienst Gemeentelijke Kunstgebouwen lag een herziening van de
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taken van de Kunststichting voor de hand. Doordat de programmering en exploitatie
van de podia daar was ondergebracht verviel een omvangrijke taak van de
Kunststichting. Wethouder Reehorst stelde voor om de taken van de Kunststichting
terug te brengen door haar subsidietaken voor amateurkunstbeoefening en de
activiteiten op het gebied van de beeldende kunst (aankopen en opdrachten) onder
te brengen bij de secretarieafdeling Kunstzaken. Jan Reehorst (PvdA; 1923) was
gemeenteraadslid van 1953 tot 1974; wethouder van financiën en kunstzaken van
1967 tot 1970; wethouder van financiën van 1970 tot 1974.63 Ook was er een nieuw
hoofd van de afdeling Kunstzaken aangetreden: Mr. J.A.J. (Jan) van Gorkom was
de opvolger van 't Hart.
In deze nieuwe constellatie zou de Kunststichting een adviserend orgaan worden
met een klein ondersteunend apparaat. Het bestuur wees dat plan waarin de
Kunststichting louter adviescollege zou worden van de hand, eventueel wilde het
wel een paar taken overdragen.64
In het voorjaar van 1968 begon men aan de werving van een nieuwe directeur
voor de Kunststichting. Al in de eerste sollicitatieronde had de socioloog Adriaan
van der Staay de voorkeur. Van der Staay (1933) maakte kenbaar geen belangstelling
te hebben voor een functie in een afgeslankt adviesorgaan. Hij had integendeel
plannen om het Rotterdamse kunstleven impulsen te geven. Hij beoogde een koers
die meer zou aansluiten bij (inter)nationale ontwikkelingen in de kunsten en tégen
een soort provincialisme waar naar zijn idee Rotterdam op dreigde af te koersen. Hij
trof naar zijn zeggen een stad aan die op kunstgebied ‘zeldzaam conservatief’ was
en waar kunst ‘besloten zat in een burgerlijk-elitaire hoek’.65 Van der Staay meende
dat Rotterdam op cultureel gebied in een nieuwe fase van zijn ontwikkeling kwam,
nu de basisvoorzieningen van schouwburg en concertzaal waren voltooid. Hij
beschouwde het relatieve gebrek aan tradities in Rotterdam als een voordeel: de stad
was daardoor bij uitstek geschikt om het oog te richten op de toekomst, in Van der
Staays beleving artistieke avant-garde. Hij zag wel degelijk in dat men voor nieuwe
kunstvormen publiek moet máken maar wilde ook, ‘Het beste dat er in de wereld te
vinden is aan Rotterdammers laten zien.’66 Van der Staay zag de Kunststichting als
een ontwikkelorganisatie met een fundamentele taak in het kunst- en cultuurveld.
Waar Van der Staay - of de Kunststichting - een
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lacune zou waarnemen, zou worden bezien of die kon worden gevuld, indien de
andere instellingen dat niet wilden of konden.
De plannen die Van der Staay tijdens zijn sollicitatiegesprekken voorlegde, werden
door het bestuur aanvaard. Ook wethouder Reehorst kon ermee instemmen. Van der
Staay kreeg ruimte om zijn ambities te verwerkelijken via een gentleman's agreement.
Van der Staay werd in zijn opvattingen en plannen gesteund door zijn collega-directeur
Hofman van de Dienst Gemeentelijke Kunstgebouwen en door Jan van Gorkom van
de afdeling Kunstzaken van de secretarie. Tussen deze heren ontstond een nauwe
samenwerking, met een wethouder die zich welwillend en coöperatief opstelde.
Reehorst toonde zich bereid ruimte te geven en zegde toe dat de Kunststichting
activiteiten kon gaan ontwikkelen die (nog) geen plaats hadden binnen bestaande
instellingen. Daarbij zou men ervoor waken de bestaande instellingen concurrentie
aan te doen. Ongeveer gelijktijdig werden Van der Staay twee instellingen min of
meer in de schoot geworpen: Lantaren en 't Venster en het Lijnbaancentrum. Het
Lijnbaancentrum was voortgekomen uit de boezem van de particuliere Rotterdamsche
Kunstkring. De Kunstkring vatte begin jaren 60 het idee op om een nieuwe ruimte
te zoeken in het centrum van de stad waar hij zijn eigentijdse programma van
beeldende kunst beter onder de mensen kon brengen. Bovendien zag de Kunstkring
zijn ledenaantal en daarmee zijn financiële mogelijkheden afnemen. De opsteller
van het eerste plan voor wat uiteindelijk het Lijnbaancentrum zou worden was Ludo
Pieters, indertijd voorzitter van de Kunstkring, initiator van het moderne
kunstprogramma van de Kunstkring en lid van bestuur en sectie beeldende kunst van
de Kunststichting. Na een lange aanlooptijd was in 1970 het nieuwe centrum voor
eigentijdse kunst gereed in de loopbrug óver de Lijnbaan. De Kunstkring echter was
op dat moment niet in staat het complex in zijn beheer te nemen; het kwam onder
de Kunststichting.67
Deze werkwijze maakte de Rotterdamse Kunststichting zich eigen: lacunes in het
Rotterdamse culturele veld opsporen; een initiatief nemen om het te vullen en bij
gebleken succes en levensvatbaarheid zich terugtrekken als organisator; de organisatie
verzelfstandigen. In de praktijk hebben de opeenvolgende fases,
signaleren-initiëren-opzetten-verzelfstandigen, soms een bijzonder lange doorlooptijd
gekend. Zo vielen de organisatie
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van Film International en Poetry International lang, ruim tien jaar, rechtstreeks
of indirect onder de Kunststichting.
Van der Staay begon als directeur bij de Kunststichting per 1 oktober 1968. Kort
na Van der Staays aantreden vond, op 9 november 1968, de Dag van de Kunst plaats
naar een idee van Reehorst, om de hele kunstsector onder de aandacht te brengen.
Rond die tijd vonden critici van het gemeentelijk kunstbeleid elkaar in discussies
over de rol van de kunsten in de stad en over de relatie tussen de kunsten, het
gemeentebestuur en de Kunststichting. Zij vormden een werkgroep die de Pressiegroep
ging heten. De groep bestond voornamelijk uit kunstenaars die vonden dat
cultuurbeleid primair moet zijn gericht op individuele ontplooiing. Gemeentelijk
beleid zou zich niet moeten richten op welvaart maar op welzijn. Er zou meer ruimte
moeten komen voor inspraak: kunstenaars moesten mede de invulling van het
kunstbeleid kunnen bepalen. Zij kondigden een nota aan die in september 1969
verscheen, de Pressienota. Uit een enquête van de Kunststichting tijdens die Dag
van de Kunst, bleek dat het bestaande ‘culturele menu’ voldeed, maar dat men meer
aandacht voor opera en film wenselijk achtte.
Uit de Pressiegroep kwam een discussie voort die zich voor wat betreft de
Kunststichting, toespitste op democratisering, in het bijzonder toetreding van
kunstenaars tot het bestuur. Een en ander blijft in het ongewisse tot er medio augustus
een openbare hoorzitting plaatsvond van de commissie Kunstzaken, naar aanleiding
van het ‘Rapport Culturele Voorlichting’, waarna de commissie zich uitsprak vóór
een huis-aan-huis verspreide informatiekrant. Vooral echter kwamen er vragen aan
de orde of de Kunststichting wel onafhankelijk (genoeg) was van de gemeente en
naar de ‘maatschappelijk-kritische instelling van de Kunststichting’. Een andere
blijkbaar prangende vraag was: ‘Kunnen er geen objectieve normen worden
gehanteerd bij het subsidiebeleid?’68
Een tiental dagen later vond opnieuw een openbare discussie plaats, dit keer met
beeldend kunstenaars in het Piccolo Theater, over de ‘gewenste voorzieningen op
het terrein van de beeldende kunst’. Een twintigtal van de aanwezige vijftig
kunstenaars vond het onderwerp democratisering van de Kunststichting blijkbaar
belangrijker en verlieten de zaal. Zij bezetten gedurende vier uur het kantoor van de
Kunststichting, toen gevestigd in
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de Doelen. Na bemiddeling en de toezegging van verder overleg vertrokken zij weer.
Het verdere overleg leidde tot een plan voor een Congres voor Kultuur voor de gehele
bevolking, in 1971 te organiseren door het Aktiecommitee. De Kunststichting zou
materiële steun verlenen.69 Van dat congres is daarna niet meer vernomen.
In januari 1969 bracht de Kunststichting een beleidsnota uit met nieuwe lijnen.
Daarin noemde zij als voornaamste taak: ‘het bevorderen van een levend kultureel
klimaat in Rotterdam en omgeving’ en zij beoogt ‘dáár aktief te worden, waar
ontwikkelingen stagneren, lakunes bestaan of toekomstige mogelijkheden om
verwerkelijking vragen’.70 De nota besteedt aandacht aan de sociale en economische
positie van kunstenaars, streeft naar bevordering van actieve deelname van het publiek,
en bepleit uitvoering van onderzoek. ‘De stichting heeft een dienstverlenende taak.
Zij organiseert waar dit nodig is, niet meer.’71 ‘Minder dan welke stad in Nederland
ook, kan Rotterdam de ogen sluiten voor het internationale karakter van de
hedendaagse samenleving. De technologie, de economie, de samenleving, de cultuur
zelf worden onmiskenbaar een wereldgebeuren.’72
De nota is een uitwerking van de ideeën waarmee Van der Staay aantrad:
internationale oriëntatie, dynamiek en vernieuwing, en ‘het ontwikkelen van een
cultureel leven, waar een groot en divers publiek zich bij betrokken kan voelen.’73
Daartoe was uitbreiding van de formatie nodig en een toename van het budget.
Reehorst verdedigde de vraag om meer middelen, de commissie Kunstzaken ging
akkoord (in maart 1969). Van der Staay gaf aanvankelijk voorrang aan de
ontwikkeling van de binnenstad als centrum boven het aanbod in de wijken. De nota
van de Kunststichting, De culturele centrumfunctie van Rotterdam, stelt onomwonden
dat het centrum van belang is als uitgaanscentrum voor een grote regio met ongeveer
een miljoen mensen.74 Een van zijn motieven lijkt te zijn geweest om door juist het
centrum impulsen te geven te voorkomen dat men door ál te grote aandacht voor het
strikt lokale van wijkactiviteiten tot provincialisme zou geraken. Enkele jaren later
richtte hij het beleid van de Kunststichting juist sterker op de wijken.
Van der Staay zag lacunes op het gebied van film, letteren, ballet/dans, architectuur.
Naar zijn opvatting werkten die disciplines voor zover wel aanwezig in de stad, op
grote afstand van elkaar. Om deze disciplines
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te presenteren zag Van der Staay mogelijkheden in de festivalformule. Een festival
komt niet op het terrein van kunstinstellingen, het biedt mogelijkheden om
internationaal avant-gardeaanbod te presenteren, er is gelegenheid voor informele
programmaonderdelen en het kost relatief weinig. Evenmin waren de festivals die
hij voorstelde concurrenten voor het Holland Festival dat delen uit zijn muziek- en
theaterprogramma in Rotterdam presenteerde. Het eerste festival dat Van der Staay
initieerde, was Poetry International in 1970 en twee jaar later Film International. In
1973 werd de aanzet gegeven tot oprichting van een sectie Architectuur, die in 1974
van start ging. Uit de sectie kwam Architecture International Rotterdam (AIR)
voort.
In zijn beleid en in de initiatieven die hij nam, gaf Van der Staay blijk van het
besef dat er nieuwe genres ontstonden, bijvoorbeeld popmuziek onder de jongere
generatie en de kunstuitingen die onder provo's opgeld deden, zoals happenings. Ook
zag hij de betekenis van de opkomst van de media radio en televisie en de
ontwikkeling van een massacultuur. Met ingang van 1977 financierde de
Kunststichting, en organiseerde samen met poppodium Eksit, het gratis New Pop
festival in het Zuiderpark; na een aantal afleveringen trok de Kunststichting zich in
1981 hieruit terug: ‘Mede om verstarring te vermijden werd besloten dat de vijfde
editie van New Pop de laatste zou zijn.’75 Een zomers gratis toegankelijk popfestival
werd in 1988 opnieuw opgezet als Metropolis in het Zuiderpark.
Van der Staays beleid toont gevoel voor de vernieuwingen die gaande waren, voor
de ‘tijdgeest’, zo men wil. De roep om vernieuwing klonk indertijd in de kunst, in
de maatschappij en in de politiek. Hoewel de artistieke vernieuwingsacties, zoals
Aktie Tomaat in het theater, de bezetting van de Nachtwachtzaal in het Rijksmuseum
Amsterdam door beeldend kunstenaars, de actie Notenkraker in de muziek, net als
provo, goeddeels aan Rotterdam voorbijgingen, werd de geest van vernieuwing wel
vaardig over de stad. Die bleek onder andere uit de hang onder beeldend kunstenaars
naar nieuwe beeldtalen, in het bijzonder pop art.76
Een vroeg project waaruit die betrokkenheid van de Kunststichting onder Van der
Staay bij de stad en de hang naar nieuwe uitingen spreekt, zijn de ‘stadsschilderingen’,
ook bekend als Townpainting 1972-1982. Het plan voor dat project kwam rond 1970
bij de Kunststichting op en het heeft ge-
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durende zijn looptijd tot begin jaren 80 ongeveer vijftig muurschilderingen en andere
werken ter verfraaiing van de stad opgeleverd.77 In de projecten van Stadsschilderen
was overleg en inspraak met de buurten een vast onderdeel; Rotterdamse kunstenaars
voerden de opdrachten uit, soms namen zij het initiatief daartoe. Kennelijk werkten
ze aan deze projecten met meer genoegen dan zij in 1970 hadden beleefd aan het
evenement C'70, waar hun inbreng ervan getuigt dat ze meer vertrouwen hadden in
de autonome kracht van hun kunst en dat ze zich in elk geval niet als vanzelfsprekend
wensten te schikken naar andermans buitenartistieke ideeën.78 Een terugblik op de
eerste periode van het project, waarvoor de Kunststichting in 1977 de Sikkensprijs
kreeg, beschrijft de achtergrond van het project onomwonden als resultaat van een
wending in het denken onder kunstenaars, met een impliciete verwijzing naar de
acties ‘Tomaat’, ‘Notenkraker’ en ‘Nachtwacht’. Aan het eind van het voorafgaande
decennium waren ‘kunstenaars, schrijvers filmers, akteurs en anderen’ tot het inzicht
gekomen dat het ‘maar eens afgelopen moet zijn met de grote scheiding die tot dan
toe heeft bestaan tussen “de kunsten” enerzijds en het grote publiek anderzijds.’79
Het project kan in rechtstreeks verband worden gezien met Van der Staays opvattingen
voor de Kunststichting: ontprovincialisering, het benadrukken van het internationale
karakter van Rotterdam - een Rotterdamse eigenheid, waardoor concurrentie met
Amsterdam onnodig is - én het tonen van een ‘“demokraties karakter” dat zich richt
zich tegen snobisme, standgevoel e.d.’80
De eerste twee decennia van cultuurbeleid in Rotterdam stonden in het teken van
letterlijke opbouw van culturele basisvoorzieningen en consolidatie. In de periode
van het directoraat van Van der Staay maakte de Kunststichting een sprong in haar
beleid en werkwijze door zich toe te leggen op vernieuwing, avant-garde en de
introductie van disciplines in - voor Rotterdam - relatief nieuwe presentatievormen.
De Kunststichting kreeg door Van der Staays ambities en dankzij de mogelijkheden
die hem werden geboden, de gelegenheid een positie in te nemen als initiatiefrijk
instituut. Uit de initiatieven die Van der Staay en de Kunststichting namen spreekt
elan en ze markeren een nieuw zelfbewustzijn en groei bij de Kunststichting en in
de sector. De gemeente betoonde zich ruimhartig en stelde de middelen daartoe
beschikbaar.
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De Kunststichting groeide in de periode Van der Staay in tien jaar tijd van een
organisatie met een handvol medewerkers en een budget van vierhonderdduizend
gulden, naar 70 medewerkers en een budget van bijna 10 miljoen gulden. Tot dat
medewerkersbestand behoorden ook de medewerkers van ‘buitenafdelingen’, zoals
de Lantaren en 't Venster, en de tentoonstellingszalen. Ondanks dat nogal wat
medewerkers op locatie werkten, knapte de Kunststichting uit de jas van de kantoren
in de Doelen. Om die nood te lenigen betrokken medewerkers noodkantoren in
barakken in een hoekje van het hertenkamp aan het Weena aan de zijde van het
Kruisplein. Het budget omvatte de kosten van de eigen activiteiten plus de subsidies
aan ‘derden’: instellingen, projecten, aankopen en opdrachten. De pioniersgeest en
dadendrang overheersten ter stimulering en ontwikkeling van het veld, men bekreunde
zich niet bijzonder over de opzet van een degelijk administratief apparaat, organisatie
of strakke protocollen. Na Van der Staays vertrek bij de Kunststichting in 1978
verscheen een publicatie met de niet mis te verstane titel Tien jaar groei.81
Van der Staays meest bekende wapenfeiten zijn de oprichting van Poetry
International en Film International. Tijdens zijn directoraat werden nieuwe secties
opgericht voor Dans (1971), Film (1971) en Architectuur (een aanloop in 1973, de
sectie trad in 1974 officieel aan). De sectie Film onderzocht op verzoek van de
gemeente de mogelijkheden voor een stedelijk filmbeleid, wat leidde tot de Filmnota
van 1972.82 Een van de conclusies is dat de mogelijkheden op het gebied van
filmproductie uitermate beperkt zijn omdat die hoge kosten met zich meebrengt en
het filmbedrijf vrijwel volledig op commerciële leest is geschoeid. Het aanbod van
buitenlandse ‘kwaliteitsproducties’ was relatief gering omdat ze weinig rendabel
zijn. Belangwekkende films waren bijgevolg nauwelijks in de bioscoop te zien. Een
stedelijk beleid zou wellicht in de distributie van dergelijke films een rol kunnen
spelen. De Kunststichting stelde voor een distributieapparaat op te zetten voor import
van belangwekkende films ten behoeve van een landelijk netwerk van onafhankelijke,
niet-commerciële filmhuizen. Dit is een van de basisgedachten waarop het Filmfestival
werd gebouwd: aankoop van rechten en distributie van titels. In 1971 nam de
Kunststichting ook het nieuwe medium video op in haar beleid. Video vond
aanvankelijk zijn plaats in het Lijnbaancentrum als artistiek en documentair medium.
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Het videocentrum zou in Rotterdam uitgroeien tot een (documentatie) medium voor
kunstenaars en vooral voor actiegroepen, zoals Actiegroep Het Oude Westen die
zich bijzonder sterk maakte voor stadsvernieuwing in die wijk.
In 1973 bracht de Kunststichting een netwerk van activiteiten van kunst in de
wijken tot stand. In samenwerking met de Stichting Musische Vorming Rotterdam
(SMVR) en het Rotterdams Philharmonisch Orkest werd een aanbod samengesteld
van muziek en theater, op het gebied van beeldende kunst vanaf 1975 aangevuld met
de Kijkkist en wijktentoonstellingen. Ook rekent men bij gelegenheid
Stadsschilderingen, de Grafische Werkplaats, het Videocentrum en de kreatieve
wijkwerkplaatsen tot wijkactiviteiten. Dat netwerk werd opgericht op vraag vanuit
de wijken, vooral vanuit de wijkaccommodaties die rond die tijd werden gerealiseerd.
Een aantal daarvan ontwikkelde zich tot ‘kultureel centrum’. Het beleid zou per 1
januari 1984 worden overgedragen aan de wijken.83 Op het gebied van de letteren
startte de Kunststichting de uitgave van publicaties van Rotterdamse schrijvers (de
Sonde-reeks); de gesubsidieerde poëziewinkel Woutertje Pieterse werd opgericht en
er was de WAR (Werkgroep Arbeidersliteratuur Rotterdam) die proza en poëzie van
arbeiders-literatoren stimuleerde. Ook publiceerde WAR boeken en/of pamfletten
met politieke onderwerpen en/of emancipatoire strekking, zoals censuur of
vrouwenportretten. De Rotterdamse Kunststichting Uitgeverij bracht ook enkele
tweetalige uitgaven van kinderboeken: Turks en Nederlands.84 Op het gebied van de
amateurkunst breidde de Kunststichting haar werkveld verder uit.

Het Museum van de nieuwe tijd
Minder bekend dan de festivals, maar minstens zo lang doorklinkend is Van der
Staays visie op het museumbestel. De vier tentoonstellingsruimtes van de Rotterdamse
Kunststichting hadden een eigen profiel: in de Expositiezaal-Zuid (of Kunstzaal-Zuid
of Zaal op Zuid) en in de tentoonstellingszaal in de Doelen waren tentoonstellingen
van het werk van Rotterdamse beeldend kunstenaars te zien en in Kunstzaal-Zuid
regelmatig ook thematentoonstellingen over maatschappelijke onderwerpen;
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vooruitstrevende beeldende kunst van Rotterdamse kunstenaars werd getoond in 't
Venster in de Gouvernestraat. Vanaf 1974 bracht Galerie 't Venster in Delfshaven
een programma van internationale avant-gardekunst; thematentoonstellingen voor
een breder publiek vonden plaats in het Lijnbaancentrum. De tweedeling 't
Venster-Lijnbaancentrum beviel Van der Staay wel. Kenners kwamen aan hun trekken
in 't Venster en een algemeen publiek, voor een groot deel winkelende passanten,
kon aan de Lijnbaan even binnenlopen. Het Lijnbaancentrum ontwikkelde zich onder
zijn hoofd Felix Valk tot een centrum voor experimentele tentoonstellingen. Die
liepen uiteen van schilderijen van 19e-eeuwse meesters zoals Rochussen en Laurens
Alma Tadema tot tuinkabouters als dragers van verbeelding en als symbool van de
onderdrukte mens, de Tour de France, een tentoonstelling rond stripverhalen,
bijvoorbeeld Kuifje, of Legoarchitectuur.
De gemeente stelde in 1974 een nieuwe Dienst Gemeentelijke Musea in om een
meer samenhangend beleid te kunnen voeren voor de vier gemeentelijke musea, voor
efficiënte gezamenlijke bedrijfsvoering en met betrekking tot het noodzakelijke
onderhoud van de gebouwen. De musea zelf vroegen uit ruimtenood om uitbreiding.
De musea werden in deze nieuwe Dienst samengebracht voor administratief en
bouwtechnisch beheer: Museum Boymans-van Beuningen, Maritiem Museum ‘Prins
Hendrik’, Historisch Museum Rotterdam en het Museum voor Land- en Volkenkunde.
De nieuwe structuur met een Dienst en de plannen voor bouwkundige ingrepen boden
de mogelijkheden om de opzet van het museumbestel te doordenken.85
In november 1974 verscheen de notitie Van der Staay: Een nieuwe blik op de
museumkwestie.86 In die notitie betoogt hij dat er nu gelegenheid is om de functie
van het museum te doordenken, meer dan uitsluitend plannen te maken voor fysieke
uitbreiding van de gebouwen: ‘of in dit geval de omvang van het bedrag geen
aanleiding geeft ons af te vragen of voor hetzelfde bedrag en de bijgaande moeite
niet een plan te ontwikkelen valt dat ook een argument ontlenen kan aan een innerlijk
betoog, in plaats van alleen een behoefte aan ruimte.’87
De functie van het museum in de samenleving verandert. Het is niet langer een
verzamelplaats van kunst en cultuur voor de elite, maar een instituut
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voor cultuuroverdracht en permanente educatie van de massa. Dit gegeven vergt een
andere visie en een andere aanpak in de presentaties. Impliciet levert Van der Staay
kritiek dat de musea vooral op zichzelf staande verzamelingen zijn waar de getoonde
objecten los staan van de leefwereld en dagelijkse interesses van het publiek. Van
der Staay houdt Museum Boymans-van Beuningen enigszins buiten de impliciete
kritiek van zijn betoog door op te merken dat Boymans ‘door zijn concentratie op
de werking van het kunstwerk minder aangetast wordt door vragen naar vernieuwing
van funkties.’ Met andere woorden: doordat de collectie van Boymans draait om
artistieke artefacten waaraan kennelijk autonome esthetische betekenissen kunnen
worden toegekend, staat die museumpresentatie meer op zichzelf dan die van de
andere musea. Van der Staay keert zich af van de andere collecties die zijn
voortgekomen uit de passie voor één bepaald onderwerp bij de oorspronkelijke
collectioneurs. Aangezien de musea openbare instituten zijn is verandering geboden,
want de ‘emanciperende massa heeft een moreel recht op musea.’ Als centra voor
cultuuroverdracht dienen de musea hun educatieve en voorlichtende activiteiten te
verbinden aan hun collecties, maar ze kunnen niet - zoals het Lijnbaancentrum louter experimenteel van opzet zijn. Van der Staays ideeën rusten op gedachten van
ontwikkeling en emancipatie, evenzogoed als de bevordering van muzische vorming.
Van der Staay oppert een reeks nieuwe musea die recht doet aan de veranderde
samenleving en aan de belangstelling van haar burgers voor kennis over alle aspecten
van het bestaan die hij veronderstelt: museum van de uitvindingen, van de ambachten,
van de volken, van de mens, de natuur en het wonen, van het lichaam en het eten en
van de laatste dingen. Die musea dienen zo te zijn ingericht dat de functie van de
objecten in de cultuur en hun samenhang met het dagelijks leven duidelijk wordt.
Ook beschrijft Van der Staay dat het recreatieve element een belangrijke plaats moet
hebben. Hij noemt het Park bij de Euromast als locatie voor die musea. Ook moet
er een experimenteercentrum komen, een expositieruimte voor actualiteit. In het park
zouden ook restaurants moeten komen, crèches, kinderspeelplaatsen, eventueel
overnachtingsmogelijkheden, een ‘volkspark voor de cultuur’. Andere bijbehorende
gebouwen (depot, administratie, instituutsfaciliteiten) worden elders ondergebracht
zodat ze niet storen bij de publieksfunctie.
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Zo beschreven, lijkt het plan een druk bezet Park te behelzen, maar zoals Van der
Staay het toelicht, ging het erom een lint van museale paviljoens te leggen vanaf het
Eendrachtsplein óver de Westzeedijk heen naar het Park. Op die manier zou de
verbinding tussen het station naar de rivier tot stand worden gebracht. Er zijn indertijd
door medewerkers van Gemeentewerken schetsen gemaakt voor deze opzet in beide
parken.
In mei 1976 volgde een nadere uiteenzetting van Van der Staays gedachten over
musea in zijn lezing Het nieuwe museum.88 Een groot deel van die tekst wijdt hij
aan zijn visie op het ontstaan van de massacultuur als fenomeen, vanuit de basis van
de samenleving, een visie die in gedachtengang toen al door de commercie is
overgenomen. De musea moeten proefondervindelijk nieuwe manieren vinden om
met de massa te communiceren. Nu het publiek door de commercie zo goed wordt
bediend voldoen traditionele presentatievormen niet langer. Presentaties met nieuwe
technologieën zijn nodig om de huidige tijd recht te doen en om bij te blijven. Van
der Staay haalt het Lijnbaancentrum aan als voorbeeld en als een bruikbaar model
om cultuur voor de massa toegankelijk te maken.
Drie van de Rotterdamse musea zien Van der Staays ideeën als een aantasting van
hun werkterrein (verzamelen, presenteren, restaureren, beschrijven) en als een
ontkenning van hun bereidheid om met beperkte middelen een breder publiek te
zoeken. Vooral de directeur van Museum Boymans-van Beuningen, J.C. Ebbinge
Wubben, ervoer Van der Staays opvatting als een aantasting van het zelfstandige
bestaansrecht van de kunst, hij achtte het plan funest voor de kunst en dus voor het
museum. Het museumbeleid zou daarin ondergeschikt zijn gemaakt aan educatie,
persoonlijke beinvloeding of zelfs indoctrinatie, waar die bij cultuuroverdracht juist
moet worden uitgesloten.
De nieuwe in 1974 aangetreden wethouder Kunstzaken Jan Riezenkamp, had
belangstelling voor het plan en de gemeenteraad steunde hem. De gedachte van
volksopvoeding sloot aan bij ideeën van een maakbare samenleving. Riezenkamp
stelde een Stuurgroep Museumbeleid in met de directies van de musea, Adriaan van
der Staay en Felix Valk van het Lijnbaancentrum en Jan van Gorkom, het voormalige
hoofd Kunstzaken, toen directeur van het Museum voor Land- en Volkenkunde. Dit
resulteerde in september 1977 in Museumplan I.89 Dat plan pleit onder andere voor

89

‘Museumplan Rotterdam; Schets voor een gezamenlijke toekomst’; Rotterdam 16 september
1977
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een combinatie van educatie en recreatie, musea voor de bevolking als geheel, een
rationele ordening in collectievorming en aandacht voor presentatie. De commissie
Kunstzaken kon ermee instemmen en zij gaf de Stuurgroep opdracht de
realiseringsmogelijkheden te onderzoeken. Wel waren er in de gemeenteraad leden
die niet overtuigd waren van de verwoorde visie op massacultuur.
Pas nadat de nieuwe directeur Wim Beeren was aangetreden bij Museum
Boymans-van Beuningen vatte men dit onderwerp weer op. Dr. W.A.L. Beeren
(1928-2000) stond bekend als modern, op vernieuwende kunsten gericht en een
geleerd man. Hij had onder andere bekendheid verworven door zijn tentoonstelling
Sonsbeek buiten de perken in 1971 waarin hij land-art in Nederland introduceerde.
Beeren trad op 1 maart 1978 aan, op tijd om zijn invloed te doen gelden op het
vervolg: Museumplan II dat verscheen in juni 1978.90 In de visie van Beeren en de
nieuwe directeur van het Maritiem Museum ‘Prins Hendrik’, Pieter van Empelen,
leunde het plan te veel op ideeën uit de jaren 70: de uitvoering zou leiden tot musea
met een al te sterk educatieve component die binnen tien jaar achterhaald zou zijn.
Beeren bestempelde de ideeën achter Van der Staays museumplan zelfs als ‘een
melige middenstandsfilosofie’.91 In de visie van Beeren was educatie zeker zinvol,
maar altijd in samenhang met een gericht verzamel- en tentoonstellingsbeleid. Beeren
en Van Empelen wisten hun stempel te drukken op Museumplan II, dat vrijwel niets
gemeen heeft met Museumplan I. De museumkwestie was op scherp komen te staan:
educatie van de massa uit ideologische overwegingen versus het museum als
instrument van cultuuroverdracht waaraan impliciet een vormende waarde wordt
toegeschreven. De bezwaren overtuigden wethouder Vermeulen, de opvolger van
Riezenkamp, en de commissie Kunstzaken. De gemeenteraad koos voor de
meerderheidsopvatting in Museumplan II.
Het huidige cluster musea en de inrichting van het Museumpark toont evenwel
oppervlakkige gelijkenis met het plan van Van der Staay met de reeks Boijmans,
Chabot Museum, NAi, Kunsthal, de plaats waar Van der Staay een nieuw Museum
voor Land- en Volkenkunde zag, het Natuurhistorisch Museum Rotterdam - en
terzijde het Maritiem Museum Rotterdam en het Wereldmuseum. Het meest zichtbare
verschil tussen de huidige toestand en het plan van Van der Staay is dat er geen
paviljoens
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zijn gerealiseerd in het tussenliggende gebied. Een wezenlijk verschil is dat de functies
van de musea strikt binnen hun eigen vak- en collectiespecialismen zijn gebleven en
dat zij niet zo breed zijn ingevuld als het plan beoogde. De musea hielden hun
specifieke programma, verzamel- en tentoonstellingsbeleid; de brede samenhang
van de verzamelingen en de verweving van betekenissen en hun relatie tot het
dagelijks leven is niet gerealiseerd. De discussie over de rol en betekenis van
museumpresentaties in relatie tot de belevingswereld van potentiële bezoekers is in
de tussentijd echter niet verstomd, zoals blijkt uit de recente discussies omtrent een
mogelijk Nationaal Historisch Museum en in Rotterdam de plannen voor een nieuw
stadsmuseum.
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[paralleltekst, p. 50]

Toenemend zelfbewust, groei
Adriaan J. van der Staay was vóór hij directeur werd van de Rotterdamse
Kunststichting hoofd, van de afdeling onderzoek van het ministerie van Cultuur,
Recreatie en Maatschappelijk werk. Naast zijn werk als cultuursocioloog was hij
actief betrokken bij vooruitstrevende kunstkringen. Van der Staay was deelnemer
bij de Vrije Academie in Den Haag en hij had daar de cultuurpolitieke afdeling helpen
opzetten. De Vrije Academie was indertijd, onder leiding van George Lampe, een
vooruitstrevend bolwerk in zowel artistieke als ideologische zin. Van der Staay was
ook lid van de adviescommissie van de Amsterdamse Kunstraad en hij beschikte
over contacten binnen de avant-gardebeweging in Amsterdam, Den Haag en
Rotterdam. Zo kende hij Simon Vinkenoog, Luud Schimmelpennink en Roel van
Duijn en via hen was hij op de hoogte van - en zijdelings betrokken bij - Sigma,
‘eksperimenteel sentrum’ in Amsterdam dat in 1966 en 1967 popmuziek, kunst,
poëzie en happenings uit de hoek van provo en Fluxus bracht.
Via zijn werk op het ministerie was Van der Staay bekend met het onderzoek naar
de weerspannige jeugd door Wouter Buikhuisen, dat resulteerde in diens proefschrift
Achtergronden van nozemgedrag (Assen, 1965). Daarin gebruikte Buikhuisen de
term provo als aanduiding van het provocatieve gedrag, een term die door de
betreffende jongeren als geuzennaam werd aangenomen. Via zijn betrokkenheid bij
de Vrije Academie in Den Haag kon Van der Staay daar een informele ontmoeting
bewerkstellingen
[paralleltekst, p. 51]
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tussen provo's en ‘het gezag’, in de persoon van Cees Egas, indertijd staatssecretaris
van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk (belast met maatschappelijk werk).
In de pauze van die bijeenkomst zou Egas tegen Van der Staay hebben gezegd ‘Die
jongens denken net zoals ik toen ik 17 was.’ De herkenning van de provomentaliteit
door Egas, zorgde ervoor dat hij te boek is komen te staan als een van de eerste
gezagsdragers die begrip toonde voor de opvattingen van provo. Zelfs zó dat Egas
korte tijd kampioen van de provobeweging was.10
Tot Van der Staays werk op het departement hoorde onderzoek naar andere nieuwe
groepen, specifiek buitenlandse arbeiders; ook had hij onderzoek geleid naar de
positie van Ambonezen. Van der Staay schrijft zijn internationale oriëntatie mede
toe aan zijn achtergrond: van jongs af aan is hij in contact geweest met buitenlandse
medewerkers in de werkomgeving van zijn vader (bij Philips) en met het ouderlijk
gezin heeft hij in het buitenland gewoond.11 Hoewel het multiculturele kunstbeleid
van de Kunststichting pas jaren na Van der Staays directeurschap onder die naam
gestalte kreeg, kan misschien in deze internationale oriëntatie een kiem worden
gevonden voor het belang dat de Kunststichting zou gaan hechten aan interculturaliteit.
Van der Staays achtergrond als socioloog kwam onder andere tot uiting in de
jaarverslagen van de Kunststichting waarin gedurende een aantal jaar een hoofdstuk
was opgenomen met ‘Kunstfeiten’, waaronder uitkomsten van uiteenlopende
publieksonderzoeken. In zijn latere loopbaan, aanvankelijk bij het Sociaal en Cultureel
Planbureau, daarna en zeker na zijn pensionering,
[paralleltekst, p. 52]
heeft Van der Staay zijn internationale en interculture opvattingen uitgedragen in
bijdragen aan debatten en in publicaties.12 Wellicht het meest sprekend is Van der
Staays jarenlange betrokkenheid bij het Prins Claus Fonds, onder meer als lid van
het comité dat de Prins Clausprijzen toekent.
Van der Staays ambitie was om Rotterdam zijn internationale positie beter te laten
benutten, teneinde het culturele leven te verstevigen en het niveau te verhogen. Als
tweede stimulans voor dat beleid noemde Van der Staay dat Rotterdam weinig tradities
heeft en dus van nature open kan staan voor het nieuwe. De gemeente koos rond die
tijd voor vernieuwing als passend bij de stad. Voor Van der Staay lag het voor de
hand in zijn kunstbeleid te kiezen voor avant-garde.13 Provincialisme stond Van der
Staay tegen. Hij trof in Rotterdam een stad aan met een behoudende cultuur, zowel
in bestuurskringen als in het culturele aanbod.14 Hij richtte zich op nieuwe, eigentijdse
cultuurvormen en aanbod in de wijken. Hij zag, naast zijn ambities om artistieke
avant-garde te presenteren in de stad, in dat de popcultuur meer was dan een
kortstondige vlaag. Dat zij zich integendeel ontwikkelde tot een genre dat stimulansen
en accommodaties verdiende. En hij zag dat onder jongeren andere voorkeuren
ontstonden.
Als voorbeeld voor de behoudende opvattingen haalt Van der Staay aan dat er in
het bestuur van de Kunststichting grote weerstand was om (moderne) dans te
stimuleren. Moderne dans zou in Rotterdam geen kans hebben, men vond moderne
dansers en dansliefhebbers maar ‘rare lui.’15 Niettemin richtte hij met onder anderen
Corrie Hartong, danser, danspeda[paralleltekst, p. 53]
goog en oud-directeur van de Rotterdamse Dansschool, binnen de Kunststichting
in 1971 de sectie Dans op. Ook de sectie Film dateert uit 1971, waarin Huub Bals,
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de latere voorman van het Filmfestival zitting had. Van der Staays meest bekende
wapenfeiten voor het Rotterdamse kunsten cultuurklimaat zijn de oprichting van
Poetry International en Film International, nu beter bekend als het International Film
Festival Rotterdam.
Poetry International werd op voorstel van Van der Staay georganiseerd, omdat hij
poëzie bij uitstek passend vond voor ‘een prozaïsche stad als Rotterdam.’16 De
organisatie lag in eerste instantie bij het Propo- (Proza en poëzie)secretariaat, bij de
voorzitter van Propo, later de secretaris van de sectie Letteren, Martin Mooij. Mooij
was lange jaren het gezicht van Poetry International. Al spoedig nam de omvang van
het werk voor Poetry toe. Aad Nuis, dichter, politicus en later staatssecretaris van
cultuur en in 1970 en 1971 lid van de sectie Letteren van de Kunststichting, kwam
op het idee om de voorgedragen gedichten, met vertaling, te vermenigvuldigen op toen nog - stencil, later in gedrukte publicaties. Al spoedig werd binnen Poetry het
vertaalproject opgezet, in het bijzonder voor poëzie in kleine of bedreigde talen.
Poetry richtte zich vanaf het begin op de ontwikkeling van informele internationale
netwerken. De organisatie spande zich in om het werk van om politieke redenen
vervolgde dichters te presenteren. Het festival werd een paradepaardje van de
Kunststichting, in financieel opzicht echter ook een zorgenkind.
Film International is ontstaan uit een idee Van der Staay en de medewerker film
van de Kunststichting, Frank Visbeen.
[paralleltekst, p. 54]
Het was de tijd van de opkomst van de filmhuizen; de filmliga's bestonden nog,
evenals de filmkeuring. De ‘artistieke film’ werd relatief weinig vertoond in de
gewone bioscopen. Uit de publieksenquête in 1969 was naar voren gekomen dat men
in het culturele menu film miste. Huub Bals, ervaren programmeur in het filmbedrijf,
die in Utrecht al een klein festival organiseerde, werd aangetrokken om het festival
inhoudelijk op te zetten. De eerste editie van Film International begon op 28 juni
1972 in de Calypsobioscoop aan de kop van de Mauritsweg. Het festival is nooit
officieel geopend omdat de wethouder dat weigerde ten overstaan van maar 17 man
in de zaal.17 Indertijd was George de Vos portefeuillehouder Kunstzaken (1922-1988;
KVP, van 1958 tot 1974 wethouder van Sociale Zaken en Volksgezondheid; van
1970 tot 1974 ook portefeuillehouder Kunstzaken).18 Films uit dat eerste programma
werden ook vertoond in filmhuis 't Venster. Het AMJV-gebouw naast bioscoop
Calypso diende als festivalcentrum, bijvoorbeeld voor avonddiscussies. In Calypso
en 't Venster werden 31 films gedraaid, die in totaal ruim 4.500 [ook genoemd: 5.000]
bezoekers trokken.19
In Rotterdamse kringen werd het festival aanvankelijk met enige scepsis ontvangen
en men verwachtte dat het spoedig weer zou verdwijnen. De Kunststichting echter
zag mogelijkheden in de publieksvertoningen in het festival maar vooral de import,
aankoop van rechten en landelijke distributie, en zette door. Na enig geëxperimenteer
met de data, werd het festival met ingang van 1983 op de laatste dagen van januari
vastgelegd, eindigend in het eerste weekend van februari. Het programma breidde
zich uit en verspreidde zich over
[paralleltekst, p. 55]
de stad. Naast het publieksdeel van het festival was de aankoop van
vertoningsrechten van filmtitels en distributie daarvan het hoofddoel van de
organisatie. In de loop van de jaren heeft het Filmfestival honderden titels aangekocht
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die uiteindelijk een aanzienlijk deel van de collectie van het Nederlands Filmmuseum
vormen, onder andere de rechten voor Citizen Kane van Orson Welles, een tiental
films van Kurosawa en vele titels van Alfred Hitchcock. Tegen 1980 had het festival
ongeveer 300 films aangekocht; midden 1982 waren dat 425 titels.20
Van der Staay beschrijft dat zijn opvattingen over het museumbestel (elders in dit
hoofdstuk beschreven) het resultaat waren van zijn ambitie om de musea en de gehele
museale collectie in Rotterdam juist in haar samenhang tot een internationaal niveau
te doen stijgen. Hij achtte het van belang het museale aanbod te concentreren in één
gebied en het niet te versnipperen over een aantal locaties. Als voorbeeld noemt hij
het museumpark in Helsinki waar de nabijheid van een aantal musea een grote
meerwaarde inhoudt. Van der Staay was indertijd teleurgesteld dat de musea
tegenwerkten, vooral museum Boymans-van Beuningen en het Maritiem museum
‘Prins Hendrik’; het was niet zijn bedoeling om de musea te beknotten of een ervan
pootje te lichten.21 De aanvankelijke steun van wethouder Riezenkamp ging
uiteindelijk verloren in de wisselingen in het politieke en culturele veld.
Medio 1977 was Hugo Bongers aangesteld als medewerker van de afdeling
Kunstzaken op de secretarie. Hij was betrokken bij de ‘museumkwestie’: hij schreef
het belegstuk bij Museumnota
[paralleltekst, p. 56]
II. Sindsdien en ook door zijn verdere loopbaan in de museale wereld, is Bongers'
belangstelling voor het (Rotterdamse) museumbestel blijven bestaan en publiceert
hij erover, bijvoorbeeld in 2011 in zijn artikel ‘Een volkspark voor de cultuur’ over
dit museumplan van Van der Staay.22 In Bongers' beleving speelde áchter het
museumconflict een conflict over de positie van de Rotterdamse Kunststichting. Zij
was geruime tijd de enige denktank in de stad, als het om het formuleren van nieuw
cultuurbeleid ging, en de instellingen waren in zekere zin uitvoerders. In Bongers'
interpretatie keek de Kunststichting rond deze tijd zelfs een beetje op hen neer. In
de tweede helft van de jaren 70 echter werkten er in de sector een aantal cracks zoals
Franz Marijnen (regisseur bij het Ro Theater), Pieter van Empelen in het Maritiem
Museum ‘Prins Hendrik’ en Wim Beeren in Museum Boymans-van Beuningen.
Dezen hadden geen begeleiders, laat staan wijsneuzige oppassers nodig. Misschien
speelde ook een rol dat Van der Staay in zijn enthousiasme en zijn successen als de
man die de kunstsector stimuleerde, zich had gewaagd op het terrein van de musea,
waar hij strikt gesproken geen zeggenschap had. Met de aanstelling van Wim Beeren
bij het museum in 1978 werd de sector versterkt met een intellectueel zwaargewicht.
In Wim Beeren vond Van der Staay een ‘formidabele tegenstander.’23
De vrijheid van de kunstprogrammering door de Kunststichting kwam in 1975 in
het geding in een relletje rondom Galerie 't Venster in Delfshaven. Die galerie
presenteerde internationale avant-gardekunst in een programma dat werd samengesteld
door zijn artistiek leider, Kunststichting-medewerker Gosse
[paralleltekst, p. 57]
Oosterhof. Het programma bracht werk van kunstenaars die nu algemeen worden
gezien als belangrijke kunstenaars van de twintigste eeuw, maar waarvan indertijd
nog weinigen hadden gehoord of waarvan men de artistieke betekenis nog niet zag,
bijvoorbeeld Anselm Kiefer en Giuseppe Penone. Voor wethouder Riezenkamp
overschreed 't Venster de grens van wat betamelijk is om met publieke middelen te
presenteren, mede gezien de kosten in relatie tot de publieksbelangstelling. Op
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Riezenkamps gezag werd 't Venster gesloten. Dat was een beslissing waar hij nog
steeds achterstaat.24 Niettemin heropende Galerie 't Venster ruim een jaar later in een
pand aan de Oude Binnenweg, waar zij onder de vleugels van de Kunststichting nog
enige jaren haar vooruitstrevende tentoonstellingsbeleid voortzette met
tentoonstellingen van onder anderen Dahn/Dokoupil, Keith Haring, Anish Kapoor.
De galerie werd definitief gesloten toen kunsthuis Witte de With met een vergelijkbare
opdracht opende: hedendaagse internationale beeldende kunst. Gosse Oosterhof is
daarna nog geruime tijd werkzaam geweest bij Witte de With, onder de eerste directeur
Chris Dercon.
Jan Riezenkamp zegt, vele jaren later, dat hij het enigszins betreurt dat hij indertijd
niet krachtig heeft doorgepakt op het dossier van de musea, in de lijn van de plannen
van Van der Staay, hoewel hij de destijds genomen beslissing nog steeds terecht
vindt, omdat er binnen de gemeenteraad te weinig draagvlak voor was en omdat de
consequenties ervan niet te overzien waren.25 Indertijd hadden alle Rotterdamse
musea uitbreidingsplannen, in conventionele zin. Van der Staays museumopvatting
komt voort uit diens gevoel
[paralleltekst, p. 58]
voor de tijdgeest: de opkomst van de massamedia, toenemende behoefte onder het
publiek aan recreatie en een brede blik op musealiteit.
Riezenkamp is rond 2002, in zijn functie als directeur-generaal Cultuur en
Arbeidsvoorwaarden van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen
[tot en met 2002 meervoud, na 2003 enkelvoud], voorzitter geweest van een
stuurgroep die het voorstel maakte voor de Boulevard van het Actuele Verleden.26
Die Boulevard zou een instelling en netwerk moeten zijn die eigentijdse vraagstukken
presenteert tegen een historische achtergrond in een multidisciplinaire opzet door
middel van presentaties, (digitale) onderwijsprogramma's, rondreizende
tentoonstellingen, publicaties, discussiefora en uitzendingen via internet, radio en
tv. De Boulevard zou een fysieke plaats krijgen in een nieuw gebouw in het centrum
van Den Haag, maar zou geen groot instituut moeten worden, laat staan een museum.
Als voorbeeld noemt Riezenkamp het Exploratorium in San Francisco. Die instelling
heeft wel degelijk een omvangrijk fysiek huis, maar onderscheidt zich door uitgebreide
hands-on presentaties en on-line toegankelijkheid van alle mogelijke maatschappelijke,
culturele en wetenschappelijke onderwerpen. De opvatting achter de Boulevard komt
in de buurt van wat Van der Staay voor ogen lijkt te hebben gehad: toegang tot
informatie, fysieke objecten en kunstvoorwerpen op basis van de belangstellingssferen
van vele (groepen) burgers, verbonden aan hun belevingswereld. Voor Riezenkamp
is het begrip ‘museum’ geleidelijk aan verdacht geworden, vanwege de institutionele
betekenis daarvan.
[paralleltekst, p. 59]
Hier past een introductie van de persoon Hugo Bongers, die al is genoemd als
ambtenaar bij de afdeling Kunstzaken van de secretarie van Rotterdam en betrokken
bij de museumplannen. Aan de hand van zijn loopbaan zijn enkele ontwikkelingen
in gemeentelijk werk op het gebied van welzijn en vooral cultuur te volgen, in
samenhang met de opvattingen van hun tijd. Dat Hugo Bongers op 17-jarige leeftijd
in gemeentelijke dienst was getreden, in Delft, maakt hem tot een veteraan, die vele
wendingen heeft gezien. Gedurende zijn eerste periode bij de gemeente Rotterdam,
tussen 1977 en 1987, heeft hij aan de wieg gestaan van enkele invloedrijke nota's
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voor het kunsten cultuurbeleid in de stad, als hij ze al niet eigenhandig heeft
geschreven.
Hugo Bongers (1950) kwam medio 1977 in dienst bij de gemeente Rotterdam.
Voordien werkte hij bij de gemeente Dordrecht en daarvóór bij de gemeenten Leiden
en Delft. Na het behalen van zijn diploma HBS-A had hij, als gedreven krantenlezer
en bijzonder aangesproken door kunstrecensies, een aantal kranten aangeschreven
om een positie als kunstredacteur te verwerven. Toen hij na drie maanden nóg niet
was aangesteld als recensent, zocht hij (op aansporing van zijn moeder): ‘een baantje
bij de gemeente’. Bongers solliciteerde bij de gemeente Delft waar hij prompt werd
aangenomen. Per 1 november 1967 werd hij aangesteld als medewerker op de
secretarie van de gemeente Delft, bij de afdeling Stadsontwikkeling en Openbare
Werken, ‘In schaal 1.1.’27
[paralleltekst, p. 60]
Die afdeling was beleidsafdeling en grondbedrijf, met als een van de taken het
beheer van onroerend goed. Mede daartoe kon Bongers beschikken over sleutels van
leegstaande panden die ook als atelier aan kunstenaars werden uitgegeven. Met die
sleutels en door het kunstenaarscafé kreeg Bongers zijn eerste contacten in
kunstenaarskringen. Na twee jaar stapte hij over naar de afdeling culturele zaken van
de gemeente Leiden, van begin 1969 tot midden 1972, de tijd van de
universiteitsbezettingen. In Leiden verrichtte hij het ambtelijke vakwerk in de
cultuursector: subsidieverordeningen opstellen en optreden als secretaris van de
BKR-commissie. Terzelfder tijd volgde hij binnen zijn aanstelling in Delft en Leiden
de indertijd voor ambtenaren vereiste opleiding tot het diploma Gemeenteadministratie
(thans bestuursacademie). Een keer per week was er les in de oude HBS aan de
's-Gravendijkwal in Rotterdam, meestal voorafgegaan door een bezoekje aan een
van de nabijgelegen cafés door docenten en pupillen. In die opleiding lag het accent
op bestuursrecht en andere gemeentelijke wetten, akten en verordeningen. Het eerste
college betrof het ‘roetzwartekolen arrest’, de hinderwet avant la lettre. Er was ook
enige aandacht voor ruimtelijke ordening, onderwijswetgeving en strafrecht. De
opleiding Gemeenteadministratie bleek vertrekpunt en basis voor Bongers' latere
parttime studie Rechten aan de Universiteit van Utrecht, begin jaren 70. Bongers
heeft het meest belangstelling
[paralleltekst, p. 61]
voor bestuursrecht; in strafrecht gaat het altijd om één individu, civiel recht vindt
hij saai. Bestuurs- en staatsrecht zijn gericht op de samenleving en de uitoefening
van openbaar bestuur. Het vak rechten spreekt hem aan vanwege de rechtlijnige en
abstraherende denkmethode die bij het vakgebied hoort, evenals goed schrijven.
Bongers: ‘De logica van een goed geschreven vonnis is boeiender dan een Vestdijk.’
Als denkbare alternatieve koers van zijn carrière kan hij zich achteraf beschouwd,
een functie als wetgevingsjurist voorstellen: wetteksten schrijven. ‘Goed schrijven,
beetje wrikken, provoceren. Dialectiek is nodig.’28
Al vroeg na zijn schoolperiode betrad Hugo Bongers ook het informele circuit van
de cultuur. Hij richtte in Delft met een paar studenten in zo'n leegstaand pand waar
hij toegang toe had, het popcentrum De Eland op. De Eland zat in een oude
fietsenfabriek in een 17e-eeuws pand aan een van de gedempte grachten, de Burgwal.29
Het was de tijd dat vanuit de ‘provadya?’-avonden, met alternatieve - lees: popmuziek
- aanvankelijk binnen het jongerenwerk, later de bekende poppodia ontstonden, zoals
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Paradiso in 1968.30 De sfeer in De Eland was provo en linksgeoriënteerd mede dankzij
de clientèle van studenten Bouwkunde aan de Technische Hogeschool, nu: de
Technische Universiteit. Het programma van De Eland bestond uiteindelijk uit: elke
donderdag film, vrijdag en zaterdag popmuziek (een genre dat overigens niet Bongers'
specifieke belangstelling heeft). Uiteraard werden er vloeistofdiashows
[paralleltekst, p. 62]
gehouden. Jazzmusicus Ben Webster trad er op en Cuby & the Blizzards. Het
filmprogramma toonde onder andere de films van Stan Brackhage, andere
arthousefilms, inclusief subgenres die indertijd als grensverleggend werden
beschouwd, bijvoorbeeld (soft)porno. Voor de kleinere en meer artistieke films waren
weinig vertoningsmogelijkheden, het gangbare aanbod bestond uit de grote,
commercieel geproduceerde publieksfilms. De Eland maakte zijn eigen
filmprogramma buiten dat circuit om en meende er goed aan te doen een officieel
filmhuis te worden. Uit deze ambitie kwam Bongers' eerste kennismaking met de
Rotterdamse Kunststichting voort. Om advies in te winnen reisden Hugo Bongers
en een paar van zijn maten naar de Kunststichting. Zij troffen daar begin jaren 70
als hoofd communicatie, tevens medewerker film en aanvankelijk de producent achter
het Filmfestival, Frank Visbeen. Visbeen was filmkenner en gaf enige jaren
gastcolleges film aan de Kunstacademie van Rotterdam. Frank Visbeen (1937- 1996)
was, in de beschrijving van Hugo Bongers: ‘een man in een zwart corduroy pak en
een zwarte coltrui, in een kamer vol met folders en uitkranten.’ Visbeen hoorde de
filmplannen voor De Eland aan en reageerde op sombere toon met: ‘Begin er nooit
aan, jongens, alleen maar ellende.’
Na drieëneenhalf jaar bij de gemeente Leiden was Hugo Bongers, van medio 1972
tot medio 1977, beleidsambtenaar voor kunst en cultuur, jeugdzaken en
samenlevingsopbouw op de secretarie
[paralleltekst, p. 63]
van de gemeente Dordrecht. Het was de tijd van het opbouwwerk en de
meerjarenplannen. De welzijnsplanning kwam op, waartoe cultuur werd gerekend.
Dit naar de opvattingen van de bewindslieden Van Doorn en Meijer, beiden als
bewindslieden richtinggevend voor het welzijns- en cultuurbeleid. Cultuur werd meer
en meer opgevat als onderdeel van welzijnsbeleid en in toenemende mate
instrumenteel ingezet ter bevordering van welzijn en participatie. Er werden sport-,
cultuur- en jeugdraden opgericht, ontvlochten uit de oude ambtelijke structuren, de
zogeheten functionele decentralisatie; stadhuisafdelingen werden ontmanteld. Het
sociale en culturele veld moest zichzelf gaan besturen via dergelijke raden, met een
ambtenaar als trait d'union met het bestuurlijk apparaat. Hugo Bongers vervulde zo'n
functie als stem van de wethouder, met een brede portefeuille ook op het gebied van
welzijnswerk, participatie, stadsvernieuwing, drugshulpverlening en agogische
onderwerpen. Ook was hij er secretaris van de commissie die de Beeldend Kunstenaars
Regeling uitvoerde: één keer per maand kunst in ontvangst nemen, wat gewoonlijk
uitliep op gesprekken met beeldend kunstenaars. Het was de periode waarin Hugo
Bongers ervaring opdeed in uiteenlopende werkvelden en circuits en als intermediair.
Ook verwierf hij zakelijk inzicht doordat hij regelmatig namens de gemeente zaken
deed met ministeriele afdelingen over subsidierelaties.
Naar zeggen van Hugo Bongers werd het na deze jaren van veel uiteenlopende
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onderwerpen tijd om zich te concentreren op één discipline, bij voorkeur kunst en
cultuur. In 1977 trad Hugo Bongers aan bij de afdeling Kunstzaken van Rotterdam,
waar ook Frans Hengeveld, het latere hoofd van die afdeling werkte. Naar Bongers'
zeggen was het George Lawson, die hij kende uit het politieke circuit als secretaris
van de PvdA-afdeling in Dordrecht, die hem de tip gaf daar te solliciteren; toenmalig
wethouder Jan Riezenkamp vertelt dat hij op Hugo Bongers heeft moeten inpraten
om hem over te halen naar Rotterdam te komen.
Een van de taken van Hugo Bongers in Rotterdam was onder andere om als ‘proco’,
projectcoördinator, vanuit Kunstzaken in de wijk te werken mét de bewoners,
bijvoorbeeld in de Taaldrukwerkplaats in het Oude Westen én om met hen de inspraak
over stadsvernieuwing ter hand te nemen. De proco's vielen rechtstreeks onder de
wethouder.
Bongers viel in Rotterdam midden in de museumkwestie, rond de tijd dat
Museumplan I werd afgerond. Een ándere eerste taak die Bongers in Rotterdam
toeviel was medewerking aan de kunstnota van wethouder Jan Riezenkamp, een nota
die nogal wat deining veroorzaakte.

Eindnoten:
10 Adriaan van der Staay in gesprek met de auteur; 13 juli 2011
11 Annemiek Neefjes, ‘De grootgrutter is op dit moment de dominante figuur in de Nederlandse
politiek’; interview met Adriaan van der Staay; 21 mei 2009;
http://www.literatuurplein.nl/rubriek.jsp?rubId=44; geraadpleegd medio 2011
12 Adriaan van der Staay, Wereldkoers; Culturele groei als mondiaal proces; Amsterdam/Antwerpen
2009
13 Van Adrichem (1987); p. 103. Adriaan van der Staay in gesprek met de auteur; 13 juli 2011
14 Adriaan van der Staay in gesprek met de auteur; 13 juli 2011
15 Idem
16 Idem
17 Jan Heijs en Frans Westra, Que Le Tigre Danse; Huub Bals a biography; Amsterdam 1996; p.
97
18 George de Vos wordt omgeschreven als een sociaal bewogen maar nuchter bestuurder. Over
zijn wethouderschap voor Kunstzaken is geschreven dat zijn nuchtere opstelling waardevol was
‘zodat men ook in die gevoelige en soms zelfs emotionele wereld kon beseffen dat het goed
werken is met een wethouder, zo reëel als een okkernoot.’ Mr. H.C.G.L. Polak, ‘George Zacharias
de Vos, 1922-1988’; in: C.O.A. Baron Schimmelpenninck van der Oije (red.), Rotterdams
Jaarboekje, 1989; 9e reeks, jrg. 7; Rotterdam (Gemeentearchief Rotterdam) 1989; p. 149-151;
p. 150
19 Heijs en Westra (1996); p. 98
20 Ibidem; p. 239
21 Van Adrichem (1987); p. 47-49
22 Hugo Bongers, ‘Een volkspark voor de cultuur’; in: E.A.G. van den Bent (red.), Rotterdams
Jaarboekje 2011, 11e reeks, jrg. 9; Rotterdam (Gemeentearchief Rotterdam) 2011; p. 198-215
23 Wil Heezen en Paul van de Laar, Ludo Pieters; Rode havenbaron, mecenas en vriend van
Gerard Reve; Rotterdam 2011; p. 183
24 Jan Riezenkamp in gesprek met de auteur; 27 juni 2011; Van Adrichem (1987); p. 87
25 Idem, beide als in bovenstaande noot
26 De stuurgroep was ingesteld door drs. L.M.L.H.A Hermans, minister van Onderwijs, Cultuur
en Wetenschappen. Leden waren: drs. J. Riezenkamp, directeur-generaal Cultuur en
Arbeidsvoorwaarden van het ministerie van OCenW (voorzitter); mr. J. Vrolijk,
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directeur-generaal Hoger Onderwijs en Wetenschappen van het ministerie van OCenW; dr.
M.W. van Boven, algemeen rijksarchivaris/directeur van het Nationaal Archief; dr. W. van
Drimmelen, algemeen directeur van de Koninklijke Bibliotheek; drs. A.J. Korteweg, directeur
van het Letterkundig Museum. Stuurgroep Boulevard van het Actuele Verleden. ir. B.P.A. van
Mil (eindredactie) et. al., ‘Boulevard van het Actuele Verleden’; Een initiatief tot verbinding
van heden en verleden; Den Haag 2002
(www.rijksoverheid.nl/...boulevard/brief2k-2002-doc-29348a.pdf)
Hugo Bongers in gesprek met de auteur; 24 december 2009
Idem
Op de locatie is nu Speakers gevestigd. Het lemma over de gemeente Delft vermeldt: ‘Vanaf
de jaren zeventig was hier het open jongerencentrum De Eland gevestigd. In de jaren negentig
werd het pand grondig verbouwd; waarna De Eland al snel ten onder ging. Het pand ging over
in particuliere handen en doet tegenwoordig dienst als café/restaurant/concertzaal/ theater voor
voornamelijk jongeren.’ http://nl.wikipedia.org/wiki/Delft; geraadpleegd januari 2010
Aanvankelijk mét vraagteken; losjes ‘voor de muziek’, samengesteld uit het Latijnse pro (voor)
en het Hindiwoord vadja (muziek); http://nl.wikipedia.org/wiki/Provadya; geraadpleegd medio
2011. Er is nog één filmhuis/podium dat in zijn naam die geschiedenis bewaart: Provadja in
Alkmaar (met een ‘j’ en zonder vraagteken).
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[Toneelbestel in Rotterdam]
1948

DE STORM VAN SHAKESPEARE DOOR HET ROTTERDAMS TONEEL IN DE REGIE VAN
PAUL STORM, GEVOLGD DOOR NA DE STORM, HERDENKINGSSPEL DOOR W.A.
WAGENER; VRIJDAG 3; ZATERDAG 4; ZONDAG 5 SEPTEMBER TER GELEGENHEID VAN
HET JUBILEUM VAN KONINGIN WILHELMINA, MAKER ONBEKEND. ROTTERDAMSCHE
SCHOUWBURG, ROTTERDAMSCHE KUNSTSTICHTING. AFFICHE, PREMIERE OP 1
SEPTEMBER 1948
(GAR III-1948-0229)

Van meet af aan beijverde de Rotterdamsche Kunststichting zich om een
stadstheatergezelschap op te richten. Dat bleek een langdurig en moeizaam proces.
Die geschiedenis vergt een studie op zich, zij omvat een wirwar van opeenvolgende
gezelschappen en artistiek leiders, verschillen van mening, gekonkel en soms ronduit
conflicten. Aan de hand van affiches volgt hier een schets op basis van verschillende
bronnen.1
Bij de oprichting van een stadsgezelschap in Rotterdam speelde ook het rijksbeleid
een rol. Het Rijk stelde subsidie ter beschikking op voorwaarde dat gemeentes
meefinancierden en dat de gezelschappen ook in andere steden zouden spelen.
Rotterdam wilde zijn stads-

1

Paul van de Laar, Stad van formaat. Geschiedenis van Rotterdam in de negentiende en
twintigste eeuw; Zwolle, Rotterdam 2000); p. 556-557 bevat een beknopte schets. Carin
Gaemers, Achter de schermen van de kunst. Rotterdamse Kunststichting 1945-1995; Rotterdam
1996 wijdt in de verschillende hoofdstukken paragrafen aan toneel: pp. 36-40; p. 70-74; p.
96-100; p. 130-138. Voorts de database van het Theater Instituut Nederland:
http://wiki.theaterencyclopedie.nl/wiki
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toneelgezelschap niet volledig uit eigen middelen financieren. De vereiste
uitwisseling- of reisverplichting was een struikelblok. Het kon een rol spelen dat
medewerkers niet in Rotterdam woonden en de gezelschappen mede daardoor te
weinig binding met de stad zouden hebben. Ook is er een gezelschap geweest dat
omdát het uitsluitend uit Rotterdammers bestond en niet was ingericht op reizen, niet
door de Kunststichting werd gesubsidieerd: in het seizoen 1952-1953 de Rotterdamse
Comedie, met Anna Blaman als dramaturge.2
In november 1945 werd de Stichting Amsterdams Rotterdams Toneel (S.T.A.R.T.)
opgericht, door acteurs en regisseurs uit beide steden. De Kunststichting was niet
overtuigd van het artistieke niveau van S.T.A.R.T. en achtte het bezwaarlijk dat de
medewerkers relatief weinig binding hadden met Rotterdam. De Kunststichting nam
medio 1947 het initiatief tot een nieuw gezelschap: het Rotterdams Toneel, dat in
hetzelfde jaar begon met de bespeling van de Schouwburg. Tot en met 1951 was het
Rotterdams Toneel onderdeel van de organisatie van de Kunststichting. Het verslag
van de verrichtingen van het gezelschap was een paragraaf in het jaarverslag van de
Kunststichting. Daarna werd het Rotterdams Toneel een zelfstandige stichting en
kwam er een einde aan die directe relatie. Het Rotterdams Toneel vond weerklank
bij publiek en pers. Artistiek leider en regisseur Ton Lutz introduceerde toneelstukken
van Hugo Claus: Een bruid in de morgen (geschreven 1953; door het Rotterdams
Toneel in première gebracht in 1955).
Na een hoogoplopend conflict in 1959 en 1960 over de aanstelling en salariëring
van (nieuwe) artistiek leiders, begon in seizoen 1962-1963 een nieuw gezelschap:
het Nieuw Rotterdams Toneel.3 De ambitie van de nieuwe directie, deels afkomstig
van toneelgroep Theater in Arnhem was om het gezelschap te verankeren in de stad,
scholen te bezoeken en bedrijven te laten deelnemen aan evenementen. Naast
gevestigd repertoire zou het stukken spelen met een eigentijdse maatschappelijke
achtergrond. Het Nieuw Rotterdams Toneel zou blijven bestaan tot 1971. Er was een
band tussen de Kunststichting en het gezelschap in de vorm van subsidieverstrekking
zolang de Kunststichting de beschikbare accommodaties programmeerde en
exploiteerde tot en met 1965. Daarna, toen de theaters waren ondergebracht bij de
nieuwe Dienst Gemeentelijke Kunstgebouwen, verdwijnen de lijsten met de
theatervoorstellingen uit de jaarverslagen. In de jaren daarna worden de incidenteel
verstrekte subsidies aan gezelschappen vermeld, met de titel van de productie.

2

3

Van de Laar (2000); p. 556. Johan Huijts, ‘De Lantaren’ in: Gerrit Borgers, J. Daniskas et
al., Tien jaar groei; Opmerkingen bij het vertrek van RKS-directeur Adriaan J. van der Staay;
Rotterdam (Sonde Special Rotterdamse Kunststichting) 1979; p. 30-32
Gaemers (1996); p. 97-99
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1957

DECORS VOOR ROTTERDAM. HET ROTTERDAMS TONEEL, MAKER ONBEKEND.
LIJNBAANZAAL, ROTTERDAMSE KUNSTSTICHTING. AFFICHE, 21-26 SEPTEMBER 1957
(GAR IX-1957-0317)
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1960 & 1962

MY FAIR LADY, DE NEDERLANDSE PRODUCTIE GEBASEERD OP BERNARD SHAW'S
PYGMALION, REGIE SVEN AGE LARSEN, PAUL STEENBERGEN, MET JOHAN KAART,
MARGRIET DE GROOT, WIM SONNEVELD, ONTWERP AD WERNER (1925). LUXOR
THEATER, ROTTERDAMSE KUNSTSTICHTING. AFFICHE, PREMIERE OP 1 OKTOBER 1960
(GAR XIII-1960-0259)

My Fair Lady speelde in het Luxor Theater van 1 oktober tot 31 december 1960;
in het seizoen 1961-1962 stond de voorstelling tien maanden in Theater Carré in
Amsterdam; tot slot was er nog een serie voorstellingen in het Luxor Theater, van
15 september tot en met 10 oktober 1962. In totaal is deze productie 702 keer
gespeeld.
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1962

GAAT U SAMEN MINSTENS 3 X PER JAAR NAAR DE SCHOUWBURG? DAN IS EEN
COUPONBOEKJE VOORDELIG VOOR U, VOOR SEIZOEN 1962-1963, MAKER ONBEKEND.
ROTTERDAMSE SCHOUWBURG, ROTTERDAMSE KUNSTSTICHTING. AFFICHE,
ZEEFDRUK, 1962
(GAR XV-1962-0418)

Om theaterbezoek te stimuleren voerde de Rotterdamse Kunststichting verschillende
soorten campagnes, bijvoorbeeld abonnementsreeksen voor bedrijven en
couponboekjes voor particulieren. Ook verzorgde de Kunststichting de uitgave van
programmafolders, waaronder ook de uitgaansagenda Magazijn. Daarnaast waren
er gratis toegankelijke evenementen, bijvoorbeeld in 1969 ‘Fijn voor niks uit’, in
1971 het ‘Knaakfesitival’ en in de jaren 1972-1974 ‘Knaakconcerten’.
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1969

FIJN VOOR NIKS UIT, THEATER INSTUIF IN; LUXOR, DE DOELEN, SCHOUWBURG,
PICCOLO, DE LANTAREN, DORUS CABARET, MAKER ONBEKEND. ROTTERDAMSE
KUNSTSTICHTING. AFFICHE, ZEEFDRUK, 11 OKTOBER 1969
(GAR XXII-1969-0293)
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1970

TONEEL IS COMMUNICATIE, MAKER ONBEKEND, NIEUW ROTTERDAMS TONEEL.
AFFICHE, ZEEFDRUK, 1970
(GAR XXII-1970-0197)

Het affiche Toneel is communicatie komt vermoedelijk voort uit de roerige tijden
in het theaterbestel rond de Aktie Tomaat uit het najaar van 1969. Jonge acteurs en
studenten van de Amsterdamse Toneelschool uitten hun ongenoegen over het gebrek
aan vernieuwing in de wijze van acteren of regisseren.1 Zoals blijkt uit de lemma's
op de online theaterencyclopedie van het Theater Instituut Nederland moest ook het
Nieuw Rotterdams Toneel het ontgelden.2 Het Nieuw Rotterdams Toneel verkeerde
in een overgangssituatie: kort na elkaar waren de artistiek leiders Richard Flink
(1929-1967) en Rob de Vries (1918-1969) overleden. John van de Rest (1940) die
in 1968 bij het gezelschap regisseerde, zette hun werk tot 1971 voort. Van de Rest
was betrokken geweest bij de oprichting van het vooruitstrevende en artistiek
vernieuwende Mickery Theater van Ritsaert ten Cate, aanvankelijk in Loenersloot,
later in Amsterdam. In Mickery regisseerde Van de Rest onder andere De Meiden
van Jean Genet, een omstreden stuk (uit 1947). In Rotterdam bracht Van de Rest
stukken van onder andere John Osborne en Bertolt Brecht.
Daarna volgde een nieuwe periode van onrust en wisselingen in het bestuur en
artistiek leiderschap bij het Nieuw Rotterdams Toneel. Na conflicten over de gewenste
diversiteit in het aanbod - en over geld - en twee adviezen van een commissie
Toneelbestel, werd de structuur van het Rotterdamse toneelbestel gewijzigd. De
Stichting Toneelraad werd opgericht die de programmering van de theaters op zich
nam en die via de commissie Toneelproductie ook zelf produceerde. De Dienst
Gemeentelijke Kunstgebouwen en de Rotterdamse Kunststichting droegen hun rol
als programmeurs voor de theaters, inclusief De Lantaren over. De Toneelraad werd
per 1973 ingesteld en in de loop van dat jaar werd de Stichting Nieuw Rotterdams
Toneel geliquideerd. Voor het seizoen 1973/1974 riep de Toneelraad via landelijke
advertenties theatermakers en gezelschappen op te solliciteren naar een plaats in het
Rotterdamse toneelbestel. Na die oproep kwamen (Studio's) Onafhankelijk Toneel
1
2

Lemma Aktie Tomaat: http://nl.wikipedia.org/wiki/Aktie_Tomaat.
In database Theater Instituut Nederland: http://wiki.theaterencyclopedie.nl/wiki/Aktie_tomaat.
En: http://wiki.theaterencyclopedie.nl/wiki/Canon:1969
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uit Amsterdam en Diskus uit Eindhoven naar Rotterdam, voor avant-garde producties
dan wel vormingstoneel. Het Onafhankelijk Toneel had aanvankelijk zijn thuisbasis
in De Lantaren, Diskus speelde in buurthuizen, scholen en fabrieken met
zelfgeschreven maatschappelijke stukken.3

3

Carin Gaemers, Achter de schermen van de kunst; Rotterdamse Kunststichting 1945-1995.
Rotterdam 1996; p. 133; p. 136-137
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1978

HET BALKON VAN JEAN GENET DOOR HET RO THEATER, REGIE FRANZ MARIJNEN,
MAKER ONBEKEND, ROTTERDAMSE SCHOUWBURG. AFFICHE, 2-9 SEPTEMBER 1978
(GAR XXIV-1978-0199)

In 1975 en 1976 produceerde de Vlaamse regisseur Franz Marijnen met zijn
Amerikaanse groep Camera Obscura twee voorstellingen in het Rotterdamse Piccolo
Theater, met medewerking van de Rotterdamse Toneelraad. Daarna werd hem
gevraagd om in Rotterdam opnieuw een repertoiregezelschap op te richten. Het
systeem van losse producties via de Toneelraad voldeed niet langer. Ook oefende
het ministerie van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk werk enige druk uit om
een nieuw gezelschap op te richten.1
Marijnen geldt als theater vernieuwer en hij was internationaal succesvol. Hij
experimenteerde in zijn voorstellingen met verschillende disciplines en media: theater,
dans, livemuziek, licht, visuele effecten en video.2 Zijn eerste grote regie in Rotterdam
was Het Liefdesconcilie van Oskar Panizza in 1976. De voorstelling was opzienbarend
vanwege de inhoud waarin God, de Duivel, Maria en een decadente paus hoofdrollen
hebben.
De voorstelling was ook geruchtmakend omdat er het ontzagwekkende bedrag
van een miljoen gulden voor was uitgetrokken (de voorstelling werd gerealiseerd
voor zevenhonderdduizend gulden). Daarna richtte Marijnen met steun van de
gemeente in 1977 het Ro Theater op, met een eigen staf en dertien spelers. Marijnen
was tot 1983 artistiek leider van het Ro Theater.
Na de opzet van het Ro Theater kwam het Rotterdamse toneelbestel in relatief
rustiger vaarwater: na decennia was een Rotterdams stadstheatergezelschap een feit,
opgezet door bemiddeling van de Toneelraad. Van 1984 tot en met 1991 waren Jos
1
2

Carin Gaemers, Achter de schermen van de kunst; Rotterdamse Kunststichting 1945-1995;
Rotterdam 1996; p. 137-138
Erwin Jans, Franz Marijnen; Brussel 2002; p. 6; p. 24-31
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Thie en Antoine Uitdehaag de artistiek leiders. Het Ro Theater had zijn thuisbasis
in de Rotterdamse Schouwburg en bracht daar zijn premières uit. In 1995 betrok het
Ro Theater zijn eigen gebouw aan de William Boothlaan.
Het Ro Theater speelde als openingsvoorstelling van de nieuwe Schouwburg in
1988 de opera Pol. Pol werd geschreven en geregisseerd door Antoine Uitdehaag en
Jos Thie naar het personage Polletje Piekhaar uit de boeken van Wim Iependaal, op
muziek van onder anderen Herman van Veen. De première en de officiële opening
van de Rotterdamse Schouwburg was op 14 april 1988. Later in dat eerste seizoen
in de nieuwe Schouwburg waren onder andere ook te zien voorstellingen door de
Royal Shakespeare Company uit Londen en de opera Nixon in China van John Adams
door De Nederlandse Opera.
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Hoofdstuk III
Bevlogenheid en nuchterheid 1978-1982
ONGETWIJFELD DE MEEST OPMERKELIJKE GEBEURTENIS IN
HET KUNSTBELEID IN ROTTERDAM IN 1978 WAS DE
VERSCHIJNING VAN EEN NOTA KUNSTBELEID VAN DE HAND
VAN PVDA-WETHOUDER FINANCIEN EN KUNSTZAKEN JAN
RIEZENKAMP (1944; VAN 1974-1978 MET DIE PORTEFEUILLE).
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De nota-Riezenkamp onderscheidt zich door de persoonlijke en ideologische toon,
bovendien verscheen ze als een verrassing voor de cultuursector en de politiek. Eind
februari 1978 verscheen Kunstbeleid in Rotterdam, deel 1: persoonlijke
beschouwingen, beter bekend als ‘de nota-Riezenkamp’.92 De eerste zin is in
Rotterdamse cultuurkringen legendarisch: ‘Dit is een politiek stuk.’93
De hoofddoelstelling van het cultuurbeleid volgens de nota is: ‘Het ter bereiking
van een rechtvaardige maatschappelijke orde, bevorderen van een permanent proces
van cultuurvernieuwing, gericht op het wegnemen van de oorzaken van economische
en culturele achterstands- en vervreemdingsverschijnselen, een en ander door het
stimuleren van het veranderingspotentieel en de identiteit van het individu zowel als
groep, het bewaken van de voorbeeldfunctie en het opheffen van belemmeringen in
processen van waardeoverdracht.’94 In de nota wordt cultuurbeleid zonder omhaal
aangeduid als vehikel voor maatschappijhervorming.
De nota was niet aangekondigd en zij was niet opgesteld - zoals gebruikelijk - na
consultatie van de instellingen. Zij was, hoewel ongebruikelijk genoeg gesteld in de
eerste persoon enkelvoud, ‘een ik-nota’, niet eigenhandig geschreven door de
wethouder maar door medewerkers van de afdeling Kunstzaken van de secretarie
Frans Hengeveld en Hugo Bongers, samen met George Lawson en Paul Mentzel.
Zij schreven de nota in opdracht van Riezenkamp op basis van overleg en
brainstormsessies in een iteratief proces: na zo'n sessie trokken de
secretariemedewerkers zich terug voor schrijfsessies in de dakfoyer van de Doelen,
en legden hun resultaten voor in een volgende sessie op de kamer van Riezenkamp.
De nota onderscheidt zich doordat zij expliciet een aanzet geeft tot een sturend
sociaal-democratisch kunstbeleid, en (kunst)beleid te schoeien op uitgesproken
ideologische leest. In deze jaren kende Rotterdam een volledig ‘rood’
gemeentebestuur, inclusief de opeenvolgende burgemeesters Van der Louw en Peper
(burgemeesters van Rotterdam, 1974 tot 1981, resp. 1982- 1998). Daarenboven was
het de tijd dat men overtuigd was van de maakbaarheid van de samenleving.
De nota tracht expliciet cultuurbeleid te sturen vanuit ideologische opvattingen.
In de nota zijn basisgedachten vervat over spreiding, educatie, en artistieke
vernieuwing als stuwende kracht voor maatschappelijke verandering. Ook duidt zij
aan dat (top)kunst een belangrijk element is in de beeldvorming van Rotterdam voor
buitenwacht en burgers, zij beschrijft de potentie van kunst en cultuur om bij te
dragen aan identificatie van bewoners met de stad, trots op de eigen stad en samenhang
tussen burgers, een begrip dat in later jaren zou worden aangeduid als sociale cohesie.
Een belangrijk
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aspect in de nota is ‘vorming’, een begrip dat onderhand niet langer een algemene
betekenis heeft. Het doelt op het indertijd gangbare vormingstheater waarin sociale
problematiek werd vóórgespeeld in voorstellingen vanuit de gedachte dat de
deelnemers of toeschouwers daardoor nader gevormd zouden worden met als uitkomst
emancipatie of actiebereidheid. Kunst- en cultuurprojecten met en voor bewoners
bestaan nog steeds, de begrippen zijn gewijzigd in ‘sociale sculptuur’ en ‘community
art’; een term als enpowerment draagt nog een kern van emancipatorische
doelstellingen in zich.
Dit was de periode dat kunstbeleid onderdeel zou gaan uitmaken van het
welzijnsbeleid. De nota valt op doordat zij aanstuurt op een herschikking van het
culturele veld, sterker: zij suggereert dat het culturele veld meer centralistisch zal
worden ingericht. En passant wordt de rol van de Kunststichting die tot dan toe min
of meer de vrije hand had in een groot deel van de kunstsector, gebreideld en
teruggebracht tot ‘regiecentrum’. De nota stelt de oprichting van een aantal
zogenoemde beleidsoverleggen in het vooruitzicht waar per sector verschillende
instellingen zouden worden gebundeld. Die beleidsoverleggen zouden worden
aangestuurd vanuit de afdeling Kunstzaken. De autonomie van instellingen zou op
die manier ietwat worden beperkt en de onafhankelijke vaksecties van de
Kunststichting zouden min of meer overbodig worden. Het wekt dan ook geen
verbazing dat deze ‘persoonlijke beschouwingen’ in de sector met reserve, zo niet
met afgrijzen werden begroet, niet in de laatste plaats bij de Kunststichting.
De nota is nog steeds lezenswaardig omdat zij licht werpt op dilemma's in
kunstbeleid in relatie tot (partij)politiek: de kwestie van legitimering van kunstbeleid
plus de wens die uit de tekst opklinkt om via kunstbeleid politieke en/of
welzijnsdoelen te verwerkelijken. Lezenswaardig is zij ook vanwege de gespierde
taal. ‘Uit hetgeen ik geschreven heb, zou u de conclusie kunnen trekken dat ik in de
overheid de enige waarborg zie voor vrijheid van culturele ontwikkeling. Dat is ook
zo. Zonder overheidsingrijpen verandert de maatschappij wel maar niet bij voorbaat
in de richting die gunstig afsteekt bij de bestaande. Zodra de overheid zich terugtrekt
heerst de wet van de jungle, het recht van de sterkste.’95
De nota toont een analytische blik op het veld dat zij poogt te ordenen, vertrekkend
vanuit een methodiek van systeemdenken. Die analyse - of men het ermee eens is of
niet - toont zwakke plekken in het weefsel in de Rotterdams cultuursector. In weerwil
van alle goede bedoelingen en inzet slaagt de kunst- en cultuursector er niet in een
meerderheid van de stadsbevolking te bereiken of te boeien, laat staan te verheffen.
De nota neemt impliciet als gegeven dat men het nu eenmaal niet iedereen naar
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de zin kan maken. Binnen het raamwerk van de nota gaat het vooral om de mogelijk
emancipatoire werking die kunst en cultuur kunnen hebben en - opnieuw of nog
steeds - ‘volksopvoeding’. De nota beweert dat niet expliciet maar bevat wel een
lichte suggestie als zou de organisatie van de sector als geheel en binnen de
afzonderlijke instellingen enigszins een rommeltje zijn, dat wil zeggen: zonder
onmiskenbaar meetbare doelstellingen, resultaten of concrete outcome. Voor wat
betreft de Kunststichting kan, gezien haar ontwikkeling zoals geschetst in de
voorgaande hoofdstukken, haar structuur zo worden omschreven: dat zij een
organisatie is waar vele lijnen samenkomen, die niet strak protocollair maar veeleer
bevlogen wordt geleid.
Het onderdeel van de nota dat in de sector de meeste bevreemding moet hebben
gewekt, is de doelstellingenhiërarchie waarmee zij besluit. Door deze opzet maakt
de nota, naast zijn bevlogen toon, een zakelijke indruk. Voor de ontvangst van de
nota was het niet gunstig dat de doelstellingenhiërarchie associaties opriep met als
‘rechts’ bestempelde vakgebieden zoals economie en rechtsgeleerdheid. En dat uit
de koker van een linkse wethouder.
De nota leidde tot gekrakeel, zowel binnen het gemeentebestuur als in het culturele
veld. Er was in het culturele veld weliswaar instemming met de teneur van
maatschappelijke betrokkenheid, maar de ideologische kant werd als veel te
verregaand gezien. De ordening in rationele modellen kon op weinig bijval rekenen.
Die werd als dirigistisch ervaren.
De inleiding van de nota schetst in goeddeels abstracte termen een tafereel van
veranderingen in de kunstwereld, in Rotterdam. De uitkomst is dat nu een
richtinggevende visie noodzakelijk is, gebouwd op sociaal-democratische opvattingen.
Aan de hand van enkele voorbeelden schetst de inleiding wat een wethouder vermag
inzake kunstbeleid: langzame veranderingen en koerscorrecties ter verruiming. Dit
onder verwijzing naar de discussie over het museumbeleid (zoals besproken in het
vorige hoofdstuk), de reorganisatie van de muziekschool en de plaats van de Stichting
Musische Vorming en nog enige voorbeelden. Het eerste hoofdstuk komt dicht bij
een ideologische beginselverklaring. Het beschrijft dat, als consequentie van een
kapitalistische cultuur, negatieve verschijnselen optreden: ‘vervlakking, versuffing,
vereenzaming en vervreemding.’96 Het hoofdstuk onderstreept de overtuiging dat de
maatschappij via beleid kan worden veranderd. In zijn redenering benoemt het stuk
een drietal dilemma's waarvoor een bestuurder (van sociaal-democratische huize)
zich geplaatst ziet. De dilemma's zijn:
• In hoeverre de overheid de individuele keuzevrijheid het primaat geeft of dat
kiest zij voor paternalisme.
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• Indien de overheid kiest voor keuzevrijheid, of de richting die de vrijheid neemt
toch niet van overheidswege gecorrigeerd moet kunnen worden. De conclusie
is dat de overheid niet kan dwingen maar zij kan wel voorbeelden stellen. Kunst
is daarbij van belang omdat zij een vorm is van ‘waardeoverdracht’.
• Of in het geval de overheid voorbeelden stelt, zij uitsluitend kunstuitingen met
sociaaldemocratische waarden ten voorbeeld dient te stellen. Het antwoord op
deze vraag is eenvoudig ‘Ik voel daar niet veel voor. Mijn heilstaat wordt niet
alleen door sociaal-democraten bevolkt - ik moet er niet aan denken.’97 Niettemin
koerst de tekst af op een ‘totaalstreven naar veranderingen als ze maar voorbeeld
kunnen zijn voor beter gedrag.’98
De nota stelt acht voorwaarden voor een dergelijke koers en voor kunstproductie.99
1. De noodzaak van voorhoede en research voor ontwikkeling.
2. De noodzaak om de inhoud over te brengen in goede vorm(geving), waaraan
gekoppeld het voorbeeld: ‘Vormingstoneel is pas goed is als het ook goed
vormgegeven toneel is.’
3. Topkwaliteit is nastrevenswaardig, maar die kan alleen werkzaam zijn als er
ook een uitgestrekte onderbouw is aan publiek en groepen; ontwikkeling moet
ook worden gestimuleerd in (sub)culturen. In dat verband noemt de nota
uitdrukkelijk de - toen nog - 10% van de Rotterdamse bevolking die ‘een totaal
andere culturele traditie’ heeft.
4. Productie en vernieuwing van de kunst ook op amateuristisch en
semiprofessioneel niveau - waardoor ‘aanvaardbare kunstuitingen van elders
en vroeger’ toegankelijk worden voor een groot publiek. En dat dan ‘in de
context van de actualiteit’. De opmerking doelt op technologische ontwikkelingen
en presentatietechnieken uit commercieel aanbod en massacultuur. De overheid
moet niet de fout maken de commerciële cultuur te negeren of af te wijzen.
5. De kunstinstellingen dienen zich niet op te stellen als neutrale intermediairs,
maar zij dienen experiment en vernieuwing te stimuleren.
6. Kunstbeleid is gericht op het individu en niet op de massa; het individu echter
is goed te bereiken via een belevenis als hij is opgenomen ín de massa, met
andere woorden via festivals en evenementen.
7. ‘Rotterdam-promotie-aspecten’: de trots op Rotterdamse instellingen en prestaties
kan een gevoel van identiteit bevorderen, daarbij worden ook, als mogelijke
aanjagers van lokale trots, de succesvolle prestaties van voetbalclubs genoemd.
Wijkgebonden activiteiten bevorderen juist de lokale saamhorigheid.
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8. De grote stad houdt confrontaties met vele opvattingen en culturen in, wat een
vormend effect heeft en uitstekende kansen biedt voor cultuurvernieuwing. De
passage claimt een beter zicht daarop vanuit de positie van lokaal bestuurder
dan die van het Rijk.
Dit rijtje voorwaarden somt aspecten van kunst en cultuur op die nog steeds opgeld
doen binnen het cultuurbeleid. De nota wijkt af van voorgaande nota's en beleidsvisies
in zoverre dat zij de vormende en emanciperende potenties van kunst en cultuur
onderstreept evenals die van topkunst, vernieuwing en avant-gardebewegingen. De
nota legt voorts een sterk accent op educatie. In de samenvatting formuleert de nota
drie hoofddoelstellingen.100
1. Verruimen van veranderingsmogelijkheden van de bevolking en bevordering
van ontwikkelingsmogelijkheden van ‘individuelen’, onder andere door culturele
scholing en vormingswerk.
2. Professionals stellen hun producties van topkwaliteit ten voorbeeld aan amateurs
voor kwaliteitsverbetering en ter bevordering van relaties binnen en tussen
sectoren; bewaren en beheren van kunstuitingen van vroeger en/of elders.
3. Bevorderen van contact tussen amateurs en professionals, en zo mogelijk gericht
op groepen met maatschappelijke en/of economische achterstand.
In het daarop volgende hoofdstuk schetst de nota de stand van zaken in de
verschillende deelsectoren in het Rotterdamse culturele veld. Daarbij gevoegd zijn
stellig verwoorde voorstellen voor verandering of verbetering. Die wijzen in de
richting van centrale regie. De klap op de vuurpijl van de nota is de uitklappagina
achterin met een ‘Proeve van een doelstellingenhiërarchie’.101 De doelstellingen zijn
er tot twee subniveaus uitgewerkt: ‘subdoelstellingen’ en ‘enkelvoudige
doelstellingen’. Met een paar extra stappen zou men er matrices met gedetailleerde
taakstellingen en prestatierasters uit kunnen opstellen, activiteitenomschrijvingen,
tot functiebeschrijvingen en kostenplaatsen. Een impressie uit de
doelstellingenhiërarchie, van punt 1 tot en met 3.5.3:
‘1. Het vergroten van het veranderingspotentieel en het stimuleren van eigen
identiteit en bewustzijn van individu zowel als groep:
1.1 Gericht op concrete economische en culturele (...)
1.1.1 De educatieve activiteiten der musea worden in ieder geval maximaal
beschikbaar gesteld voor deze groepen onderwijsvolgenden. (...)
3.5.3 Het uitgeven van poëzie en proza ter aanvulling op de commerciële
literatuurproductie.’
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De nota-Riezenkamp leidde aanvankelijk tot enige commotie in het Rotterdamse
veld.102 Zij staat in de context van een landelijke discussie over politieke
uitgangspunten voor cultuurbeleid. Minister van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk
werk Harry van Doorn (PPR; kabinet Den Uyl 1973-1977) had in 1976 de Nota
Kunst en Kunstbeleid uitgebracht, waarin gelijkaardige standpunten zijn verwoord.103
In Rotterdam heeft de nota niet geleid tot een samenhangend en centraal geleid
kunstbeleid. De enige van de aangekondigde deelnota's die daadwerkelijk is
verschenen, is die over beeldende kunst.104 Die deelnota beeldende kunst pleit voor
de oprichting van een afzonderlijke stedelijke dienst voor beeldende kunstregelingen,
rechtstreeks onder de wethouder en niet langer onder de Kunststichting. Die dienst
zou onder andere de Beeldende Kunstenaars Regeling (BKR) uitvoeren, een
andersoortig aankoopbeleid, beheer van beeldende kunstwerken en van de
tentoonstellingszalen. De taken op het gebied van de beeldende kunst waren
aanzienlijk, en zij waren versnipperd: de BKR viel rechtstreeks onder het stadhuis
(bij Sociale Zaken), de Kunststichting had een eigen aankoop- en opdrachtenbeleid
en zij had enkele tentoonstellingszalen onder haar hoede. Het resultaat was de
oprichting in 1982 van het Centrum Beeldende Kunst Rotterdam en van het Overleg
Beeldende Kunst dat enige jaren heeft gefunctioneerd. Het OBK werd opgezet na
de sluiting van Kunstzaal Zuid, het Lijnbaancentrum (definitief gesloten in 1984) en
de Grafische Werkplaats. Het Overleg Beeldende Kunst bestond uit
vertegenwoordigers van Museum Boymans-van Beuningen, Centrum Beeldende
Kunst, Kunststichting en Stichting Musische Vorming Rotterdam. Op het gebied van
theater was in 1973 al de Toneelraad ingesteld na een hoogopgelopen conflict rondom
het gezelschap Nieuw Rotterdams Toneel, dat sinds het seizoen 1962-1963 actief
was geweest. De nota-Riezenkamp beschouwt de Toneelraad als een werkbare,
‘flexibele structuur’ die genoeg ruimte biedt aan ‘de ontwikkeling en vernieuwing
van de kunstuiting toneel.’105 Een beleidsoverleg avant la lettre.

Regiecentrum
De Kunststichting was niet gesticht door de suggestie in de nota dat zij een meer
generale opdracht zou krijgen om min of meer als verlengstuk van het
gemeentebestuur de regie te voeren over de vernieuwing van de sector. De nota
voorzag centrale regie over vier clusters: muziek, toneel, beeldende kunst en de
overige kunsten (dans, architectuur, film, letteren
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en plaatselijke media). Bestuur en directie van de Kunststichting achtten het denkbaar
dat via haar in samenspraak met de Dienst Gemeentelijke Kunstgebouwen (de podia)
en de Stichting Musische Vorming (educatie en amateuristische kunstbeoefening)
per sector hoofdlijnen zouden worden uitgezet. Daartegenover stond de vrees dat
strikte indeling naar disciplines zou leiden tot verkokering en verstarring. Juist de
dwarsverbanden tussen de sectoren achtte de Kunststichting een meerwaarde die
haar nut ruimschoots had bewezen. Ook de andere kunstinstellingen reageerden in
gelijke trant. Uit hun reacties blijkt dat men sympathie heeft voor het engagement
dat spreekt uit de nota-Riezenkamp, maar vooral spreekt er vrees uit dat de instellingen
hun autonomie zouden verliezen.106 Die vrees is hét gevoelige punt in de relatie tussen
kunstinstellingen, overheid en ambtelijk apparaat.
Ruim een jaar later verscheen deel 2 van de nota Kunstbeleid in Rotterdam, met
nu als afzender burgemeester en wethouders van Rotterdam.107 De kunstinstellingen
waren dit keer bij de opzet betrokken. Deel 2 van de nota stelt dat het weliswaar
juister zou zijn geweest om hen bij de opstelling van de eerste nota te betrekken,
maar de discussie heeft wel duidelijkheid gebracht over de onderlinge verhoudingen.
Ook nu wordt kunst opgevat als ‘voortdurend proces van waardenoverdracht’.108 De
argwaan van kunstinstellingen dat vanuit de politiek een centraliserende beweging
wordt gemaakt, wuift deze nota weg met een uiteenzetting dat de overheid slechts
over beperkte mogelijkheden beschikt om daadwerkelijk zelf kunstbeleid uit te
voeren. De overheid, hier: het Rotterdamse college, rekent het tot zijn taak
‘gezaghebbende waardentoedeler’ te zijn. ‘Drie activiteiten zijn bepalend voor het
kunstbeleid: vergroting van het veranderingspotentieel van mens en maatschappij,
vormgeving van (oude en nieuwe) waarden en ten slotte de processen van
waardenoverdracht.’ En: ‘Cultuurvernieuwing is ondenkbaar zonder een actieve
kunst.’ Volgens het college is de vorm van kunst en cultuur een afgeleide van de
inhoud, kwaliteit is geen absoluut begrip maar ‘dient mede te worden beoordeeld op
effectiviteit’. De overheid moet streven naar een zo pluriform mogelijke kunst. De
term ‘regiecentrum’ wordt vermeden, maar uit de strekking blijkt wel degelijk dat
het college beleidsvorming per deelterrein voorstaat (muziek, toneel, beeldende kunst
en ‘overig’).
De nota-Riezenkamp heeft geen aanwijsbare uitwerking gekregen in de
Rotterdamse cultuursector. Het meest zichtbaar en concreet is de oprichting van het
Centrum Beeldende Kunst dat een aanzienlijk deel van het werk ten aanzien van
beeldende kunst en beeldend kunstenaars over-
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nam van de afdeling Kunstzaken. Het CBK verstrekte voortaan project-,
tentoonstellings- en publicatiesubsidies aan beeldend kunstenaars, verleende
opdrachten, onder andere voor kunst in de openbare ruimte, zette een
documentatiecentrum op, voerde de Beeldend Kunstenaars Regeling uit en zette de
Artotheek voort. De Artotheek en het documentatiecentrum binnen het Centrum
Beeldende Kunst waren in de jaren daaraan voorafgaand opgezet door de
Beroepsvereniging Beeldend Kunstenaars Rijnmond.
Enkele noties die in de nota-Riezenkamp zijn verwoord klinken nog steeds door,
zij het met het verstrijken van de tijd in andere termen vervat: kunst ter bevordering
van participatie en in de termen van het beleid stedelijke vernieuwing (sinds 1989):
sociale cohesie. Recent is daaraan toegevoegd de opvatting dat actieve kunst- en
cultuurbeoefening onder scholieren bijdraagt aan de ontwikkeling van cognitieve
vaardigheden.
Volgens verschillende auteurs faalde Riezenkamps poging tot centralisatie van
kunstbeleid en om die ondergeschikt te maken aan politiek, juist door de sterk
ideologische toon.109 Die opvatting wordt gedeeld door andere betrokkenen uit die
tijd, met die kanttekening dat de nota moet worden gelezen in de context van haar
tijd. De politiek was indertijd helder verdeeld in links en rechts, in Rotterdam
domineerden sociaal-democratische opvattingen, met als bekendste slogan spreiding
van geld, kennis en macht, plus optimisme over de maakbaarheid van de samenleving.
Ongeveer gelijktijdig kwam de opvatting op dat men kunst dient te beschouwen als
een onderdeel van welzijn.
De nota-Riezenkamp verwoordt expliciet de twee motieven in het kunstbeleid van
Rotterdam die deze publicatie als constante aanneemt: de nota is sterk gericht op
educatie en de verheffende potentie van kunstbeleving, tegelijkertijd bepleit zij
vernieuwende kunsten met begrippen als voorhoede, research en topkwaliteit. De
tendens tot centralisme is Riezenkamps inbreng.
Wat wellicht mede een rol speelde in de geringe rechtstreekse effecten van de nota
in Rotterdam was dat na de gemeenteraadsverkiezingen van 1978 en vóór de nota
in de praktijk kon worden uitgewerkt, Riezenkamp weliswaar als wethouder aanbleef
maar met een andere portefeuille: Havenzaken. Pim Vermeulen trad aan als wethouder
van onder andere Kunstzaken (gecombineerd met Financiën en Integraal Bestuur)
en er trad een nieuw samengestelde commissie Kunstzaken aan. Het tweede deel van
de nota Kunstbeleid en de ene deelnota over beeldende kunst, bestempelde Vermeulen
als discussienota.
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De driehoek
De opwinding rond de nota-Riezenkamp werd weggenomen door het tweede deel
van de nota. Een en ander leidde wel tot doordenking van de verhoudingen binnen
de kunstsector en haar verhouding tot het bestuur. Vanaf voorjaar 1978, vermoedelijk
naar aanleiding van de nota-Riezenkamp, werd in het directeurenoverleg de
verhouding tussen kunstinstellingen, de wethouder en de afdeling Kunstzaken aan
de orde gesteld. De gemeentelijk organisatieadviseur A.H. Berg schetst die relatie
als drie hoekpunten in onderlinge relaties: het ‘bestuurlijk subsysteem’ (wethouder
en commissie Kunstzaken), het ‘bedrijfsvoerend subsysteem’ (kunstinstellingen) en
de afdeling Kunstzaken. Zijn overwegingen zijn neergelegd in de discussienota ‘Een
driehoeksverhouding (...)’110
Het uiteindelijke resultaat van die discussies en het voorwerk was de nota
Driehoeksverhouding uit september 1981.111 De nota was afkomstig van de
secretarieafdeling Kunstzaken, om precies te zijn van de hand van Hugo Bongers.
De nota beschrijft in zakelijke taal de verhouding tussen de verschillende spelers in
het culture veld. De inleiding stelt dat de nota een beschrijvend karakter heeft. Het
doel is de werkafspraken en discussiestukken die in de loop van de voorafgaande
periode zijn gemaakt inzichtelijk te maken voor buitenstaanders en nieuwkomers.
De nota stelt zich te beperken tot ‘een analyseren en definiëren van het systeem
kunstsector, met als doel het voorkomen van centrifugale beleidsprocessen en het
versterken van op integratie gerichte krachten binnen het systeem. Daarom worden
de grenzen van het systeem ook nauwelijks overschreden [binnen deze nota - gb],
hoewel erkend moet worden, dat de kracht of zwakte van de sector juist is gelegen
in haar omgang met de omgeving.’112 Dat wil zeggen: de gebruikers van de
kunstvoorzieningen, consumenten, kunstenaars en andere bestuursorganen.
Deze systematische beschrijving kan men zien als een vervolg op de notaRiezenkamp, maar dan zonder de ideologische basis en zonder een uitwerking tot
het gevreesde centralisme. Dat de verhoudingen binnen de kunstsector al langer
onderwerp van discussie waren blijkt uit de datum van een eerdere interne notitie
van de afdeling Kunstzaken over dat onderwerp in het najaar van 1977.113
Anders dan in de eerder genoemde indeling van de kunstsector in twee subsystemen
plus de secretarieafdeling Kunstzaken, worden de kunstinstellingen in deze nota niet
aangeduid als ‘bedrijfsvoerend subsysteem’, maar gewoon als ‘kunstinstellingen’.
Het bestuurlijk subsysteem bestaat uit de wethouder van Kunstzaken en ‘in bepaalde
gevallen’ diens raads-
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commissie. De bedoelde kunstinstellingen zijn de grote kunstproducerende en/of
bemiddelende instellingen: de Dienst Gemeentelijke Musea, de Dienst Gemeentelijke
Kunstgebouwen, de dienst Gemeentebibliotheek Rotterdam, de Rotterdamse
Kunststichting, de Stichting Rotterdamse Muziek- en Dansschool, de Stichting
Rotterdams Philharmonisch Orkest, de Stichting Musische Vorming, de Stichting
Toneelraad Rotterdam en de Stichting Werkcentrum Dans.114 De nota maakt geen
onderscheid tussen rechtsvorm van de bedoelde instellingen, takken van dienst of
stichtingen omdat alle instellingen worden opgevat als organisatieonderdelen van de
gemeente. Voor de geschetste onderlinge verhoudingen heeft hun rechtsvorm geen
gevolgen. De nota Driehoeksverhouding (1981) gaat uit van een gelijke positie van
alle instellingen. Het eventuele onderscheid tussen diensten en stichtingen wordt in
een latere nota uitgewerkt, de nota Rechtsvorm die in oktober van datzelfde jaar
verscheen.115
De keuze van de figuur van de driehoek duidt aan dat er in de betrekkingen twee
hiërarchische relaties zijn plus een horizontale, niet-hiërarchische derde lijn: een
intermediaire relatie tussen de ambtelijke organisatie en de kunstinstellingen. Er is
de hiërarchische verhouding tussen wethouder (raadscommissie) en instellingen
enerzijds en tussen wethouder en secretarieafdeling anderzijds. Er is geen
hiërarchische verhouding tussen secretarieafdeling en kunstinstellingen. De afdeling
Kunstzaken en de kunstinstellingen onderhouden een relatie van
informatieverschaffing en toetsing. In die relatie bemiddelt Kunstzaken de
informatiestromen van instellingen naar de wethouder en zij toetst de plannen van
de instellingen aan het beleid en het politieke beleid aan zijn toepasbaarheid. Er zijn
derhalve evenzoveel driehoeken als er kunstinstellingen zijn. De driehoek drukt ook
uit dat de kunstsector als een geheel gezien dient te worden, niet alleen in haar relatie
met het bestuur en de ambtelijke afdeling, maar ook in haar optreden naar buiten in
de maatschappelijke omgeving, net als voor de realisatie van integraal kunstbeleid.
De eenheid van de sector heeft zijn vorm in het Directeurenoverleg. In dit model is
de Rotterdamse Kunststichting één van de instellingen, soms als primus inter pares
(en die positie soms vooral door de Kunststichting zélf).
De nota vervolgt met de formulering van een aantal regels, merendeels gedestilleerd
uit de praktijk of als beschrijving van de ideale situatie. Inzake de driehoek: 1. ‘De
verantwoordelijkheid voor de informatie-uitwisseling tussen bestuurlijk systeem en
kunstinstelling ligt bij deze partijen. De [secretarie - gb] afdeling draagt hiervoor
geen verantwoordelijkheid, is echter wel behulpzaam bij het structureren van de
informatiestroom.’116
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Over toetsing: 2. ‘De afdeling is bij uitstek opgedragen het bestuurlijk subsysteem
behulpzaam te zijn bij de toetsing van voorstellen en activiteiten aan het vastgestelde
beleid. De afdeling dwingt zonodig de politici tot het expliciteren van dit beleid. Zij
bewaakt de consistentie ervan.’ De afdeling beschikt over, of ontwikkelt daartoe
instrumenten: methoden en technieken, bestuursinstrumenten en/of modellen van
planning en programmering.117
De derde regel betreft ‘Ontbrekend beleid’, onder verwijzing naar discussies rond
de nota-Riezenkamp met haar uitgesproken beleidsvisie en aankondigingen van
organisatorische herstructurering. Daarbij komt de discussie over de taken van de
Kunststichting. Dit leidt tot de vraag of de Kunststichting - en andere instellingen het recht heeft om beleidsnota's te formuleren op andere terreinen dan waarop zij
zelf activiteiten uitoefent, zoals het museumplan van Van der Staay. Daaruit volgt
als conclusie: 3. ‘Ervan uitgaande, dat het beleid wordt vastgesteld door het bestuurlijk
subsysteem (...) kan het initiatief tot wijziging van staand beleid dan wel het vaststellen
van nieuw beleid worden genomen door alle partijen van de driehoek.’118 Deze stelling
wordt gevolgd door korte procedurele opmerkingen voor de werkwijze van elk van
de drie ‘hoeken’.
De vierde regel betreft de formele taken van de secretarieafdeling en coördinatie.
In de inleidende passage stelt de tekst expliciet dat de kunstinstellingen ‘in het
Rotterdamse model (...) niet hiërarchisch ten opzichte van elkaar [zijn] gerangschikt
(...) Er is niet één instelling, die zich bij uitstek het culturele geweten van de wethouder
mag noemen.’ De conclusie luidt: 4. ‘De secretarieafdeling is geheel en uitsluitend
verantwoordelijk voor de typisch formele secretarietaken. De afdeling is primair
verantwoordelijk voor de intersectorale coördinatie. (...) De secretarieafdeling is
tezamen met het directeurenoverleg verantwoordelijk voor de intrasectorale
coördinatie.’119 Deze opmerkingen zullen in de sector met tevredenheid zijn gelezen,
behalve misschien bij de Kunststichting die in het verleden juist wél, door wethouder
Zeelenberg, was aangeduid als het culturele geweten.
Tot slot besteedt de nota aandacht aan de beleidsoverleggen die in deel 2 van de
nota Kunstbeleid werden aangekondigd, maar die tot dat moment niet of nauwelijks
waren uitgewerkt. De nota beschrijft de beleidsoverleggen als functies van
intrasectorale coördinatie, waar een aantal kunstinstellingen samenwerken voor
beleidsvoorbereiding op een deelterrein, in het bijzonder voor wat betreft mogelijk
ontbrekende samenhangen. De beleidsoverleggen worden in de nota gepositioneerd
als deelraden of onderraden van het Directeurenoverleg. De precieze status en positie
van de beleidsoverleggen
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blijft echter enigszins in het midden, wat niet als problematisch wordt beschreven.
Hun positie is verwoord in de laatste regel: 5. ‘De beleidsoverleggen bewegen zich
in de sfeer van de beleidsvoorbereiding op het terrein van de intrasectorale coördinatie.
Hun plaats in de driehoeksverhouding is vergelijkbaar met die van het
directeurenoverleg. (...) Directeurenoverleg en secretarieafdeling zijn tezamen
verantwoordelijk voor het functioneren van de beleidsoverleggen.’120
Uit de gedetailleerde beschrijving van de onderlinge verhoudingen rijst een beeld
van ordening van de sector doordat zij de processen rationeel beschrijft zonder de
suggestie de inhoudelijke vrijheid van de instellingen te beknotten, hooguit tempert
zij de mogelijke invloed van de ambtelijke afdeling. Voorts is een uitgangspunt van
de nota Driehoeksverhouding dat de kunstinstellingen, ongeacht hun rechtsvorm,
organisatieonderdelen van de gemeente zijn. Dit wordt in een vervolg op deze nota
uitgewerkt in de nota Rechtsvorm waarin de juridische grondslagen van zowel de
Kunststichting als die van de instellingen binnen de gemeente worden geschetst.121
In de nota Rechtsvorm wordt beschreven dat in de praktijk de takken van dienst en
stichtingen weinig van elkaar verschillen. Alleen de stichtingen hebben doordat zij
autonome rechtspersoon zijn een zekere slagvaardigheid vóór op de takken van
dienst, ook fungeren hun besturen als buffer tussen gemeentebestuur en
uitvoeringspraktijk. Dit geldt als een licht voordeel omdat kunstinstellingen artistiek
inhoudelijke oordelen vellen waarvoor de overheid niet is toegerust. Als organisaties
die werken met openbare middelen hebben zij, evenzogoed als de gemeentelijke
diensten, daarover verantwoording af te leggen.
Het gaat in beide nota's om de beschrijving van de kunstsector als systeem, zij
omvatten bijgevolg geen bevlogen of artistiek inspirerende inhoud. De zakelijke en
nuchtere analyse is een nuttige exercitie gebleken. De ‘driehoek’ in de kunstsector
geldt op hoofdlijnen nog steeds als het model waarmee het Rotterdamse veld is
ingericht, al kan het zwaartepunt binnen de driehoek verschuiven, afhankelijk van
de ambities en/of het persoonlijke gewicht van een van de functionarissen. De taken
en bevoegdheden van de betrokken partijen zijn afgebakend en daarmee hun ruimte
om te manoeuvreren. Voor de instellingen die doorgaans beducht zijn voor
inhoudelijke inmenging onderstreept de nota impliciet hun autonomie. De invloed
van de afdeling Kunstzaken is in dit driehoeksmodel voor wat betreft rechtstreekse
inhoudelijke sturing relatief klein. De Kunststichting krijgt in deze constellatie bij
gelegenheid verwijten van autoritair of elitair gedrag toegevoegd, niettemin gaan de
kunstinstellingen ervan uit dat zij aan hún kant staat.
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De nota is geschreven op basis van systeemtheoretisch denken dat vertrekt vanuit
de gedachte dat systemen zich naar hun eigen innerlijke wetten gedragen en dat zij
zijn afgescheiden van andere systemen. Wél functioneren zij in de omgeving van
andersoortige systemen waarmee het systeem rekening te houden heeft. Als voorbeeld
moge dienen een passage uit een opiniebijdrage door Hugo Bongers, ten tijde van
de aanbieding van het Rotterdamse Cultuurplan 2009-2012 ‘Een adviesraad op het
terrein van kunst en cultuur probeert de taal, de codes en het gedragsrepertoire van
de beide werelden waaraan hij deelneemt [die van overheid en kunst - gb], te
verzoenen. Dat lukt niet, want taal, codes en gedragingen verschillen principieel van
elkaar. Kunst en overheid zijn beide zichzelf beschrijvende en in stand houdende
systemen, twee werelden die elk hun eigen specifieke wereldbeeld scheppen en
daarbinnen hun beslissingen nemen.’122 Hoewel deze systematische beschrijving van
de ‘driehoek’ in de nota een formalistische en schijnbaar kille benadering behelst,
vrijwaart zij de kunstsector juist van verwarring omtrent de verschillende rollen in
het proces van beleidsvorming, -uitvoering en inhoudelijke expertise.
De nota-Riezenkamp gaf een aanzet tot systematische beschrijving van de
kunstsector, deze nota doet daar een schepje bovenop zonder ideologische inhoud
en daaruit mogelijk voortvloeiende sturing. De nota Driehoeksverhouding stelt vast
dat het een wethouder - uiteraard - vrij staat om zijn of haar beleid te schoeien op
ideologische leest. De rol van de secretarieafdeling Kunstzaken of vergelijkbare
afdeling is het beleid te toetsen op consistentie én uitvoerbaarheid. Zij kan zonodig
een temperende rol spelen op de ambities van politiek of wethouder. Aangezien de
instellingen als gevolg van de hiërarchische relatie met de wethouder gehouden zijn
diens beleid uit te voeren, krijgen zij via de nota Driehoeksverhouding wel degelijk
een grote mate van autonomie toegekend.
In de beschrijving in het boek Achter de schermen van de kunst heet het: ‘Daarin
[in de nota Rechtsvorm als direct vervolg op de nota Driehoeksverhouding - gb]
wordt het net rondom de kunststichtingen in de sector op geraffineerde wijze
gesloten.’123 Die opmerking suggereert dat de speelruimte van de kunstinstellingen
door de nota moedwillig wordt beknot in een ambtelijk stramien. De afdeling
Kunstzaken kan invloed uitoefenen, ondanks de neutrale omschrijving van haar rol.
De ambtenaren ter secretarie hebben immers ook hun opinies, en belang bij een
zekere invloed. De balans van de driehoek echter is niet gefixeerd. Het model is
helder en in het ideale geval hebben de kunstinstellingen voldoende ruimte om
autonoom op te treden en waar nodig van mening te verschillen met ambtenarij en
politiek. De balans in
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de driehoek wordt vooral bepaald door de personen die de verschillende punten in
de driehoek bezetten dan wel de kracht waarmee instellingen zich manifesteren. Voor
wat betreft de driehoek waarvan de Kunststichting deel uitmaakt, als een van de vele
driehoeken waaruit het culturele veld bestaat, fungeert die in periodes waarin de
betrokkenen in denktrant en opstelling goed aan elkaar zijn gewaagd op voorbeeldige
wijze. Bijvoorbeeld in de periode, nog voordat de driehoek was ‘uitgevonden’, met
het driemanschap Van der Staay-Van Gorkom-Reehorst; in de periode vlak na de
beschrijving in de constellatie Noorman-Hengeveld/Bongers-Vermeulen/Linthorst

Ontnuchtering
In weerwil van de heldere beschrijving van de verhoudingen in het Rotterdamse
culturele veld in de nota Driehoeksverhouding, was het begin van de jaren 80 voor
de culturele sector (in Rotterdam) en in het bijzonder voor de Kunststichting een
weinig opgewekte periode. De Kunststichting raakte in deze jaren in het ongerede.
In de periode-Van der Staay was zij onstuimig gegroeid, haar procedurele en
administratieve opzet had daarmee geenszins gelijke tred gehouden. Bestuursvoorzitter
Ludo Pieters beschrijft in de publicatie na het afscheid van Van der Staay, onder
verwijzing naar de nota ‘Organisatorische Ontwikkeling van de RKS’ van april 1977:
‘de RKS is naar zijn aard een paradoxale organisatie, zoals er in Nederland geen
tweede is: een centraal instituut voor marginale zaken, een instituut dat de creativiteit
niet verstikt, een sterk geheel dat verdwijnt in zijn veelvormigheid.’ Ook schrijft hij
dat de stormachtige groei van de Kunststichting die óók had plaatsgevonden in het
personeelsbestand, in onvoldoende mate was weerspiegeld in de groei van de
administratieve kracht, op het gebied van financiën en personeelsbeleid, waarin zoals
blijkt uit de tekst ook de Dienst Gemeentelijk Kunstgebouwen een rol had.124
Nadat Van der Staay was vertrokken naar het Sociaal en Cultureel Planbureau
moest er een opvolger worden gezocht die als manager sterk stond en die ook een
inhoudelijke visie had. Zeker gezien de recente ervaringen met een uitgesproken
wethouder. De opvolging van Van der Staay was een proces waarin vele wijze mannen
zich over de zaak bogen, in de woorden van Ludo Pieters: ‘Een proces zo ingewikkeld
als dat rond de opvolging van de doge van Venetië.’125
Zijn opvolger Hans Keller, die aantrad per 1 mei 1979, slaagde er niet in overzicht
over de organisatie te krijgen, noch over de relaties van de Kunststichting in het
Rotterdamse culturele veld. De relatie tussen Kunststichting en afde-
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ling Kunstzaken raakte in de jaren 1978-1980 op een historisch dieptepunt, waaraan
rationeel-bestuurlijke overwegingen niets konden veranderen. Keller voelde zich
onvoldoende gesteund door zijn omgeving en door ‘het stadhuis’, hij was niet de
directeur of de manager van een bedrijf dat de Kunststichting indertijd was.126 Keller
nam enkele initiatieven op beleidsgebied, bijvoorbeeld op dat van culturele
minderheden en hij deed een een voorstel voor een Videofestival. Onder zijn directie
vond een druk bezocht congres plaats over kunst en politiek. Dat congres werd in
november 1979 voorbereid op een besloten bijeenkomst in De Lantaren. Op 30 maart
1980 vond in De Lantaren het openbare congres plaats. Onder anderen spraken daar
regisseur en artistiek leider van het Ro Theater Franz Marijnen en journalist en latere
PvdA-politicus Wouter Gortzak. De omschrijving in het jaarverslag van de
Kunststichting rept ervan dat de ‘discussie [is] verzand’ en het ‘vuur gedoofd’.127
Hans Keller kondigde na ruim een jaar aan dat hij zijn functie wilde neerleggen,
hij vertrok per januari 1981. Het was hem niet gelukt de gerezen, aanzienlijke
financiële problemen onder controle te krijgen, noch de geëxpandeerde organisatie.
De nota Driehoeksverhouding beschrijft en ordent de relaties in het veld. Men kan
de nota ook interpreteren als een maatregel om de relaties in het veld te herstellen
en herhaling van verstoorde verhoudingen tussen stadhuis en veld, casu quo de
Kunststichting, te voorkomen.
Na het vertrek van Keller werd het directeurschap gedurende een jaar waargenomen
door oud-directeur Willy Hofman die al met pensioen was uit zijn post bij de Dienst
Gemeentelijke Kunstgebouwen. Samen met de adjunct-directeur van de Kunststichting
Piet Barendse bereidde hij een reorganisatie van de Kunststichting voor, in
afwachting van het aantreden van een nieuwe directeur. Dat werd Paul Noorman,
bèta-wetenschapper en ervaren manager.
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Bevlogen en nuchter
De nota-Riezenkamp uit 1978 is ideologisch van strekking en zij was opzettelijk
polariserend. Volgens Hugo Bongers, een van de co-auteurs van de nota, samen met
Frans Hengeveld, George Lawson en Paul Mentzel, was de bijna expliciete opdracht
van Jan Riezenkamp aan hen om een nota te schrijven die de VVD zou prikkelen,
in het bijzonder het VVD-gemeenteraadslid Minus Polak. Die observatie geeft de
ontstaansgeschiedenis van de nota achteraf bezien een ietwat kwajongensachtig tintje.
Deze zienswijze wordt echter niet of slechts in zeer beperkte mate gedeeld door twee
andere co-auteurs van de nota, Frans Hengeveld en George Lawson, noch door
Riezenkamp zelf.31 In tegendeel beweert Frans Hengeveld dat het Polak was die Jan
Riezenkamp in de gordijnen wist te jagen.32 Wel zijn zij het erover eens dat dit voor
het eerst was dat een politicus zo expliciet cultuurbeleid formuleerde en poogde
beslissingen over kunst(subsidies) te schoeien op politieke leest. Naar het inzien van
Frans Hengeveld, hoofd van de afdeling Kunstza-
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ken, later hoofd van de Directie Sociale en Culturele Zaken van de Bestuursdienst,
is daar niet uit te komen: politieke opvattingen die rechtstreeks leiden tot beslissingen
over kunst. Hij ervoer deze nota als een verademing ten opzichte van de kunstnota's,
beleidsstukken en toelichtingen bij begrotingen die hij in de eraan voorafgaande
jaren in de commissie Kunstzaken had zien langskomen. De behandeling van die
documenten karakteriseert hij als ‘saaie rituele handelingen’, waarbij de wethouder
nauwelijks een stem van betekenis had. Ook treft hem nog steeds als aangenaam de
aanzet om het veld rationeel te ordenen, eventueel leidend tot de poging om
selectiecriteria voor subsidieverstrekking op te stellen. De doelstellingenhiërarchie
in de nota is mogelijk een instrument daartoe. Het waren de jaren dat een meer
managerial opzet binnen gemeentelijke diensten opkwam. Die hang naar management
schrijven hij en andere zegslieden toe aan Riezenkamp.
De vraag om een instrument met selectiecriteria voor de toewijzing van subsidies
was overigens niet nieuw. In een hoorzit[paralleltekst, p. 76]
ting over de Kunststichting bij de raadscommissie Kunstzaken in 1970, werd door
kunstenaars gevraagd: ‘Kunnen er geen objectieve normen worden gehanteerd bij
het subsidiebeleid?’33 Recent klinkt deze vraag weer op. Het antwoord tot op heden
luidt: neen, hooguit kunnen feitelijke en zakelijke maatstaven worden gehanteerd.
Ook naar Hugo Bongers' mening, na jarenlange ervaring met het onderwerp, is het
moeilijk, zo niet onmogelijk om een geprononceerde, eenduidige visie op kunst en
cultuur op te stellen.34 De auteurs van de nota-Riezenkamp, Hengeveld en Bongers,
lijkt het er mede om te doen te zijn geweest het culturele veld een rationelere ordening
te bieden én om tegelijkertijd de instellingen instrumenten aan te reiken om hun
emancipatie te bevorderen: losser van de leiband van politiek en bestuur.
Jan Riezenkamp licht toe dat de toon en de werkwijze rond de nota indertijd werden
ingegeven door de politieke constellatie.35 Zowel in Rotterdam als landelijk hadden
de linkse partijen een sterke positie. Rotterdam had vanaf 1974 tot 1982 colleges die
volledig bestonden uit wethouders van
[paralleltekst, p. 77]
PvdA-signatuur, inclusief de burgemeesters André van der Louw en Bram Peper.
De PvdA behield na 1982 een meerderheid in de colleges tot 1994. Landelijk was
er het centrumlinkse kabinet Den Uyl (1973- 1977). De tijd leek gunstig om te
proberen de sociaal-democratische opvattingen vér uit te werken in maatschappelijke
sectoren, men werkte aan planning voor samenleving, wijken en welzijn. Gevraagd
naar zijn eigen motivatie achter de nota's en het beleid, zegt Jan Riezenkamp: ‘Er
moet wat met die stad’, kennelijk bedoeld als: haar verder ontwikkelen als stad met
aanzien en als stimulerende omgeving voor haar bewoners. Riezenkamp stelt dat de
humuslaag voor kunst en cultuur in Rotterdam indertijd ‘flinterdun’ was. Dit
uitgebreid met de gedachte dat kunst en kunstbeleving krachten kunnen zijn voor
maatschappelijke verandering en de toen geldende noties waarin kunst en cultuur
onderdeel werden van een breed welzijnsbeleid.
De nota-Riezenkamp verscheen in een periode toen vanuit de Kunststichting sterke
stimulansen voor het culturele veld in de stad waren gegeven, in elk geval door
[paralleltekst, p. 78]
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de oprichting van het Film International, Poetry International, het
tentoonstellingsbeleid van het Lijnbaancentrum en Galerie 't Venster. Ook was
gebleken dat Van der Staay niet schuwde de gemoederen in beweging te brengen,
ook op terreinen waar hij - strikt genomen - geen zeggenschap had, zoals de musea.
Van der Staays stukken over het museumbestel waren erop gericht de opvattingen
over musea een impuls te geven en de musea dichter bij de ontwikkelingen in de
cultuur te brengen. Van der Staays beoogde uitkomst was die van een museumcluster
dat internationale uitstraling zou hebben.
De nota-Riezenkamp leidde tot commotie en was een impuls tot debat over de
relatie tussen politiek en kunstinstellingen. Zoals bleek uit de reacties waren de
kunstinstellingen er niet gerust op dat hun autonomie gewaarborgd zou zijn. Men
kon de vooruitstrevende toon onderschrijven, maar voor het overige werd de koers
ervaren als een poging om het kunstbestel te centraliseren en vanuit politiek of
ambtelijk apparaat te dirigeren. De latere nota's Driehoeksverhouding en Rechtsvorm,
beide uit 1981, temper[paralleltekst, p. 79]
den de impact van de nota-Riezenkamp door de posities van de betrokken partijen
systematisch te beschrijven op een manier die voor de betrokken personen en
instellingen werkbaar waren. In beide nota's klinkt de denktrant van Hugo Bongers
door. Hugo Bongers had intussen naast zijn werk de studie Nederlands Recht afgerond,
een vakgebied waar rechtlijnig redeneren voorop staat, evenals het gedachtegoed
van de systeemtheorie.
In de visie van Kees Weeda (1946, van 1987 tot 2004 hoofd van de afdeling
Kunstzaken of Culturele Zaken), is de driehoek ‘een loepzuivere beschrijving van
de verhoudingen in de kunst- en cultuursector.’36 De dominante gedachte achter de
nota Driehoeksverhouding is dat er geen hiërarchische relatie is tussen het ambtelijk
apparaat en de kunstinstellingen, bovendien brengt dit model de politiek dicht bij de
instellingen. Zij brengt balans tussen de verschillende krachten in het veld en zij
beperkt de rechtstreekse invloed van de ambtenaren. Ambtenaren kunnen en moeten
de continuïteit bewaken, maar aldus Kees Weeda, ‘zijn zij in
[paralleltekst, p. 80]
hun werk afhankelijk van de instellingen en niet andersom. Samen vormen zij een
sterke kracht om de stad te ontwikkelen.’ En: ‘Beleid stelt achteraf vast wat gelukt
is.’ Dat laat onverlet dat beleid richting kan geven, door met overtuiging te trachten
een sector mee te krijgen. Niettemin volgt het beleid wat er verandert in de
samenleving. Kunstbeleid reageert op ontwikkelingen in de kunst. Om een concreet
voorbeeld te noemen: veranderde speltechniek en opvattingen over wat theater is,
leidde tot behoefte aan andersoortige accommodaties, zoals het vlakkevloertheater
of ruimte voor popmuziek.
De uitwerking van de nota-Riezenkamp was indirect. De samenstelling van het
veld, politiek en cultuur, veranderde kort na verschijnen van de nota. Wethouder
Riezenkamp kreeg in 1978 een andere portefeuille: Havenzaken, en zijn opvolger
Pim Vermeulen temperde de grootste deining door de vervolgnota's te bestempelen
tot discussienota's. Willy Hofman en het toenmalige hoofd van de afdeling
Kunstzaken, J. van der Neut, gingen met pensioen. In de loop van 1978 aanvaardde
[paralleltekst, p. 81]
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Van der Staay de functie als directeur van het Sociaal en Cultureel Planbureau en
vertrok als directeur van de Kunststichting. Nadat hij in een periode van tien jaar als
directeur van de Rotterdamse Kunststichting veel tot stand had gebracht, was Van
der Staay toe aan een nieuwe functie. Voor Van der Staay moet het een teleurstelling
zijn geweest dat zijn ideeën over het museumbestel weliswaar enige weerklank
vonden, maar uiteindelijk niet tot uitvoering kwamen. Van der Staay kijkt met
genoegen terug op zijn Kunststichting- tijd maar duidt de periode wel aan als
tropenjaren.37 Onder zijn directoraat was zijn ambitie gerealiseerd Rotterdam weg te
leiden van een dreigende provinciale kneuterigheid, onder andere door de initiatieven
voor de twee internationale festivals. Bovendien had in die periode het culturele
bestel in Rotterdam een aanzienlijke groei doorgemaakt en een vorm en ordening
gevonden. Tegen het eind van de jaren 70 waren er aanzienlijke veranderingen
opgetreden, zowel in de organisatiewijze als in de (beleids)opvattingen over kunst
en cultuur.
[paralleltekst, p. 82]
Tijdens de werving voor een opvolger van Van der Staay werd, toen er geen
geschikte kandidaten waren onder de reacties, Hans Keller gevraagd te solliciteren.
Keller had een grote staat van dienst als documentairemaker, regisseur en journalist
bij de VPRO. Keller werd per 1 mei 1979 benoemd en met enthousiasme
binnengehaald, vanwege het engagement dat hij in zijn journalistieke werk en voor
de omroep had getoond. De keuze voor Keller duidt erop dat de Kunststichting haar
progressieve koers wilde voortzetten: vernieuwend in de kunsten en in ideologische
zin.
Deze keuze bleek, ondanks onverminderde waardering voor Keller, in praktische
zin weinig gelukkig. Verschillende bronnen noemen een aantal oorzaken. De
Kunststichting was onder Van der Staay snel gegroeid in personeelsomvang en in
het aantal en grootte van activiteiten. Onder de medewerkers werkten er velen op
hun eigen terrein en deskundigheid langs elkaar heen. De nota-Riezenkamp had
bovendien de verhoudingen op scherp gezet met de niet mis te verstane vingerwijzing
naar een rationele indeling van het culturele
[paralleltekst, p. 83]
veld. Er was bij de Kunststichting een administratieve achterstand ontstaan en op
sommige onderdelen van de organisatie was weinig zicht op de processen, laat staan
dat die volgens strenge protocollen werden uitgevoerd. Keller en zijn adjunct-directeur
Piet Barendse slaagden er niet in om greep te krijgen op de Kunststichting in
organisatorische zin. Er bestaan verschillende interne notities bij de Kunststichting
waarin Keller de organisatie analyseert.38 Uit die documenten spreekt inzicht in de
situatie en grote inzet om de complexiteit van de materie te doorgronden, maar ze
bieden geen conclusies of uitwegen.
Wel maakten Keller en Barendse het plan om de twee grote afdelingen binnen de
Kunststichting zelfstandig te maken: Poetry International en het Film International.
De verstandhouding tussen de afdeling Kunstzaken en de Kunststichting verslechterde
echter, in het bijzonder de relatie tussen hoofd Kunstzaken Frans Hengeveld en Hans
Keller. Een periode van toenemende wrevel leidde tot hoogoplopende conflicten en
Keller nam ontslag. Een paar van die conflicten werden in de pers breed uitge[paralleltekst, p. 84]
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meten, geschetst als kafkaësk.39 Men heeft Keller ervaren als bevlogen man, die
vooral was geïnteresseerd in de inhoud, meer dan als leidinggevende van een zo
breed ingerichte instelling als de Kunststichting indertijd was. Hij was geen ambtelijk
organisator, laat staan een bureaucraat; hij zag in dat hij niet de man was voor een
dergelijke post.
Keller deed het voorstel om een videofestival op te richten. Dat idee was inhoudelijk
gezien zinvol omdat video indertijd opkwam als nieuw kunstmedium. Dat de
Kunststichting een actieve Videowerkplaats had die vooral werd gebruikt voor
kunstenaarsdocumentatie bij tentoonstellingen in het Lijnbaancentrum en daarbuiten
voor vormings- en actie-werk, staat daar los van. Wethouder noch afdeling Kunstzaken
achtte oprichting van een nieuw festival opportuun. Dat zou weer een nieuwe
organisatie binnen de Kunststichting zijn, met een navenante extra aanslag op
mankracht en middelen.
De algemene opvatting achteraf is dat Van der Staay, als persoon en als man van
ideeën, de samenbindende factor was
[paralleltekst, p. 85]
geweest in een zich wijd vertakkende organisatie, waarover een nieuw
binnenkomende opvolger vrijwel onmogelijk het overzicht kon krijgen. Het einde
van het tijdperk-Keller had een dramatisch tintje: in de avond van 18 december 1980
brak er brand uit in het pand van de Kunststichting toen gevestigd op Westersingel
20, des te dramatischer omdat de sectie Architectuur er zat te vergaderen. Iedereen
kon ongedeerd het pand verlaten. In de nacht die daarop volgde brandde een deel
van het kantoor uit. Een deel van de boekenvoorraad en van het archief ging verloren
evenals een groot aantal distributiekopieën van Film International. Nadat Keller zijn
werk had neergelegd werd de dagelijkse leiding waargenomen door Willy Hofman,
gedelegeerd uit het bestuur, samen met adjunct-directeur Piet Barendse. Zij bereidden
een ‘beleidsarme’ reorganisatie van de Kunststichting voor.
Terugkijkend op de periode van de nota-Riezenkamp, schetst Hugo Bongers dat
die werd ingegeven door de behoefte van de PvdA zich te profileren en dan bij
voorkeur via jongere politici.40 De behoefte
[paralleltekst, p. 86]
om een (expliciet) sociaal-democratisch kunstbeleid te ontwikkelen plaatst Bongers
in een Bildungstraditie en in de Nederlandse opvatting dat kunstbeleid niet politiek
is gekleurd. Dit in lijn met de opvattingen van Van der Leeuw van vlak na de
bevrijding. De nota-Riezenkamp is expliciet in haar strijd tégen versuffing en
vervreemding.
Bongers omschrijft zijn opstelling inzake deze nota als apolitiek en hij schetst
zichzelf daarmee als technocraat: ‘Ik accepteer elke wethouder die de politiek mij
toewijst.’ Wél heeft hij expliciet plezier in beleid als spel. Binnen de nota-Riezenkamp
kon hij zich uitleven in het systeemtheoretische deel, waar hij als jurist kennis van
had en een denktrant die Riezenkamp, van opleiding fiscaaleconoom, eveneens
aansprak.
Voor wat betreft de betekenis van de nota-Riezenkamp voor de Kunststichting,
stelt Bongers dat het begrip ‘regiecentrum’ de centrale rol van de Kunststichting in
de kunstsector relativeerde. Vanaf begin jaren 70 waren er twee vernieuwers geweest:
de Kunststichting voor de kunstinhoudelijke
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[paralleltekst, p. 87]
vernieuwing en de Stichting Musische Vorming Rotterdam voor cultuureducatie
en -spreiding, beide sectorbreed en beide met uitgesproken opvattingen. Bij de
Kunststichting die van Van der Staay en bij de SMVR een sterke ideologische (linkse)
signatuur. De Kunststichting was de motor geweest van vernieuwing in kunsten en
cultuur. De nota-Riezenkamp stelde door het begrip regiecentrum en de introductie
van de beleidsoverleggen feitelijk dat de kunstinstellingen op het gebied van initiatief
en vernieuwing niet ondergeschikt zijn aan de Kunststichting. In de ordening in de
nota's ‘driehoek’ en ‘rechtsvorm’ zijn de kunstinstellingen gezamenlijk beschreven
als het ‘veld’ en daarin aan elkaar gelijk. De macht in de culturele sector werd aldus
gespreid. Tegelijkertijd temperden de nota's de mogelijke invloed van de ambtenaren
van het stadhuis. Door die twee aspecten stellig te beschrijven: enerzijds
‘regiecentrum’, anderzijds door expliciet de gelijkwaardigheid van de spelers te
benoemen, creëerden de nota's ruimte voor groei van de autonomie van de
kunstinstellingen.

Eindnoten:
31 Frans Hengeveld in gesprek met de auteur; 14 september 2011. George Lawson in gesprek met
de auteur; 22 augustus 2011
32 Frans Hengeveld in gesprek met de auteur; 14 september 2011
33 RKS jaarverslag 1970; Rotterdam 1971; p. 21
34 Hugo Bongers in gesprek met de auteur; 26 januari 2010
35 Jan Riezenkamp in gesprek met de auteur; 27 juni 2011
36 Kees Weeda in gesprek met de auteur; 7 en 14 oktober 2011
37 Van Adrichem (1987); p. 108. Adriaan van der Staay in gesprek met de auteur; 13 juli 2011
38 ‘Sponsoring the arts’, notitie voor het Directeurenoverleg; (Hans Keller, december 1979). ‘Over
de actieradius van de Rotterdamse Kunststichting’; (Hans Keller, januari 1980). ‘Over
creativiteitsontwikkeling’; notitie over de sectie Creativiteitsontwikkeling (H. Keller, 1 juni
1980). Drie notities in ongeïnventariseerd archief RKS.
39 ‘Hans Keller of Kafka in Rotterdam’ in: De Tijd, 7 november 1980. ‘De kunst en de ambtenarij’;
in: De Tijd 14 november 1980; Heezen en Van de Laar (2011); aan het directoraat van Hans
Keller wijdt het boek het hoofdstuk ‘Tussen Kunst en Kafka’; p. 180-196
40 Hugo Bongers in gesprek met de auteur; 26 februari 2010
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[Dans in Rotterdam]
1970

O.A. TIJD VOOR TEENAGERS, EVENGEWICHTIG, PENTA THEATER, MAKER ONBEKEND.
DE LANTAREN, AFFICHE, 2 DECEMBER 1975
(GAR XXIII-1975-0139)

Het bestel voor moderne dans in Rotterdam had een langzame ontwikkelingsgang,
zij het minder turbulent en rijk aan conflicten dan het theaterbestel. De discipline
dans heeft in Rotterdam een lange geschiedenis. Binnen het conservatorium voor
muziek was er vanaf 1931 de Rotterdamse Dansschool, een gecombineerde
dansvakopleiding met daarbinnen de opleiding tot theaterdanser/dansdocent.1
Daarnaast waren er verschillende particuliere dansscholen. In het proces van de
vorming van een dansbestel hebben dansers en choreografen de belangrijkste rol
vervuld. De Rotterdamse Kunststichting heeft daaraan bijgedragen door dat veld
geduldig te cultiveren.
Het Rapport van de Commissie voor het Kunstbeleid uit 1957 van de gemeente
en de Rotterdamse Kunststichting beschrijft dat het nodig is om de belangstelling
voor dans te bevorderen. Het rapport stelt echter dat er vooreerst geen noodzaak is
om een ‘eigen rotterdams [sic] ballet in het leven te roepen’. Er zijn te weinig dansers
van niveau om, naast de bestaande vier groepen in Nederland, nog een gezelschap
op te richten. Indertijd waren er het Nederlands Ballet, het Ballet der Lage Landen,
het Scapino Ballet (jeugdvoorstellingen) en het Opera Ballet.2 Niettemin vraagt dat
Rapport om een aanzienlijke uitbreiding van de middelen voor dans.3 Die vraag werd
1

2
3

Francisca van Dijk-de Bloeme, ‘Corrie Hartong, 1906 - 1991; “First lady” van de moderne
dans’; in: Rotterdams Jaarboekje 1992; Rotterdam 1992; p. 172-133
(http://rjb.x-cago.com/GARJB/1992/12/19921231/ GARJB-19921231-0127/story.pdf)
Rapport van de Commissie voor het Kunstbeleid; Rotterdam 1957; p. 24-26
Ibidem; p. 96-97
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niet gehonoreerd. In 1962 werd de Stichting Werkgroep Danskunst opgericht die
podiumvoorstellingen organiseerde van kleinere groepen en van aankomende
choreografen. Daarnaast verzorgde de stichting ook lezingen, films en een
tentoonstelling. Na herhaalde verzoeken om middelen, besloot de gemeente in mei
1965 geld toe te kennen aan de Stichting Werkgroep Danskunst, jaarlijks voor drie
jaar met ingang van het seizoen 1964/1965, om manifestaties op dansgebied te
organiseren. Het toegekende bedrag ver-
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schijnt in 1965 op de begroting van de Rotterdamse Kunststichting. In 1968 volgde
de oprichting van het Rotterdams Danscentrum. De Stichting Werkgroep Danskunst
ging in 1971 op in de sectie Dans van de Kunststichting, waarmee de ‘[tweede] grote
wens van de werkgroep in vervulling [ging]’.4 Als een van de Initiatieven van die
Werkgroep ‘moet echter toch één belangrijk en typisch Rotterdams initiatief worden
genoemd: de “Rotterdanserij”, een karavaan van dansers en danseressen door het
stadscentrum om op verschillende plaatsen kleine voorstellingen te geven, en waarvoor
het publiek wordt meegelokt met behulp van een antieke brandweerauto met musici
en andere middelen om de aandacht te trekken. In 1971 werd de “Rotterdanserij”
voor het eerst uitgevoerd tijdens het Knaakfestival. In 1972 volgde een tweede
versie.’5
In 1973 stelde de Kunststichting haar eerste Dansnota op. De nota geeft een
overzicht van de verschillende manieren waarop dans, actief beoefend, deel uitmaakt
van de dagelijkse cultuur: gezelschapsdans (ballroom, dancings en discotheken);
volksdans; dans als zelfwerkzaamheid (in dansen balletscholen); dans gericht op
vorming van de persoonlijkheid (dansexpressie, die vooral goed werd geacht voor
het jonge kind, als onderdeel van muzische vorming); als nevengebieden sportieve
dansvormen (moderne ritmische gymnastiek, huisvrouwengymnastiek,
jazzgymnastiek); muzikaal-ritmische opvoeding (van bijvoorbeeld kleuters);
Eurythmie.6 De nota streeft naar een Samenhangend dansbeleid, maar stelt ook: ‘De
dans is nog niet voldoende als waarde onderkend. Men zal ervan moeten uitgaan dat
iedere burger het recht heeft op ontwikkeling van zijn mogelijkheden tot lichamelijke
expressie.’7 Een van de aanbevelingen luidt: ‘Het bewustmaken van ouders van de
betekenis en de waarde van de lichamelijke expressiviteit van het kind door middel
van voorlichting.’8
Kort daarvoor was in september 1972 het Penta Theater opgericht door vier leden
van het eerder genoemde Rotterdamse Danscentrum. Het Penta Theater kreeg in De
Lantaren zijn thuisbasis, het had er studio's en het trad daar en buiten de stad op.9 De
initiatiefnemers van het Penta Theater vonden de mogelijkheden binnen het
Danscentrum te beperkt. Zij wilden dans uit zijn isolement halen en in verbinding
brengen met andere kunstdisciplines, zoals beeldende kunst, muziek en zang. Zij
wilden ook humor in de dans sterker accentueren en collectieve werkmethoden
beproeven. De Kunststichting had op dat moment geen geld voor dat initiatief, maar
zij bood morele steun en werkruimte in De Lantaren, die na een verbouwing weer
in gebruik was.10 Tot de groep behoorde Ton Lutgerink (1946-2012), die zich later
als choreograaf en danser bij het Onafhankelijk Toneel zou aansluiten, vanaf 1985
als een van de artistiek leiders.
In 1975 werd het dansgezelschap Werkcentrum Dans opgericht, vanaf 1988 De
Rotterdamse Dansgroep genaamd en vanaf 2001 Dance Works Rotterdam. Het Penta
Theater verdween in 1986 in de nasleep van de bezuinigingsrondes van begin jaren
4
5
6
7
8
9
10

Rotterdamse Kunststichting Dansnota 1973; Rotterdam 1973; p. 14
Dansnota 1973; 14-15
Ibidem; p. 5-12
Ibidem; p. 24
Ibidem; p. 28
Ibidem; p. 17
Ibidem 1973; p. 22
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80 en ondanks inzet van de Rotterdamse Kunststichting. In de tussenliggende jaren
waren er door dansers en choreografen nieuwe initiatieven genomen, bijvoorbeeld
de Compagnie Peter Bulcaen. De medewerker dans Marcel-Armand van Nieuwpoort,
in 1985 aangesteld bij de Kunststichting, schreef het advies Dans en bewegingstheater
in Rotterdam (1986). Hij beijverde zich bijzonder voor de ontwikkeling van het veld.
Geleidelijk aan rees bij de gemeente het inzicht dat er in Rotterdam een volwaardig
dansaanbod moest zijn. De
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Kunststichting wendde in 1987 haar ‘vrij besteedbaar budget’ aan om een nieuwe
danswerkplaats/productiehuis te steunen: Studio al Porto. De Kunststichting
verwachtte dat ook ministerie van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur en gemeente
deze voorziening structurele financiering zouden bieden. De plannen van het
ministerie werden echter bijgesteld. In 1988 en 1989 bood de Kunststichting nogmaals
financiële steun aan Studio al Porto. ‘[Hoewel] de werkplaats heel goed functioneert,
is deze verwachting toch (nog) niet uitgekomen, omdat de minister van WVC (...).’11
Het beleid van het ministerie van Welzijn Volksgezondheid en Cultuur droeg min
of meer onbedoeld bij aan de verdere vorming van het dansbestel in Rotterdam
doordat het Scapino Ballet zijn plaats in het bestel dreigde te verliezen. Het Scapino
Ballet had als jeugddansgezelschap een educatieve functie gehad. Nadat de
kunstzinnige vorming van de jeugd landelijk was gedecentraliseerd, werd die functie
van het gezelschap overbodig. Het Scapino Ballet kon wel blijven bestaan en het
wilde zelf verder als volwaardig, algemeen gezelschap. De besluiten van de gemeente
en het ministerie maakten het mogelijk dat het Scapino Ballet als huisgezelschap van
de Rotterdamse Schouwburg voortbestond.12 In 1993 betrok het Scapino Ballet zijn
eigen studio's en kantoren in Rotterdam. In datzelfde jaar nam het Onafhankelijk
Toneel het initiatief tot Dansateliers, een instelling waar dansmakers zich verder
kunnen ontwikkelen.13
De Kunststichting schrijft in haar jaarverslag over het jaar 1988 dat ‘Scapino op
de stoep’ staat. Ook deed de Kunststichting een poging om het festival Spring Dance
naar Rotterdam te halen. De Kunststichting beschrijft het productiehuis Studio al
Porto als een waardevolle broedplaats. ‘Wij [de Kunststichting - gb] beschouwen
dans in Rotterdam als een relatieve witte plek, die niet vaak het soort pleitbezorgers
heeft gehad die in andere disciplines heel gewoon zijn. Er kan meer en dat moet in
het kunstbeleid tot uiting komen. Prioriteit voor dans dus.’14 De Kunststichting neemt
zich voor om het toneelbudget vrijwel geheel over te hevelen naar dans.15 In de
daaropvolgende jaren ontstonden, met projectsubsidies van de Kunststichting, een
aantal productiekernen: Conny Janssen Danst, The Meek (nu: Meekers), de stichting
Boaner (Angelika Oei). Begin jaren negentig was er in Rotterdam, naast de
programma's op de podia, een divers productie- en ontwikkelklimaat op het gebied
van dans. Er zijn sindsdien gezelschappen verdwenen of juist opgekomen. Uit de
urban scene kwamen nieuwe bewegingsidiomen en stijlen voort. Een tiental
gezelschappen, crews en makers presenteerde zich in het najaar van 2011 in Rotterdam
Dance Capital.16

11
12
13
14
15
16

Rotterdamse Kunststichting (hierna: RKS) jaarverslag 1988; Rotterdam 1989; p. 6
RKS jaarverslag 1991; Rotterdam 1992; p. 26-27
RKS jaarverslag 1993; Rotterdam 1994; p. 31
RKS jaarverslag 1988; Rotterdam 1989; p. 12
Ibidem; p. 3
25-27 november 2011, diverse locaties; http://www.rotterdamdancecapital.nl/
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1976

VOETSTAPPEN (CHOREOGRAFIE KÄTHY GOSSCHALK). OM LOS TE LOPEN
(CHOREOGRAFIE HANS TUERLINGS). GEDICHT JE (CHOREOGRAFIE MIEKE VAN HOEK).
KWARTIER VOOR VIER (CHOREOGRAFIE NIELS CHRISTE), WERKCENTRUM DANS, MAKER
ONBEKEND. DE LANTAREN. AFFICHE, 15, 16, 17 SEPTEMBER 1976
(GAR XXIII-1976-0021E)
WERKCENTRUM DANS KREEG IN 1988 ALS NIEUWE NAAM DE ROTTERDAMSE DANSGROEP, VANAF 2001
DANCE WORKS ROTTERDAM.

1985
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VERONIQUE, LE PRINTEMPS EST LA & 100% KUNSTSTOF, PENTA THEATER, MAKER
ONBEKEND. THEATER ZUIDPLEIN. AFFICHE, WOENSDAG 9 JANUARI 1985
(GAR 2004-154)
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Hoofdstuk IV
Krimp en nieuwe groei 1982-1994
EIND JAREN 70 WAREN ER ECONOMISCH GEZIEN SOMBERE
TIJDEN AANGEBROKEN: ER WAS EEN DIEPE RECESSIE
INGETREDEN NA ‘DE TWEEDE OLIECRISIS’ IN 1979. DE
ECONOMISCHE ONTWIKKELING STAGNEERDE, DE
OVERHEIDSTEKORTEN LIEPEN OP EN DE WERKLOOSHEID NAM
STERK TOE.
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De overheid zag zich genoopt drastische bezuinigingen uit te voeren. In Rotterdam
werden die door de gemeente vervat in de operaties Bezuinigingen & Ombuigingen
(B&O) I en II, in 1981 en 1983. De effecten ervan zouden zich nog jarenlang doen
gevoelen. In 1987 volgde er nog een B&O III. Voor de Kunststichting - en voor de
kunstsector in Rotterdam - volgde een moeizame tijd.
Opzienbarend genoeg nam het gemeentebestuur Rotterdam in de loop van het
decennium in haar kunst- en cultuurbeleid een grote wending ten gunste van de
kunsten in de stad en van Rotterdam als cultuurstad. Dat de gemeente kunst en cultuur
ondersteunde was op zich niet opzienbarend, maar wel dat zij dat deed in een periode
die getekend werd door bezuinigingen, bijna ‘tegen de verdrukking in’. Het is mogelijk
dat dit elan mede werd ingegeven door de daadkracht waarmee Rotterdam de
stadsvernieuwing ter hand had genomen en voortzette. In de ontwikkeling van het
denkwerk over de stad en haar architectuur heeft de Kunststichting via haar sectie
Architectuur een stimulerende rol gespeeld. Die sectie was, na een aanloop eind
1973, in 1974 officieel van start gegaan. De sectie Architectuur wordt geprezen
omdat zij mede impulsen gaf tot nieuwe grondslagen voor het vak stedenbouw.128
De projecten en manifestaties van Architecture International Rotterdam (AIR) worden
van bijzondere betekenis geacht.129 De jaren 80 tot en met begin jaren 90 zagen geen
publicaties van nota's met grootse inhoudelijke vergezichten maar des te meer grote
initiatieven en aanzienlijke investeringen in de cultuursector en de culturele
infrastructuur.
De nieuwe directeur Paul Noorman trof bij zijn aantreden begin 1982 de
Kunststichting aan de vooravond van een reorganisatie. Bovendien kreeg zij bijna
onmiddellijk een grote bezuinigingstaakstelling opgelegd, evenals de andere
kunstinstellingen in de stad. Wethouder Kunstzaken en Financiën was Joop Linthorst
(1948; PvdA, tussen 1982 en 1990 wethouder Kunstzaken en Financiën; van 1990
tot 1994 wethouder Stadsvernieuwing). Het eerste jaar van Noormans directeurschap
is - zoals blijkt uit interne notities bij de Kunststichting - heengegaan met analyse
van de situatie, de uitvoering van de voorgestelde reorganisatieplannen en maatregelen
om de vereiste bezuinigingen te realiseren.130
Bij de eerste bezuinigingsoperatie B&O I had de Kunststichting de
kaasschaafmethode gehanteerd: de vereiste 10% werd uitgevoerd door op alle posten
gelijkelijk te korten. De tweede tranche bezuinigingen van B&O II was zó groot dat
die methode ondenkbaar zou zijn: nog eens 25% met een kaasschaafmethode aan de
sector te onttrekken achtten Noorman en zijn adjunct Barendse onverantwoord.131 In
totaal besloeg de bezuiniging eenderde van het budget. De keuze van de directie was
om het vereiste bedrag te zoeken

Gepke Bouma, Een gezond en opgewekt kunstleven. Een studie in kunstbeleid te Rotterdam (1946-2011)

95
binnen organisatieonderdelen van de Kunststichting zelf. De budgetten voor derden,
die de Kunststichting via haar subsidieverstrekking toedeelde aan de sector, hield zij
expliciet buiten deze operatie. De Kunststichting was uitgegroeid tot een wijdvertakt
netwerk van min of meer zelfstandig optredende afdelingen en subafdelingen die
weinig onderlinge relatie leken te onderhouden. De meest zichtbare maatregelen
waren de, ook om andere financiële redenen noodzakelijke, afstoting van enkele
eigen organisatieonderdelen. Het Videocentrum, de Filmwerkplaats en de Grafische
Werkplaats waren aanzienlijk verliesgevende afdelingen. De Kunststichting besloot
eind 1983 deze instellingen ‘na ampele overwegingen’ bij de gemeente voor te dragen
voor sluiting en zij ziet aankomen, gehoord de raadscommissie Kunstzaken in
december 1983, dat ook het Lijnbaancentrum zal moeten sluiten.132 In deze
bezuinigingsronde werd het Lijnbaancentrum opgeheven, ten gunste van behoud van
Lantaren/'t Venster. Het Lijnbaancentrum werkte op één terrein, dat van de visuele
cultuur in tegenstelling tot Lantaren/'t Venster. Lantaren/'t Venster omvatte meerdere
disciplines, het functioneerde als Arts Lab voor experimenten; bovendien was daar
vrij kort tevoren een reorganisatie uitgevoerd. Ook verliet de Kunststichting de
tentoonstellingszaal in de Doelen. Ter vervanging opende zij in 1982 een
tentoonstellingsruimte in het pand Westersingel 8. De twee internationale festivals
Poetry International en Film International werden verzelfstandigd. Voor wat betreft
het filmfestival was verzelfstandiging en een grondige herziening van zijn financiële
inrichting, de enige manier om het voortbestaan mogelijk te maken.
Het Lijnbaancentrum sloot uiteindelijk eind 1984 zijn deuren. De formule was
misschien na zo'n tien jaar wat sleets geraakt. Het is niet helemaal duidelijk wie het
initiatief nam tot sluiting van het Lijnbaancentrum - en het Videocentrum - of wie
de knoop doorhakte, de Kunststichting of de gemeente. Het jaarverslag 1984 van de
Kunststichting rept ervan dat er bij de gemeente niet langer steun was voor het
Lijnbaancentrum, maar dat de Kunststichting imagoschade heeft opgelopen als de
‘boosdoener’ in deze.133 In de beleving van Ludo Pieters, die begin jaren 60 vanuit
de Rotterdamsche Kunstkring de geestelijk vader was geweest van de eerste opzet
van het centrum en indertijd voorzitter van het bestuur van de Kunststichting, was
het de gemeente die het besluit nam. In de passage daarover in zijn biografie klinkt
de suggestie als zou Pieters die beslissing hebben ervaren als de afsluiting van het
beleid van Van der Staay en Riezenkamp.134 De sluiting van het Lijnbaancentrum is
wel symbolisch: er begon een nieuwe wind in kunstbeleid te waaien waarin
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het licht bevoogdende en opvoedende karakter van dat tentoonstellingsbeleid geen
plaats meer had. Er kwamen andere inzichten op en de veranderingen werden
aangewakkerd door de noodzaak tot bezuinigen.
Bij de Kunststichting volgden ontslagen en inkrimping tot een personeelsbestand
van 28 medewerkers. Dat het aantal medewerkers in de periode daaraan voorafgaand
zo groot was (in totaal zeventig) had te maken met het feit dat de medewerkers van
‘buitenonderdelen’ zoals Lantaren/'t Venster en het Lijnbaancentrum allen in dienst
waren van de Kunststichting. In de reorganisatie werd de staf verkleind en de
organisatie anders ingericht: meer centraal vanuit de kern van de organisatie ‘in huis’.
De secties werden opnieuw samengesteld met minder leden dan voorheen. Hun
secretarissen en de directie vormden voortaan de ‘kernstaf’. Voor de verschillende
taken werden binnen de organisatie het projectbureau en het subsidiebureau ingesteld.
Een nieuwe uitvinding van Paul Noorman was een pool van jonge medewerkers op
tijdelijke basis en/of voor projecten die werk verrichtten voor bestaande secties, de
‘kennel’ voor de ‘jonge honden’.

Anno 1983
Vooreerst was het geen gunstige tijd om grootse inhoudelijke visies te ontvouwen.
De eerste nota onder directeur Noorman was De Rotterdamse Kunststichting anno
1983.135 De nota bevat bespiegelingen over de inrichting van de Kunststichting en
haar positie in het veld, zonder concreet uitgewerkte inhoudelijke voornemens. De
Kunststichting claimt expliciet ruimte om te adviseren en een second opinion te
geven over onderwerpen in het gehele stedelijke kunstbeleid, ook als die buiten het
strikte werkgebied van de onderscheiden secties bij de Kunststichting zou liggen.
De tekst haast zich daaraan toe te voegen dat ‘het geenszins onze ambitie [is] om
langs deze weg van de RKS een soort Kunstraad te maken, waardoor alle voorstellen
van de andere instellingen verplicht van een RKS-advies zouden moeten worden
voorzien.’136 Door een dergelijke brede adviesfunctie zou de Kunststichting weer een
functie als ‘geweten’ in de kunstsector gaan vervullen, als een bovensectorale
instelling. Dit terwijl een eerdere passage stelt dat juist die functie enigszins is
uitgehold doordat de andere kunstinstellingen na een emancipatieproces alle
medeverantwoordelijkheid dragen voor het bestel in zijn totaal.137 Het verschil zit
hem in de rol die de Kunststichting zichzelf toekent als instelling die door
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haar multidisciplinaire deskundigheid binnenshuis een integrale blik op de sector
kan hebben, ánders dan de individuele kunstinstellingen die zich vooral op hun eigen
werkveld en eigen positie in het bestel richten.
De Kunststichting stelt zich te zullen richten op artistieke kwaliteit boven
sociaal-culturele doelstellingen. In relatie tot de dienstverlenende functie die zij als
een van haar kerntaken beschrijft, noemt de nota dat het in Rotterdam noodzakelijk
is om waardevolle initiatieven geruime tijd te koesteren en op te kweken in de
‘broeikas’ die de Kunststichting kan zijn. De beeldspraak zet zich voort in de termen
dat het ‘moeizaam zaaien’ is op Rotterdamse bodem en door te gewagen van de
aanhoudende klachten van bewoners over ‘het kille culturele klimaat van de stad’,
waarin niet op korte termijn wezenlijke verandering kan worden gebracht.138 De nota
kondigt aan dat door de Kunststichting in haar toekomstig beleid ‘de kunsten weer
nadrukkelijk als uitgangspunt [zullen] worden gekozen. Sociaal-culturele en op direct
maatschappelijk nut gerichte activiteiten zijn in een kunststichting minder op hun
plaats.’139 Via bestuurlijke aanwijzing geeft de gemeente aan wat ontzien moet worden,
namelijk: amateurkunsten, kunst in de wijken en onderdelen uit stedelijke
welzijnsplannen. De Kunststichting zet dan ook een aantal van haar werkzaamheden
op dat gebied voort, vooral die in het veld van de amateuristische kunstbeoefening,
door subsidiëring van amateurkoren, -orkesten en -toneelverenigingen en door
stimulansen voor kwaliteitsverbetering en uitbreiding of vernieuwing van het
repertoire. De programma's in de wijken die bekend stonden als ‘In de wijk gespeeld’
werden herzien en op andere leest geschoeid.140 Terzelfder tijd werd door een fusie
tussen de Stichting Musische Vorming Rotterdam en verschillende dansscholen de
Stichting Kunstzinnige Vorming Rotterdam (SKVR) opgericht, die zich ontwikkelde
tot een groot instituut voor vrijetijdskunstbeoefening.
Het voornemen zich te richten op artistieke kwaliteit voerde de Kunststichting
onder andere uit door zich te concentreren op projecten met een hoogwaardige
artistieke (avant-garde) inhoud. Een middel daartoe was ook om de vrijkomende
plaatsen in de organisatie te vullen met nieuwe medewerkers van een signatuur die
daarbij paste. De nieuwe medewerkers kwamen merendeels uit andere dan de bekende
Rotterdamse circuits en waren inhoudelijk doorkneed in avant-gardekringen binnen
hun vakgebied. De nota bevat een nieuw opgesteld organisatieschema waaruit blijkt
dat de secties de ruggengraat van de Kunststichting zijn en dat zij ‘open, beweeglijk
en slagvaardig’ moeten zijn.141
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Kunst boven sociaal-cultureel
Deze toewending van het beleid naar kunst, boven sociaal-culturele doelen - de
opvattingen van Noorman en de Kunststichting niet te na gesproken - loopt parallel
met die in het landelijke cultuurbeleid. Rond 1982 kreeg artistieke kwaliteit het
primaat boven de eerdere opvattingen waarin kunst een onderdeel was van welzijn.
In de Kaderwet Specifiek Welzijn uit 1977 (ingediend door staatssecretaris Wim
Meijer) zouden kunst en cultuur samen met onder andere opbouwwerk en sport,
worden ondergebracht binnen het welzijnsbeleid. De wet voorzag in vér doorgevoerde
decentralisatie, zij het met sterke centrale sturing vanuit het Rijk, meerjarenplanning,
procedures voor inspraak en aandacht voor participatie door burgers, via raden op
de beleidsterreinen. In 1984 werd besloten deze wet niet in te voeren. In het rijksbeleid
voor cultuur begon men intussen, onder minister Brinkman (CDA in de kabinetten
Lubbers I en II; 1982-1989), de aanbodsgedachte aan te hangen - ook voor die kunst
waar slechts een beperkt publiek op afkwam (Na departementale herindeling in 1983
werd het ministerie van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk werk omgevormd tot
het ministerie van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur.) Men stelde vast dat
toegankelijk maken van kunst voor brede lagen van de bevolking een ‘utopie’ was
geweest. Ondanks de bezuinigingsgolf streefde de overheid ernaar om in de
bezuinigingen kunst en cultuur te ontzien. Minister Eelco Brinkman wakkerde het
streven aan om het financiële en maatschappelijke draagvlak te vergroten, bijvoorbeeld
door ‘sponsoring, privatisering, toepassing van het profijtbeginsel, differentiëring
van subsidiesystemen en het introduceren van stimulansen voor een meer
ondernemersgericht gedrag’. In 1985 viel voor de eerste keer in een nota van het
departement de term ‘overaanbod’.142 Brinkmans voorstellen konden in kringen van
beeldend kunstenaars op weinig bijval rekenen, in elk geval werd het begrip ‘topkunst’
opgevat als maskering voor verzakelijking en bezuinigingen. Zijn opvattingen over
de verwerving van eigen inkomsten werden gezien als kille zakelijkheid. De
opmerking van Brinkman die zich liet ontvallen dat kunst het ‘glijmiddel’ van de
economie en internationale betrekkingen kon zijn, kwam hem op hoon en minachting
te staan.143 De bezuinigingen leidden ertoe dat in de jaren rond 1983 de Beeldende
Kunstenaars Regeling geleidelijk werd afgeschaft (definitief beëindigd per 1987).
De vrijvallende middelen uit de BKR werden omgevormd tot de Geldstroom
Beeldende Kunst en Vormgeving. In Rotterdam werden die gelden mede aangewend
voor de instelling van de functie stadsconservator bij Museum Boymans-van
Beuningen en deels voor de opzet van het
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centrum voor internationale beeldende kunst, Witte de With. Ook het toneelbestel
werd herzien, met als uitkomst dat het Rijk hoofdfinancier werd van een aantal
gezelschappen, in Rotterdam het Ro Theater. Voor kleinere gezelschappen was er
het vierjaarlijkse Kunstenplan en vanaf 1993 werd het Fonds voor de Podiumkunsten
ingesteld voor kortlopende (project)subsidies.144
Mede in relatie met deze bestelwijziging stelt de Kunststichting dat zij overweegt
opnieuw een sectie Toneel op te richten.145 Daarvan was in het verleden afgezien
omdat er de onafhankelijke Stichting Toneelraad bestond, die initiatieven voor
theaterproductie en gezelschappen begeleidde, financierde en aanstuurde. De taken
van de Toneelraad veranderden nu doordat een aantal van de gezelschappen waarmee
die raad bemoeienis had een zelfstandiger positie kreeg: het Onafhankelijk Toneel
en vormingstheatergroep Diskus. De Toneelraad bekommerde zich vooral om het
productiehuis voor jonge regisseurs F Act, het Ro Theater en het Fonds Bijzondere
Projecten (voor incidentele projecten van vooraanstaande theatermakers). Het
Rotterdamse theaterbestel was centralistisch ingericht maar dat leek minder op te
leveren dan voorheen. De Toneelraad overleefde de opvolging van Marijnen bij het
Ro Theater niet, zoals de Kunststichting in haar jaarverslag stelt.146 In de nieuw
opgerichte Stichting Theaterproduktie Rotterdam werden het Ro Theater, F Act, het
Fonds Bijzondere Projecten ondergebracht. Het gezelschap en F Act kwamen in het
landelijke Kunstenplan waardoor ook zij zelfstandiger werden.147
Aan de sectie Muziek zou de Kunststichting twee adviescommissies toevoegen,
een voor jazz en een voor popmuziek. Voor twee onderwerpen kondigt de nota de
instelling van nieuwe overleggroepen (geen secties) aan: voor culturele minderheden
en voor het wijkwerk, terwijl de afdeling ‘In de wijk gespeeld’ zal worden herzien.148
In de uitwerking van deze voornemens werd de Kunststichting gestroomlijnd en
heringericht rond de kern van de stafmedewerkers: de secretarissen van de secties
en de directeur. In deze opzet hernam de Kunststichting zich.
Uit bovenstaande rijst een beeld op, als zou de Kunststichting zich in deze periode
vooral met zichzelf hebben beziggehouden. Een deel van de aandacht van bestuur,
directie en medewerkers werd door de reorganisatie in beslag genomen. Niettemin
werkte de Kunststichting onverminderd voort in de vertrouwde taken van
subsidieverstrekking aan kunstinstellingen, individuele kunstenaars en
projectinitiatieven. Ook voerde zij als vanouds een ‘witte-vlekken’ beleid, dat wil
zeggen: lacunes in het Rotterdamse culturele veld opsporen en maatregelen of
initiatieven nemen om daarin te voorzien.
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Enkele onderwerpen, en hun bijbehorende nota's, verdienen hier vermelding. Ten
eerste de nota Popmuziek in Rotterdam (januari 1984). Met de vaststelling van die
nota was de popmuziek ook formeel onderdeel van het kunstbeleid geworden. Daaruit
kwam voort muzikantencentrum Via Ritmo aan de Boompjes, met oefenruimtes,
techniek, technici en staf. En daaruit weer de langgekoesterde maar niet gerealiseerde
wens een popverzamelgebouw op te richten. Ook nam de Kunststichting de
popprogrammering in de voormalige bioscoop Arena aan de West Kruiskade, het
latere Nighttown, onder haar (financiële) vleugels. De achtergrond daarvan is dat
Arena aanvankelijk tot het jongerenwerk behoorde en onder Sociale Zaken viel. Als
gevolg van de bezuinigingen in het sociaal-cultureel werk werden jongerencentra
opgeheven, waardoor poppodia dreigden te verdwijnen. De Kunststichting adviseerde
tot volledig gesubsidieerde voorziening voor jongerencultuur met professionele opzet,
een breed aanbod aan popmuziek en op de doelgroep toegesneden film- en
theaterprogrammering. De gemeenteraad echter koos voor een constructie met de
deelname van particulieren in een BV en met een onafhankelijke, subsidieerbare
programmastichting: Nighttown.
Op het gebied van publieksbereik en de eerdere sociaal-culturele taken ontwierp
de Kunststichting een nieuwe subsidieverordening voor amateurs, vanaf 1 januari
1985. De aangekondigde herziening van de wijkprojecten, waaronder ‘In de wijk
gespeeld’, leidde ertoe dat de bijbehorende budgetten gemeentebreed werden
gedecentraliseerd. Die middelen werden overgedragen aan de deelnemende wijken
Hoek van Holland, Hoogvliet, Charlois, IJsselmonde, Ommoord, Schiebroek,
Overschie. De Kunststichting programmeerde er voordien rechtstreeks, onder andere
via ‘In de wijk gespeeld’. Met die budgetten konden de deelgemeenten voortaan
projecten ‘inkopen’, waarna de Kunststichting optrad als een soort impresariaat. Het
vervolg was de nota ‘Kultureel Wijkaanbod’, met de beschrijving van een werkwijze
waarin de Kunststichting bemiddelend en adviserend optreedt en gedeeltelijk kan
meefinancieren. De voortgang stelt de Kunststichting als volgt vast: ‘Met uitzondering
van Charlois wordt met grote mate van continuïteit geprogrammeerd. (...)
Geconstateerd mag worden dat met het wijkcircuit in een aantal wijken van Rotterdam
een vruchtbare bodem is gelegd. (...) Van belang is hierbij te vermelden, dat het
bereikte resultaat niet in de laatste plaats te danken is aan de verschillende
deelgemeenteraden, die vaak in goede samenspraak met de betrokken culturele
commissies het “kunstbelang” op wijkniveau behartigen.’149 De reservering in de
begrotingen van de deelgemeenten voor dit spe-
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cifieke doel is geleidelijk aan verdwenen. In de woorden van Hugo Bongers, vele
jaren later terugkijkend op die periode, in verband met de latere vraag van de
deelgemeenten om cultuurbudget: ‘Ze zijn misschien het geld gaan besteden aan
lantarenpalen en begonnen te piepen...’150
Op het gebied van muziek kwam onder directeur Paul Noorman in het programma
van de Kunststichting een accent te liggen op gecomponeerde hedendaagse muziek.
De lopende programmareeksen in de aula van Museum Boymans-van Beuningen en
die van de Stichting Nieuwe Muziek in samenwerking met de Doelen werden
voortgezet. De Kunststichting vond, zoals zij aangekondigde in de nota De
Rotterdamse Kunststichting Anno 1983, andere huisvesting.151 Zij had een pand
gezocht dat meer representatief en aansprekend zou zijn dan Westersingel 20. Ook
zou het een eigen accommodatie moeten omvatten waar de Kunststichting zelf zou
kunnen programmeren - op het gebied waar zij een witte vlek ontwaarde: de
hedendaagse gecomponeerde muziek.
Rond die tijd nam ir. Hans van Zwienen, hoofd van de Dienst Stadsontwikkeling,
het initiatief tot herbouw van de gevel van café De Unie van J.J.P. Oud, een icoon
van de Stijlbeweging, van 1925 tot 1940 gelegen aan de Coolsingel. De sectie
Architectuur van de Kunststichting, toen onder voorzitterschap van architect Carel
Weeber, begeleidde de realisatie tot het nieuwe café De Unie aan de Mauritsweg.152
In het achter de gevel gelegen gebouw werden kantoren gebouwd die genoeg ruimte
boden aan de Kunststichting, die er in 1985 introk. Achter het café werd een kleine
vlakkevloerzaal gerealiseerd: Zaal De Unie. Het gebouw werd op 29 augustus 1986
feestelijk in gebruik genomen. De Kunststichting stelde een speciale programmeur
aan voor de zaal en zij programmeerde er films, lezingen, debatten, incidenteel kleine
theatervoorstellingen en vooral concerten van hedendaagse gecomponeerde muziek.
Zaal de Unie werd met zijn concertreeksen al spoedig een van de beter aangeschreven
podia op dat gebied in Nederland. Dat muziekprogramma werd na verloop van tijd
overgedragen aan andere instellingen in de stad. Nadien beijverde de Kunststichting
zich nog een tiental jaar samen met andere partijen, voor de oprichting van een
Centrum Actuele Muziek (CAM), dat uiteindelijk niet levensvatbaar bleek. De
beschrijving van het plan uit 1995, inclusief een haalbaarheidsonderzoek naar de
beoogde locatie, voormalige bioscoop Thalia, bleek uiteindelijk de zwanenzang van
dat initiatief.153
Het advies dat voor de cultuursector het meeste heeft opgeleverd was het advies
over dans door de sectie Dans, op uitnodiging van het gemeentebestuur.154 De
Kunststichting had zich al lange tijd ingespannen om een dans-
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bestel op te zetten, maar dat bleef een moeizaam dossier (zie p. 089 - Dans in
Rotterdam).
De reorganisatie van de Kunststichting werd begin jaren 80 met ferme hand
uitgevoerd. Het Filmfestival dat grote tekorten had opgeleverd en de Kunststichting
op de rand van faillissement had gebracht, werd gered door het in 1983 zelfstandig
buiten de Kunststichting te plaatsen. In deze jaren werd ook Lantaren/'t Venster
verzelfstandigd, met ingang van 1 september 1986 verliet het personeel de dienst bij
de Kunststichting. Poetry International werd later losgemaakt uit de Kunststichting.
Die verzelfstandiging verliep in een ingewikkeld proces dat uitmondde in een conflict
tussen het bestuur van de Kunststichting en haar directeur over het ontslag van enkele
personen. Het conflict liep bijzonder hoog op en werd bijgevolg een pijnlijke episode
voor alle betrokkenen. In het jaarverslag over 1986 wordt het discreet aangeduid als
een verschil in opvatting tussen directeur en bestuur over de taak van het bestuur.
‘Als belangrijkste reden voerde het [bestuur - gb] aan dat de directeur het bestuur
zag als een adviescollege en dat de directeur bovendien teveel in een ambivalente
positie verkeerde, tussen stadsbestuur en het bestuur van de Kunststichting in. De
tegenstellingen tussen bestuur en directeur hadden zich toegespitst op problemen
van personele aard bij Poetry International en het nieuwe Rotterdam Festival.’155
De uitkomst van dit proces was dat na een overgangsjaar in 1988, ook Poetry
International als zelfstandige stichting buiten de Kunststichting verder ging. De
samenwerking ‘in huis’ was niet langer mogelijk, vandaar dat het bestuur besloot tot
verzelfstandiging.156 Met die verzelfstandiging van Poetry was de reorganisatie van
de Kunststichting voltooid. Dit proces wordt ondanks de pijnlijke kanten ervan, door
(zijdelings) betrokkenen beschouwd als de vuurproef van de ‘driehoek’. Hoe hoog
de gemoederen ook opliepen: ieder hield zich aan zijn binnen de driehoek toebedeelde
rol. De voltooiing van de reorganisatie van de Kunststichting werd bekroond met
het succesvol verlopen jaar 1988. De Kunststichting concludeerde: ‘Onze culturele
infrastructuur is goed, maar komt er wel genoeg uit: dat is de kwestie!’157 Daarna
marcheerde het werk in de nieuwe structuur verder tot Paul Noorman de
Kunststichting in september 1990 verliet wegens het bereiken van de
pensioengerechtigde leeftijd.
Als zijn opvolger werd benoemd Alle de Jonge (1944), theoloog van opleiding,
tot dan directeur van het Centraal Bureau voor Genealogie. De Jonge stond bekend
als zakelijk: hij had dit Bureau zo omgevormd dat het relatief gezien aanzienlijke
eigen inkomsten genereerde, een manier van doen
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die indertijd in de kunstsector als een deugd begon te gelden. De Jonge was naar
eigen zeggen aangesteld ter consolidatie en ‘om rust in de tent te brengen’.158 Waaruit
de onrust bestond is niet helemaal duidelijk. De Kunststichting was na een roerige
tijd in relatief rustig vaarwater geraakt: zij had zich hernomen en functioneerde - zo
op het oog - goed.
De reorganisatie van de Kunststichting in de jaren 80 komt, achteraf beschouwd,
neer op herschikking van de organisatie en herneming van de oorspronkelijke taken:
subsidiëren, adviseren, initiëren. Verkleining van het apparaat hoorde daar gegeven
de omstandigheden - bezuinigingen - bij, maar ook om het historisch gegroeide,
uitgedijde apparaat binnen de Kunststichting te herordenen. In de daarop volgende
jaren zouden nog enkele afdelingen buiten de organisatie van de Kunststichting
worden geplaatst als nieuwe zelfstandige stichtingen, met medeneming van hun
(basis) budget en voor een deel ook de zittende medewerkers. De ontslagen of
herplaatsing van medewerkers die voortvloeiden uit de reorganisatie boden de
Kunststichting ook de gelegenheid om het personeelsbestand te ‘verversen’. Indachtig
de aangekondigde koerswending in de richting van artistieke kwaliteit werden meer
vakspecialisten in bepaalde disciplines aangesteld, deels van buiten de stad. Daarmee
werd het ons-kent-ons-gehalte van de bekende, niet bijzonder getalsrijke, Rotterdamse
circuits van deskundigen doorbroken. Deze keuze was niet altijd onomstreden.

Nieuw elan voor de kunst en voor de stad
In weerwil van de financieel schrale tijden rezen bij de gemeente plannen om een
nieuwe schouwburg te bouwen. De (nood)schouwburg uit 1947 verkeerde na ruim
dertig jaar in slechte staat en voldeed in vrijwel niets meer aan de eisen van de tijd.
Op initiatief van wethouder Linthorst maakte de gemeente in 1983 ernst met de
planvorming. De plannen voor een nieuwe Rotterdamse Schouwburg hadden
rechtstreeks gevolgen voor de positie van de andere theaters, allereerst voor de
voorzieningen voor theater gedurende de bouwtijd van de nieuwe schouwburg. Het
Rijk stelde in december 1983 middelen beschikbaar voor nieuwbouw en een half
jaar later volgde een positief besluit van de gemeenteraad. De oude schouwburg werd
in het najaar van 1984 gesloopt net als het daarnaast gelegen Piccolotheater. Het Ro
Theater moest in de tussentijd spelen in Hal4 (bij het voormalige drinkwaterterrein
aan de oostrand van de
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stad); voor andere gezelschappen waren er het Luxor Theater, Theater Zuidplein,
het Hofpleintheater (sinds 1970 in gebruik, vanaf 1985 ‘Hofpleintheater voor
Kinderen’, uitgegroeid tot Jeugdtheaterschool Hofplein). Voorts waren er voor
kleinere producties Lantaren/'t Venster, de kleine zaal in Theater Zuidplein, theater
De Evenaar in het Museum voor Land- en Volkenkunde (vanaf 1986) en het
Bibliotheektheater (vanaf 1983). De Kunststichting boog zich intussen over het
publieksbereik van die kleine zalen.159
Dat de kunsten door de gemeente serieus werden genomen blijkt uit een motie
van gemeenteraadslid Eric Bakema uit 1985 om een bedrag van een miljoen gulden
ter beschikking te stellen, aanvankelijk bedoeld om de opening van de nieuwe
schouwburg en de uitbreidingen van enkele nieuwe kunstgebouwen luister bij te
zetten. Er was op korte termijn genoeg te vieren: de gemeente had besloten tot de
bouw van de Kunsthal, begin bouw in 1988, voltooid in 1992; het Natuurhistorisch
Museum Rotterdam zou zich in 1988 vestigen in een villa in het Museumpark; het
ontwerp voor het nieuwe Van Beuningen-de Vriese-paviljoen bij Museum
Boymans-van Beuningen door Hubert-Jan Henket lag vóór, het werd gebouwd in
1989- 1991; het Nederlands Architectuur Instituut was na een uitvoerige lobby en stedenstrijd met Amsterdam - tot voldoening van de gemeente in 1984 toegekend
aan Rotterdam, het vestigde zich aan de Westersingel, in afwachting van zijn eigen
gebouw, waarvoor Jo Coenen in 1988 als architect werd aangewezen; voltooid in
1993.
Het idee verbreedde zich al spoedig tot de ambitie om met een stadsbrede
manifestatie de cultuur onder de aandacht van het publiek te brengen. De
motie-Bakema werd aangenomen en de eerste plannen werden gemaakt. Voor het
college gold ook dat het festival onderdeel zou zijn in het revitaliseringbeleid van
de stad. De plannen zouden begin 1987 worden gepresenteerd. Al spoedig werd de
Kunststichting verzocht om het voorgenomen ‘Rotterdam Festival’ verder uit te
werken en te organiseren. Daartoe werd binnen de Kunststichting een
projectorganisatie opgericht met een eigen programmadirecteur en zakelijk directeur,
beiden uit de gelederen van de Kunststichting: Reyn van der Lugt, toen secretaris
van de sectie Architectuur, en adjunct-directeur en Johan Moerman, hoofd financieel
beheer & administratie bij de Kunststichting van 1982 tot 1993, sinds 1993 directeur
van Stichting Rotterdam Festivals. Zij zetten met een eigen programmastaf en met
medewerking van de Rotterdamse kunstinstellingen het programma voor de
manifestatie op: Rotterdam'88 De stad als podium.
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De manifestatie zou eenmalig plaatsvinden, maar moest uitdrukkelijk geen incident
zijn. Het programma werd uitdrukkelijk ‘manifestatie’ genoemd en niet ‘festival’,
om de schijn te vermijden dat het een kortstondig project zou betreffen: het
programma besloeg een groot deel van het jaar 1988. Het startte op 12 mei 1988 met
de opening van de beeldenroute en liep door tot begin 1989. Het programma omvatte
tientallen onderdelen. ‘Het extra aanbod aan kunst in 1988 zal er toe moeten leiden
dat de culturele mogelijkheden van Rotterdam ook in de jaren daarna verder
uitgebouwd worden. Daarom heeft de organisatie zich bij de programmakeuzes niet
alleen laten leiden door nieuwe ontwikkelingen, maar ook door reeds aanwezige
kwaliteiten in de stad.’160
In mei 1987 hield de Kunststichting een persconferentie over deze manifestatie.
Het accent voor de koers in het kunstbeleid van de gemeente en de Kunststichting
lag op toegepaste kunsten: fotografie, architectuur en beeldende kunst. Binnen het
jaarproject werden tentoonstellingen op die gebieden voorzien ‘waarvoor een tijdelijke
Kunsthal op de Wilhelminapier in gebruik genomen wordt.’ Dat was: de vertrekhal
van de Holland Amerika Lijn, die vóór voltooiing van de Kunsthal aan de Westzeedijk
op die manier dienst deed. Voor de podiumkunsten werden multidisciplinaire
samenwerkingen en producties op bijzondere locaties opgezet. Ten tijde van die
persconferentie stonden er al ongeveer vijftig projecten in de grondverf. Het
programma werd groots opgezet: de begroting beliep intussen al zo'n tien miljoen
gulden. Men richtte de blik op voortzetting van dergelijke kunstprojecten in
festivalvorm, met als eerstkomende punt op de agenda de viering van het 650-jaar
bestaan van de stad in 1990.161
Tot het programma behoorde onder andere een beeldenroute met werk van
internationaal vermaarde (waaronder één Rotterdamse) beeldend kunstenaars en
architecten langs de Westersingel, over de Westzeedijk en vanaf het Calandplein tot
óver de rivier naar de Wilhelminapier, toen nog een verlaten havengebied. Uit dat
jaar stamt ook de aanduiding van de Westersingel met zijn beelden als culturele as.
In de ‘tijdelijke Kunsthal’ vond onder andere de eerste editie van de Fotobiënnale
Rotterdam plaats. Architecture International Rotterdam had een speciale editie met
als een van de ontwerpopgaven het Spoortunneltracé, dat in 1994 gestalte zou krijgen;
een tweede AIR-project betrof ontwerpen voor het Bospolderplein, Eendrachtsplein
en Zuidplein: Drie pleinen, zes ontwerpen.162 Hoogtepunten op het gebied van de
culturele ‘hardware’ in de stad waren de opening van Nighttown als poppodium en
de ingebruikname van de nieuwe Rotterdamse Schouwburg. Een nieuw centrum voor
internationale beeldende kunst was in voorbereiding: Witte de With.
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Het culturele veld in de stad was in deze periode - tegen de bezuinigingen ín - in
gunstige ontwikkeling. Binnen de kunstinstellingen was het zelfvertrouwen
toegenomen, het zelfbeeld van de stad als culturele omgeving was gegroeid, de
festival- en evenementenkalender stabiliseerde zich. Eveneens kwam in het
gemeentebestuur - en breder, in de opvattingen van stedenbouwkundigen en
cultuurbeschouwers - een herwaardering op voor stedelijkheid. In 1987 verschenen
twee rapporten over de toekomst van Rotterdam waarin impliciet of expliciet kunst
en cultuur als speerpunten voor beleid werden aangewezen. De gemeentelijke nota
Vernieuwing van Rotterdam noemt kunstbeleid expliciet als speerpunt van het stedelijk
beleid.163 De nota noemt specifiek de wens bewoners aan de stad te binden, onder
andere door het beeld van de stad, dat wil zeggen: de visuele kwaliteit te versterken.
Het komt erop neer dat het culturele profiel van Rotterdam dient te worden versterkt.
Als specifieke aandachtspunten voor het kunstbeleid noemt de nota: toegepaste
kunsten, internationalisering, festivals.164 In het rapport Nieuw Rotterdam van een
onafhankelijke adviescommissie, wordt kunst niet expliciet genoemd, maar wel klinkt
de notie door dat een compleet kunst- en cultuuraanbod een vestigingsklimaat oplevert
dat bewoners en bedrijven aantrekt.165 Laatstgenoemd rapport, waarvan Pim Fortuyn
een van de medeauteurs is, behandelt in het bijzonder de kansen om de
sociaal-economische positie van Rotterdam te versterken.
Beide rapporten markeren een omslag in het denken in zoverre dat er een
herwaardering voor stedelijkheid uit spreekt. De klachten over de kaalheid van
Rotterdam (die vooral rond 1970 klonken) zijn dan zeker nog niet verstomd, maar
de visie is er nu, volstrekt anders, één van fierheid en inzet om de stad als middelgrote
woonstad en grote havenstad verder te ontwikkelen. Stedenbouwkundige Han Meyer
schrijft over Het magische jaar 1987.166 Uit de nota's, in het bijzonder Vernieuwing
van Rotterdam spreekt het concept van de complete stad, in relatie met doeleinden
aantrekkelijke woonstad, attractief stadsbeeld en breed draagvlak. Uit de nota spreekt
‘Het verlangen naar en herstel van een ideologische consensus en een civic culture
à la de jaren vijftig klinkt duidelijk door in de verschillende rapporten’.167 In de
voorafgaande periode was er in de stad aanwas geweest van bijzonder actieve
kunstenaars, deels van eigen bodem en deels import, aangetrokken door het elan van
Rotterdam en zeker ook doordat de stad relatief goedkope woon- en werkruimte
bood. In Dromen van een metropool noemt Patricia van Ulzen deze ontwikkeling
‘Magische jaren’, onder verwijzing naar de aanduiding van Meyer. Volgens
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Dromen van een metropool is de magie van deze jaren de uitkomst van het elan van
kunstenaars in de stad, in de context van Van Ulzens boek aangeduid als ‘creatieve
klasse’. Zij schaart daaronder speciaal de kunstenaars, vormgevers en architecten
die actief waren rondom de werkgemeenschap van architecten en ontwerpers Utopia,
vanaf 1978 gevestigd op het Drinkwaterleidingterrein. Daarnaast noemt zij de
kunstenaars en ontwerpers die van 1979 tot 1982 het vernieuwende tijdschrift - met
zijn opvallende typografisch ontwerp - Hard Werken uitgaven en van 1980 tot 1994
actief waren in het gelijknamige ontwerpbureau 165. Ook wijst Dromen van een
metropool uitdrukkelijk op de initiatieven van de sectie Architectuur van de
Kunststichting die al in de loop van de jaren 80 in verschillende afleveringen van
AIR aandacht had gevraagd voor het beeld van de stad. In de sectie Architectuur en
in AIR was medeoprichter van Utopia, architect en oprichter van uitgeverij 010 Hans
Oldewarris actief.168 Oldewarris heeft vanuit de Kunststichting de aanzet tot zijn
uitgeverij gemaakt, met als eerste idee een R.K.S.U. (Rotterdamse Kunststichting
Uitgeverij) een impuls in een meer professionele richting te geven. De reeks eigen
uitgaven was misschien inhoudelijk prijzenswaardig maar in uitgeeftechnische zin
weinig professioneel. Bij nader inzien achtte hij een uitgeverij buiten de stichting
zinvoller, samen met zijn compagnon Peter de Winter. Vooral echter was het voor
de Kunststichting rond die tijd onwenselijk en financieel vrijwel onmogelijk, om een
nieuwe onderneming op te zetten. Het begin van het fonds van 010 lag voor een
bescheiden deel in Oldewarris' bijdragen aan publicaties van de Kunststichting op
het gebied van architectuur en zijn lidmaatschap van de sectie Architectuur.
De Kunststichting kijkt in haar jaarverslag over 1988 met tevredenheid terug op
het afgelopen jaar en schetst de daaraan voorgaande periode: ‘Na deze periode van
relatieve voorspoed [de jaren zeventig - gb], waarin overigens de politiek de sector
heel erg aan de ketting probeerde te leggen, kwam de omslag aan het begin van de
jaren tachtig. Rotterdam moest het zuiniger aan doen en de kunsten konden niet
worden ontzien. De financiële druk werd nòg groter doordat drie musea bouwplannen
hadden.’ Maar nu ziet de gemeente terdege in dat cultuur gunstig is voor het
woonklimaat en zij neemt maatregelen om de sector weer nieuw elan te geven.
‘Nimmer zijn er in Rotterdam zoveel kunstgebouwen geweest. Dat veroorzaakt een
opwinding, die gelukkig besmettelijk is.’ Wel stelt de Kunststichting vast dat er nog
steeds werk te verrichten is, de echte witte plekken liggen nu op het gebied van de
kwaliteit die door de bezuinigingen onder druk is komen te staan.169
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Een volgende fase en een tevreden afsluiting: De kunst en de stad
De grootste verandering in het kunstenveld van dat moment was de invoering van
het landelijke systeem van het vierjaarlijkse kunstenplan door het ministerie van
Welzijn Volksgezondheid en Cultuur. Er werd in relatie hiermee landelijk wel wat
heen-en-weergepraat over verhouding advies-politiek. Het advies voor het
Kunstenplan zou worden gegeven door de Raad voor de Kunst (later de Raad voor
Cultuur). Deze systematiek werd spoedig ook ingevoerd in de grote steden. De
Kunststichting besteedde, om aantijgingen van bevoordeling van eigen projecten te
voorkomen, stelselmatig niet méér dan een kwart van haar middelen daaraan.
In Rotterdam trad na de gemeenteraadsverkiezingen van maart 1990 een nieuwe
wethouder aan: Yvonne de Rijk (1946-2011; PvdA, wethouder Kunstzaken en
Financiën van 1990-1994). De gemeente voerde een reorganisatie uit met als doel
meer op afstand te gaan sturen. De uitkomst was afslanking van het ambtelijk apparaat
en overdracht van een aantal taken. De secretarie werd omgevormd tot de
Bestuursdienst met zes directies en enkele stafafdelingen, de afdeling Kunstzaken
werd opgeheven; de kunsten werden ondergebracht in de afdeling Culturele Zaken
van de directie Sociale en Culturele Zaken, samen met Sport en Recreatie. Na een
interim-periode werd Frans Hengeveld er in 1993 directeur en Kees Weeda was in
1990 hoofd Culturele zaken geworden, nadat hij in 1987 Hugo Bongers was opgevolgd
als plaatsvervangend hoofd. Weeda (1946) werd uit hoofde van die functie
gemeentelijk waarnemer bij de bestuursvergaderingen van de Kunststichting. Bij de
vaststelling in 1984 van de nota De Rotterdamse Kunststichting Anno 1983 was
besloten de subsidietaken die voorheen bij Kunstzaken waren ondergebracht alle
over te dragen aan de Kunststichting.170 Dit voornemen werd echter niet volledig
uitgevoerd. De Kunststichting nam in overleg met de gemeente en de Toneelraad de
adviestaken voor toneel op zich met inbegrip van de oprichting van een nieuwe sectie
Toneel. De uitkomst was dat de Toneelraad zou zich meer gaan toeleggen op
producties. De Kunststichting betreurt het dat niet ook de subsidietaken voor het
Onafhankelijk Toneel en theatergroep Diskus van de Toneelraad naar de
Kunststichting zouden overgaan.171 Al met al bleef de situatie van verschillende
subsidieloketten zoals zij was.
Het elan en de uitgevoerde initiatieven konden tot tevredenheid stemmen. Er waren
op dat moment in het Rotterdamse culturele veld nog wel wat verlanglijstjes maar
de kunstsector was goed op orde. Een van de punten,

Gepke Bouma, Een gezond en opgewekt kunstleven. Een studie in kunstbeleid te Rotterdam (1946-2011)

109
zoals blijkt uit een notitie van Alle de Jonge uit mei 1991, is dat film en dans in
Rotterdam nog wel degelijk aandacht behoeven; in De Jonge's beleving zijn moderne
muziek en opera nog nauwelijks van de grond gekomen.172
Van gemeentewege, van de hand van het hoofd van de afdeling Culturele Zaken
Kees Weeda, verscheen in 1992 de nota De kunst en de stad, vastgesteld in 1993.
Een paar passages trekken de aandacht, om te beginnen het tevreden stemmende:
‘Het gemeentebestuur van Rotterdam is trots op zijn kunstsector.’173 De toon waarmee
het kunstbeleid wordt gemotiveerd is aanzienlijk getemperd ten opzichte van de taal
in de nota-Riezenkamp van vijftien jaar daarvoor: deze nota vat kunst op als ‘een
bijdrage aan de kwaliteit van de stad’, maar niet langer als stimulans tot persoonlijke
ontplooiing van de burger. Kunstbeleving wordt niet gezien als een taak van de
overheid, wél is het haar taak toegankelijkheid van het aanbod te garanderen voor
iedere inwoner. Een legitimering van overheidsbijdrage is: ‘Kunst draagt bij tot het
maken van autonome keuzes. De omgang met kunst vergroot individuele vrijheid,
onafhankelijkheid van geest en geeft mogelijkheden om te komen tot een betere
meningsvorming.’ De nota acht het zinvol om bestaande hiaten in het aanbod en in
de consumptie aan te vullen, zowel voor het individu als voor de stad. Het
gemeentebestuur ziet de waarde van een bloeiende kunstsector voor de promotie van
de stad; kunst verleent prestige en draagt bij aan economische groei. Zij trekt toerisme
aan en vergroot het aanzien van de stad, wat bijdraagt aan het vestigingsklimaat voor
bedrijven. Kunst en kunstgebouwen zijn niet slechts de luxe die past bij een grote
stad maar zij dienen ook het economische belang. Rotterdam is een internationale
stad, óók gezien de bevolkingssamenstelling, er dient gemeentelijk beleid te zijn in
contacten met herkomstlanden. De nota bepleit te onderzoeken ‘welke voordelen
verdere verzelfstandiging kan bieden. Tevens zijn wij van mening dat een hogere
bijdrage van bezoekers haalbaar is.’174 Voorts geeft de nota een tour d'horizon van
de cultuursector, gevolgd door een aantal onderwerpen/instellingen waarvoor te
gelegener tijd extra middelen kunnen worden vrijgemaakt. Het meest opvallende in
die opsomming is een naam die voor het eerst opduikt: ‘Transit’. Dat was een plan
van het Museum voor Land- en Volkenkunde in samenwerking met vele partijen,
waaronder de Kunststichting, voor een ‘Centrum voor Wereldculturen’. Transit was
geconcipieerd als een breed opgezet centrum met vele functies: tentoonstellingen,
muziek, horeca en meer. Het was gedacht op de Wilhelminapier op een lege plek
tussen het kantoorgebouw van de Holland Amerika Lijn (het huidige
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Hotel New York) en het werkplaatsgebouw Las Palmas, nu in gebruik als
parkeerterrein aan de voet van het gebouw Montevideo. ‘Een voorziening met een
hoog ambitieniveau.’175
De stemming die uit de nota spreekt is optimistisch. Er hing, al in 1988, een sfeer
in de lucht dat de voltooiing van Rotterdams culturele infrastructuur aanstaande is;
de stadsmanifestatie had klinkende resultaten opgeleverd. En ondanks kritiek hadden
ook de media de boodschap goed opgepikt: Rotterdam stond op de kaart als
cultuurstad. Het hoogtepunt in die respons was een juichend artikel in Toneel
Theatraal: ‘Boven de skyline hangt de uitdaging’.176
Die schwung en de ambitie een complete stad te maken kreeg verder vorm in een
reeks gebouwen die hun voltooiing naderden: de Kunsthal (geopend in 1992); Witte
de With (geopend in 1990), het NAi (het gebouw aan het Museumpark werd geopend
in 1993); het Chabot Museum (geopend in 1993 uit particulier initiatief); het
Nederlands Foto Instituut/Nationaal Fotorestauratie Atelier (‘veroverd’ op
Amsterdam in 1986; vanaf 1994 gevestigd aan de Witte de Withstraat, later uitgebreid
na verwerving van het zogeheten Wertheimer-legaat in 2003 tot Nederlands
Fotomuseum, sinds 2007 op de Wilhelminapier); er was besloten tot de bouw van
het ‘nieuwe’ Luxor Theater (officiële opening in 2001).
Wat in die jaren echter niet lukte is om ook het Vormgevingsinstituut naar
Rotterdam te krijgen. ‘Op verzoek van de Wethouder Kunstzaken zijn wij in 1989
begonnen met een inventarisatie van DESIGN-activiteiten in onze stad, met als doel
om tijdig een beleidsnotitie te hebben die kan inspelen op de huidige
beleidsontwikkelingen bij WVC.’177 De Kunststichting stelde wél haar medewerker
vormgeving aan, en zij riep in 1993 de Designprijs in het leven. Het culturele
landschap werd in 1994 nog uitgebreid met de vestiging in Rotterdam van
V2_Centrum voor instabiele media met steun, advies en begeleiding door de
Kunststichting. De eerste manifestatie van V2_ vond plaats met medewerking van
Rotterdam Festivals door deelname aan Museum Park Festival. In 1995 organiseerde
V2_ in samenwerking met Lantaren/Venster het eerste Dutch Electronic Art Festival.
De Kunststichting beschrijft de komst van V2_ als een aanwinst voor Rotterdam:
‘De belangstelling van Rotterdamse, nationale en internationale instellingen voor
samenwerking met V2 is groot.’178
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[paralleltekst, p. 94]

In tijden van krimp en nieuwe groei
Per 1 januari 1982 trad aan als nieuwe directeur van de Rotterdamse Kunststichting
dr. P.E. (Paul) Noorman (1930-2010). Als een van de verdiensten van Paul Noorman
als directeur van de Kunststichting tot 1990, wordt expliciet genoemd dat hij - met
straffe hand - de ondoorzichtige structuur van de organisatie heeft herschikt.41 De
aanstelling van Noorman was voor velen een verrassing. Noorman was fysicus,
oud-bestuurslid van het College van Bestuur van de Universiteit van Amsterdam en
hij was tot dat moment directeur van het Laboratorium voor Ruimtevaart en
Onderzoek van Zon en Sterren van de Universiteit Utrecht. Noorman had een grote
liefde voor kunst, in het bijzonder voor muziek, hij was een bevlogen amateur-pianist.
De aanstelling van een bètawetenschapper en een uitgesproken manager op deze
centrale positie in de Rotterdamse kunstwereld sprak niet vanzelf. Noorman trof de
Kunststichting enigszins in het ongerede aan. Wel stonden de spelregels voor de
sector in de nota Driehoeksverhouding, een opzet die Noorman beviel en er was een
blauwdruk voor reorganisatie. Paul Noorman kon zich goed vinden in die beschrijving
van
[paralleltekst, p. 95]
de ‘driehoek’ met zijn rationele inslag. De relatie met Kunstzaken was in Noormans
tijd geschoeid op die leest en op wekelijks collegiaal overleg met de afdeling
Kunstzaken, met hoofd Frans Hengeveld of waarnemend hoofd Hugo Bongers, en
met wethouder Joop Linthorst.
Dat zijn achtergrond als natuurwetenschapper en manager bevreemding wekte
blijkt uit een passage uit de gelederen van het tijdschrift Hard Werken: ‘De RKS
staat aan de rand van de afgrond. Een stuurloze, gedesillusioneerde club waarin ieder
voor zich probeert het hoofd boven water te houden. Overgeleverd aan de willekeur
van bezuinigingsoperaties. Voor de stervensbegeleiding werd zelfs een
organisatiebureau ingeschakeld (...): daar kon maar één ding uit voortkomen, de roep
om een sterke man. Die komt. De gemeente en de RKS hebben zich Noorman op de
hals gehaald die van plan is beide stevig aan te pakken.’42
Paul Noorman moest zijn werk bij de Kunststichting aanvangen met niet alleen
een grondige reorganisatie, maar ook met een omvangrijke bezuinigingsopdracht.
Er trad een nieuw bestuur aan en aan de ‘geformaliseerde coïncidentie’ van zitting
van gemeenteraadsleden in het bestuur, kwam op advies van gemeentelijk
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organisatieadviseur Van Andel, een einde. De secties werden opnieuw samengesteld,
maximaal zeven leden per
[paralleltekst, p. 96]
sectie; de afdelingen werden aangepakt en doelmatiger opgezet; er werd een intern
projectbureau ingesteld voor de opzet en uitvoering van de projecten; de uitvoering
van subsidies werd ondergebracht in een subsidiebureau; alle secties kregen een
eigen stafmedewerker, waardoor kleinere afdelingen konden worden opgeheven. De
afdeling voorlichting kreeg een eigen plaats, en de afdeling Beeldende Kunst en
Tentoonstellingen werden samengevoegd.
Het lag voor de hand - en was in bedrijfsmatig opzicht ook van het grootste belang
- om de twee eigen organisatieonderdelen die zwaar op de begroting drukten buiten
te plaatsen: Poetry International en het Filmfestival. Die twee festivals drukten zo
zwaar op de begroting dat de Kunststichting indertijd feitelijk failliet was. De oorzaak
daarvan was de onbekommerde aankoop van de rechten op vele filmtitels, ingegeven
door het succes en de economisch voorspoedige tijden. De aankopen begonnen al
uit de hand te lopen onder Van der Staay; Hans Keller gaf midden 1979, Bals de
‘sky’ als de ‘limit’. Volgens Piet Barendse was dat geen verkwisting maar een blijk
van onstuitbaar elan.43
Twee voorbeelden kunnen dit elan illustreren: de samenwerking van het festival
met de cineasten Raoul Ruiz en Jean-Luc Godard. Film International, dat
[paralleltekst, p. 97]
wil zeggen: producent Kees Kasander en medewerker van het festival Monica
Tegelaar, produceerden de film Het dak van de walvis/On Top of the Whale van
Raoul Ruiz. De film ging op 4 februari 1982 in première op het festival in Rotterdam.
De film oogstte waardering en geldt als een belangrijk werk van Ruiz.
Minder fortuinlijk verliep de productie waar voor het festival opdracht had verstrekt
aan Godard. Film International beschouwde Jean-Luc Godard als een van de
belangrijkste hedendaagse cineasten. In 1979 gaf het festival Godard opdracht - of
ging in op een voorstel van hem - om een filmcursus samen te stellen en te produceren.
Godard zou de cursus in Rotterdam geven aan belangstellenden en professionals uit
de Nederlandse filmwereld: Introduction à une véritable histoire du cinéma.
Godard kreeg de opdracht, een substantiële aanbetaling in contanten, en ging aan
het werk. Het duurde echter geruime tijd voor er weer iets van hem werd vernomen.
Op 23 oktober 1980 begon de cursus in een zaaltje van de medische faculteit van de
Erasmus Universiteit. De eerste aflevering bestond eruit dat een audiotape werd
afgespeeld waarop in het Frans een discussie was te horen over filmgeschiedenis.
Enkele verdere, niet onaanzienlijke financiële transacties - waaronder een
[paralleltekst, p. 98]
uitbetaling van 150.000 gulden in contanten volgden - maar het project vertoonde
weinig voortgang.44 Uiteindelijk heeft de Kunststichting geprocedeerd tegen Godard
om de investering terug te vorderen, zelfs zó dat zij beslag liet leggen op de recette
van een van zijn films: Sauve qui peut (la vie) (1980). Vijftien jaar nadien, in 1995,
ontving Godard de Gouden Luipaard voor zijn gehele oeuvre op het Filmfestival van
Locarno; het project werd in 1998 voltooid als Histoire(s) du cinéma.
De ‘grootste stommiteit’, aldus Piet Barendse, indertijd zakelijk directeur van de
Kunststichting, die ook eenmaal met Godard de bank had bezocht, was dat bij de
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opstelling van het contract met Godard, niemand eraan had gedacht een clausule op
te nemen onder welk recht de overeenkomst viel: het Nederlandse of het Franse.45
Als gevolg daarvan heeft de affaire lang gesleept. Uiteindelijk kregen de
Kunststichting en het Filmfestival restitutie ter hoogte van f 321.760.46
Los van dit kostbare opdrachtproject was de werkelijke financiële situatie van het
festival nauwelijks zichtbaar doordat de rechten van aangekochte filmtitels als
vermogen op de balans stonden, terwijl ze nauwelijks inkomsten uit verhuur en
distributie opleverden. Dit gold ook voor de poëziebundels die Poetry International
binnen de Kunststichting publiceerde,
[paralleltekst, p. 99]
die tegen inkoopwaarde op de balans stonden.47 De fout was voor een deel te wijten
aan de onbekendheid van de Kunststichting met de manier waarop films doorgaans
worden afgeschreven.48 De schattingen over de daadwerkelijke tekorten lopen uiteen
van één tot vijf à zes miljoen gulden; laatst genoemde bedrag tegen eind 1982, volgens
Kees Kasander, indertijd bij de Kunststichting in dienst als producent voor het
filmfestival.49 Volgens Piet Barendse was het pure noodzaak om het festival los te
maken van de Kunststichting. Het was een landelijk evenement geworden en te groot
om nog door de Kunststichting te overzien. De betekenis van het festival voor de
stad was toen echter zó dat men het niet ten onder kon laten gaan. Aan het ministerie
vroeg de Kunststichting een doorstart- en saneringskapitaal van 1,2 miljoen gulden
voor de films; er werd uiteindelijk 700.000 gulden toegekend waardoor het ministerie
(via een nieuwe stichting) de rechten op de films overnam.
Het besluit tot verzelfstandiging van Film International werd in 1983 genomen,
hoewel noch Huub Bals noch Frank Visbeen daar veel voor voelden.50 Met
rijkssubsidie voor de distributieafdeling en eenmalige subsidie voor overname van
de films in beheer bij de Kunststichting werd het filmfestival gesaneerd en gered.
[paralleltekst, p. 100]
Ook de gemeente droeg bij door een deel van het tekort te dekken, de rest moest
de Kunststichting uit haar begroting vrijmaken. Er werden twee nieuwe stichtingen
opgericht: de Stichting Film International, als een landelijke voorziening voor onder
andere distributie, en de Stichting Filmfestival Rotterdam die de organisatie van het
festival weer uitbesteedde aan de Stichting Film International. Door de festival- en
de distributietak van het filmfestival te scheiden kon de aankooplust van Huub Bals,
die vrij weinig affiniteit had met de distributie, enigszins worden beteugeld, terwijl
Bals wel zijn artistieke zeggenschap over het festival kon behouden. De tekorten
werden niet afgewenteld op de afdeling Film van de Kunststichting. Het kwam erop
neer dat de andere afdelingen moesten meebetalen aan de tekorten bij film. Daarna
zou de Kunststichting het Filmfestival voortaan subsidiëren op basis van de
jaarbegroting.
Enkele jaren later werd ook Poetry International losgemaakt uit het weefsel van
de Kunststichting. Poetry werd in 1988 definitief verzelfstandigd. Deze operatie liep
gelijk op met de uitvoering van de reorganisatie van de Kunststichting. In de nasleep
van de verzelfstandiging van Poetry ontstond een langdurig geschil over de
arbeidsrelatie van een voor Poetry aangestelde medewerker van de sectie
[paralleltekst, p. 101]
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Letteren, dat uitmondde in een hoogoplopend en pijnlijk conflict tussen directeur
Paul Noorman en het bestuur van de Kunststichting.
De reorganisatie leidde tot ontslag van een aantal medewerkers. De Kunststichting
overdacht opnieuw haar positie en werkwijze. Noorman wilde de meer sociaal
georiënteerde onderdelen afstoten ten gunste van een hernieuwde focus op kunst.
De eerste nota van de Kunststichting onder Noorman bevat de schets van de
gereorganiseerde Kunststichting, vooreerst op hoofdlijnen.51 Binnen de opgelegde
bezuinigingen was er niettemin de aanwijzing door de wethouder dat de Kunststichting
juist een aantal van die sociaal-culturele taken diende te blijven uitvoeren.
De opgelegde bezuiniging moest gevonden worden binnen de kerntaken die op
het gebied van de kunsten lagen. Noormans plannen om de Kunststichting meer te
richten op de ontwikkeling van kunsten zélf, werden geruime tijd opgehouden door
de bezuinigingsoperaties en de perikelen rond de reorganisatie. In de loop van de
tijd is Noorman erin geslaagd de Kunststichting zich te laten hernemen en met nieuwe
medewerkers een krachtig instituut te bouwen. Paul Noorman kon zich bijzonder
principieel en rechtlijnig opstellen en hij hield ervan zijn gespreks[paralleltekst, p. 102]
partners en medewerkers te prikkelen en uit te dagen tot uitspraken. Hij schuwde
controverse noch conflict. Velen prijzen hem er expliciet om dat hij in staat was zijn
persoonlijke (artistieke of inhoudelijke) voorkeuren terzijde te houden van het
algemeen belang of politieke prioriteiten. Joop Linthorst, wethouder in die periode,
noemt Noorman ‘veel te rechtlijnig’, maar roemt Noorman omdat hij - mede daardoor
- de redding van de Kunststichting is geweest.52 Het jaarverslag van de Kunststichting
over 1985 ademt een licht optimisme waar het stelt dat dit het eerste van vier jaar is
om uit het dal te klimmen, na de ingrijpende en eind 1984 beëindigde reorganisatie.53
Paul Noorman haalde de banden met de afdeling Kunstzaken aan en met het
Directeurenoverleg; hij vergrootte echter de afstand met de politiek ten gunste van
nauwe banden met de kunstinstellingen. De relatie tussen Noorman en Kunstzaken
of wethouder ging niet altijd over rozen. Om te beginnen stelt de Kunststichting in
Noormans nota De Rotterdamse Kunststichting anno 1983 dat de kunsten er niet zijn
om een rechtvaardiger maatschappij te bewerkstellingen.54 Daarmee wendt zij zich
af van de bevlogen opvattingen die waren verwoord in de nota-Riezenkamp en het
daaropvolgende Kunstbeleid in Rotterdam deel 2. Naar verluidt leverde dat
[paralleltekst, p. 103]
een conflict op de afdeling Kunstzaken en met wethouder Linthorst. Maar dat
kwam Linthorst wel uit: hij wilde - zo schijnt - wel af van die twee nota's en hij was
van zins om tijdens zijn wethouderschap geen nieuwe nota's te doen verschijnen.
Dat is hem ook gelukt.55 De twee nota's die in 1987, tijdens Linthorsts wethouderschap
verschenen, waren beide algemene gemeentelijke nota's. De manier waarop in de
nota Vernieuwing van Rotterdam kunst als wezenlijk onderdeel van de stad wordt
opgevat, is naar Linthorsts zin: ‘Voor het eerst was kunst een vrij natuurlijk element
in het beleid’. Die integrale opvatting maakt het mogelijk om te focussen op de sterke
sectoren van de stad: film, architectuur, toegepaste kunsten en wég van het second
city-syndroom.56 Het was tevens zijn ambitie was om de kunstsector weg te leiden
van grootse, mogelijk zweverige visioenen naar een meer resultaatgerichte aanpak.57
In de periode Riezenkamp hadden de ambtenaren van Kunstzaken zich uitdrukkelijk
in het gewoel gestort, onder Linthorst werd die verhouding wat afstandelijker.
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De nota-Anno 1983 stelt dat de Kunststichting de luis in de pels wil zijn. Enige
jaren later verzucht het jaarverslag dat haar veelheid aan taken het bemoeilijkt om
tot een instellingsideologie te komen. Zij wil intermediair zijn tussen kunst en
[paralleltekst, p. 104]
publiek, met het hart bij de kunst, maar zonder het publiek uit het oog te verliezen.
De accenten kunnen wisselen: dan weer het accent op de kunst en dan weer juist veel
aandacht voor een groot, algemeen publiek of het grootschalige dan weer het
prestigieuze. Over de plannen voor de manifestatie R'88 De stad als podium: ‘Er
worden evenementen opgezet die het geïnteresseerde publiek zeer aanspreken, maar
die tevens een belangrijke bijdrage vormen voor de intrinsieke versterking van het
culturele klimaat van deze stad, doordat kunstenaars worden gestimuleerd hier hun
werk te doen.’58 Dat ‘de politiek’ de organisatie van R'88 aan de Kunststichting
overliet, verbaast Kees Weeda vele jaren later nog steeds. ‘De politiek zag de
Kunststichting als elitair en zag niet haar ijver voor de stad.’59 Het programma van
R'88 wordt als geslaagd ervaren. Volgens Kees Weeda ‘zoemde het echt door de
stad, het was een uitdrukking van “hoog” en “laag”.’ Niettemin was er ook
aanzienlijke kritiek. Aan de vooravond van de officiële opening van R'88 kruisen
gemeenteraadslid Eric Bakema, die via zijn motie de aanzet gaf tot het project, en
directeur van de Kunststichting Paul Noorman, ten overstaan van een journalist de
degens over de kwestie ‘breed’, dat wil zeggen voor een groot, algemeen Rotterdams
publiek (Bakema) of ‘diep’,
[paralleltekst, p. 105]
verdiepend in artistiek-inhoudelijk opzicht (Noorman).60 Rotterdamse beeldend
kunstenaars morden openlijk: in de prestigieuze beeldenroute van het station tot op
de Kop van Zuid, was slechts één werk van een Nederlandse, maar dan gelukkig wél
een Schiedamse/Rotterdamse, kunstenaar opgenomen.61 Dat was het werk Zonder
titel van Paul Beckman, metalen bloemen in de kleuren van de Rotterdamse trams,
op het Kruisplein.
In 1989 nam de Kunststichting op verzoek van Linthorst een medewerker
Vormgeving in dienst. Aan die discipline had zij voordien nog niet noemenswaardig
aandacht besteed. In de stad had zich intussen een aantal kleine bureaus voor mode
en vormgeving gevestigd, mede aangetrokken door een dynamiek in het culturele
klimaat. Vermeldenswaardig zijn de vestiging van de werkgemeenschap Utopia op
het Drinkwaterterrein, inclusief de ingebruikname van Hal4, een opvallende
punkscene, de mogelijkheden relatief goedkope woon- en werkruimte te vinden en
de opmerkelijke prestaties van Hard Werken.62 Het voornemen om het Nederlands
Vormgevingsinstituut op te richten heeft ongetwijfeld ook een rol gespeeld bij de
aanstelling van een medewerker Vormgeving en de oprichting van de bijbehorende
sectie. De gemeente ambieerde om ook dát instituut te
[paralleltekst, p. 106]
verwerven. Dat instituut zou goed passen bij het profiel van toegepaste kunsten
dat de stad nastreefde. Dat Rotterdam was aangewezen als vestigingsplaats voor twee
landelijke instituten op die terreinen, had de ambitie en het zelfvertrouwen gesterkt:
het Nederlands Architectuurinstituut kwam er en het Nederlands Foto
Instituut/Nationaal Fotorestauratie Atelier (later uitgebreid tot het Nederlands
Fotomuseum) werd in 1986 aan Rotterdam gegund. Het Rijk echter koos in 1992
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Amsterdam als vestigingsplaats van het Vormgevingsinstituut. De sectie Vormgeving
bij de Kunststichting stelde in 1993 de Rotterdamse Designprijs in die sindsdien
jaarlijks wordt toegekend.
Nadat Paul Noorman in 1990 met pensioen was gegaan, werd als nieuwe directeur
aangesteld Alle de Jonge (1944), theoloog van opleiding en voordien directeur van
het Centraal Bureau voor Genealogie. De zaken gingen aanvankelijk als vanouds
verder, er verschenen nota's, adviezen en de subsidietaken werden uitgevoerd. De
Kunststichting richtte zich vooral op de ‘witte vlekken’ op de culturele kaart van
Rotterdam: de afwezigheid van het Filmfestival ‘door het jaar heen’, wat leidde tot
het plan voor de Cinematheek in Lantaren/Venster (vanaf 1991) en hedendaagse
gecomponeerde muziek. De vaststelling dat er op dat gebied een lacune was is in
zoverre opmerkelijk, omdat
[paralleltekst, p. 107]
onder de directie van Paul Noorman juist aan die discipline veel aandacht was
besteed, onder andere door de concertreeksen in de eigen Zaal De Unie. Blijkbaar
naar het gevoelen van De Jonge en zijn medewerker Muziek nog onvoldoende.
Een van de wapenfeiten van het directoraat van De Jonge was de publicatie van
een bundel essays ter gelegenheid van het elfjarige burgemeesterschap van Bram
Peper: De Rotterdamse cultuur in elf spiegels.63 Ook gaf hij opdracht voor het
onderzoek naar de geschiedenis van de Rotterdamse Kunststichting, bij haar
vijftigjarig bestaan. Het onderzoek leidde tot publicatie van Carin Gaemers' Achter
de schermen van de kunst. Rotterdamse Kunststichting 1945-1995; Rotterdam (de
Hef publishers; in opdracht van de RKS) in 1996.
Alle de Jonge was aangetrokken met de opdracht van het bestuur rust in de
organisatie te brengen. Dat de organisatie onrustig was, blijkt uit geen van de
gepubliceerde stukken. Hooguit kan men vermoeden dat de organisatie na het
directoraat van Paul Noorman, met diens stellige, soms uitgesproken polariserende
manier van doen, zich weer moest zetten.64 De Jonge vatte zijn taak op als die van
consolidatie en verdieping, wat hem achteraf werd verweten als gebrek aan
voortvarendheid. De omstandigheden leken gunstig voor verdere ontplooiing van de
kunsten, wél moest de
[paralleltekst, p. 108]
Kunststichting zich beraden en voorbereiden op de voorgenomen vorming van de
stadsprovincie per 1997. Een concreet onderwerp van studie en beleidsvoorbereiding
was die over de rol van de Kunststichting en haar secties in die nieuwe
bestuursstructuur. Die ontwikkeling vroeg erom haar positie te doordenken, nu de
culturele infrastructuur in Rotterdam vrijwel compleet was.
Er ontstond een ongenoegen tussen de medewerkers en de directeur dat zo hoog
opliep dat de medewerkers hun vertrouwen in hem opzegden. Concrete redenen
achter dit conflict zijn nauwelijks aan te wijzen. De enige aannemelijke verklaring
is die van een incomptabilité des humeurs ofwel: karakterverschillen. En een
diepgaand verschil in opvatting over de wijze waarop de Kunststichting moest worden
geleid. De kernstaf vond dat de directeur het gezicht moest zijn, De Jonge daarentegen
had als opvatting dat de visie van de Kunststichting zich moest uitkristalliseren uit
de inhoudelijke kracht van de staf. De secties dreven weer uit elkaar na een periode
van samenhang. De uitkomst van het conflict was dat De Jonge in overleg met het
bestuur begin 1994 zijn taken neerlegde. In dit proces speelde wellicht mee dat de
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medewerkers van de Kunststichting vakspecialisten waren die door hun optreden
vanuit hun secties en met hun initiatieven en opvattingen soms in het vaarwater van
[paralleltekst, p. 109]
specialistische medewerkers van de (grote) kunstinstellingen kwamen. De grotere
instellingen waren krachtig genoeg om hun eigen visies te ontwikkelen en zij hadden
geen behoefte aan de inmenging van medewerkers van de Kunststichting, al dan niet
via een subsidieoordeel. Onder directeur Noorman was de mate van vakspecialisatie
onder de medewerkers toegenomen, daarop gericht om in inhoudelijke zin een
voortrekkersrol te kunnen vervullen. Op omstanders maakte dit de indruk dat de
Kunststichting een instituut was met een monopoliepositie, misschien zelfs elitair
Voor buitenstaanders waren de drie taken adviseren, subsidiëren,
initiëren/produceren een onscheidbaar verstrengeld geheel. Daaruit volgden kritische
geluiden als zouden de verschillende taken van de Kunststichting leiden tot
belangenverstrengeling. Voor de medewerkers was het onderscheid tussen de
verschillende taken en hun belangeloosheid echter glashelder en zij achtten de
inhoudelijke samenhang op alle werkterreinen juist een pré. De uiteenzetting daarvan
en de rechtvaardiging daarvoor is verwoord in het jaarverslag van 1994: het gaat
erom leemtes in het culturele veld op te sporen en te vullen én om de ontwikkelingen
in de kunsten verder te stimuleren.65
De directiefunctie werd na De Jonge's vertrek geruime tijd waargenomen door
bestuurslid Nico Lamers, onder andere
[paralleltekst, p. 110]
oud-wethouder in Dordrecht. Er waren ook weer stekeligheden opgekomen tussen
de Kunststichting en de afdeling Culturele Zaken, een relatie die vanouds gevoelig
lag voor wat betreft territorium en bevoegdheden. Hoewel de posities nuchter waren
beschreven in de nota Driehoeksverhouding, is de balans niet statisch. Zij is mede
afhankelijk van de personele bezetting van de drie hoekpunten: wethouder, hoofd
Kunstzaken, directeuren van de instellingen.

Eindnoten:
41 De observaties over Paul Noorman zijn deels die van de auteur, die enige jaren met hem heeft
samengewerkt binnen de Stichting Fort Asperen. Noorman was voorzitter van het bestuur van
die stichting, de auteur projectleider/producent van de projecten in het fort. Zie ook: Hugo
Bongers, ‘Paul Noorman 1930-2010. Paul Noorman en zijn betekenis voor de Rotterdamse
Kunststichting’; in: E.A.G. van den Bent (red.), Rotterdams Jaarboekje 2011, 11e reeks, jrg.
9; Rotterdam (Gemeentearchief Rotterdam) 2011; p.64-67
42 Geciteerd in: Heezen en Van de Laar (2010); p. 194. Blijkens bijbehorende noot 625: ‘GAR
RKS Plaatsingslijst, 53, ongedateerde beknopte beschouwing’
43 Heijs en Westra (1996); p. 239
44 Ibidem; p. 135-137
45 Piet Barendse in gesprek met de auteur; 23 november 2011
46 Heijs en Westra (1996); p. 151
47 Hugo Bongers in gesprek met de auteur; 10 februari 2011
48 Piet Barendse in gesprek met de auteur; 23 november 2011
49 Heijs en Westra (1996); p. 243
50 Idem
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56
57
58
59
60
61
62
63
64
65

RKS, De Rotterdamse Kunststichting anno 1983; Rotterdam november 1983 (GAR XV E 39)
Joop Linthorst in gesprek met de auteur; 14 juli 2011
RKS jaarverslag 1985; Rotterdam 1986; p.1
RKS, De Rotterdamse Kunststichting Anno 1983; p. 11-12
Els van den Bent, Proeftuin Rotterdam. Droom en daad tussen 1975 en 2005; Amsterdam 2011;
p. 259. Carin Gaemers, Achter de schermen van de kunst. Rotterdamse Kunststichting 19451995; Rotterdam 1996; p.170. Joop Linthorst in gesprek met de auteur; 14 juli 2011
Joop Linthorst in gesprek met de auteur; 14 juli 2011
Idem
RKS jaarverslag 1987; Rotterdam 1988; p. 3
Kees Weeda in gesprek met de auteur; 14 oktober 2011
‘Een heer en een brombeer over de manifestatie met een grote K’; in: Het Vrije Volk, 11 mei
1988 [de dag vóór de opening van R'88 door premier Lubbers - gb]
Van den Bent (2011); p. 263-264
Patricia van Ulzen, Dromen van een metropool; de creatieve klasse van Rotterdam 1970-2000;
Rotterdam 2007;
A.D. de Jonge en M.D. de Wolff (red.), De Rotterdamse cultuur in elf spiegels; Rotterdam 1993
Alle de Jonge in gesprek met de auteur; 21 september 2011
RKS jaarverslag 1994; Rotterdam 1995; p. 16-18
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[Tentoonstellingen & moderne tijd]
1964

FLUX-FESTIVAL. NIEUWSTE MUZIEK EN ANTI-MUZIEK. HET INSTRUMENTALE
THEATER, VERSCHILLENDE KUNSTENAARS, ONTWERP WILLEM DE RIDDER,
KUNSTCENTRUM 'T VENSTER. AFFICHE, LINOLEUMSNEDE 94 × 60 CM, 23 NOVEMBER
1964
(GAR XVII-1964-0376; WILLEM DE RIDDER)

Instrumenteel theater met werk/performances van Eric Andriessen, Louis
Andriessen, Hans Claessen, Bob Lens, Misha Mengelberg, Willem de Ridder, Wim
T. Schippers, Ben Vautier. Tijdens het stuk van Misha Mengelberg In memoriam
Hans van Sweeden, zette vanuit de zaal de Rotterdamse dichter Jules Deelder op zijn
mondharmonica een begeleiding in.1
Op 1 februari 1962 was er in De Lantaren een concert van de Mood Engeneering
Society, MES.2 Toen werd werk uitgevoerd van Louis Andriessen, Govert Jurriaanse,
Misha Mengelberg, Willem de Ridder, Peter Schat, Jaap Spek.

1
2

Wim Beeren, Hedi Buursma et. al. (red.), Actie, werkelijkheid en fictie in de kunst van de
jaren'60 in Nederland; Den Haag, Rotterdam 1979; p. 94
Ibidem; p.38-42 [In 1961 gaf de Rotterdamse Kunststichting een subsidie voor een concert
van experimentele muziek in De Lantaren. Het is verleidelijk om te denken dat daarmee dit
concert van de MES werd medegefinancierd. Daar zijn echter geen aanwijzingen voor.
Rotterdamse Kunststichting jaarverslag 1961; Rotterdam 1962; p. 9]
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1967

ZICHT OP HET HERMESPLANTSOEN OP DE HOEK VAN DE OUDE BINNENWEG EN DE
MAURITSWEG EN DE WESTERSINGEL, MET RECHTS VAN HET MIDDEN DE BRONZEN
FIKKIE (1963) VAN JOEKI NOORLANDER-SIMAK. HET BEELDJE STAAT NU OP DE OUDE
BINNENWEG, PRENTBRIEFKAART, 1967
(GAR PBK 7153)

In Rotterdam heeft de provobeweging uit de tweede helft van de jaren 60 niet
opvallend voet aan de grond gekregen. Er zijn enkele happenings overgeleverd, bij
voorkeur bij het bronzen beeld, het hondje Fikkie, indertijd in het Hermesplantsoen
op de kop van de Westersingel bij de Oude Binnenweg. Een enkele keer greep de
politie in.1

1

Gepke Bouma, Van Amen tot Zekveld. Reportage over de beeldende kunst in Rotterdam in
de jaren zestig; Rotterdam 1994; p. 40-41
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1967

TJEBBE VAN TIJEN, THEO BOTSCHUYVER, JEFFREY SHAW, CORPOCINEMA; KUNSTSTOF
INFLATABLE, DIVERSE MATERIALEN, SCHOUWBURGPLEIN ROTTERDAM. FOTO PIETER
BOERSMA, 24 AUGUSTUS TOT 9 SEPTEMBER 1967

Tot de weinige projecten van Fluxuskunst die in Rotterdam te zien waren, behoort
de Corpocinema, een van de Sigma Projekten, vanuit het eksperimenteel sentrum
Sigma, Amsterdam. De koepel werd met lucht op druk gehouden, van binnenuit en
van buitenaf werden er filmbeelden op geprojecteerd. Op verschillende momenten
werden er uiteenlopende materialen op gesmeerd of gespoten. Binnenin werd een
lange polyethyleen buis opgeblazen; wanneer de koepel leegliep en ineenzeeg, nam
hij de vorm van die buis aan.1 Het project had moeten plaatsvinden binnen het
programma van het Holland Festival 1967. Volgens een krantenbericht is de opstelling
van de Corpocinema in Rotterdam mede gefinancierd door de Rotterdamse
Kunststichting.2 De jaarverslagen van de Kunststichting vermelden dit project niet.
Het is mogelijk dat de jaarlijkse financiële bijdrage van de Kunststichting aan het
Holland Festival aan dit project is besteed.
Ook de Continue Tekening, een ander Sigma Projekt, van onder anderen Tjebbe
van Tijen, deed Rotterdam aan. De Continue Tekening die als een doorgaande
(krijt)tekening op straat en op gebouwen door verschillende tekenaars werd
uitgevoerd, was op 23 augustus 1967 begonnen in Londen, hij kwam per vliegtuig
via Schiphol en het Stedelijk Museum Amsterdam, op 24 augustus 1967 in Rotterdam
aan bij de Corpocinema.3

1
2
3

Wim Beeren, Hedi Buursma et. al. (red.), Actie, werkelijkheid en fictie in de kunst van de
jaren'60 in Nederland; Den Haag, Rotterdam 1979; p. 120-121
‘“Er is hierbij geen waarom”; Verwarde Corpocinema’; in: Het Vrije Volk, 25 augustus 1967;
van: http://imaginarymuseum-archive.org/AAA/AAAbib/CorpocinemaClippings1967.html
Wim Beeren, Hedi Buursma (1979), p. 122-123. ‘“Corpocinema” novum in Rotterdam’; in:
De Schiedammer, 26 augustus 1967; van:
http://imaginarymuseum-archive.org/AAA/AAAbib/CorpocinemaClippings1967.html
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1968

TENTOONSTELLING; MATHIEU FICHEROUX, WOODY VAN AMEN, HANS HOLLENBACH,
JAN VAN MUNSTER, MAKER ONBEKEND. EXPOSITIEZAAL DE DOELEN, ROTTERDAMSE
KUNSTSTICHTING. AFFICHE, 11 APRIL - 6 MEI 1968
(GAR XXI-1968-0180)

De Rotterdamse Kunststichting hield vanaf de winter 1965/1966 kantoor in de
Doelen. Na de officiële ingebruikname van de Doelen richtte de Kunststichting er
een tentoonstellingszaal in voor de presentatie van het werk van Rotterdamse beeldend
kunstenaars. Deze tentoonstelling presenteerde werk van Woody van Amen (1936),
Mathieu Ficheroux (1926-2003), Hans Hollenbach (1943-1976) en Jan van Munster
(1939). Het werk van deze vier kunstenaars werd op dat moment tot de pop art
gerekend. In Rotterdam was een aantal kunstenaars aangeraakt door de geest van die
stijl, zelfs zó dat sommigen Rotterdam zagen als het Nederlandse bruggenhoofd voor
pop art.1

1

Gepke Bouma, Van Amen tot Zekveld. Reportage over de beeldende kunst in Rotterdam in
de jaren zestig; Rotterdam 1994
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1970

WELKOM WELKOM. VANAF 8 DECEMBER LIJNBAAN CENTRUM ROTTERDAM. DAGELIJKS
11/17 UUR. VRIJDAG TOT 21 UUR. ZONDAG 12/17 UUR; AFFICHE VOOR DE EERSTE
TENTOONSTELLING IN HET LIJNBAANCENTRUM MET WERK VAN ROTTERDAMSE
KUNSTENAARS, MAKER ONBEKEND. LIJNBAANCENTRUM, ROTTERDAMSE
KUNSTSTICHTING. AFFICHE, 1970
(GAR XXII-1970-0273)
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1971

‘MOTORRR...’ LIJNBAANCENTRUM LIJNBAAN 165 ROTTERDAM; 24 OKTOBER TOT 29
NOVEMBER, MAKER ONBEKEND. LIJNBAANCENTRUM, ROTTERDAMSE
KUNSTSTICHTING. AFFICHE, 1971
(GAR XXII-1971-0038)
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1980

LICHT. MANIFESTATIE 31-8/6-9 LIJNBAANCENTRUM, MAKER ONBEKEND.
LIJNBAANCENTRUM, ROTTERDAMSE KUNSTSTICHTING. AFFICHE, 1980
(GAR XXV-1980-0358)
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1982

STAGED PHOTO EVENTS, 3 SEPTEMBER TOT EN MET 3 OKTOBER 1982;
TENTOONSTELLING VAN GEENSCENEERDE FOTOGRAFIE, ONTWERP GERARD
HADDERS/ HARD WERKEN. LIJNBAANCENTRUM, ROTTERDAMSE KUNSTSTICHTING.
UITNODIGINGSKAART, 1982
(GERARD HADDERS)
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Het Lijnbaancentrum van de Rotterdamse Kunststichting was een
tentoonstellingscentrum waar werd geëxperimenteerd met tentoonstellingsvormen,
gericht op een breed (winkelend) publiek. De tentoonstellingen hadden de meest
uiteenlopende onderwerpen: het werk van autoontwerper Giugiaro, Kuifje,
negentiende-eeuwse schilders die in hun tijd beroemd waren maar toen ‘vergeten’,
de architectuur van het bordeel. Begin jaren 80 ontwikkelde het Lijnbaancentrum
zich tot een galerie voor vernieuwende beeldende kunst, waaronder videokunst en
fotografie. In diezelfde periode kwam een aantal ontwikkelingen in de kunst vrijwel
gelijktijdig op, bijvoorbeeld wederzijdse beïnvloeding van toegepaste en autonome
kunsten of postmoderne tendensen in de beeldende kunst. In april 1979 verscheen
het culturele tijdschrift Hard Werken, een initiatief van de coördinator van de
Grafische Werkplaats van de Rotterdamse Kunststichting, Willem Kars. Het tijdschrift
viel sterk op door zijn vormgeving die beeld en typografie op indertijd volstrekt
onorthodoxe wijze combineerde. Van het tijdschrift verschenen tot 1982 tien nummers.
Een aantal van de wisselende groep medewerkers rond het tijdschrift verzamelden
zich als zelfstandige ontwerpers in het ontwerpbureau Hard Werken, onder wie Rick
Vermeulen, Henk Elenga, Tom van den Haspel, Gerard Hadders, Willem Kars.1
In 1980 richtte een twaalftal jonge fotografen galerie en tijdschrift Perspektief op
met als doel de ontwikkeling van de Nederlandse creatieve fotografie te stimuleren.
De fotografie werd indertijd vooral beschouwd als documentair medium, niet als een
kunstdiscipline, maar zij begon een opmars binnen de beeldende kunst. Perspektief
vestigde zich in Rotterdam omdat de initiatiefnemers vertrouwen hadden in het
culturele klimaat, mede dankzij de stimulansen van de Kunststichting. Perspektief
organiseerde lezingen, debatten, tentoonstellingen en drie maal de Fotobiënnale
Rotterdam. Perspektief bestond als galerie tot in 1993 het Nederlands Foto Instituut
zijn deuren opende, van het tijdschrift verschenen nog enkele nummers tot in 1995.2
De tentoonstelling Staged Photo Events in het Lijnbaancentrum in 1982, waar
internationale fotografen hun geënsceneerde foto's toonden, geldt als een markant
moment voor het fotoklimaat in Rotterdam. Een aantal fotografen/ kunstenaars in
Rotterdam legde zich toe op geënsceneerde fotografie, onder wie Henk Tas, Rommert
Boonstra, Gerard Hadders. De dichtheid van min of meer gelijkgestemde fotografen
in de stad, leidde ertoe dat zij werden aangeduid als de ‘Rotterdamse School’.3

1
2

3

Patricia van Ulzen Dromen van een metropool. De creatieve klasse van Rotterdam 1970-2000;
Rotterdam 2007; p. 86-88
Patricia van Ulzen, 90 over 80. Tien jaar beeldende kunst in Rotterdam: de dingen, de mensen,
de plekken; Rotterdam 2000; verschillende lemma's: ‘fotografie’ (Frits Gierstberg; p. 68),
‘Hard Werken’ (Rob Perrée; p. 86), ‘Perspektief’ (Margriet Cornelissen; p. 136), ‘Rotterdamse
School’ (Rob Perrée; p.156)
Hripsimé Visser, ‘Rotterdamse school?’; in: Perspektief; Tijdschrift voor Fotografie; 1988,
no. 33, p. 31-58. Ook: Fantastische Fotografie. De Rotterdamse School? Rotterdam 2010;
magazine bij de gelijknamige landelijke manifestatie 2010-2011, geïnitieerd door fotograaf
Rommert Boonstra.

Gepke Bouma, Een gezond en opgewekt kunstleven. Een studie in kunstbeleid te Rotterdam (1946-2011)

120

1977

UITNODIGINGSKAART VOOR HEROPENING GALERIE 'T VENSTER AAN DE OUDE
BINNENWEG. OORSPRONKELIJKE AFMETING ONBEKEND; NAAR AFBEELDING IN BOEK
DONIA, FAUST, GALERIE 'T VENSTER, ROTTERDAMSE KUNSTSTICHTING, 1977
(ZIE NOOT OP DE PAGINA)

Galerie 't Venster presenteerde beeldende kunst van vooraanstaande internationale
kunstenaars, een aantal van hen vóór hun roem groot was, zoals bijvoorbeeld Anselm
Kiefer, Jeff Koons, Keith Haring.1 Het vooruitstrevende karakter van het
tentoonstellingsprogramma leverde lof op van collega-instellingen en kenners in de
beeldende kunstwereld. De publiekstoeloop (van Rotterdammers) was echter niet
bijzonder groot. Dit was reden voor de toenmalige wethouder Jan Riezenkamp om
in 1975 de Rotterdamse Kunststichting op te dragen de galerie te sluiten. Een jaar
later, in 1977 heropende Galerie 't Venster op een nieuwe locatie aan de Oude
Binnenweg. Galerie 't Venster zou haar programma voortzetten tot 1989. Daarna
werd voor de functie van presentatie van internationale beeldende kunst opgericht:
Witte de With, Center for Contemporary Art. De oprichting van Witte de With was
het initiatief van de Kunststichting, samen met de gemeente, om nieuw beschikbaar
gekomen middelen voor beeldende kunst aan te wenden. Deze ‘geldstroom Beeldende
Kunst’ ofwel ‘BKV-gelden’ kwam voort uit de opheffing van de Beeldende
Kunstenaars Regeling.

1

Jan Donia en Wolfgang Max Faust, Surrogaat. 15 jaar Galerie 't Venster tussen Kiefer en
Koons; Den Haag 1989
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Hoofdstuk V
Verbreding van taken: Doelgroepen 1995-2000
IN HET JAAR WAARIN VIJFTIG JAAR BEVRIJDING EN
WEDEROPBOUW IN VREDESTIJD KON WORDEN GEVIERD, KON
DE SAMENSTELLING VAN HET CULTURELE VELD MET DE
NODIGE TEVREDENHEID WORDEN BESCHOUWD.
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Het jaarverslag voor het jaar 1995 van de Kunststichting verwoordt wat er is bereikt
in het essay ‘State of the art’.179 Het stuk beschrijft wat er tot stand is gebracht, dat
het culturele veld niet als voltooid kan worden beschouwd, maar dat de resultaten er
mogen zijn. De eerder genoemde gemeentelijke nota De kunst en de stad uit 1993
ademt eenzelfde optimistische sfeer. Het nieuwe college van burgemeester en
wethouders besloot, kort na zijn aantreden, Rotterdam kandidaat te stellen als culturele
hoofdstad van Europa in 2001. Dat voornemen maakte deel uit van het
college-akkoord.180 Dit besluit onderstreepte het gevoelen dat Rotterdam gereed was
om zich als cultuurstad aan de buitenwereld te presenteren.
De gemeente had door gedurige inzet en inspanning een cultureel veld
bijeengebracht, ‘ingekocht’ zo men wil. De Kunststichting had in die ontwikkelingen
haar rol gespeeld als adviseur en aanjager. De meeste witte vlekken en lacunes in de
culturele infrastructuur had de Kunststichting gesignaleerd en waar mogelijk gevuld.
Rond deze tijd leek er niet zoveel meer te wensen, behalve voltooiing van enkele
gebouwen en verfijning in de programmering.
De Kunststichting had een periode van straffe bezuinigingen doorstaan en had
zich hernomen, zeker op artistiek gebied met Rotterdam'88, maar zij raakte rond
deze tijd opnieuw in een impasse. Die kwam voort uit nóg een bezuinigingsronde,
ter hoogte van een miljoen gulden, en vooral uit de noodzaak de taken te verhelderen,
intern en extern. Dit na lange jaren van kritiek wegens vermeende
belangenverstrengeling, dat wil zeggen de veronderstelde bevoorrechting van eigen
projecten van de Kunststichting boven die van initiatiefnemers of aanvragers van
buiten. Ook was de Kunststichting aan het werk met herziening van haar taken met
het oog op de voorgenomen omvorming van de bestuursstructuur. Ingrijpender voor
de Kunststichting was dat in de loop van 1994 een intern conflict tussen de
medewerkers en hun directeur Alle de Jonge zó hoog opliep dat De Jonge in overleg
met het bestuur zijn taken neerlegde. Een van de bestuursleden van de Kunststichting
werd gedelegeerd om als waarnemend directeur op te treden: Nico Lamers, vertrouwd
met de podiumkunsten, en onder andere oudwethouder te Dordrecht, was gedurende
ruim anderhalf jaar interim-directeur.
Het boek Achter de schermen van de kunst met de geschiedschrijving van de eerste
vijftig jaar van de Kunststichting, op initiatief van De Jonge samengesteld en
gepubliceerd in 1996, eindigt ongeveer op dit punt. Het boek rondt zijn beschrijving
van de grote periode van 1945 tot 1995 af, maar het eindigt door bovengenoemde
omstandigheden met een milde cliffhanger. Behalve het interne conflict bij de
Kunststichting, stelt het boek dat er onrust was in de kunstsector - waarover wordt
uit de tekst niet helemaal duidelijk. De laatste paragraaf van het boek beschrijft dat
de Kunststichting in de vijftig jaar van haar geschiedenis
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‘een aantal metamorfoses’ heeft ‘doorgemaakt, die de instelling steeds in staat stelden
de stedelijke kunsten een impuls te geven als aan het beleid andere eisen werden
gesteld.’181 De tekst omschrijft die wendbaarheid als positieve kwaliteit en stelt dat
de onrust in de kunstsector en bij de Kunststichting al vaker ‘voorbode [zijn] geweest
voor nieuwe ontwikkelingen. In 1995 zijn de ingrediënten voor een omslag in het
beleid zeker aanwezig.’ De auteur voorziet dan ook dat ‘de Kunststichting in staat
[zal] zijn te veranderen naar gelang de eisen die de stad haar stelt. Het wachten is op
de volgende metamorfose.’
Achter de schermen noemt als aanleiding voor die onrust mede het aantreden van
een nieuw college met een nieuwe wethouder. Behalve de wisseling van de wacht,
een verschuiving in de verhoudingen in de gemeentepolitiek en de samenstelling van
het stadsbestuur, werkte men in deze periode aan een nieuwe bestuurslaag: de
stadsprovincie Rotterdam. Volgens plan zou die per 1 januari 1997 zijn verwerkelijkt.
De stad Rotterdam zou worden opgedeeld in tien zelfstandige gemeenten die samen
met een aantal omliggende gemeenten, voordien het Overleg Orgaan
Rijnmondgemeenten (OOR), de Provincie Rotterdam zouden vormen. Uit deze tijd
stamt de instelling van nog een aantal deelgemeenten in Rotterdam, tien, nu veertien,
en uitbreiding van hun bevoegdheden, vooruitlopend op hun nieuwe status als
gemeenten.182 De positie van kunst en cultuur en de mogelijke rol van de
Kunststichting moest daarin gestalte krijgen.
Voor wat betreft de gemeentepolitiek is vermeldenswaard dat de
gemeenteraadsverkiezingen van 1994 voor de PvdA verlies opleverden. De partij
ging van 18 naar 12 zetels in de gemeenteraad, ook het CDA verloor; de
nationalistische CP'86/CD beleefde zijn grootste zetelaantal van 6, waarna deze partij
weer verdween. Bijgevolg had de PvdA voor het eerst in decennia geen dominante
positie in raad of college. Het college in de periode 1994 tot 1998 was breed
samengesteld: twee wethouders voor de PvdA, één voor elk van de vier partijen D66,
VVD, CDA en GroenLinks. De nieuwe wethouder voor cultuur, Hans Kombrink
(1946), was een door de wol geverfd politicus en bestuurder met ervaring in de
Tweede Kamer, hij was oud-staatssecretaris van Financiën en tot dat moment
directeur-generaal op het ministerie van Defensie. Kombrink wordt openlijk een
‘politiek haantje’ genoemd en ‘dominant wethouder’.183 Kombrink werd en wordt
geprezen en gevreesd om zijn dossierkennis, die hij naar verluidt als middel inzette
om zijn tegenstanders ofwel met grondige argumentatie te bestrijden ofwel hen door
brede uiteenzettingen uit te putten. Naast Kunstzaken omvatte Kombrinks portefeuille
Ruimtelijke ordening, Regiovorming en Voorlichting. In Achter de schermen heet
het dat Kombrink bij zijn aantreden als wethouder al snel de gemoederen ‘hevig in
beroering’ brengt.184 Hans Kombrink zelf, kan die opmerking niet plaatsen, hooguit
in relatie tot de prille ideeën voor de kan-
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didatuur van Rotterdam als Culturele Hoofdstad, wat al in de aanloop tot de
gemeenteraadsverkiezingen een van zijn onderwerpen was.185 In kunstkringen was
men aanvankelijk beducht dat dat een prestigieus evenement zou worden waar de
kunstinstellingen, noch kunstenaars in Rotterdam veel aan zouden hebben - en
bijgevolg ook de stad niet.186 De herinnering aan de niet goed geslaagde viering van
het 650-jarige bestaan van Rotterdam in 1990 klonk indertijd op de achtergrond nog
mee. Dat een dergelijk initiatief vanuit politieke kringen - lees: het stadhuis - werd
genomen was sindsdien bepaald geen aanbeveling.
De Kunststichting werkte onder Lamers' leiding aan een herijking van haar taken
en organisatie. Na een tweedaagse werkconferentie in het voorjaar van 1995 werd
de verdeling van taken tussen Kunststichting en de afdeling Culturele zaken op het
stadhuis opnieuw verhelderd.187 Het werkveld werd als volgt heringericht: de
incidentele subsidies voor projecten en presentaties zouden bij de Kunststichting
blijven, evenals het migrantenbudget en de structurele basissubsidies
(‘instandhoudingsubsidies’) voor amateurgezelschappen. De subsidietoekenningen,
ook voor het migrantenbudget, liepen via de vaksecties en adviescommissies.188 Zoals
al eerder met Culturele Zaken overeengekomen zou de Kunststichting haar adviestaak
houden voor de structurele subsidies lager dan een miljoen gulden, de structurele
subsidies boven een miljoen gulden zouden worden beheerd door de afdeling op het
stadhuis. De Kunststichting claimde wél de toedeling van incidentele subsidiepotjes
bij Culturele Zaken, omdat het wel eens voorkwam dat aanvragers na een negatief
besluit van de Kunststichting met succes alsnog daar of bij de commissie Kunstzaken
aanklopten.
De Kunststichting zou voortaan nog slechts een beperkte taak voor het eigen
projectbureau hebben. Over de uitvoerende taak van de Kunststichting stelt Lamers
dat die aan derden kan worden overgelaten, ‘tenzij er totaal niets van terecht komt.’189
Die activiteiten zouden in stichtingen moeten worden ondergebracht, met dit
voorbehoud dat de Kunststichting alsnog kan ingrijpen. Het bestuur voorzag dat de
invloed van de Kunststichting en de contacten als gevolg hiervan zouden tanen,
evenals haar initiërende functie. Daardoor zou de Kunststichting een
beleidsadviesorganisatie kunnen worden die los staat van de praktijk. Juist haar ruime
functie zorgde voor veel contacten en dus voor veel informatie uit het veld.
De interne impasse werd opgelost met een nieuwe reorganisatie en een interne
bezuinigingsoperatie, onder andere ten laste van de sectie Dans. In het vervolg van
de reorganisatie werd het aantal medewerkers teruggebracht van dertig naar vijftien,
onder andere door enkele medewerkers met Dunya Festival mee te laten gaan toen
dat een zelfstandige organisatie werd. Ook De Unie zou worden verzelfstandigd, een
proces dat volop in gang was gezet. Van volledige verzelfstandiging werd voor wat
betreft de programmering van de zaal
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uiteindelijk afgezien. Wel werd het horecadeel van het café-restaurant dat tot dan
toe ook onder de Kunststichting viel, daaruit losgemaakt. In oktober 1996, nog midden
in dit proces, trad een nieuwe directeur aan, Robert de Haas.
Bij de reorganisatie werd de adviesstructuur meer flexibel gemaakt door kleinere
adviescommissies in te stellen die vaker multidisciplinair zouden zijn. De
stafmedewerkers zouden als generalisten optreden en niet langer als vakspecialisten.
Dat er een gezonde financiële basis gecreëerd diende te worden, spreekt vanzelf. Een
ander doel van de reorganisatie was om conflicten te voorkomen tussen de
verschillende taken binnenshuis. De verschillende secties vertoonden - bij herhaling
en gedurende decennia steeds opnieuw - de neiging zich na verloop van tijd tot bijna
autonome rijkjes te ontwikkelen. Dit bevorderde de deskundigheid binnen de
betreffende sectie, maar had ook een zekere blikvernauwing tot gevolg. Het
projectbureau en de secties liepen elkaar wel eens voor de voeten.
Rond die tijd kreeg de Kunststichting een nieuwe concrete adviestaak door de
invoering van de vierjaarlijkse systematiek van het kunstenplan, in 1993 ingesteld
via de Wet op het specifiek cultuurbeleid. In het verlengde van het landelijke
kunstenplan, stelden de grote steden Amsterdam, Den Haag en Rotterdam een eigen
kunstenplan in. Die advisering vereist een integrale afweging van de instellingen in
de stad en bijgevolg een adviesorgaan met breed georiënteerde medewerkers. In 1996
betrof dat de advisering voor het Kunstenplan 1997- 2000. Voor het Rotterdamse
Kunstenplan 1997-2000 gaf de Kunststichting, bijgestaan door adviescommissies en
haar secties, adviezen op de aanvragen van de instellingen. De integrale afweging
en het eindrapport werd door een externe commissie uitgevoerd. Deze Commissie-Van
der Vlist werd op besluit van het gemeentebestuur geïnstalleerd. Voor deze constructie
was gekozen omdat de Kunststichting zich nog volop in reorganisatie bevond en
haar voortbestaan zelfs enige tijd ongewis was.190 Over haar adviesrol in het
Kunstenplan schreef de Kunststichting bescheiden ‘het is niet gemakkelijk met
kunstinstellingen samen te werken en tegelijkertijd een onafhankelijk oordeel te
formuleren. Op dit punt zou de beoordeling overgelaten kunnen worden [aan] een
commissie “van buiten”, die wordt benoemd door het provinciaal bestuur, met advies
van de Kunststichting wat de samenstelling van de commissie betreft.’191
Uit de reorganisatie kwam een interne ‘knip’ voort in de taken: binnenshuis werd
het subsidiebureau ingesteld, gescheiden van de adviesfunctie binnen de secties en
van het projectbureau, met minder uitvoerende taken. Directeur Robert de Haas achtte
het van groot belang meer aandacht voor de stad zelf te tonen. Hij wilde in de
komende jaren het accent leggen op nieuwe groepen van makers en publiek in de
stad: jongeren en migranten. Ook wilde hij de scheidslijn tussen amateurkunst en
professionele kunst slechten.192 De Haas initieerde, op een idee

Gepke Bouma, Een gezond en opgewekt kunstleven. Een studie in kunstbeleid te Rotterdam (1946-2011)

126
van de rapporteurs sociale vernieuwing en - na de jaarlijkse Kunstsectordag in 1997
- de functie cultuurmakelaar, met als oogmerk de relatie tussen kunst en bewoners
te bevorderen. Hij was zelf de tweede cultuurmakelaar die aantrad, voor de
deelgemeente Feijenoord; voor Delfshaven was al eerder in de loop van 1997 in die
rol aangetreden de directeur van de Stichting Kunstzinnige Vorming Rotterdam
(SKVR), Henk Mali. De cultuurmakelaars - intussen dertien, een per deelgemeente
- brengen lokale initiatieven in contact met grotere instellingen. In de politiek werden
het fenomeen en de aandacht voor de wijken en participatie omhelsd.
Gemeenteraadslid ir. V.A. Daal (GroenLinks) diende voorstellen in waarin hij gewag
maakt van het nut om ook ‘vraaggestuurd’ en ‘bottom-up’ cultuurbeleid te betrachten.
Hij stelt voor om cultuurscouts aan te stellen en het aantal cultuurmakelaars uit te
breiden. ‘Het probleem is dat in het huidige cultuurbeleid er meer belang gehecht
wordt aan de artistieke kwaliteit van kunstuitingen dan aan de participatie aan
kunstuitingen door zoveel mogelijk Rotterdammers.’ Uit dit initiatief is uiteindelijk
de functie cultuurscout voortgekomen, compleet met budget.193 Dit werd later
uitgewerkt in het besluit tot oprichting van locale cultuurcentra in de deelgemeenten
in 2004.194 Na vele jaren was er een uitwerking gekomen van een voornemen uit het
Rapport-1957, zoals beschreven in hoofdstuk I (p. 019).
Voorts zou de Kunststichting zich erop blijven richten leemtes in het culturele
veld op te sporen. Zij richtte nu expliciet haar blik op de ontwikkelingen in de stad,
in het bijzonder op de demografische veranderingen. De nota De kunst en de stad
uit 1993 bepleitte meer aandacht voor deelname van migranten als publiek en als
kunstenaars. Voor de Kunststichting was dat een onderwerp waaraan zij al in eerdere
jaren aandacht had besteed: al in 1978 had de nota-Riezenkamp de cultuur van
bewoners uit andere culturen - toen 10% van de bevolking - aangestipt.195

Naar een multicultureel kunstbeleid
Vanaf 1979 begon Poetry in het Park, als ‘“volksfeest”, dat vooral de bedoeling
had om de Rotterdamse bevolking en de talrijke buitenlandse bevolkingsgroepen die
Rotterdam kent ongedwongen met elkaar en met elkaars cultuur in contact te
brengen.’196 In de daaropvolgende jaren zou die zomerse nevenactiviteit van Poetry
International een programma brengen van letteren en andere kunst- en cultuuruitingen
van migranten in Rotterdam. Uit dit evenement en andere publieksprogramma's zou
uiteindelijk het Dunya Festival ontstaan. De Kunststichting zag in Poetry in het Park
een geslaagd evenement en beschouwde het als een mogelijkheid om zich actief te
betonen op het gebied van nieuwe
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doelgroepen die toen werden aangeduid als ‘culturele minderheden’. De ervaringen
uit dit evenement plus de ervaringen met subsidieaanvragen uit die groepen leidde,
onder het directoraat van Keller, tot een onderzoek op dat terrein met als doel beleid
te ontwikkelen. Er verscheen een rapport Etnische minderheden en de Rotterdamse
Kunststichting (juli 1979) en een jaar later het beleidsplan Smelten. Een beleidsbericht
van de Rotterdamse Kunststichting (september 1980). In 1981 stelde de Kunststichting
een parttime medewerker aan voor allochtonen en vormde zij een plan voor een
overleggroep. De Kunststichting besloot geen aparte sectie Migranten op te richten,
later kwam er wel een adviescommissie Allochtone Kunstbeoefening of Migranten;
Een ‘sectie’ van de Kunststichting was veeleer een specialistische denktank van
externe deskundigen met een secretaris binnen de organisatie, adviescommissies
behandelden de projectsubsidieaanvragen per discipline, een sectie gold als
‘zwaarder’. De medewerker voor Migranten vertrok echter spoedig. Het intussen
opgebouwde netwerk verdween weer.
De Kunststichting bleef een allochtonen- of migrantenbeleid voeren. Dat beleid
beschouwde de aanwezigheid van migranten en hun cultuuruitingen als een impuls
in de cultuur van de stad, een verrijking. In 1987 werd een nota aangekondigd over
kunstbeoefening door allochtonen in Rotterdam. Poetry in het Park was in dat jaar
een overweldigend succes met 50.000 bezoekers: ‘een van de belangrijkste
evenementen op dit gebied’.197 In 1988 werd een bijbehorend werkplan geschreven,
waarna er twijfel rees over het nut van een integrale beleidsnota. Omdat de
Kunststichting niet de juiste formuleringen kon vinden werd voor dat moment afgezien
van de aangekondigde nota.198
Het migrantenbeleid was in eerste instantie gericht op ‘inburgering van
migrantenkunstenaars en hun publiek in het culturele leven van de stad (...) om zo
te komen tot een volledige integratie van kunstenaars en hun publiek.’ De
Kunststichting constateerde dat zij daarin rekening moest houden met het ‘sterk
disciplineoverstijgend karakter’ van de cultuuruitingen van migranten en dat
‘cultuurbeleid op wezenlijke aspecten zal moeten worden aangepast.’199 Dat werd
uitgewerkt in de ambitie om steeds alert te zijn op dat onderwerp: ‘Daartoe bevordert
de Kunststichting intern een interculturele blik.’200
In 1992 had de afdeling Culturele Zaken het initiatief genomen tot een symposium
in Europees verband in theater De Evenaar in het Museum voor Land- en
Volkenkunde. Het symposium behandelde de presentatie van hedendaagse kunst uit
Egypte, Marokko en Turkije. Het werd georganiseerd door het projectbureau van de
Kunststichting in samenwerking met Culturele Zaken. Na het succesvol verlopen
symposium trad Rotterdam toe tot het Europese subsidienetwerk Mediterranean
Urbanisation (MED URBS).201 Rotterdam werkte een cultuurnetwerk uit dat onder
de naam Villes Interculturelles d'Europe (VIE)
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aan de bestaande structuur werd gehecht en samengevoegd tot de klinkende naam:
MED URBS VIE. Daaraan namen Antwerpen, Casablanca, Istanbul, Cairo en
Rotterdam deel, later uitgebreid met Lille. Het werd als project overgedragen aan de
Kunststichting, Rotterdam trad enkele jaren op als coördinator tussen de steden en
projecten. In 1993 leidde dat tot ‘Twee plannen voor kunst en migranten in
Rotterdam’.202 De Kunststichting stelt daarin dat zij de betrokkenheid van migranten
als voorwaarde ziet om activiteiten te laten wortelen in de stad. ‘De Kunststichting
wil in samenwerking met vertegenwoordigers van migrantenverenigingen en
-organisaties gevarieerde programma's aanbieden ter presentatie aan de Rotterdamse
kunstinstellingen.’ Het tweede plan behelst projecten binnen MED URBS VIE, via
uitwisselingsprogramma's van kunstenaars en bemiddelaars in mediterrane en
West-Europese landen.203 Binnen de Kunststichting kwam er in 1995 een fulltime
medewerker voor de opzet en uitvoering van taken voor MED URBS VIE, in Europees
samenwerkingsverband, mede gefinancierd uit Europese middelen.
Na het succesvolle kunstfestival R'88, was de viering van het 650-jarig bestaan
van Rotterdam in 1990 niet geslaagd. De slotsom is dat die manifestatie niet kón
slagen doordat zij centraal, vanuit het stadhuis, werd georganiseerd, zonder de
expertise uit de stad in te zetten.204 Op de lessen van die ervaring werd in 1993 de
speciale organisatie opgericht om evenementen te coördineren: de Stichting
Rotterdam Festivals. Aangezien het evenementenbudget van de gemeente was
ondergebracht bij de Kunststichting, was de directeur van de Kunststichting betrokken
bij de oprichting van die nieuwe stichting. Die middelen werden samengevoegd met
bijdragen van het Ontwikkelingsbedrijf Rotterdam en een bijdrage uit het
communicatiebudget van het Havenbedrijf. Rotterdam Festivals zou de bestaande
evenementen coördineren, om te beginnen door afstemming van evenementen op de
jaarkalender en stimulansen tot professionalisering. Ook zou het zelf, of onder eigen
vlag, een jaarlijks kunst- en cultuurfestival organiseren. Een vroege opmaat daartoe
was de stadsmanifestatie R'88 De stad als podium geweest. In de opzet daarvan was
er steeds al sprake van een Rotterdam Festival. Het R-festival zou daar de
geïnstitutionaliseerde uitwerking van zijn: een thematisch kunst- en cultuurfestival
met een eigen Rotterdams accent. Indertijd waren de gemeentelijke prioriteiten en
die van de Kunststichting: jongeren, migranten en nieuwe media. Rotterdam Festivals
besloot zijn eigen evenementen inhoudelijk daaraan te koppelen. Het eerste eigen
festival in 1995 was R'95 grenzeloze stad. In de twee daaropvolgende festivals zouden
de andere prioriteiten aan bod komen: nieuwe media en jongeren (in 1996 en 1997).
Het R'95-festival had de cultuuruitingen van de multiculturele stad Rotterdam als
onderwerp en inhoud, het sloot aan bij de jarenlange aandacht vanuit de Kunststichting
voor migrantengroepen.
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Dat het R-festival de cultuuruitingen in de multiculturele grenzeloze stad betrof, leek
een teken dat de aandacht voor die cultuuruitingen definitief op de agenda terecht
was gekomen. Het programma omvatte stadsevenementen, kunstprojecten en het
internationale symposium Het zevende werelddeel.205 Niettemin legde de
adviescommissie migranten van de Kunststichting in dat jaar haar werk neer uit
frustratie over het getalm om het beleid te verankeren binnen de Kunststichting - en
misschien ook omdat er geen sectie Migranten was. Dit op initiatief van de
medewerker migranten en van de voorzitter van de commissie Shirley Azimullah,
die tevens artistiek leider van R'95 was. De adviescommissie werkte naar haar
gevoelen, ondanks de voorgenomen interne multiculturele blik, in een geïsoleerde
positie. Vanuit de andere secties werd weinig belangstelling getoond voor het
onderwerp en er was geen sprake van integratie, laat staan van intercultureel denken.206
De jarenlange betrokkenheid bij dit onderwerp en de twee componenten, R'95-festival
en de demonstratieve onvrede van de commissie, leidden tot een herbezinning op
dat beleid. Die resulteerde twee jaar later in de nota Multicultureel Kunstbeleid uit
1997.

Nota Multicultureel Kunstbeleid 1997
De verworven deskundigheid en de uitkomsten van nadere studie werden neergelegd
in de nota Multicultureel Kunstbeleid, opgesteld door medewerkers van de
Kunststichting Marc Fonville en Paulette Verbist, met bijdragen van universitair
docent en filosoof Awee Prins. De nota trok landelijk sterk de aandacht omdat zij
een omslag inhield ten opzichte van de gangbare opvattingen over beleid inzake de
cultuuruitingen van migranten. Ook voor de Kunststichting zelf. De werkwijze (ook
landelijk) was tot dan toe gericht op integratie van niet-westerse kunstenaars en
publiek binnen de bestaande instituten en structuren. Vertrekpunt was de opvatting
dat niet-autochtone kunstuitingen een verrijking van de Nederlandse cultuur inhielden
en men streefde naar de verruiming van mogelijkheden voor kunstuitingen van
niet-autochtone Nederlandse makers zodat die binnen de bestaande circuits zouden
worden opgenomen. Deze nieuwe nota bepleitte integendeel een pluralistische
opvatting en een verruiming van het kunstbegrip. De nota geeft een uitvoerig overzicht
van eerder beleid op dit terrein door de Kunststichting en van multicultureel
kunstbeleid elders, bijvoorbeeld in nota's van het Rijk.
De opvattingen over de positie van allochtone Nederlanders in de samenleving
veranderden na het rapport Etnische minderheden van de Wetenschappelijke Raad
voor het Regeringsbeleid uit 1979: tot dan toe had men aangenomen dat de
‘gastarbeiders’ zouden terugkeren naar hun landen van herkomst, de WRR stelde in
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zijn rapport dat die opvatting niet realistisch was gebleken. De opstelling van de
Kunststichting was aanvankelijk dat de cultuur van migranten(groepen) een verrijking
betekende. Het beleid was primair gericht op integratie van die makers en hun
cultuuruitingen in de bestaande Nederlandse/Rotterdamse cultuur. Een tweede ambitie
was emancipatoir: voorwaarden te scheppen voor het ontstaan van avantgardes binnen
de bevolkingsgroep migranten en het openbreken van het culturele klimaat voor
beïnvloeding door en aanvaarding van ‘vreemde’ culturen.
De nota Multicultureel Kunstbeleid komt tot de conclusie dat een volstrekt andere
benaderingswijze dan tot dan toe wenselijk is: in plaats van te streven naar integratie
of assimilatie van de kunst van migranten en migrantenkunstenaars, is het zaak een
pluralistische blik te verkrijgen. Die opvatting leidt ertoe dat de nota aanbeveelt om
de beoordeling van kunst (van migranten) en hun subsidieaanvragen volgens andere
criteria te toetsen.
De nota beschrijft hoe het beleid van de Kunststichting in de loop van de tijd is
geëvolueerd. In de eerste periode dat de Kunststichting aandacht besteedde aan de
kunst van migranten (1980-1982) ging het om stimuleren en voorwaarden scheppen
voor onbelemmerde ontwikkeling en wederzijdse beïnvloeding van culturen, met
vernieuwing op kunstzinnig gebied als beoogd resultaat. Daartoe moest er bij de
Kunststichting kennis aanwezig zijn en aangezien die ontbrak bij de aanwezige staf
werd een medewerker aangesteld. In de tweede periode (1983-1987) signaleerde
men dat er in de secties en commissies niet voldoende specifieke deskundigheid
aanwezig was. Daarna werd een aparte adviescommissie migranten ingesteld. Dat
werkte goed voor de beoordeling van aanvragen, maar de deskundigheid in de secties
en in andere commissies bleef achter.207 Uit de beleidsnotitie van het ministerie van
WVC ‘Cultuuruitingen van Etnische Minderheden’ uit 1987 kwam naar voren dat
het stimuleringsbeleid geïntegreerd dient te worden in het algemene kunstbeleid. Dat
zou voor de Kunststichting inhouden dat de reguliere commissies in de toekomst
ook subsidieverzoeken van migranten moesten beoordelen. De contacten van de
Kunststichting met dat veld verwaterden echter in die periode en het aantal
subsidieverzoeken daalde. Vanaf eind jaren 80 streefde de Kunststichting ernaar
aanbod voor migranten en samenhangend festivalbeleid te stimuleren. Daarvan getuigt
het ‘volksfeest’ Poetry in het Park in 1979, aanvankelijk een nevenactiviteit van
Poetry International, en uiteindelijk een zelfstandig evenement. De aparte
adviescommissie allochtonen had niet integratie van migranten-kunstenaars als
specifieke opdracht. Het streven was de ontvankelijkheid bij instellingen voor de
kunstuitingen van migranten te bewerkstelligen. Dat zou leiden tot verrijking van de
cultuur in brede zin en een bredere opvatting in de kunstinstellingen. De cultuur zou
een meer volledige en representatieve afspiegeling van de samenleving
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bieden. In die opvatting werd de geringe zichtbaarheid van migranten(-kunstenaars)
veeleer beschouwd als een gebrek aan openheid bij de instellingen, meer dan een
tekort schieten van de migrant. De aanname was dat de instellingen die cultuuruitingen
niet brengen omdat zij er onvoldoende weet van hebben, vooral van de context van
hedendaagse, niet-westerse (mediterrane) cultuur.
In de derde periode (1988-1994) bleef het gebrek aan deskundigheid een probleem,
integratie in het algemene kunstbeleid kreeg geen gestalte. Het plan om migranten
aan te stellen in alle commissies op voorstel van de medewerker migranten bij de
Kunststichting, strandde op onwil bij bestuur, directie en ‘een aantal afdelingen’. De
medewerker kwam geïsoleerd te staan en de problemen werden door het management
niet onderkend. In 1992 was er binnen de adviescommissie migranten (nog steeds,
weer) discussie over de manier waarop integratie van migranten binnen de secties
en adviescommissies van de Kunststichting moest worden bereikt. In drie van de
negen commissies werden migranten opgenomen maar dat voldeed niet aan het
streven uit 1990 om in elke commissie en sectie ten minste één migrant op te nemen.208
In de vierde periode (1995-1997) escaleerden de problemen rond het migrantenbeleid
van de Kunststichting. Er was discussie over het geringe aantal migranten dat
werkzaam was binnen de organisatie, het gebrek aan medewerking van het
management en de afdelingen. De instelling van een ad hoc commissie werd
beschouwd als lapwerk, het verlies aan contacten met het veld leidde ertoe dat de
resultaten uit voorgaande jaren verloren dreigden te gaan. De problemen ervoer men
echter vooral als die van de Kunststichting zélf. Er was immers wel degelijk resultaat
behaald: het Dunya Festival, MED URBS VIE en het symposium Het zevende
werelddeel.
Deze bevindingen leidden tot de gedachte dat multicultureel cultuurbeleid alleen
vruchten zou kunnen afwerpen als dat kon worden geïmplementeerd in alle geledingen
van de Kunststichting, ook in het personeelsbestand.209 In 1995 was de Kunststichting
zover dat zij ‘intern een interculturele blik [bevordert].’ In de loop van de tijd nam
de medewerker migranten, met aanbevelingen en steun van de adviescommissie, ook
taken op zich om scholing te verzorgen van het kader van migrantenorganisaties en
begeleiding bij de opstelling van meerjarenbegrotingen en subsidieverzoeken.210 Er
bleek uit de praktijk dat er veel behoefte was aan professionalisering onder culturele
migrantenorganisaties, zoals de evaluatie van het beleid in 2002 stelt. Tijdens die
evaluatie bleek dat men het beleid als politiek correct en betuttelend hadden ervaren.211
Ook stelde de Kunststichting vast dat er steeds meer aanvragen binnenkwamen
van sociaal-culturele aard, die niet met louter artistiek-inhoudelijke criteria waren te
beoordelen. Dat betrof aanvragen die mede voortkwamen uit bezuinigingen elders,
voor projecten ‘op de scheidslijn van cultuur, cursus en voorlichting’.212
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Het jaar 1996 was het laatste jaar waarin de Kunststichting een afzonderlijk budget
had voor kunstuitingen van migranten. Het migrantenbeleid werd omgevormd tot
integraal beleid voor alle secties en adviescommissies. Er kwamen echter minder
gerichte aanvragen voor subsidie binnen uit dat veld, mede doordat de stafmedewerker
migranten zich op dat moment voornamelijk met Dunya bezighield. De oprichting
van een zelfstandige Stichting Dunya werd voorbereid, in een samenwerking tussen
de Kunststichting, de Doelen, de Rotterdamse Schouwburg en het Museum voor
Land- en Volkenkunde. Zij zetten zich in voor de presentatie van wereldkunst.213 Ten
slotte vertrok met de organisatie van Dunya de medewerker migranten, de staffunctie
bij de Kunststichting op dat gebied kwam te vervallen, zo ook de deskundigheid en
het netwerk met migrantenorganisaties/-aanvragers.214 In datzelfde jaar 1996 werden
de middelen van Europese Unie voor MED URBS VIE bevroren; het werkprogramma
1996/1997 dreigde bijgevolg stil te vallen. Het programma voor dat jaar werd
uitgevoerd met geld van de gemeente Rotterdam en de andere deelnemende steden.
Met de International Association of Art Cities kwam een nieuw
samenwerkingsverband tot stand voor multicultureel kunstdebat onder andere door
deelname aan congressen en symposia. Nadat de lopende projecten waren voltooid,
viel het programma stil.
De deskundigheid binnen en vanuit de Kunststichting werd uiteindelijk voortgezet
en hervonden door medewerkers daarin deeltaken te geven en door ‘vaste freelance’
medewerkers voor netwerkopbouw aan de stichting te verbinden.
Behalve de beschrijving van de opeenvolgende verschillende standpunten en beleid
op dit gebied die de Kunststichting had ingenomen, bevatte de nota Multicultureel
Kunstbeleid conclusies en aanbevelingen. Die behelsden een radicaal andere opvatting
dan tot dan toe gebruikelijk was geweest. In plaats van een nieuwe beleidsvariant
voor te stellen die was gericht op integratie van de kunst van kunstenaars van
niet-westerse herkomst, pleit zij voor pluralisme. Ook stelt de nota een herziening
en verruiming van het cultuurbegrip voor, in elk geval de verbreding van kunstbeleid
naar cultuurbeleid. Daarnaast oppert de nota een bredere set criteria voor de
beoordeling van subsidies. Zonder de bekende trits ‘vernieuwing’, ‘kwaliteit’ en
‘ontwikkeling’ overboord te zetten, dienen subsidiebeoordelaars voortaan óók de
volgende instrumenten te hanteren: ‘context, diversiteit, oorspronkelijkheid, integriteit,
traditie en communicatieve waarden.’215 De nota stelt voor deze in de komende twee
jaar bij wijze van experiment toe te passen. Dat leidde tot een ommezwaai in de
houding jegens projecten, voor de Kunststichting in haar praktijk van beoordeling
van subsidieaanvragen. Om te laten zien wat die werkwijze opleverde en om
voorbeelden te geven, vermeldden de jaarverslagen van de Kunststichting
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in de daaropvolgende jaren een overzicht van de projecten van, met en door
allochtonen, uitgedrukt in percentages van de bestede budgetten.216
Uit de evaluatie van het daarna ingezette beleid, vijf jaar later in 2002, blijkt dat
deze criteria ingeburgerd raakten in de subsidiecommissies, maar nog wel verankerd
moesten worden; kennis van contextualiteit in samenhang met specifieke
deskundigheid op het gebied van niet-westerse kunst en cultuur is daarvoor een
vereiste. Uit de evaluatie bleek ook dat deze verruimde criteria goed werkbaar waren
op het gebied van podiumkunsten, literatuur en film, maar minder voor beeldende
kunst.217
Deze ommezwaai in uitgangspunten voor dit multicultureel kunst- en cultuurbeleid
viel landelijk sterk op. De nota werd veelvuldig geraadpleegd en in openbare
bijeenkomsten besproken. In relatie daarmee werden verschillende presentaties
gehouden en symposia georganiseerd. Kunststichting-directeur Robert de Haas reisde
stad en land af om de Rotterdamse bevindingen toe te lichten. De nota werd als
voorbeeldstellend ontvangen.
Om de resultaten van de uitvoering van vijf jaar Multicultureel Kunstbeleid te
beschouwen organiseerde de Kunststichting in 2002 een uitvoerige evaluatie onder
betrokken instellingen en beschouwers. Ook organiseerde zij, samen met de Phenix
Foundation, een conferentie. De uitkomsten van de evaluatie verschenen in het eerder
genoemde rapport; de bijdragen voor de conferentie werden vervat in een reader en
een jaar later, in een andere samenstelling van artikelen, in een boek.218 In een latere
terugblik geeft Pieter Hilhorst een analyse van de praktijk van dit beleid in zijn essay
‘Aristocratisch multiculturalisme’219 Hij beschrijft daarin de Werdegang van de
Kunststichting door dit onderwerp. De strekking van het betoog is kritisch, onder
andere door de valkuilen van multicultureel kunstbeleid aan te wijzen, waar het beleid
een soort knieval zou kunnen zijn voor de gevoelens van populisme en getalsmatige
overwegingen. Waar het ophoudt kunstbeleid te zijn maar verwordt tot welzijnsbeleid.
Hilhorsts betoog mondt uit in een pleidooi voor de eigen, persoonlijke stem van
kunstenaar of bevolkingsgroep in kunst en in culturele houding. Dát is de aristocratie
waar Hilhorst op doelt. ‘Multicultureel kunstbeleid leidt al snel tot de denkfout dat
multiculturalisme primair is gericht op allochtone kijkers of makers. Maar als kunst
het maken van iets nieuws is, dan is aristocratische multiculturele kunst het zoeken
naar een antwoord op een veranderende wereld. Dat antwoord zal altijd een zoektocht
zijn naar een persoonlijke stem, die een universeel geluid weet te vinden. Deze poging
om expressie te geven aan de verhouding van de kunstenaar tot een veranderende
wereld is niet voorbehouden aan allochtone kunstenaars. (...) Een aristocratisch
kunstbeleid heeft niets te maken met welzijnswerk. Het is geen bijdrage aan een
betere samenleving of
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betere mensen. Het is een ode aan de kunst en daarmee aan de mens als dier dat
scheppen kan. De kunst moet multicultureel worden omdat het daarmee zijn eigen
missie beter kan vervullen. De kunst doet zichzelf te kort als het zich niet openstelt.
Kunst moet niet leiden tot een maatschappelijke verbroedering, maar een domein
zijn waar een geweldloze botsing kan plaats vinden tussen verschillende manieren
om ons te verhouden tot een veranderende wereld.’220
De conclusies en aanbevelingen van de nota Multicultureel Kunstbeleid hebben
in Rotterdam ertoe geleid dat geruime tijd de kunst van migranten en participatie
van publieksgroepen actief werd bevorderd. Voor het overige is het resultaat indirect
geweest en pas na een lange tijd enigszins zichtbaar geworden. Met enige goede wil
kan de oprichting van de landelijke organisatie Kosmopolis ermee in verband worden
gebracht; in Rotterdam jaren nadien ook de oprichting van het World Music and
Dance Centre vanuit de SKVR en het conservatorium. De oprichting van het
HipHopHuis en van het podium voor talentontwikkeling en -begeleiding in urban
cultuuruitingen De Nieuwe Oogst, houden er in zoverre nog zijdelings verband mee
dat die zich richten op nieuw opgekomen urbane cultuuruitingen. De laatstgenoemde
instellingen zijn mede tot stand gekomen door de bestuurlijke en - ook na zijn
pensionering - persoonlijke betrokkenheid van Robert de Haas. Intussen wordt niet
langer expliciet multicultureel divers kunstbeleid gevoerd. Opvallend is dat in
gemeentelijke nota's (met algemene strekking) de multiculturele samenleving van
Rotterdam gedurende jaren werd genoemd als een van de positieve kenmerken van
de stad. Hoewel op dat gebied geen aanwijsbaar specifiek beleid werd gevoerd.
Tegenwoordig heet Rotterdam (in nota's) een internationale stad tout court, waarvan
men gewoonlijk in het openbaar met trots het aantal verschillende nationaliteiten
onder de ingezetenen vermeldt. Doelgroepenbeleid is door de gemeente Rotterdam
expliciet verlaten. Het landelijke culturele veld heeft na een lange studie- en
overlegtijd, in 2011 een Code Culturele Diversiteit omarmd. Die Code wordt door
instellingen vrijwillig toegepast, maar kent geen sancties. Voor wat betreft het beleid
en beleidsadvies door de Rotterdamse Kunststichting en de huidige Rotterdamse
Raad voor Kunst en Cultuur: het onderwerp staat er nog steeds op de agenda - en
zeker in de debatten die door de afdeling Debat worden gevoerd -, als onderwerp in
adviezen en voor de samenstelling van personeelsbestand en commissies. Het is niet
langer een onderwerp van de allerhoogste prioriteit. Men lijkt het erover eens - al
zijn er soms meer dan geanimeerde debatten, publiekelijk of intern - dat het onderwerp
deel uitmaakt van de gewone, dagelijkse bedrijfsvoering. Dit is het meest manifest
in de functie die de directeur van de Kunststichting, Hugo Bongers, op basis van
detachering bekleedt bij de Hogeschool Rotterdam, als lector Culturele Diversiteit.
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[paralleltekst, p. 122]

Taken verbreden, doelgroepen zien
Robert de Haas (1940) lijkt ‘op papier’ niet de eerst aangewezen man om zich te
verdiepen in de multiculturele stad of de jongerencultuur, die hij tot speerpunten van
zijn beleid bij de Kunststichting maakte. De Haas is van opleiding kunsthistoricus
en een doorgewinterd rijksambtenaar die ettelijke reorganisaties had geleid of
doorstaan - waarmee niets ten nadele gezegd wil zijn jegens beide beroepgroepen.
Het zijn echter zo op het oog niet de meest voor de handliggende kwalificaties om
zich in het stedelijke gewoel te storten, net zo min als De Haas' rijzige gestalte en
heer-achtig voorkomen of zijn leeftijd bij zijn aantreden bij de Kunststichting in
1996: midden vijftig. De Haas kan wel inzien dat deze wending ietwat onverwacht
overkomt; hij omschrijft zich - vanuit zijn achtergrond - als ‘elitair en gericht op
avant-gardekunst’.66 Binnen twee à drie maanden bij de Kunststichting was zijn blik
gericht op de twee onderwerpen in de Rotterdam: jongeren en culturele
[paralleltekst, p. 123]
diversiteit. Voor zijn avantgardehart was er genoeg te beleven. In zijn waarneming
kwamen en komen uit de informele of straatcultuur nieuwe vormen, stijlen en idiomen
voort. Die hebben De Haas' belangstelling, hij ziet daarin de potentie van vernieuwing,
dat geldt voor hem in het bijzonder voor potentieel nieuw dansidioom.67
De Haas was na voltooiing van zijn studie vrijwel direct in dienst getreden bij het
ministerie van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen, bij de Dienst voor 's Rijks
Verspreide Kunstvoorwerpen die kunstwerken in rijksbezit beheerde en daaruit volgens de leidende spreidingsgedachte - reizende tentoonstellingen samenstelde.
De Haas werd er al snel directeur en bleef dat ook ten tijde van opeenvolgende
naamsveranderingen en fusies tot en met het ontstaan van de Rijksdienst Beeldende
Kunst in 1984. De Rijksdienst beheerde de collectie (onder andere van kunstwerken
die via de Beeldende Kunstenaars Regeling, BKR, verworven werden), kocht
kunstwerken aan en stelde exposities samen. Zo rond de bezuinigingsrondes in 1995
en 1996 en een volgende reorganisatie waren voor De Haas, naar zijn
[paralleltekst, p. 124]
eigen zeggen ‘de leuke taken er wel af’. In het bijzonder: de kunstaankopen en
begeleiding van buitenlandse projecten zoals de biënnales van Venetië, Sao Paulo,
Istanbul.68 De Haas solliciteerde bij de Kunststichting na een tip over de vacante
directeurspost. Als De Haas had gemeend met deze overstap aan reorganisatie te
ontkomen, kwam hij bedrogen uit: ook de Kunststichting was in reorganisatie, zij
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het dat het proces al op gang was gebracht. In zijn beleving had de Kunststichting
‘hard nieuwe leiding nodig’. De Haas kwam bij de Kunststichting binnen met de
opdracht de reorganisatie voort te zetten. Als grootste manco ervoer hij dat hij dat
proces moest voortzetten, terwijl hij de zittende medewerkers niet kende. Als een
licht voordeel beschouwt hij dat hij nauwelijks bekend was met de lokale culturele
tradities, de do's and don'ts.
Robert de Haas kreeg bij zijn verkenning van de voor hem nieuwe stad een grondige
introductie via de doorgewinterde medewerkers van de Kunststichting, in het bijzonder
via directiesecretaresse Gerry Meijers-de Graaf die hem introduceerde bij een aantal
sleutelfiguren in het Rotterdamse cultuur[paralleltekst, p. 125]
veld, directeuren van kunstinstellingen en bij de afdeling Culturele Zaken. Een
deel van de stad echter was ook voor sommige medewerkers van het bureau nog wel
een gesloten boek. Op De Haas' vraag naar de route naar een adres in Rotterdam-Zuid,
specifiek het stadsdeelkantoor voor Feijenoord toen gevestigd aan de Beijerlandselaan,
kreet een medewerker uit: ‘Maar daar komen wij uit Noord toch nooit.’ En dat was
indertijd ook nog zo, al lagen er een paar prima bruggen.
Met Culturele Zaken was de relatie in de voorafgaande periode weinig florissant
geweest, ook de contacten met het Directeurenoverleg waren verwaterd. De
verhoudingen werden hersteld tot wekelijkse gesprekken tussen De Haas en hoofd
Culturele Zaken Kees Weeda. De Haas werd al spoedig voorzitter van het
Directeurenoverleg, het regelmatige overleg tussen de grote kunstinstellingen. Als
aanvulling op het Directeurenoverleg stelde De Haas het overleg voor kleine
instellingen in.
Robert de Haas omschrijft de Kunststichting die hij aantrof als een soort
eilandenrijk waar de secretarissen van de secties de neiging vertoonden zich terug
te trekken in
[paralleltekst, p. 126]
hun vakspecialisme en vooral aansluiting te zoeken bij de (inter)nationale
vakkringen, meer dan zich te bekommeren om de betekenis van hun vakgebied en
specialisme voor de stad. Het interne overleg bij de Kunststichting kwam op hem
over als ‘een soort Europese Unie: iedereen verkondigde er achtereenvolgens stellige
meningen’, met andere woorden: er was geen echt gesprek. Bovendien hadden de
medewerkers er bij gelegenheid een handje van zich te verschuilen achter hun
commissies of secties. Om aan te geven dat de Kunststichting haar projecten
daadwerkelijk op de stad Rotterdam en haar bewoners moest richten, gebruikte hij
wel eens de aansporing: ‘Ga kijken wat de stad nodig heeft’, of specifieker: ‘Ga eens
iets doen voor het Afrikaanderplein.’ [In een van de ‘Krachtwijken’ op
Rotterdam-Zuid - gb]
Voor wat betreft de wending tot de stad: De Haas heeft zich voor het contact tussen
kunstsector en bewoners beijverd door actief te worden als een van de eerste
cultuurmakelaars, in deelgemeente Feijenoord. Het zal hem ook hebben verheugd
dat in 1995, bij de begrotingsbehandeling voor 1996, de zogeheten motie-Kuijper
(PvdA) werd aangenomen
[paralleltekst, p. 127]
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die kunstinstellingen oplegt minimaal 1% van hun begroting te besteden aan
cultuureducatie voor jongeren tot 15 jaar.69
In 1996 waren de taken binnen de Kunststichting, op aandringen van de gemeente
en onder leiding van directeur De Haas, sterker gescheiden: de subsidietaken werden
duidelijker onderscheiden van de adviserende en initiërende taken. Die herindeling
diende de transparantie van het werk en de organisatie, zowel intern als extern. Dit
werd binnen de Kunststichting gerealiseerd door intern sterk onderscheid te maken
tussen het subsidiebureau en het projectbureau. Dit werkte intern goed doordat de
subsidiëring van incidentele subsidies een eigen traject binnen de organisatie kreeg
met eigen medewerkers. Er kwam ook de verdeling tussen de afdeling Culturele
Zaken en de Kunststichting op het gebied van de langjarige subsidies aan de grote
instellingen dan wel de incidentele projectsubsidies. De eigen projecten van de
Kunststichting vielen volledig onder de verantwoordelijkheid van de secties. Door
de fysieke nabijheid van de medewerkers tot elkaar, in één kantoor was er voldoende
[paralleltekst, p. 128]
afstemming mogelijk. Voor buitenstaanders was deze scheiding van taken niettemin
weinig inzichtelijk. Vooral de sterke mate van specialisatie van sommige secties
zorgden voor enige verwarring. Aan waardering voor het niveau van de gerealiseerde
producties schortte het niet, maar omstanders, in het bijzonder partijen die op diezelfde
terreinen werkzaam waren, kregen soms de indruk dat de Kunststichting het
betreffende gebied tot haar exclusieve terrein rekenende, een monopolie. Dit betrof,
bijvoorbeeld, de activiteiten op het gebied van architectuur. Evenzo was de
programmering op het gebied van hedendaagse (gecomponeerde) muziek
specialistisch. Voor wat betreft de eigentijdse muziek kwam naar voren dat het
programma in De Unie concurrentie vormde voor de programmering van hedendaagse
muziek in de Doelen, wat voor de Doelen meer risicodragend was dan voor De Unie.
De oplossing werd gevonden door het muziekprogramma van De Unie, samen met
de medewerker muziek en het betreffende budget, onder te brengen bij Lantaren/'t
Venster, dat de locatie was voor avant-gardekunsten en experiment. Na ver[paralleltekst, p. 129]
loop van tijd werd dat programma, inclusief de middelen, overgedragen aan de
Doelen.
De opvatting van Robert de Haas over de taken en werkwijze van de secties was,
kort samengevat: ‘beleid maken, niet zelf dingen doen’. Een gelijkluidende opvatting
als die door de gemeente kenbaar was gemaakt. In de evaluatie van het
Cultuurplanadvies 2000-2004 gaf een externe commissie haar bevindingen over het
proces en - breder - over de Kunststichting. De commissie stond onder voorzitterschap
van Stevijn van Heusden (1945-2010; voormalig directeur Kunsten op de ministeries
van WVC en OCW en daar mede-inrichter van de kunstenplansystematiek, in 2001
zakelijk directeur van het Stedelijk Museum Amsterdam).70 Het rapport bevatte geen
negatieve kritiek over advies noch over het proces, wél maakte het de opmerking dat
de koppeling van subsidie- en beleidstaak bij de Kunststichting oneigenlijk is en zou
moeten worden ontvlochten. Robert de Haas had in de voorgaande periode de
zogeheten kernraad ingesteld, een twintigtal externe deskundigen als denktank voor
de Kunststichting. De kernraad riposteerde op Van Heusdens commentaar dat de
Kunst-
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[paralleltekst, p. 130]
stichting werkt vanuit de gedachte dat zij de belangen van de kunstsector in zijn
totaliteit behartigt en dat de verschillende disciplines bij hun adviescommissies in
goede handen zijn, ook zonder beleidsmatige taken. Voorts merkt de commissie-Van
Heusden op dat het beleid van de Kunststichting volgend is, in plaats van initiërend,
en dat zij meer luis in de pels mag zijn. De kernraad ziet de Kunststichting liever
dan als ‘luis’ aangeduid als ‘spin in het web’, een ‘erkende netwerkrelatie anno
2000’.71 Rond die tijd, 2000, werkte de Kunststichting samen met het
Directeurenoverleg aan het advies Kunst gedijt in tegenwerking. Dit advies behandelt
de wenselijkheid van kunstbeleid met langere termijnen, liever dan de vierjaarlijkse
cyclus van het Cultuurplan.72
Het demonstratieve vertrek van de adviescommissie migranten in 1995 vormde
voor De Haas een aanleiding om het onderwerp multicultureel kunstbeleid ter hand
te (laten) nemen. Dit voornemen leidde tot de nota Multicultureel Kunstbeleid die
in 1997 sterk opviel omdat Rotterdam als eerste gemeente zo'n nota publiceerde. De
Haas geeft achteraf de adviescommissie migran[paralleltekst, p. 131]
ten wel enigszins gelijk. De demonstratieve aftocht had de vinger op de zere plek
gelegd: afgemeten aan de hoeveelheid toegekende middelen bleef de verhouding in
wat er werd besteed aan projecten van allochtone of autochtone kunstenaars uit
balans. Bij De Haas rees een idee om een centrum voor islamitische cultuur op te
richten, dat zou bestaan uit een goede bibliotheek en één à twee tentoonstellingszalen.
Dit plan was geïnspireerd door een vergelijkbare instelling op basis van een
particuliere collectie. Men had een pand op het oog en er was een
haalbaarheidsonderzoek uitgevoerd.73
De Haas betoont zich nog steeds verbonden met uitingen van urbane cultuur, omdat
hij daarin de potentie van vernieuwende genres en vormtalen waardeert. Hij volgde
en stimuleerde de oprichting van zowel het World Music and Dance Centre (WMDC)
dat opkwam uit samenwerking tussen de SKVR en het Conservatorium op het gebied
van ‘wereld’-muziek en -dans. Evenzo beijverde De Haas zich voor de oprichting
van het HipHopHuis, ontstaan vanuit de SKVR en later voor de opzet van het podium
en platform voor urbane kunsten, De Nieuwe
[paralleltekst, p. 132]
Oogst, aanvankelijk aangeduid als het Urban Culture Podium, in 2006 geïnitieerd
door wethouder Orhan Kaya (1973; GroenLinks, wethouder Participatie en Cultuur
van 2006 tot 2008). Ook andere alternatieve genres en subculturen hebben De Haas'
interesse, die voortkomt uit zijn fascinatie voor nieuwe ontwikkelingen in de kunsten.
De opzet of komst van instellingen op nieuwe werkterreinen in de kunsten past naar
De Haas' opvatting in de traditie van de Rotterdamse Kunststichting: lacunes opsporen,
nieuwe ontwikkelingen onderkennen en initiatieven nemen om die een kans te geven.
Daartoe behoort podium WORM, dat na herhaalde, langdurige zoektochten naar
locaties en verbouwingen sinds 2011 is gevestigd in het centrum van Rotterdam, met
als omschrijving: WORM-Instituut voor Avantgardistische Recreatie. Binnen de
Kunststichting was De Haas jarenlang als directeur getuige van het intensieve werk,
mede vanuit de sectie Muziek, om een Centrum voor Actuele Muziek op te richten.
De vorming van dat centrum scheen verschillende partijen, organisaties en
programmeurs, van jazz, geïmproviseerde en gecomponeerde muziek
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[paralleltekst, p. 133]
een goed idee. Na jaren praten en vergaderen tot en met tekeningen voor een
gebouw, bleken die inspanningen echter vruchteloos te blijven omdat de
organisatorische constructie met vele partijen te ingewikkeld was.
Op het gebied van beeldende kunst heeft De Haas, hoewel dat zijn vakgebied is,
zich vrij afzijdig gehouden. In zijn beleving was dat veld in Rotterdam sterk genoeg,
behalve dan de moeizame ontwikkeling van het galeriebestand. De Kunststichting
voerde van 1986 tot 1996 een galeriebeleid, met onder andere verstigingssubsidies.
Wel heeft hij zich met de Kunststichting mede beijverd voor de totstandkoming van
het Instituut voor de Beeldcultuur, waar hedendaagse beeldcultuur in het bijzonder
film, fotografie en digitale mediakunst zouden samenkomen.
Als bijzonder moment op het gebied van de beeldende kunst noemt De Haas het
in 1982 tijdelijk geplaatste graffitiwerk De Piece van Lee. Dat is een werk van de
New Yorkse graffitikunstenaar Lee Quinones. Quinones was door de Kunststichting,
in de persoon van Gosse Oosterhof, uitgenodigd om in het kader van Townpainting
een werk te maken, uiteindelijk het laatste
[paralleltekst, p. 134]
werk binnen dat project. In de beschrijving van Quinones: ‘Ze wilden dat ik iets
traditioneels uit New York zou doen.’ Hij bracht een van zijn ‘nomenclaturen’ aan:
Lee, op panelen, bevestigd in een knik van het plafond in de zogeheten Berenkuil
(het souterraingedeelte) van de Lijnbaan. Het werk bleef tot 1995 op die plaats
bevestigd, daarna zijn de panelen verwijderd.74 De laatst bekende verblijfplaats was
in een opslagruimte van de Kunststichting, omstreeks 2001.75
De Piece van Lee verwierf enige roem onder jongeren en kwam te boek te staan
als een icoon en ontmoetingsplaats, in het bijzonder voor liefhebbers/beoefenaars
van graffiti en hiphop. Toen bekend werd dat het werk verwijderd zou worden leidde
dat tot een actie om het te behouden. Daaruit bleek dat Rotterdam een reputatie heeft
als stad van ‘urban’ kunst. ‘De actie voor behoud van het hiphopicoon markeerde
de doorbraak van een eigen multiculturele stadscultuur van skaters en breakdancers
met bijbehorende muziek, mode, graffiti, vormgeving en uitgaansleven waarin
Rotterdam toonaangevend was geworden.’76

Eindnoten:
66
67
68
69
70
71
72

Robert de Haas in gesprek met de auteur; 12 juli 2011
Idem
Idem
RKS jaarverslag 1995; Rotterdam 1996; p. 9-10
RKS jaarverslag 2000; Rotterdam 2001; p. 7
Idem
Ibidem; p. 8. Aldaar genoemd: ‘Kunst gedijt in tegenwerking’ uit 2000; het genoemde stuk niet
aangetroffen.
73 Robert de Haas in gesprek met de auteur; 12 juli 2011
74 Siebe Thissen, Mooi van ver. Muurschilderingen in Rotterdam; Rotterdam 2007; beschrijving
van het werk binnen de traditie van muurschilderkunst in Rotterdam en binnen het programma
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van de Rotterdamse Kunststichting Townpainting: p. 29-34. Uitspraken door Lee Quinones: p.
230; p. 168-169 (afbeelding van het gehele werk)
75 Siebe Thissen, mededeling aan de auteur; najaar 2011
76 Van den Bent (2011); p. 292
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[Evenementen & festivals]
1974

PIJN, VERDWIJN! GEDICHT VAN C.B. VAANDRAGER, ONTWERP GUST ROMIJN, AFFICHE
VOOR DE VIERDE EDITIE VAN POETRY INTERNATIONAL, ROTTERDAMSE
KUNSTSTICHTING, IN DE DOELEN. AFFICHE, DRUKWERK, 18 TOT EN MET 22 JUNI 1974
(GAR 2003-42)

Poetry International wijdde zich, vanaf zijn eerste editie van 17 tot en met 21 juni
1970, aan de presentatie van internationale dichters in het jaarlijkse festival via
podiumoptredens, vertaalprojecten en ontmoetingen. Sceptici, in het bijzonder
sommige Rotterdamse schrijvers, achtten het in de beginjaren een vreemd maar
vooral ietwat onrechtvaardig evenement: er werd geld besteed aan onbekende
beroemdheden die misschien allemaal de Nobelprijs voor literatur hadden gekregen,
maar waarvan in Nederland (lees: Rotterdam) nog niemand had gehoord.1 Tot het
programma behoort gewoonlijk een Rotterdamse avond.
De veelzijdige en vrijwel alomtegenwoordige Rotterdamse beeldend kunstenaar
Gust Romijn (1922-2010) maakte jarenlang decors en affiches voor Poetry
International en voor Film International en andere evenementen. Ook was Romijn
docent aan de academie. Hij heeft een aantal kunstwerken gemaakt voor de openbare
ruimte van Rotterdam.2
Het affiche van Poetry International draagt vaak een gedicht van een van de
deelnemende dichters; in sommige jaren zijn er verschillende affiches. Dit gedicht
van Cornelis Bastiaan Vaandrager (1935- 1992) is treffend voor diens oeuvre en
levensloop. Door zijn proza en poëzie, deels in naturalistische, minimale stijl, en
andere activiteiten heeft Vaandrager bijgedragen aan het literaire klimaat in Rotterdam
en Nederland. Hij was een van de redactieleden van de literaire tijdschriften Gard
Sivik en De Nieuwe Stijl. In de jaren zeventig namen drugsgebruik en psychische
problemen de overhand in zijn leven. Vaandrager gold als een groot literair talent,
in 1981 werd hem de Anna Blaman Prijs van het Prins Bernhard Cultuurfonds
toegekend.
1
2

Adriaan van der Staay in gesprek met de auteur; 13 juli 2011
Gepke Bouma, Van Amen tot Zekveld. Reportage over de beeldende kunst in Rotterdam in
de jaren zestig; Rotterdam 1994; p. 28-29; p. 81-82
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1972

FILM INTERNATIONAL; ACTUEEL FORUM VOOR FILMS EN FILMER, ONTWERP EVERT
MALIANGKAY, MET EEN FOTO VAN WOUT BERGER, DE EERSTE EDITIE VAN FILM
INTERNATIONAL, ROTTERDAMSE KUNSTSTICHTING. AFFICHE, DRUKWERK, 115,5 ×
83 CM, 25 JUNI TOT EN MET 8 JULI 1972
(GAR AF-12349)

Het affiche van de eerste editie van Film International toont een vrachtwagen ‘als
voertuig van nieuwe ideeën’, volgens de ontwerper Evert Maliangkay.1 In 1973 werd
de tijger als beeld van het festival geïntroduceerd. Een tijger is sindsdien vast
onderdeel in de publiciteitsuitingen, alleen op het affiche voor het festival in 1982
is hij niet te ontwaren. Dit affiche werd in 2011 teruggevonden, op tijd om de
verzameling bij de lustrumviering van 40 edities van filmfestival te completeren:
Alle veertig op een rij.2

1

2

Geciteerd van ‘De tijger die geen tijger bleek te zijn’, toelichting bij de tentoonstelling van
de affiches in het Gemeentearchief Rotterdam, januarifebruari 2011; het eerste affiche hangt
in de hal van het archief, februari 2012
http://www.filmfestivalrotterdam.com/nl/iffr-2011/countdown-iffr-xl/6/ (nog online in
voorjaar 2012)
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1972

SOLISTENCONCERTEN 72/73. JONG TALENT IN DE DOELEN ZEVEN CONCERTEN OP
DONDERDAGAVOND, MAKER ONBEKEND, ROTTERDAMSE KUNSTSTICHTING. AFFICE,
1972
(GAR XXIII-1972-0122)
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1982

OMSLAG VAN; PETER DE WINTER ET AL., HAVENARCHITECTUUR. EEN INVENTARISATIE
VAN INDUSTRIELE GEBOUWEN IN HET ROTTERDAMSE HAVENGEBIED,
ARCHITECTURE INTERNATIONAL ROTTERDAM, ROTTERDAMSE KUNSTSTICHTING. ROTTERDAMSE
KUNSTSTICHTING UITGEVERIJ, 1982

De eerste editie van Architecture International Rotterdam (AIR) in 1982, vestigde
de aandacht op de Kop van Zuid, toen nog een verlaten havengebied. Het programma
omvatte studie van het gebied in stedenbouwkundig opzicht. Daarbij verscheen een
losbladige werkpublicatie: Diverse auteurs, De kop van Zuid. Program and
elucidation; Rotterdam (Architecture International Rotterdam; Rotterdamse
Kunststichting) 1982.
Later verscheen: Umberto Barbieri en anderen (red.), Carel Weeber en anderen
(tekst), De kop van Zuid; ontwerp en onderzoek; Rotterdam (Architecture International
Rotterdam; Rotterdamse Kunststichting Uitgeverij) 1982. Ook besteedde de
manifestatie aandacht aan industrieel erfgoed in de Rotterdamse havengebieden in
de publicatie Peter de Winter et al., Havenarchitectuur. Een inventarisatie van
industriële gebouwen in het Rotterdamse Havengebied; Rotterdam
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1982

OMSLAG VAN LOSBLADIG WERKBOEK DE KOP VAN ZUID. PROGRAM AND ELUCIDATION,
ARCHITECTURE INTERNATIONAL ROTTERDAM, ROTTERDAMSE KUNSTSTICHTING,

1982

(Rotterdamse Kunststichting Uitgeverij) 1982.
De activiteiten van de sectie Architectuur en Architecture International (AIR)
hebben invloed gehad op de architectuurpraktijk en stedenbouw in Rotterdam. In
1988 werd AIR een aparte stichting. AIR organiseerde nog enkele manifestaties,
onder andere AIR-Iberia over architectuur in Spanje (1986), AIR-Alexander, waar
de stad verdergaat over de stadsuitbreiding Alexanderpolder (1993). Sinds 1997
staat AIR los van de Kunststichting AIR . AIR organiseert debatten, publicaties en
lezingen over architectuur en is het kenniscentrum. De projecten en hun betekenis
zijn geboekstaafd in: Wijnand Galema en Piet Vollaard (red.), Rotterdam herzien.
Dertig jaar architectuur 1977-2007; Rotterdam 2007.
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1973

DAG VAN DE AMATEURKUNST ZATERDAG 16 JUNI IN EN RONDOM CHARLOIS, HOLLAND
FESTIVAL 1973 IN SAMENWERKING MET DE ROTTERDAMSE KUNSTSTICHTING, MAKER
ONBEKEND. AFFICHE, ZEEFDRUK, 1973
(GAR XXIII-1973-0172)
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1975

IN DE WIJK GESPEELD. WIJKGEBOUW MUSICA. ZONDAG 2 FEBRUARI. MICHEL ROCHE,
CELLO. WIM SERLIE, PIANO. WERKEN VAN BREVAL, SCHUMANN, RAAD VOOR DE
GEMEENTELIJKE WIJKGEBOUWEN, ROTTERDAMSE KUNSTSTICHTING, ROTTERDAMS
PHILHARMONISCH ORKEST, MAKER ONBEKEND. AFFICHE, ZEEFDRUK, 1975
(GAR XXIII-1975-0165)3-0172)
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1977

GRATIS ZOMER, EVENEMENTEN, MAKER ONBEKEND, ROTTERDAMSE KUNSTSTICHTING.
AFFICHE, START 31 AUGUSTUS 1977
(GAR XXIV-1977-0061E)
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1979

VOLKSFEEST IN HET PARK. 10 JUNI. MAKER ONBEKEND, POETRY INTERNATIONAL,
ROTTERDAMSE KUNSTSTICHTING. AFFICHE, 1979
(GAR XXIV-1979-0212)
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1979

FOLKLORISTISCHE DANS DOOR EEN JOEGOSLAVISCHE DANSGROEP, POETRY IN HET
PARK, ROTTERDAMSE KUNSTSTICHTING, FOTO L. DE HERDER. 10 JUNI 1979
(GAR 2005-5960)
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1980

NEW POP FESTIVAL IN HET ZUIDERPARK, ROTTERDAMSE KUNSTSTICHTING I.S.M.
EKSIT, FOTO L. DE HERDER. 7 SEPTEMBER 1980
(GAR 2005-8479)

Van 1977 tot en met 1981 organiseerde de Rotterdamse Kunststichting in
samenwerking met jongerencentrum/poppodium Eksit een aantal edities van het New
Pop festival en financierde het goeddeels. Daarna trad de Kunststichting uit de
organisatie van het evenement terug. De Kunststichting huldigde de opvatting dat
zij initiatieven diende te nemen om lacunes te vullen, maar dat zij die vervolgens op
eigen benen moest laten staan. In 1988 kwam er opnieuw een gratis toegankelijk
popfestival in het Zuiderpark: aanvankelijk Poppark genaamd, sinds 1990 beter
bekend als Metropolis Festival.
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1988

PAUL BECKMAN, ZONDER TITEL (BLOEMEN), OP HET KRUISPLEIN, ROTTERDAM'88 DE
STAD ALS PODIUM, ROTTERDAMSE KUNSTSTICHTING, FOTO L. DE HERDER. 14 MEI
1988
(GAR 1997-1823)

Tijdens de manifestatie Rotterdam'88 De stad als podium liep een beeldenroute
vanaf het Centraal Station langs de Westersingel, over de Westzeedijk naar de
Veerhaven; aan de overzijde van de rivier, op de Kop van Zuid stond nog een werk.
De kunstenaar/fotograaf Paul Beckman (1946-2000) was de enige Nederlandse
kunstenaar. Beckman woonde en werkte in Schiedam/Rotterdam. Enkele van de
kunstwerken van Rotterdam'88 staan nog aan de culturele as.
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1989

TER GELEGENHEID VAN HET 650-JARIG BESTAAN VAN DE STAD HEEFT DE
ROTTERDAMSE KUNSTSTICHTING OPDRACHT GEGEVEN TOT HET ONTWIKKELEN
VAN EEN DANS, DE ZOGENOEMDE ROTTERDAM SHUFFLE. OP DE FOTO WORDT DEZE
DANS GEREPETEERD IN DE BURGERZAAL VAN HET STADHUIS. FOTO JOHN DE PATER,
11 NOVEMBER 1989
(GAR 1989-3857; COR VOS)
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2001

STAALKAARTEN STOPT MAAR HET PROGRAMMA NIET!, AANKONDIGING VAN DE
VOORTZETTING VAN HET PROGRAMMA STAALKAARTEN, ROTTERDAM 2001
CULTURELE HOOFDSTAD VAN EUROPA
WINNEND SCHETSONTWERP DOOR EEN LEERLING VAN HET GRAFISCH LYCEUM ROTTERDAM,
UITGEWERKT DOOR STOF ROTTERDAM (ALBERT HOGEWEG). AFFICHE, OFFSET, 31 DECEMBER 2001
(GAR 2002-1298)

Staalkaarten was een van de programma's in het jongerendomein van Rotterdam
2001 Culturele Hoofdstad van Europa. Binnen het raamwerk en het leidende motief
van het Culturele Hoofdstadjaar ‘Rotterdam is vele steden’, was dat de stad Young@
Rotterdam. Staalkaarten bood een waaier van programma's uit jongerenculturen in
Rotterdam. Elke staalkaart omvatte een afzonderlijk, thematisch samenhangend
deelprogramma van cultuur en maatschappelijke onderwerpen die jongeren (van
Rotterdam) raken, zoals opleiding, kunst, lifestyles en talentontwikkeling. Ook meer
beschouwelijke onderwerpen kwamen aan bod, bijvoorbeeld de positie van meiden,
geweld in de stad, rouw, toekomstvisies.
De makers van Young@ stelden het programma samen nadat zij ‘het oor te luisteren
te [hebben] gelegd’ bij jonge ‘smaakmakers’, jongerenorganisaties uit de verschillende
subculturen en andere partners in de stad.1 De werkwijze was de jongeren te betrekken
bij de opzet en bij realisatie van de onderdelen. Het stramien was dat elke staalkaart
zou bestaan uit een debat, een feest, een podiumprogramma, een publicatie en een
mediauiting. Het programma liep gedurende tien maanden in het jaar 2001. Het
afgebeelde affiche is het colofon van het programma: de organisaties, groepen en
velen die individueel hebben meegewerkt staan erop vermeld. De intentie om het
programma door te laten lopen blijkt uit de tweede titel: ‘dus tot ziens in 2002/3/4_’.
1

Renée Dannis (red.), Eindevaluatie Rotterdam 2001 culturele hoofdstad van Europa;
Rotterdam 2003; p. 243-271; p. 256
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1973

HANS (J.C.J.) ABELMAN, MACHT EN ONMACHT; MUURSCHILDERING OP CLUBHUIS
RUBROEKSTRAAT, ROTTERDAM. STADSSCHILDEREN, ROTTERDAMSE
KUNSTSTICHTING, PRENTBRIEFKAART, 1973
(GAR PBK 2002-160)

Deze schildering is een van de vroege werken in het project Stadsschilderen of
Townpainting, geïnitieerd door de Rotterdamse Kunststichting. Het project liep van
1972 tot 1982, er zijn ongeveer vijftig schilderingen in de openbare ruimte gemaakt,
een aantal daarvan is nog aanwezig.1 Beeldend kunstenaar Hans Abelman (1940)
maakte dit werk samen met buurtbewoners. Abelman was in deze periode onder
andere betrokken bij de Aktiegroep Het Oude Westen, die zich begin jaren 70 krachtig
roerde voor stadsvernieuwing in die wijk. Abelman werkte in later jaren, tot zijn
pensioen in 2005, als hoofd van de afdeling Kunst in de openbare ruimte van het
Centrum Beeldende Kunst Rotterdam.

1

Siebe Thissen, Mooi van ver. Muurschilderingen in Rotterdam; Rotterdam 2007. Over het
project Stadsschilderen/Townpainting van de Rotterdamse Kunststichting: p. 29-34; Hans
Abelman over zijn betrokkenheid bij dit project p. 93; afbeeldingen: p. 106-107; p. 109
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1982

LEE QUINONES, LEE, BEKEND ALS DE PIECE VAN LEE, STADSSCHILDEREN,
ROTTERDAMSE KUNSTSTICHTING IN DE ZOGENOEMDE BERENKUIL OP DE LIJNBAAN.
SPRAYVERF OP PANELEN; VERWIJDERD, VERMOEDELIJK VERLOREN GEGAAN. FOTO
NAVIN THAKOER (VOOR 1995)

De Piece van Lee is het laatste werk dat in het project Townpainting van de
Rotterdamse Kunststichting is gemaakt. Het werk geniet bekendheid als een van de
eerste uitingen van in opdracht gemaakte graffitikunst in Europa. Het werd een icoon
voor de Nederlandse graffitiscène. De piece werd in 1995 overgeschilderd, de panelen
zijn verwijderd en moeten als verloren worden beschouwd. In 1998 heeft een aantal
kunstenaars (Boris van Berkum, Rens Muis, Hans Foks, Navin Thakoer, Gyz La
Rivière, Mark Huige) onder de naam ‘de Vrienden van Lee’ geprobeerd het werk te
laten herstellen. Het werk was echter dusdanig beschadigd dat restauratie een fortuin
zou kosten.1

1

Naar: http://petratest.dreamhosters.com/kunstwerk/index/id/516/. Ook: Siebe Thissen, Mooi
van ver. Muurschilderingen in Rotterdam; Rotterdam 2007. Uitspraken door Lee Quinones:
p. 230
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Hoofdstuk VI
Verandering van opvatting: Het veld herzien 2001-2011
HET JAARLANGE PROJECT ROTTERDAM CULTURELE
HOOFDSTAD VAN EUROPA 2001 WAS DE SYMBOLISCHE KROON
OP DE WEDEROPBOUW VAN ROTTERDAM IN CULTURELE ZIN.
DE STAD PRESENTEERDE ZICH FIER MET EEN BREDE WAAIER
VAN KUNST- EN CULTUURPROJECTEN.
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De voorbereiding en organisatie van Rotterdam 2001 Culturele Hoofdstad van Europa
waren ondergebracht in een zelfstandige stichting met als intendant de socioloog,
architectuurbeschouwer en -docent Bert van Meggelen. Van Meggelen structureerde
het programma naar de roman De onzichtbare steden van Italo Calvino.221 Op die
manier zocht hij de veelzijdigheid van de stad Rotterdam tot uitdrukking te brengen,
ondergebracht in tien ‘steden’. De Kunststichting was als een van de deelnemende
kunstinstellingen bij het project betrokken. De Kunststichting leende haar medewerker
debat, Liesbeth Levy, uit aan de projectorganisatie. Daar organiseerde zij binnen het
domein Debat en Vertoog samen met andere partijen een reeks lezingen en debatten
geïnspireerd op één van de tien ‘steden’ in het programma: De spirituele stad.
De Kunststichting voerde na afloop van het Culture Hoofdstadjaar de evaluatie
van het project uit: zij coördineerde de evaluaties voor wat betreft de inhoudelijke
hoofdlijnen door de verschillende ‘domeinhouders’. Die zijn, samen met korte
beschrijvingen van de honderden deelprojecten, neergelegd in de kloeke publicatie
Eindevaluatie Rotterdam 2001, culturele hoofdstad van Europa.222
De opvattingen over het welslagen van het Culturele Hoofdstadjaar waren en zijn
verdeeld. Een negatief oordeel luidt dat het programma te sterk uitwaaierde en was
versnipperd in talloze kleine projecten, waardoor het programma geen kern leek te
hebben. Er zouden weinig programmaonderdelen zijn geweest die (inter)nationaal
sterk tot de verbeelding spraken, die omvangrijke publieksstromen trokken of die
zich aan het collectieve geheugen hechtten. Aan de positieve kant zijn er juist de
goede herinneringen aan het programma als geheel dat Rotterdam (inter)nationaal
als cultuurstad presenteerde en in het bijzonder aan een aantal deelprojecten in de
stad met bewoners(groepen). Dat betreft zowel de kunstprogramma's in de
kunstinstellingen, als projecten in de wijken. Men herinnert zich wel degelijk de
Jheronimus Bosch-tentoonstelling in Museum Boijmans Van Beuningen, de
theatervoorstelling Lazarus in het Westelijk Handelsterrein waar de levens van
anonieme of bekende Rotterdamse personages werden geëvoceerd. Lazarus was een
project van Poetry International, de Rotterdamse Schouwburg en Peter Sonneveld,
op teksten door verschillende auteurs. Er was het Euro 50+ songfestival, een concours
voor amateurzangers uit allerlei groepen van de samenleving, vooral door oudere
autochtone zangers en zangers uit de ‘stille’ eerste generatie allochtonen. Er was het
project Preken voor andermans parochie waarin voorgangers van de verschillende
religieuze stromingen preekten in de gebedshuizen van andere denominaties.
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De einduitslag in getallen beschouwd, na uitvoerige evaluatie en metingen, kan niet
anders dan bevredigend worden genoemd: het startkapitaal was 52 miljoen gulden
(23,6 miljoen euro), het project genereerde uiteindelijk 125 miljoen gulden aan
bestedingen, hetzij rechtstreeks via sponsor- of fondsenbijdragen, of via
publieksinkomsten en bijdragen van de deelnemende kunstinstellingen. Het
programma telde 2,2 miljoen bezoeken en de stad zag een significante toename van
toeristisch bezoek.
Het laatste kwart van het jaar werd overschaduwd door de gevolgen van de
aanslagen in de Verenigde Staten op het World Trade Center in New York en het
Pentagon in Washington op 11 september 2001. Die hadden een nawerking op de
stemming in de samenleving vooral door praktische maatregelen op het gebied van
veiligheid. Een van de laatste programmaonderdelen van het jaar 2001 was een lezing
in de reeks ‘Confrontatiepreken’door de Amerikaanse regisseur en theatervernieuwer
Peter Sellars. Hij hield in de Laurenskerk een betoog over de samenbindende waarde
van kunst juist in onze tijd.223 Sellars: ‘The task of the cultural worker is to create a
space for compassion, where a confrontation is possible. He has to create new forms
of social organisation, based on sharing. We have to open our hearts, our homes and
our city. In this perspective, the project of Rotterdam 2001 is a great step in that
direction.’224
Ruim tien jaar later staat Rotterdam Culturele Hoofdstad al met al te boek als een
geslaagd jaar, ondanks een blijvende opvatting dat het programma op twee gedachten
hinkte: de wens om artistiek vooraanstaand te zijn en een publiek van liefhebbers te
bereiken en tegelijkertijd de wens om aan de bewoners van de stad, in de volle breedte,
een boeiend en aangenaam programma te bieden. Dit gevoelen komt overeen met
de opvatting in deze publicatie dat dit één van de constanten is in het Rotterdamse
kunst- en cultuurbeleid, deze twee aspecten te presenteren en te verbinden.
Een paar van de blijvende uitkomsten van het jaar op programmagebied zijn het
multidisciplinaire ‘jongeren’ programma Motel Mozaïque en Villa Zebra (tot 2004
aangeduid als Kinderkunsthal), die in 2001 het licht zagen en De Internationale
Keuze van de Rotterdamse Schouwburg. Op het gebied van de culturele infrastructuur
was er de voltooiing en ingebruikname van het ‘nieuwe’ Luxor Theater op de
Wilhelminapier. Het Luxor heeft een permanente plaats op de agenda van Rotterdam
met zijn profiel van amusement en groot gemonteerde (musical- of opera)producties.
De voltooiing van het nieuwe Luxor theater heeft een ‘Doeleneffect’ gehad. De keuze
voor de locatie van het nieuwe Luxor theater is bovendien een staaltje van culturele
pla-
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nologie dat een focuspunt was binnen de stedenbouwkundige visie die heeft geleid
tot de ontwikkeling van de Kop van Zuid als nieuw woongebied in de stad, tevens
een uitbreiding van het centrum aan de overzijde van de rivier. In relatie tot die
ontwikkeling staat de toevoeging aan de culturele infrastructuur van de ‘vrije ruimte’
in Las Palmas, de voormalige werkplaats van de Holland Amerika Lijn. Het gebouw
werd als culturele ruimte in 2001 ingewijd met de tentoonstelling Interbellum
Rotterdam. Sindsdien is het gebouw in gebruik voor tijdelijke evenementen. Als LPII
(nu LP2) biedt het gebouw sinds 2007 ruimte aan grote tijdelijke tentoonstellingen,
soms aan theaterspektakels, concerten, modeshows. In datzelfde jaar namen in dat
gebouw het Nederlands Fotomuseum en de Beeldfabriek van de SKVR hun intrek.
Het programma van het Culturele Hoofdstadjaar heeft een extra stimulans gegeven
aan het culturele klimaat in brede zin, al lijkt de energie die in de loop van het jaar
ontstond uit het volle en roerige programma in eerste instantie verdampt. In de
kunstsector is die energie uit de artistieke impulsen behouden in programma's en in
inzichten over programmering en publieksbereik. In de Rotterdamse samenleving
leek die energie spoedig te vervliegen, al zijn er initiatieven voortgezet.
In de loop van de jaren 90 had zich een verschuiving in het gemoed van het publiek
afgetekend die zijn neerslag kreeg in de politiek. Er kwam een onbehagen aan het
licht die politiek vorm kreeg, vooral in de snelle opkomst van Leefbaarpartijen:
aanvankelijk veelal partijen die zich nominaal richtten op de eigen plaats of stad.
Een aantal daarvan profileerde zich breder door een sterke afkeer te verwoorden van
de zittende politiek die regentesk zou zijn en in ‘achterkamertjes’ ondershands de
zaken zou regelen, met verstarring als gevolg. In Rotterdam trok Leefbaar Rotterdam
sterk de aandacht, niet in de laatste plaats door zijn uitgesproken, flamboyante
lijsttrekker Pim Fortuyn. Het debat politiseerde sterk. Verrassend boekte Leefbaar
Rotterdam een grote verkiezingswinst bij de gemeenteraadsverkiezingen van maart
2002, aangeduid als ‘monsterzege’. De partij boekte winst ten koste van bijna alle
andere partijen, maar vooral van de PvdA. Fortuyn intussen had, na een kort
leiderschap van Leefbaar Nederland, zijn Lijst Pim Fortuyn opgericht waarmee hij
deelnam aan de verkiezingen voor de Tweede Kamer in mei 2002.
In de samenstelling van de gemeenteraad en bijgevolg in het gemeentebestuur van
Rotterdam trad een grote verschuiving op. Vanaf 1994 was de dominantie van de
PvdA in het college geleidelijk afgenomen maar die partij maakte altijd nog wel deel
uit van het college met enkele wethouders. Bij de gemeenteraadsverkiezingen van
2002 kwam Leefbaar Rotterdam uit
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het niets met 17 zetels in de gemeenteraad, tegen 11 voor de PvdA (was 15). Ook
andere partijen vielen in zetelaantallen terug: de VVD van 9 naar 4 zetels, de SP van
4 naar 1 zetel. De stemming, ook in het land, was er een van verbazing tot consternatie,
zeker ook doordat de toon van Leefbaar Rotterdam, Leefbaar Nederland en van de
Lijst Pim Fortuyn, uit sterke antitaal bestond, tégen het establishment van de
gevestigde partijen en de bestaande bestuurscultuur, in het bijzonder tegen de PvdA.
Na de verkiezingen werd in Rotterdam met de bemiddelende medewerking van
een informateur, de politicoloog Rinus van Schendelen, gewerkt aan de samenstelling
van een college van burgemeester en wethouders, een unicum in de gemeentepolitiek.
Dat college moest zijn programma samenstellen in een gepolariseerde omgeving.
Het nieuwe college trad aan op 22 april 2002. Het bestond uit drie wethouders voor
Leefbaar Rotterdam, twee voor het CDA en twee voor de VVD, en geen voor de
PvdA. Stefan Hulman (1966), tot dan toe gemeenteraadslid voor de VVD en eerder
lid van de Provinciale Staten, werd wethouder met als portefeuille Verkeer en vervoer,
Regionale samenwerking, Kunstzaken en Milieubeleid. Rotterdam kreeg voor het
eerst sinds lange tijd een wethouder voor kunst en cultuur die níet afkomstig was uit
PvdA-gelederen. Hulman volgde op die post Hans Kombrink op die vanaf 1994
wethouder voor onder andere kunstzaken was geweest. Kort nadat het college in
Rotterdam was aangetreden volgde de bijzonder turbulente periode na de moord op
Pim Fortuyn op 6 mei 2002.
Bij het aantreden van het nieuwe college verscheen het collegeakkoord Het nieuw
elan van Rotterdam! waarin van kunst en cultuur alleen wordt gerept als een middel
om samen met sport een belangrijke impuls te geven aan economische ontwikkelingen
en als een factor die bijdraagt aan een goed vestigingsklimaat voor mensen en
bedrijven.225 In de ‘Nadere Aandachtspunten bij het coalitieakkoord’ door de
fractievoorzitters van de drie coalitiepartijen, is een paragraaf opgenomen over kunst
en cultuur.226 Die paragraaf bepleit ‘dynamiseren van kunst- en cultuuruitingen’, wat
inhoudt: ‘een diverser aanbod voor een breed publiek, ontwikkeld door instellingen
met een wisselend intendantschap.’ Het stuk maakt een opmerking over de
kwaliteitsverbetering van de Witte de Withstraat en omgeving waar dankzij de inzet
van gemeente, ondernemers en culturele instellingen, een mix van commerciële en
culturele voorzieningen de dreigende verloedering tot staan is gebracht. Ook bepleit
de paragraaf een pluriform media-aanbod (radio en televisie). Voorts vraagt de
paragraaf een ‘accent te leggen op amateurgezelschappen, toneel en dans & muziek
waarbij een koppeling moet worden gemaakt
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met professionele groepen. Meer kleinkunst in de wijken en meer aandacht voor
uitingen van volkscultuur.’ De paragraaf besluit met de aanbeveling: ‘Investeren
vooral in activiteiten en niet in gebouwen.’227
De inhoud van het collegeakkoord en de toevoeging daaraan door de drie fracties
waren voor de kunstsector niet verontrustend. Wel zal de introductie van een intendant
verrassend zijn geweest. Dat suggereert dat de inhoudelijke keuzes bij één persoon
worden gelegd. Rotterdam had net een cultuurjaar achter de rug onder leiding van
een intendant, waar wisselend over werd gedacht - niet de persoon van de intendant,
maar de constructie. De strekking van de paragrafen is die van verbreding van het
culturele aanbod voor een divers publiek. Wat er niet staat, valt op: er wordt niet
gerept van kunstinhoudelijke ambities. De slotopmerking suggereert dat de culturele
infrastructuur als voltooid kan worden beschouwd en dat uitbreiding van het aantal
voorzieningen niet nodig is.
Leefbaar Rotterdam echter had in zijn verkiezingsprogramma enkele globale
uitspraken gedaan over kunst- en cultuurbeleid, onder andere dat zij meer wil
investeren ‘in mensen, groepen, ensembles en minder in gebouwen, nieuw beton. Er
dient meer geld beschikbaar te komen voor uitingen van jongerencultuur. Eigenlijk
krijgt alleen Nighttown een hap uit de [subsidie-] ruif.’228 Dat pleidooi voor
jongerencultuur was geen nieuwe gedachte voor de kunst- en cultuursector. Beleid
voor jongeren was, evenals beleid gericht op de multiculturele stad en nieuwe media,
al enige jaren deel van de trits prioriteiten in het gemeentelijke beleid, net zo goed
als in dat van de Kunststichting, zoals blijkt uit de jaarverslagen van de Kunststichting
uit 1997 en 1998.229
Niettemin hing er een sfeer in de lucht dat Leefbaar Rotterdam, en daarvan afgeleid
de nieuwe gemeenteraad en het college, krachtdadig wilde afrekenen met de
dominantie van het sociaal-democratische gedachtegoed van waaruit de stad nu al
decennia was bestuurd. Ook op het gebied van de kunsten werd dat weliswaar niet
expliciet gesteld, maar tussen de regels klonk door dat de cultuursector werd gezien
als een ‘links bolwerk’. De paragraaf over kunst en cultuur in het
verkiezingsprogramma van Leefbaar Rotterdam eindigt met de opmerking dat Zaal
De Unie in het culturele hoofdstadjaar 2001 grotendeels gesloten is geweest. ‘De
daarvoor verantwoordelijke Rotterdamse Kunst Stichting (RKS) kan worden
opgeheven.’230
Als de conclusie voor Leefbaar Rotterdam zoals blijkt uit zijn
verkiezingsprogramma was, dat vanwege dat ene detail - de tijdelijke sluiting van
De Unie - een centraal instituut als de Kunststichting moest worden opgeheven,
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dan zag het er voor de sector in zijn geheel niet goed uit. Op grond van deze passage
over de Kunststichting en de toon rondom de verkiezingen en de collegevorming
vreesden kunst- en cultuurkringen dat de positie van overwicht van Leefbaar
Rotterdam in de gemeenteraad grote gevolgen zou hebben voor het culturele veld.
Die opmerking in het verkiezingsprogramma van Leefbaar Rotterdam suggereert dat
de Kunststichting moedwillig het café zou hebben gesloten om het culturele
hoofdstadjaar te saboteren, want met een gesloten café was programmering in Zaal
De Unie niet mogelijk. Daarachter klinkt de suggestie dat de Kunststichting een
almachtig, misschien zelfs snobistisch instituut is waarvan de positie hoognodig moet
worden herzien. In een artikel in het Algemeen Dagblad reageerde de voorman en
oprichter van Leefbaar Rotterdam, Ronald Sørensen, met de opmerking dat de jonge
partij nog onvoldoende vertrouwd was met de cultuursector. Directeur van de
Kunststichting Robert de Haas licht de sluiting van De Unie toe: vanwege zakelijke
problemen met de toenmalige pachters was sluiting geboden. De Haas reageert voorts
gematigd op de politieke koerswending en zegt dat hij zeker in gesprek zal gaan met
Leefbaar Rotterdam, zij het dat hij wel enige vrees uitspreekt over het toekomstige
belang van (de portefeuille) kunst en cultuur binnen het op dat moment nog te vormen
college, waarvan de PvdA geen deel meer zal uitmaken.231
Spoedig daarna werd een herstructurering van de kunstsector aangekondigd die
op voorhand niets anders leek te zijn dan een straffe bezuiniging- en snoeioperatie.
In juli 2002 ging daadwerkelijk een ambtelijke brief uit die een bezuiniging
aankondigde, er werd gerept van een bedrag van 8,63 miljoen euro.232 Toen het
collegeprogramma in september 2002 werd gepresenteerd, vermeldde dat een
bezuiniging van ruim 3 miljoen euro in de jaren 2003 tot en met 2006, te beginnen
in 2003 met een korting op de subsidies van 1,2% oplopend tot 5%. Vergelijkbare
kortingen waren andere gemeentelijke diensten opgelegd.233 Bij navraag bij de indertijd
verantwoordelijk ambtenaar, hoofd van de afdeling Culturele Zaken Kees Weeda,
blijkt dat het erom ging dat het ‘accres’ niet zou worden uitgekeerd.234 Dat wil zeggen
dat er geen correctie op inflatie of andere prijsstijgingen zou plaatsvinden in de
cultuurbegroting en bij de gemeentelijke diensten. Dit was veeleer het achterblijven
van financiële groei, meer dan een rechtstreekse bezuiniging door korting op het
beschikbare bedrag.
De voornemens leidden in de kunstsector tot commotie die zijn hoogtepunt vond
in een bijeenkomst van de kunst- en cultuurinstellingen met politici, tijdens de
Rotterdamse Uitmarkt van 1 september 2002. De directeur van de
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Kunststichting Robert de Haas trad als voorzitter van het Directeurenoverleg op als
woordvoerder van de cultuursector. De kunstsector reageerde defensief. De
bijeenkomst verliep in een gespannen sfeer waarin de raadsleden van Leefbaar
Rotterdam het moesten ontgelden. Wethouder Hulman hield zich vooreerst op de
vlakte, volgens een krantenverslag: ‘[de wethouder die zich] vooralsnog hult in
nevelige uitspraken en politieke stiltes.’ Ook mengden enkele prominente zakenlieden
in Rotterdam met banden met de sector zich met een open brief in het debat.235

Herstructurering van de kunstsector
Intussen bereidde wethouder Hulman een reorganisatie van de kunstsector voor. In
Hulmans visie was die geboden, niet zozeer vanuit veronderstelde politiek geladen
rancune tegenover het kunst- en cultuurveld bij Leefbaar Rotterdam of andere partijen,
maar vanuit de opvatting dat ook de kunstsector zich moest aanpassen aan de eisen
van de tijd: transparantie, efficiency en in het bijzonder kwaliteitszorg. Hulmans
motivatie lag bij de bedrijfsvoering en governance. Voor Hulman ging het om vier
aspecten: het faseverschil in de begrotingscycli van instellingen dan wel gemeente;
samenwerkingsverbanden van de gemeentelijke kunstinstellingen met externe partners;
tussen Culturele Zaken en Kunststichting zouden de taken op het gebied van beleid,
advies en uitvoering niet helder onderscheiden zijn; de overheid hield zich weliswaar
op afstand, maar in de praktijk kwamen kunstinhoudelijke onderwerpen wel degelijk
ter sprake in de politiek, bijvoorbeeld in de raadscommissie Kunstzaken.236
Voor Hulman telde dat in de hele kunstsector de bedrijfsvoering verbeterd kon
worden, zeker bij de instellingen die op dat moment als tak van dienst tot het
gemeentelijk apparaat behoorden: Centrum Beeldende Kunst Rotterdam, Concerten Congresgebouw de Doelen, Historisch Museum Rotterdam, Luxor Theater,
Maritiem Museum Rotterdam, Museum Boijmans Van Beuningen, Rotterdamse
Schouwburg, Theater Zuidplein, Wereldmuseum. De begrotingscycli van die
instellingen sloten aan bij die van de gemeente: per kalender- en begrotingsjaar.
Andere kunstinstellingen, zoals die in het vierjarige cultuurplan, hebben een weliswaar
ook een begrotingsjaarcyclus maar in een vierjarig perspectief. Hulmans tweede
argument voor verzelfstandiging was dat de gemeentelijke status voor de instellingen
overeenkomsten met marktpartijen bemoeilijkte. De overheid begon zich terug te
trekken en meer
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diensten en taken aan de markt over te laten. Voor de takken van dienst belemmerde
hun positie in het ambtelijk apparaat de mogelijkheden om financiële overeenkomsten
met externe partijen te sluiten. Dat kon de indruk wekken alsof externe co-financiers
via kunstinstellingen indirect de gemeentekas zouden spekken. Het derde argument
voor de reorganisatie betrof rechtstreeks de positie en taken van de Rotterdamse
Kunststichting. De Kunststichting vervulde immers rollen als initiatiefnemer, adviseur
en subsidieverstrekker. Sommige subsidies kwamen ook van de gemeentelijke afdeling
Culturele Zaken, de enige nog resterende vakspecialistische afdeling binnen de
Bestuursdienst van het stadhuis. Het vierde punt kwam voort uit de invoering van
het duale bestel, waarin het bestuur bij de wethouder ligt, evenals de communicatie
met de instellingen; de gemeenteraad heeft de taak te controleren. Als gevolg daarvan
verdween de gewoonte dat de instellingen in de raadcommissie Kunstzaken hun
jaarverslagen indienden en toelichtten. Dat vergde van de betrokken instellingen en
de commissie tijd en aandacht. Het werd door beide wél gewaardeerd en zinvol
geacht, omdat er op die manier rechtstreeks - zij het geformaliseerd - contact was
tussen de praktijk van het beleid en politiek, tussen de medewerkers van de
instellingen en politici.
De rol van de Kunststichting in het culturele veld had, zoals al eerder is beschreven,
in de loop der jaren herhaaldelijk tot enige verwarring in het veld geleid en soms tot
de aantijging dat de Kunststichting eigen projecten bevoordeelde ten koste van andere
initiatieven. Ondanks de strikte scheiding die de Kunststichting binnen de eigen
organisatie had aangebracht tussen geoormerkt budget voor subsidies dan wel eigen
projecten, was dat voor buitenstaanders moeilijk te doorgronden. En het was een feit
dat Culturele Zaken wel degelijk eigen initiatieven nam en op eigen gezag middelen
verstrekte.
Het is goed denkbaar dat de verdeling van taken tussen beide instanties allengs
minder strak werd nageleefd en een diffuus beeld opleverde. De invoering van het
duale stelsel in politiek en bestuur in maart 2002, heeft de spelregels van de ‘driehoek’
beïnvloed. In de woorden van Hugo Bongers: ‘verbrokkeld.’237 Formeel gezien werd
één punt van de driehoek door het duale stelsel in tweeën gedeeld. Het hoekpunt van
het ‘bestuurlijke subsysteem’ was tot dan toe de wethouder en eventueel de commissie
Kunstzaken; in het duale stelsel kregen de wethouder dan wel de
raadscommissie/gemeenteraad ieder meer ingekaderde taken en daardoor meer eigen,
autonome posities. Vooreerst was de verhouding als vanouds: de wethouder
onderhoudt relaties met de instellingen, de raadscommissie
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spreekt de wethouder aan. De later volgende herstructurering van de cultuursector
zou echter de spelregels en het model van de driehoek veranderen.
De positie die Hulman innam in het debat omtrent de kunst- en cultuursector is,
achteraf gezien, een zinnige manier gebleken om zijn politieke opdracht uit te voeren
- zonder ál te veel brokken te maken. Volgens het nog steeds breed aangehangen
Thorbecke-adagium heeft de politiek zich niet te mengen in artistiek-inhoudelijke
kwesties. De politiek vroeg om maatregelen in het culturele veld, de aangewezen
manier voor de wethouder was om zijn bemoeienis te stoelen op bestuurlijke zaken.
De beweging die hij inzette past bovendien bij het gedachtegoed van zijn partij:
liberaal, in de zin van weinig inmenging van de overheid.
Onderzoeks- en adviesbureau GITP Den Haag stelde in opdracht van de wethouder,
daartoe aangespoord door de raadscommissie Kunstzaken, in de winter van 2002-2003
een rapportage op. Het advies staat bekend als het rapport-Looten naar een van zijn
auteurs, J.F.C. Looten. De inleiding stelt: ‘De Rotterdamse kunst- en cultuursector
is in een nieuwe bestuurlijke context op zoek naar een vernieuwd besturingsconcept.’238
De rapportage dient mede gelezen te worden in het licht van het voornemen van het
college om de Bestuursdienst opnieuw in te richten, de takken van dienst te
verzelfstandigen en de subsidie- en beleidsontwikkelingstaken van een
geherstructureerde afdeling Culturele Zaken ‘extern te positioneren’.239 De rapportage
schetst een herverdeling van taken in de Rotterdamse kunstwereld, die op sterke
weerstand van de sector stuitte. De belangrijkste kritiekpunten waren dat de rapportage
met zevenmijlslaarzen, dus tamelijk ongenuanceerd, door de bestaande situatie gaat
en de suggestie wekt dat er één grote ambtelijke dienst moet komen waarmee vrijwel
het gehele kunst- en cultuurbeleid via subsidierelaties binnen het ambtelijk apparaat
wordt geplaatst. Dat zou een bundeling zijn van de bestaande taken van Culturele
Zaken, Rotterdamse Kunststichting en Rotterdam Festivals en de, weliswaar
bescheiden, subsidiemogelijkheden bij het Centrum Beeldende Kunst en de SKVR.
Voor Rotterdam Festivals, waarvan expliciet de noodzaak tot behoud van slagkracht
wordt genoemd, wordt een voorbehoud gemaakt. Bovendien valt Rotterdam Festivals
voor de financiering van zijn taken slechts in geringe mate binnen de portefeuille en
de begroting voor kunst en cultuur. Voorts doet de rapportage de aanbeveling een
Raad voor de Kunst in te stellen als onafhankelijk adviseur voor langetermijnbeleid.
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De commotie in het veld kwam voort uit de impliciete kritiek als zou de sector
ondoorzichtig zijn en zich onvoldoende rekenschap geven van de veranderde eisen
van de tijd, de veranderingen in kunst en samenleving, ja zelfs dat hij met de rug
naar de wensen van zijn potentiële publiek zou staan. Ook impliceerde de voorgestelde
opzet dat hoewel de takken van dienst verzelfstandigd zouden worden, de invloed
van de nieuw op te zetten dienst Culturele Zaken via de voortgezette subsidierelatie
over een belangrijk sturingsinstrument zou beschikken.
De instellingen voelden zich in eerste instantie belaagd in hun autonomie. En zij
voelden zich miskend in hun inspanningen, zowel voor wat betreft hun aandacht
voor ontwikkelingen in de kunsten, als die voor doelgroepen en voor de beleving
van de burgers in de stad. De primair zakelijke en bedrijfsmatige opstelling achter
het rapport ging naar het gevoelen van de sector volledig voorbij aan de intrinsieke
waarden van kunst en cultuur, een artistiek je ne sais quoi ofwel: haar immateriële
betekenissen. In het voorjaar van 2003 hield de raadscommissie Cultuur en Sport
een hoorzitting waar vele kunstinstellingen in Rotterdam in hun afkeuring van de
inhoud van het rapport-Looten lieten blijken.240 Een kort krantenverslag van die
hoorzitting verwoordt het zo: dat de sector de vloer aanveegde met het rapport, met
kwalificaties als ‘krakkemikkig’, ‘slecht onderbouwd’ tot ‘onzin’ en dat de sector
zich gekrenkt voelt door de toon van het rapport ‘waaruit geen enkel “respect” spreekt
voor wat er in Rotterdam aan kunst en cultuur is opgebouwd.’241
Het belang van kunst en cultuur voor de aantrekkelijkheid van de stad en voor het
welbevinden van haar burgers werd al vele jaren onderschreven. De gebruikelijke
trits kernwoorden voor de legitimatie van kunstbeleid is schoonheid, welzijn,
kwaliteit.242 Het begrip kwaliteit in dit rijtje echter is vatbaar voor verschillende
interpretaties. Het is niet op voorhand duidelijk of het begrip doelt op puur artistieke
kwaliteit (‘topkunst’) of veeleer op de kwaliteit van leven en/of uitstraling van de
stad. In verband met de betekenis kwaliteit van leven kan kunst worden opgevat als
een fenomeen dat bijdraagt aan het welzijn van de burgers of als een instrument om
de sociale cohesie te bevorderen.243
Dat de kunstsector verbluft en uitgesproken nijdig reageerde op de impliciete
aantijgingen in het rapport-Looten, ook gelezen als verwoording van de opvattingen
van Leefbaar Rotterdam, is wel te begrijpen in het licht hun inspanningen in de
voorgaande decennia. De kunstsector had, al dan niet op aansporing van de gemeente
of de Kunststichting, zich al jarenlang gericht
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op jongeren, nieuwe doelgroepen en nieuwe media. Dat het niet lukt om het iederéén
naar de zin te maken, is een gegeven waarvan de kunstsector zich welbewust is.
Sterker: begin jaren 80, in de periode van minister van Welzijn, Volksgezondheid
en Cultuur Brinkman (CDA; kabinetten Lubbers I en II, 1982-1989) was expliciet
verwoord dat toegankelijk maken van alle kunst en cultuur voor brede lagen van de
bevolking een ‘utopische wens’ was geweest. De spreidingsgedachte en de opvatting
dat kunst en cultuur behoren tot het domein van welzijn, werd rond die tijd verlaten.244
Daarvoor in de plaats werd het begrip kwaliteit geïntroduceerd, naar velen vermoedden
als bloemrijke formulering om bezuinigingen te maskeren. Minister Brinkman maakte
de koppeling tussen kunst, cultuur en economie en het imago van Nederland.245
Dat de inspanningen van de kunst- en cultuursector echter zó waren misverstaan,
kwam anno 2002-2003 in Rotterdam als een schok. Men ervoer een onderhuidse
aversie tegen vermeend elitisme van de kunstsector die, tussen de regels door, leek
te zijn verbonden met een afkeer van sociaaldemocratisch gedachtegoed, lees: de
dominantie van de PvdA in politiek en bestuur
Meer zakelijke opvattingen zoals met betrekking tot ondernemerschap, waren in
de kunst- en cultuursector in het daaraan voorgaande decennium al opgekomen. Men
had herhaaldelijk getracht de waarde van kunst en cultuur eerder in feitelijke gegevens
uit te drukken, méér dan de impliciete immateriële waarden aan te nemen. In
economische termen door multipliereffecten te becijferen, bijvoorbeeld schattingen
of metingen hoeveel geld bezoekers aan culturele evenementen spenderen in relatie
tot hun kunst- of cultuurbezoek in horeca en verblijf in de stad. In elk geval had aan
het eind van de jaren 80 bij het gemeentebestuur een besef postgevat dat kunst en
cultuur ook van economische betekenis zijn voor de stad, naast het feit dat zij voor
mensen en bedrijven de aantrekkelijkheid verhogen.246 Ook de Rotterdamse
Kunststichting rept ervan dat kunst en cultuur wel degelijk van belang zijn voor de
stad omdat zij economische waarden vertegenwoordigen. De Kunststichting vat de
teneur in de gemeentelijke nota Vernieuwing van Rotterdam samen door ‘het belang
te onderstrepen van de complete stad, waarin rekening wordt gehouden met de groei
van een gemêleerd publiek, waarin de aanwezigheid van kunstenaars als een noodzaak
wordt ervaren, en waarin een gevarieerd en kwalitatief goed aanbod in de scheppende
kunsten essentieel wordt gevonden.’247
In de loop van 2002 verscheen het boek van Richard Florida, The Rise of the
Creative Class....248 Daarin betoogt Florida dat de aanwezigheid van een creatieve
klasse onmiskenbaar de economische positie van een stad of regio
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stimuleert. Met deze studie, die intussen bijna spreekwoordelijk een plaats heeft
gekregen op de nachtkastjes van gemeentebestuurders, leek de cultuursector een
betoog in handen te krijgen dat haar bevlogen overtuiging voorzag van een fundament
uit onverdachte hoek: methodologisch correct en onderbouwd met overtuigende
cijfers. De creatieve klasse omvat in de studie van Florida een grote groep burgers
en hoofdarbeiders die ‘creatief’ zijn binnen hun werk, in hun belangstellingssfeer en
hun leefstijl, meer dan letterlijk de beroepbeoefenaars binnen kunst en cultuur
(kunstenaars, acteurs, musici, vormgevers).
De perikelen in de Rotterdamse kunstsector onder het nieuwe college deed opnieuw
de vraag naar legitimatie van kunstbeleid rijzen. En de vraag in hoeverre de overheid
inhoudelijk invloed kan en mag uitoefenen op de cultuursector. Voor Stefan Hulman
is het antwoord eenvoudig: aangezien het kunstbeleid wordt gevoerd met publieke
middelen, hebben de ontvangers daarvan zich te verantwoorden over hun bestedingen.
Dat gaat niet zozeer over de inhoud van kunst en cultuur maar over
kosten-batenafwegingen en draagvlak.249 Hulman acht het, volgens Nederlandse
gewoonte, niet de taak van de wethouder om expliciet iets te vinden van het artistieke
beleid van een instelling. Dat is de taak van de directeur, ook bij gemeentelijke
instellingen. De directeur is aangesteld wegens zijn of haar specifieke deskundigheid
en oordeelsvermogen.
Uiteindelijk leidde de door de politiek ingegeven beweging tot een herordening
in het gemeentelijke kunstbeleid. De takken van dienst werden verzelfstandigd - een
voornemen dat in eerdere periodes al enkele malen was opgekomen, maar dat nooit
was gerealiseerd. In de periode van het wethouderschap van Joop Linthorst
(1982-1990) is er sprake van geweest, zeker ook in relatie tot het beleid van minister
Brinkman, dat aandrong op meer zelfstandigheid, privatisering en het begin van de
terugtredende overheid.250 De subsidieverstrekking in de kunst- en cultuursector
kwam volledig bij de nieuw opgerichte gemeentelijke dienst Kunst en Cultuur.
Daarmee verviel het overgrote deel van de taken die de Rotterdamse Kunststichting
sinds 1946 had uitgevoerd. De instelling van een ‘Raad voor de Kunst’ werd
aanvankelijk onwenselijk geacht, vermoedelijk vanwege de associatie in de
naamgeving met de Raad voor Cultuur of de Amsterdamse Kunstraad. Die twee
instellingen zijn weliswaar gezaghebbend als adviesraden, maar daar ze niet over
budgetten beschikken om hun adviezen uit te voeren als praktisch beleid, zijn zij niet
bijzonder actief betrokken in het veld. Toch hechtten leden van de gemeenteraad
eraan om voor advisering op een zeker
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abstractieniveau over kunst- en cultuurbeleid een adviesorgaan in te stellen. Ook
voor het advies over de bestedingen binnen het vierjarige cultuurplan. Een motie van
gemeenteraadslid Frans-Jozef van der Heijden (CDA), Mark Harbers (VVD), W. de
Waal en J.G. van Heijgen (Leefbaar Rotterdam), riep in 2003 op een kunstraad in te
stellen.251
In het najaar van 2004 kreeg de reorganisatie van de kunstsector zijn beslag met
het besluit ‘Herstructurering kunst- en cultuursector’ van het college van burgemeester
en wethouders.252 Daaraan voorafgaand had het adviesbureau Twynstra Gudde een
plan van aanpak opgesteld, en later een programma van eisen, waarin opgenomen
een overzicht van de financiële consequenties van de verzelfstandiging plus een
bedrag voor de opbouw van het weerstandsvermogen van die instellingen.253 Het
besluit behelst verzelfstandiging van de takken van dienst tot stichtingen met het
Raad van Toezicht-model, te realiseren in twee tranches, de podia/theaters per 1
januari 2005, de musea en het Centrum Beeldende Kunst Rotterdam per 1 januari
2006.254 De instellingen werken zelfstandig maar nog steeds met een aanzienlijk
aandeel gemeentelijke subsidie op hun begroting waarvoor zij zich jaarlijks hebben
te verantwoorden, maar hun manoeuvreerruimte om met externe partijen zakelijke
overeenkomsten aan te gaan is toegenomen. In het besluit wordt ook de oprichting
per 1 januari 2005 aangekondigd van de nieuwe Dienst Kunst en Cultuur. Binnen
die Dienst Kunst en Cultuur werd het subsidiebureau van de Kunststichting met
weinig noemenswaardige personeelswisselingen opgenomen. Tegelijkertijd werd
gewerkt aan de opzet van de voorgenomen Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur.
Op 17 juni 2005 besloot het college tot de oprichting van de Rotterdamse Raad voor
Kunst en Cultuur, krachtens artikel 84 van de Gemeentewet ingaande op 19 juni
2005. Dat artikel geeft de gemeenteraad, het college en/of de burgemeester de
bevoegdheid om een (advies)raad in te stellen. De Raad werd op 22 juni 2005
geïnstalleerd.255
De Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur vervult de volgende taken: ‘Het
uitbrengen van adviezen en het organiseren van debatten waren taken van de
Rotterdamse Kunststichting, die nu aan de Raad worden overgedragen. Als nieuwe
taak wordt daar de bevordering van de kwaliteitszorg aan toegevoegd. De Raad is
een onafhankelijk adviesorgaan: hij kan zelf initiatieven nemen en onderzoeken
(laten) uitvoeren, opereert zelfstandig en is geen verantwoording schuldig aan het
gemeentebestuur. Als onafhankelijk adviseur geeft de Raad geen politieke, wel
beleidsinhoudelijke adviezen. (...) Daarnaast organiseert de Raad de Pierre Bayle
lezing, verzorgt de uitreiking van de Pierre Bayle prijs en gaat een debatklas
organiseren.’256
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De vanouds bekende taken van de Rotterdamse Kunststichting werden overgedragen.
De nieuwe dienst Kunst en Cultuur wijdt zich aan beleidsontwikkeling en -uitvoering;
de behandeling van incidentele projectsubsidieverzoeken en de praktische behandeling
van structurele subsidies binnen het vierjaarlijkse cultuurplan, inclusief de cyclus
van jaarrekeningen en jaarplannen. Als taken van de Rotterdamse Raad voor Kunst
en Cultuur worden genoemd: gevraagd en ongevraagd adviseren over beleid, het
vierjaarlijkse integrale advies voor het Rotterdamse cultuurplan; kwaliteitszorg (een
taak die op dat moment nieuw werd ingevoerd in de Rotterdamse kunst- en
cultuursector); debat. De initiërende rol die de Kunststichting vanaf haar eerste uur
vervulde, is in deze herstructurering niet expliciet aan Raad of Dienst toegedacht.
Zij is min of meer geruisloos verdwenen als een officiële taak van een van deze
instanties. Impliciet wordt in deze constructie het culturele veld in Rotterdam mans
genoeg geacht om initiatieven te nemen en die zelfstandig op te zetten.
Deze herstructurering betekende, in tegenstelling tot wat ook wordt gedacht, niet
het einde van de Rotterdamse Kunststichting. De Kunststichting bestaat nog steeds:
zij fungeert als rechtspersoon voor de Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur, zij
treedt op als werkgever van de medewerkers van het Bureau van de Raad, van de
afdeling Debat, de organisator van De Unie in Debat, en medeprogrammeur van Zaal
De Unie, samen met de pachters van café-restaurant De Unie. De Kunststichting
werkt incidenteel voor derden (bij voorkeur buiten Rotterdam) als adviesbureau en
leverancier van specifieke deskundigheid op het gebied van kunst en cultuur. De
opzet van deze adviestaak aan derden is gebaseerd op de opvatting dat de huidige
Kunststichting, net als andere kunstinstellingen, ook eigen inkomsten dient te
verwerven. Als voorbeeld moge dienen dat de directeur van de Kunststichting en
secretaris van de Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur Hugo Bongers, in deeltijd
gedetacheerd, bij de Willem de Kooning Academie van de Hogeschool Rotterdam
een lectoraat bekleedt in het werkveld culturele diversiteit.

Nieuwe structuur van de sector ende facto einde van de ‘driehoek’
Met deze herstructurering zijn de spelregels van ‘de driehoek’ in feite komen te
vervallen. De nieuwe Dienst Kunst en Cultuur is voor wat betreft een deel van zijn
werkzaamheden de directe opvolger van de oude afdeling Culturele Zaken voor wat
betreft beleidsvoorbereiding en -uitvoering.
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Anders dan in de oude situatie komen de beleidsadviezen van de dienst niet langer
in publieke behandeling ter tafel in de raadscommissie, beleidsmaatregelen worden
niet langer ruim voor ze ingaan gepubliceerd. Het ‘ambtelijke subsysteem’ van de
driehoek lijkt bijgevolg goeddeels te zijn opgegaan in het ‘bestuurlijke subsysteem’.
De spelregel voor de driehoek dat er geen hiërarchische relatie is tussen ambtelijk
subsysteem en instellingen, is weliswaar formeel nog in tact, maar in de praktijk
fungeert de dienst als poortwachter en representant van de wethouder. Als vanouds
is er een hiërarchische relatie tussen instellingen en wethouder en tussen de wethouder
en de dienst. De huidige situatie is niet een rechtstreeks gevolg van de invoering van
het duale systeem, maar van de geest van ‘bestuur op afstand’. De formele scheiding
tussen uitvoerder en bestuurder zegt op zichzelf genomen weinig tot niets over de
(werk)verhouding tussen wethouder en instelling.
Intussen, enige jaren later, lijkt het erop dat het ‘besturen op afstand’ door
gemeentebestuur en politiek heeft geleid tot afname van inhoudelijke interesse en
betrokkenheid.257 Sterker: aan de vooravond van ingrijpende bezuinigingen lijken de
teugels van overheidsbemoeienis met kunst en cultuur onderhand niet te worden
gevierd ten gunste van eigen initiatief en krachtig ondernemerschap. Het beeld is
veeleer dat de trossen worden gekapt.

Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur
De Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur werd ingesteld in een omvang van
vijftien leden, onder zijn eerste voorzitter Micky Teenstra-Verhaar,
oud-gemeenteraadslid voor de VVD. De Raad wordt ondersteund door zijn secretaris,
Hugo Bongers, en voor zijn inhoudelijke werk is er het Bureau van de Raad met
enkele beleidsadviseurs. De Raad ging na zijn installatie voortvarend aan het werk
met de opstelling van adviezen op alle denkbare beleidsterreinen van kunst en cultuur.
Sinds zijn oprichting in 2005 verscheen een vijftigtal gevraagde en ongevraagde
adviezen over onder andere architectuur, vrijetijdskunst, culturele diversiteit,
ondernemerschap, creatieve economie, kwaliteitszorg in de cultuursector, de plannen
voor het nieuwe stadsmuseum, opera, popmuziek, de mogelijkheden tot culturele
samenwerking van instellingen in de gemeente Rotterdam en de provincie
Zuid-Holland, urban stijlen, dance, beeldende kunst in de openbare ruimte, participatie
van burgers in het cultuurplanproces, tot wenken aan auteurs voor culturele paragrafen
in verkiezingsprogramma's aan toe.
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Het werkgebied van de Raad is vergelijkbaar met dat van de Kunststichting met twee
opvallende verschillen. De Raad verstrekt geen subsidieadvies met uitzondering van
het advies voor het vierjaarlijkse cultuurplan. De adviezen van de Raad liggen op
een relatief hoog abstractieniveau, meer dan voorheen de adviezen van de
Kunststichting. De Kunststichting voerde haar eigen adviezen deels uit - en soms
terstond -, de Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur adviseert het college over
kunst- en cultuurbeleid; hij maakt geen beleid en voert het ook niet uit, noch neemt
de Raad initiatieven voor artistieke projecten in de stad zoals eerder de Kunststichting.
Wel initieert de Raad surveys, thematische (sector)bijeenkomsten, lezingen, symposia
over relevante onderwerpen binnen de Rotterdamse cultuursector. De jongerenraad,
jongRRKC die in 2007 werd opgericht, stelt adviezen op voor wat betreft kunst- en
cultuurbeleid dat specifiek voor jongeren van belang is. JongRRKC functioneert
echter vooral als netwerkorganisatie van waaruit met enige regelmaat bescheiden
initiatieven worden genomen. In het bijzonder op het gebied van de presentatie van
jonge creatieve ondernemers en kunstenaars die nog geen podium vinden. De
Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur heeft aldus indirect invloed op kunst en
cultuur in Rotterdam via beleidsadvies of informele adviezen aan de sector en
individuele instellingen.
Een tweede omschreven taak van de Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur is
de organisatie van debat, de voortzetting van een van de werkterreinen waarop de
Kunststichting al lange jaren actief was. Daaraan gekoppeld is de organisatie en
uitreiking van de Pierre Bayle Prijs. Die Prijs reikt de Kunststichting sinds 1955 om
het jaar uit aan een kunst- en cultuurcriticus van verdienste. Sinds 1990 bestaat ook
de Pierre Bayle Lezing door een vooraanstaande denker, eveneens een tweejaarlijks
evenement.
De afdeling Debat van de Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur verzorgt onder
de naam De Unie in Debat een programma van debatten, lezingen en andersoortige
presentaties. De debatten behandelen maatschappelijke, politieke en culturele
onderwerpen in hun onderlinge samenhang, naast actuele kwesties die Rotterdam
als grote multiculturele stad direct betreffen. De debatten bevorderen reflectie en
verdieping. Ze worden uitdrukkelijk opgevat als een publiek domein, dat ruimte biedt
voor ontmoeting en dialoog tussen wetenschappers, kunstenaars, filosofen, politici
en publiek. In de dialoog gaat het om de vreedzame confrontatie van uiteenlopende
opvattingen, die bijdragen aan de vorming van meningen en oordeel. De debatten
zijn ook een zoektocht naar nieuwe vormen van maatschappelijke cohesie. De leidraad
voor het debatprogramma is burgerschap, ingegeven
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door de actuele verschuivingen in de verhoudingen tussen kunst en publiek, cultuur
en politiek, staat en burger. Culturele diversiteit is in relatie daarmee één van de
weerkerende onderwerpen.258 De Unie in Debat ambieert met dit programma bij te
dragen aan de ontwikkeling van het maatschappelijke middenveld. De debatten
worden alle gedocumenteerd zodat de verworven inzichten en kennis behouden
blijven. De Unie in Debat organiseert een debatklas om expertise in de professionele
organisatie van publieke debatten over te dragen.
De Unie in Debat organiseert zijn activiteiten gewoonlijk in Zaal De Unie aan de
Mauritsweg, maar ook op locatie, bijvoorbeeld in de Rotterdamse Schouwburg. De
Unie in Debat zet met dit sterke accent op inhoudelijk debat en dialoog de
programmering voort die de Rotterdamse Kunststichting vanaf 1986 in Zaal De Unie
brengt. Aanvankelijk lag het accent in Zaal De Unie sterker op presentatie van kunst
en cultuur, de eerste jaren in het bijzonder op hedendaagse gecomponeerde muziek.
In de programmeringen waren ook indertijd lezingen en debatten opgenomen, zoals
in 1987 de serie Staccatocultuur die ‘inspringen op culturele en maatschappelijke
actualiteiten’.259 De Unie in Debat werkt nu voor zijn programma samen met
uiteenlopende partijen; een deel van de muziekprogrammering wordt verzorgd in
samenspraak met de pachters van café-restaurant De Unie. De Zaal is in 2010 in
opdracht van de Rotterdamse Kunststichting grondig herbouwd en aangepast aan de
eisen van de tijd.
De derde taak van de Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur is - indertijd in de
cultuursector nog vrij nieuw - kwaliteitszorg of kwaliteitsmanagement.260
Kwaliteitsbeleid heeft in de afgelopen decennia een hoge vlucht genomen als strategie
van organisaties om de eigen positie in de markt te versterken en als
managementinstrument. In het bedrijfsleven en in navolging daarvan ook in
non-profitsectoren, zoals het onderwijs, de zorg en welzijn, zijn instrumenten voor
kwaliteitsbeleid ontwikkeld. Kwaliteitsbeleid staat bekend als ‘een georganiseerde
zorgvuldigheid van werken’; het gaat in kwaliteitsbeleid niet om controle, maar om
zelfregulering. Aangezien ook culturele instellingen in toenemende mate worden
beoordeeld op hun output en zij zich moeten legitimeren en verantwoorden jegens
hun subsidiënten en de samenleving, is het zinvol en wenselijk dat de cultuursector
lering trekt uit de wijze waarop kwaliteitsbeleid zijn toepassing vindt in andere
sectoren. Culturele organisaties zijn dienstverlenende instanties op het gebied van
de overdracht van cultuur. Bij kwaliteitszorg staat zelfonderzoek centraal, waaruit
zonodig aanpassing volgt in de organisatie en/of werk-

Gepke Bouma, Een gezond en opgewekt kunstleven. Een studie in kunstbeleid te Rotterdam (1946-2011)

169
wijze. In dat proces kan de organisatie leren beter te leveren waarvoor zij is opgericht,
zó dat de kwaliteit van het product, de presentatie daarvan en de houding van de
organisatie, leiden tot loyaliteit bij publiek, medewerkers en subsidiërende overheid.
Dit vanuit een werkelijke betrokkenheid bij en interesse voor de klant.
De Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur stelde op basis van een onderzoek
vast dat hij voor kwaliteitsmanagement, als een continu proces in de Rotterdamse
cultuursector, vier methodieken en instrumenten van toepassing acht. De Raad beijvert
zich voor invoering van cultural governance, volgens de landelijk aanvaarde en breed
ingevoerde Code cultural governance; toepassing van een van de reeds bestaande
systemen van kwaliteitsmanagement; een systeem van tussentijdse evaluaties en
monitoring van culturele instellingen in het vierjarige cultuurplan; periodiek het
traject van zelfevaluatie en visitatie voor de grote, langjarig gesubsidieerde
instellingen. Twee jaar na zijn installatie evalueerde een onafhankelijke commissie,
vernoemd naar de voorzitter mr. Harry Kramer, de ‘commissie-Kramer’, het
functioneren van de Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur. Naast lichte kritiek
op de veelheid en de omvang van de adviezen, was een opinie van die commissie
over de Raad het kernachtige: ‘goed gedaan!’261 Een oordeel dat door de Rotterdamse
Raad voor Kunst en Cultuur uiteraard met genoegen werd ontvangen. Geheel
onomstreden zijn de adviezen van de Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur echter
niet. Het meest opzienbarende advies uit zijn jonge geschiedenis is het advies voor
het Rotterdamse cultuurplan 2009-2012 uit voorjaar 2008.262 Dat advies staat ook
bekend als het zaaglijnadvies.

Cultuurplanadvies 2009-2012
De kunst- en cultuursector wordt eenmaal in de vier jaar gewogen in de systematiek
van de Cultuurnota, landelijk via adviezen door de Raad voor Cultuur, in de provincies
door hun ambtelijk apparaat plus externe deskundigen of hun kunstraad en in drie
grote steden, Amsterdam, Den Haag en Rotterdam, in een eigen systematiek. In
Amsterdam door een kunstraad, in Den Haag door een ad hoc commissie van
deskundigen.263 In Rotterdam wordt dat advies sinds de invoering van de systematiek
van de Cultuurnota met ingang van de periode 1997-2001 uitgevoerd door de
Rotterdamse Kunststichting en sinds zijn oprichting in 2005 door de Rotterdamse
Raad voor Kunst en Cultuur. De Kunststichting bracht haar laatste cultuurplan-
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advies uit in 2004 voor de periode 2005-2008, de Rotterdamse Raad voor Kunst en
Cultuur zijn eerste advies in voorjaar 2008 voor de periode 2009-2012. Per traditie
geschiedt in Rotterdam de advisering door commissies van deskundigen van buiten
het bureau van Kunststichting of Raad, ondersteund door secretarissen van het bureau.
Het integrale advies wordt in het voorjaar aangeboden aan het college, waarna een
proces volgt van bestuurlijke en financiële weging en vaststelling. Met alle
voorbereidingstijd en afwerking, waartoe ook tussentijdse evaluaties behoren - en
in voorkomende gevallen beroepszaken - is de cultuurplancyclus een langdurig traject.
Het proces rond deze systematiek is ooit door toenmalig staatssecretaris voor Cultuur
en Media Medy van der Laan (D66, staatssecretaris voor Cultuur en Media 2003-2006
in het kabinet Balkenende II) aangeduid als ‘een procedure waarin de zon nooit onder
gaat’.264
De Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur voert als eerste stap in deze
vierjaarlijkse cyclus een zogeheten sectoranalyse uit, waarin hij het gehele veld, per
kunstdiscipline, raadpleegt om recente ontwikkelingen en opinies te vernemen. Recent
heeft de Raad daaraan toegevoegd: informatieve monitorgesprekken met alle
instellingen in het cultuurplan, halverwege de periode. De sectoranalyse heeft een
beschrijvend karakter, daaruit trekt de Raad conclusies die mede het materiaal zijn
waarop het college zijn uitgangspunten voor de nieuwe cultuurplanperiode kan
baseren.
De Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur bracht zijn eerste cultuurplanadvies
uit voor de periode 2009-2012. De advisering in het voorjaar van 2008 verliep volgens
plan, met dien verstande dat tot vér in de periode van advisering onduidelijk bleef
hoeveel budget er beschikbaar zou zijn. Uiteindelijk werd een bedrag bekendgemaakt
dat verre van toereikend was ten opzichte van de gevraagde en naar het oordeel van
de Raad benodigde bedragen: er was in het collegeprogramma 2006-2010 aan de
cultuursector een taakstellende bezuiniging opgelegd ter hoogte van 2,5 miljoen euro.
De afweging werd gecompliceerd door twee factoren: enerzijds doordat in de
voorgaande jaren het accres niet was uitgekeerd, de instellingen hadden bijgevolg
al jarenlang geen compensatie voor stijgende lonen en (huur)prijzen ontvangen;
anderzijds - en dat was doorslaggevend - doordat de voormalige takken van dienst,
nu als zelfstandige organisaties, formeel nog aanspraak konden maken op budgetten
vergelijkbaar met die in de daaraan voorafgaande periodes. Daarbij is van belang op
te merken dat de financiering van de takken van dienst tot dat moment buiten het
cultuurplan óm was geregeld: als gemeentelijke diensten werkten zij in een
systematiek van jaarplannen
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en jaarrekeningen, rechtstreeks via Kunstzaken ten laste van het cultuurbudget op
de gemeentebegroting. Voor het cultuurplan 2009-2012 werden die instellingen voor
het eerst meebeoordeeld voor de vierjarige systematiek. Tot die voormalige takken
van dienst behoren negen grote instellingen, de musea, de theaterpodia, de Doelen
en het Centrum Beeldende Kunst, alle met substantiële begrotingen, met daaraan
toegevoegd hun voorstellen voor nieuwe projecten in de komende periode. Door
deze factoren werd het beschikbare budget zwaar belast. De kwestie van het
achterstallige accres werd separaat aan de wethouder voorgelegd. Om bovengenoemde
formele en om budgettaire redenen werden de negen voormalige takken van dienst
wel inhoudelijk beoordeeld, maar de begrotingen voor hun reguliere taken werden
- voor de duur van het proces van inhoudelijke beoordeling - buiten de berekeningen
gehouden.
Het oordeel van de Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur over in totaal 137
instellingen leidde tot positieve adviezen voor 86 instellingen, waarvan 30 nieuwe.
De Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur heeft zich in zijn beoordeling gehouden
aan zijn eigen opvatting dat het cultuurplan een open proces is en dat verjonging en
vernieuwing in de sector van waarde is. De Raad hield eveneens de intenties van de
gemeente op het gebied van cultuur en creatieve economie voor ogen, evenals de
gepubliceerde opvattingen van de wethouder: ‘De Raad neemt de herhaalde uitspraak
van de Wethouder van Participatie en Cultuur, dat voor goede plannen altijd geld
beschikbaar is, serieus.’265 Voor de nieuwe plannen die een positief advies kregen
was een bedrag nodig van 39,1 miljoen euro, beschikbaar was een bedrag van 34,1
miljoen, en dat was exclusief de vaststaande bedragen voor de voormalige takken
van dienst.
Het college had de Raad vooraf kenbaar gemaakt dat er in het beschikbaar gestelde
bedrag geen rek zat. De Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur wees de wethouder
en het college in de aanloop tot zijn advies tot tweemaal toe erop - eenmaal in een
open brief - dat het verwachte beschikbare bedrag ontoereikend zou zijn.266 Dit
onderwerp kwam ook aan bod in de externe orientatie op 26 maart 2008 van leden
van de Commissie Jeugd Onderwijs en Cultuur, waarin zij spraken met enkele
directeuren van kunstinstellingen en de voorzitter en secretaris van de Rotterdamse
Raad voor Kunst en Cultuur over de Cultuurplanperiode 2009-2012.267
In uitvoerige beraadslagingen zag de Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur
zich genoodzaakt een keuze te maken uit twee grove instrumenten om de toe te
kennen bedragen passend te maken binnen het beschikbare
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budget. De kaasschaaf of de zaaglijn. Met andere woorden: ofwel alle instellingen
gelijkelijk met eenzelfde percentage korten óf rigoureus enkele instellingen alsnog,
ondanks een inhoudelijk positief advies van de commissies en de Raad, geen budget
toekennen. Zij kwamen ‘onder de zaaglijn’.
De Raad koos met pijn in het hart voor laatstgenoemde methode. Om die reden
dat de methode van de ‘kaasschaaf’ álle instellingen zou treffen waardoor vele vrijwel
onherstelbare schade zouden lijden en het gehele veld danig zou worden verzwakt.
Voor nieuwe instellingen zou er geen ruimte zijn. In een eerdere periode van grote
bezuinigingen, in 1982 en 1983, had de Kunststichting om vergelijkbare redenen
ervoor gekozen veeleer rigoureus te snijden dan de kaasschaaf te hanteren.
De keuze voor de ‘zaaglijn’ kwam er op neer dat een achttal instellingen ondanks
positieve beoordeling niet in het cultuurplan zou worden opgenomen. Dat was een
harde ingreep die onomwonden duidelijk maakte wat het gebrek aan middelen voor
het culturele veld in Rotterdam zou betekenen. Om deze zwaarwichtige keuze te
onderbouwen werden criteria geformuleerd. De opzet was systematisch van aard,
volgens een strikt logische redenering. De exercitie moest leiden tot een lijstje van
posterioriteiten (als tegendeel van prioriteiten).
De maatregel moest voldoen aan een aantal eisen. De bezuiniging/posterioriteit:
‘1. is acceptabeler naar mate de functie of activiteit door meerdere instellingen in
Rotterdam wordt uitgeoefend, naarmate binnen het totale culturele veld
compensatiemogelijkheid beschikbaar is;
2. moet reversibel zijn, zo goed mogelijk terug te draaien;
3. moet realistisch in tijd zijn (snelle implementatie mogelijk, op korte termijn
budgettaire ruimte opleverend om de instroom van nieuwe instellingen mogelijk
te maken);
4. mag zo min mogelijk frictiekosten opleveren (herbestemming van gebouwen
en herplaatsing van medewerkers kost tijd en geld);
5. moet realistisch in geld en budgettair helder zijn (geen willekeurige bedragen,
aansluiten bij de begroting en de kostenverdeelstaten die de instelling bij haar
beleidsplan heeft ingeleverd);
6. moet zo min mogelijk in strijd zijn met de argumenten uit het specifieke advies
dat de Raad over de instelling heeft geformuleerd;
7. moet zo min mogelijk in strijd zijn met de gemeentelijke prioriteiten (vooral de
drie [toen geldende - gb] beleidsthema's cultuurparticipatie, cultuur en school
en internationalisering).’268
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Op basis van deze criteria werd een achttal instellingen onder de zaaglijn geplaatst,
dat wil zeggen dat indien er geen verruiming van het beschikbare budget zou komen,
deze instellingen níet in het cultuurplan 2009-2012 zouden kunnen worden
opgenomen. De besparing beliep een bedrag van tegen de 5 miljoen euro. Het lijstje
van posterioriteiten omvatte: Rotterdam Philharmonic Festival (het ‘Gergiev-festival’);
de muziekprogrammering in Lantaren/Venster; Live at Nighttown (de
programmastichting voor poppodium Nigthttown); gratis toegankelijke
openluchtfestivals; de presentatie- en expertisefunctie van de Stichting Kunstzinnige
Vorming Rotterdam; Kunsthal Rotterdam; middelen voor theater programmering
Hal 4; V2_Organisatie voor instabiele media.
Dit advies werd eind april 2008 aangeboden aan de wethouder van Cultuur en
Participatie, Orhan Kaya (1973; GroenLinks, wethouder van 2006 tot 2008), die
na de gemeenteraadsverkiezingen van 2006 deze portefeuille beheerde. Kaya zou in
de zomer van 2008 vertrekken en worden opgevolgd door Rik Grashoff (1961;
GroenLinks, wethouder Participatie, Cultuur en Milieu, sinds 2010 lid van de Tweede
Kamer). Bij publicatie van dit advies, eind april 2008, ontstond grote commotie in
het culturele veld. Daags voorafgaand aan de presentatie deden de vier coalitiepartijen,
GroenLinks, PvdA, CDA en VVD, via een persbericht een oproep tot verhoging van
het cultuurbudget.269
Het veld en de media reageerden heftig, in eerste reactie alsof de Raad om
inhoudelijke redenen had gepleit voor opheffing van genoemde instellingen. Al
spoedig begreep het veld de achterliggende motieven voor deze zaaglijnconstructie
en werd in het overleg over dit advies met en in de politiek duidelijk dat deze koers
om te snijden ongewenst werd geacht. Het college kondigde terstond aan dit advies
naast zich neer te leggen. Spoedig besloot wethouder Kaya het advies van de Raad
in zoverre te volgen dat hij middelen beschikbaar wilde stellen voor het bestel
waarover was geadviseerd. Tot verrassing van de Raad werd zelfs meer toebedeeld
aan de kunst- en cultuursector dan hij had geadviseerd: het advies van de Raad beliep
ongeveer vijf miljoen euro, toegekend werd tien miljoen euro. In de vergadering van
de gemeenteraad op 12 juni 2008 leidde dit onderwerp tot een pittige
gedachtewisseling, inclusief een motie van Leefbaar Rotterdam met het voorstel:
‘het vertrouwen in de RRKC op te zeggen en deze raad te ontbinden’270 De motie
werd verworpen.
Velen beschouwen dit ‘zaaglijnadvies’ als een geslaagde truc van de Raad om dit
positieve resultaat te bereiken. Betrokkenen bij de Rotterdamse Raad
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voor Kunst en Cultuur zien deze ingreep niet als een truc maar als de enige uitweg
uit een positie waarin hij met de rug tegen de budgettaire muur stond: een advies
geven uitsluitend op basis van rationele argumenten en een logische en consequente
redenering. De uitwerking ervan lag bij bestuur en politiek. In dit moeilijke proces
heeft de Raad getoond onafhankelijk te adviseren en de controverse niet te schuwen.
Voor de inrichting van het culturele veld heeft het advies voor het cultuurplan
2009-2012 een positieve uitwerking gehad op de beoogde verrijking en vernieuwing.
De commotie rond dit advies werd ook in de pers breed behandeld. Aangezien
ook elders, in Amsterdam en landelijk, de middelen voor kunst afnamen, kwamen
fundamentele gedachtegangen aan bod, in het bijzonder de vraag naar de houdbaarheid
van de cultuurplansystematiek. Hugo Bongers wierp die vraag op in een bijdrage in
dagblad de Volkskrant.271 Hij betoogt daarin dat adviesraden voor kunst en cultuur
per definitie in een moeilijke positie verkeren, een ‘spagaat’: zij brengen een advies
uit waarin zij gelijktijdig twee talen moeten spreken, die van het bestuur en die van
de kunstinstellingen. Hun werk speelt zich af in twee systemen tegelijkertijd: ‘Een
adviesraad op het terrein van kunst en cultuur probeert de taal, de codes en het
gedragsrepertoire van de beide werelden waaraan hij deelneemt, te verzoenen. Dat
lukt niet, want taal, codes en gedragingen verschillen principieel van elkaar. Kunst
en overheid zijn beide zichzelf beschrijvende en in stand houdende systemen, twee
werelden die elk hun eigen specifieke wereldbeeld scheppen en daarbinnen hun
beslissingen nemen.’ Bongers betoogt dat het systeem functioneert zolang de
(financiele) omstandigheden stabiel zijn of zelfs groei mogelijk is, maar wanneer er
bezuinigingen dreigen, kan het niet voldoen. Het betoog van Bongers is echter vooral
dat het bekende adviessysteem, zoals in Rotterdam, niet langer kan worden
gehandhaafd nu er ook een ‘aparte categorie van grote instellingen [is] ontstaan’.
Bongers doelt daarmee onder andere op de voormalige takken van dienst en enkele
andere grote instellingen die met andere, langlopende en andersoortige verplichtingen
werken, bijvoorbeeld een collectie, gebouwen, CAO's voor de medewerkers. Voor
die instellingen voorziet hij een ander systeem. ‘Daarvoor in de plaats komen
gedetailleerde civielrechtelijke overeenkomsten tussen overheid en cultureel
ondernemer, waarin de aard van de geleverde producten en de details van de financiële
verhouding worden geregeld.’ De opmerking sluit aan bij de toen geldende
herinrichting van het landelijke kunstenplan waarin de grote instellingen via opname
in de Basisinfrastructuur konden reke-

Gepke Bouma, Een gezond en opgewekt kunstleven. Een studie in kunstbeleid te Rotterdam (1946-2011)

175
nen op een langjarige subsidierelatie met een systeem van regelmatige toetsing via
visitatie. Het systeem van het landelijke cultuurplan is anno 2011/2012 nogmaals
herzien, dit keer een herstructurering in relatie tot bezuinigingen.
Bij eerdere gelegenheden heeft Hugo Bongers dit onderwerp onder de aandacht
gebracht, zeker over de vraag of heden ten dage het adagium van Thorbecke, dat de
overheid zich niet inhoudelijk uitspreekt over kunst en cultuur, nog langer - naar de
letter - houdbaar is. De navolgende opmerkingen, uit 2006, staan in de context van
voortdurende discussies over dit onderwerp, in een periode waarin de politiek zijn
stempel drukte op de inrichting van het culturele veld in Rotterdam. In discussies
rond de plaatsing van het beeld van Paul McCarthy, Santa Claus (2001), ter stede
bekend als ‘Kabouter Buttplug’, laaide de discussie herhaaldelijk op. ‘Ook Hugo
Bongers (...) pleit voor meer zeggenschap van de politiek op de kunstwereld. “Als
de overheid zich al niet meer met de programmering van kunstinstellingen mag bezig
houden, wat mag zij dan nog wel?” (...) De overheid hoeft niet te gaan bepalen wat
kunst is en wat niet, dat doen de adviescommissies wel, aldus Bongers. “Wat de
overheid moet doen is gewoon zijn bestuurlijke opdracht aanpassen. Als zij
bijvoorbeeld een kunstwerk in de openbare ruimte wil plaatsen, dan moet zij niet
vragen om een artistiek belangrijk werk, maar om een kunstwerk dat op een breed
maatschappelijk draagvlak kan rekenen.”’272
Bongers verwoordt hier de legitimeringparadox van kunst- en cultuurbeleid door
de overheid. Indien de overheid kunst wenselijk acht waarvoor geen draagvlak bestaat,
dan is het haar taak om draagvlak te creëren. Deze discussie raakt aan een andere
uitspraak van Bongers waarin hij zegt, het als zijn taak - en genoegen - te zien die
uiteen liggende werelden met elkaar te verbinden. ‘Al veertig jaar probeer ik de tegen
elkaar aan schurende overheid en kunstsector met elkaar in harmonie te brengen.’273

In de periode van het cultuurplan 2009-2012
Nadat het nieuwe cultuurplan per januari 2009, in werking was getreden, ging de
Raad verder op zijn ingeslagen pad door adviezen uit te brengen over onderwerpen
die in de sector om aandacht vroegen, gevraagd en ongevraagd. De effecten van die
adviezen hebben - als er gehoor aan wordt gegeven - indirecte uitwerking op de
cultuursector in Rotterdam. De advie-
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zen betreffen alle disciplines in de kunst- en cultuursector en gebieden waar die
sectoren raken aan andere maatschappelijke sectoren. Een onderwerp is
ondernemerschap, mecenaat en de relatie tussen woningcorporaties en kunst. In de
‘driehoek’ vervult de Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur de adviesfunctie die
voorheen de Rotterdamse Kunststichting innam, zij het op iets grotere afstand van
het veld doordat hij niet zelf produceert. De ambitie van de Raad is vergelijkbaar
met de rol van de Kunststichting in haar vroege jaren: die van ‘geweten’ van de
sector.
De adviezen van de Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur betreffen zowel
stimulansen voor artistieke ontwikkelingen waarmee de stad zich internationaal kan
presenteren als die om de kunst en cultuur onder Rotterdammers - tot ver in de stad
- te verspreiden en hen daardoor aan de stad te hechten. In de loop van de ruim
vijfenzestig jaar van haar bestaan is de Kunststichting, via advisering, subsidiëring
en vooral hands-on betrokkenheid, er in geslaagd de culturele sector op te bouwen
en tot bloei te brengen. De inzet van de gemeente, haar inzichten en inspanningen
dienaangaande zijn daarvoor van niet te onderschatten betekenis geweest. De huidige
Kunststichting vervult voor de sector een functie op de achtergrond, als organisatie
die de Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur ondersteunt en een deel van zijn
werk uitvoert. Beleid maakt geen kunst of cultuur, dat doen de professionele
kunstenaars en medewerkers van instellingen. Beleid is de neerslag van tendensen
die optreden en schept de voorwaarden voor de uitoefening van kunst en cultuur.
De opvattingen over de taak van de overheid voor het kunst- en cultuurleven is in
de afgelopen decennia geleidelijk veranderd, grofweg aan te duiden als van een
sociaal-democratisch vertrekpunt naar neoliberale opvattingen. Die beweging werd
al ingezet in het begin van de jaren 80 toen, mede als resultaat van de bezuinigingen,
de overheid zich begon terug te trekken uit vele sectoren en een groot aantal taken
en diensten afstootte en verzelfstandigde. In beleidstermen kwam voor de cultuursector
het begrip kwaliteit in zwang. Die wending luidde het afscheid in van kunst- en
cultuurbeleid als onderdeel van welzijnsbeleid, een beleid in de sociaal-democratische
denktrant. De terugtrekkende rijksoverheid heeft in verschillende opeenvolgende
fases andere accenten gelegd in haar beleid. Dat beleid vond deels uitwerking in
lokaal kunst- en cultuurbeleid. Rotterdam heeft, ten tijde van de afschaffing van de
Beeldende Kunstenaars Regeling, de vrijkomende middelen, genaamd ‘geldstroom
beeldende kunst en vormgeving’ ofwel de BKV-gelden, aangewend om onder andere
het centrum voor
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hedendaagse kunst Witte de With op te richten en de functie van stadsconservator
in te stellen. In de huidige situatie profiteren ook beeldend kunstenaars en
kunstenaarsinitiatieven van die geldstroom, in het bijzonder Rotterdam Artists in
Residents en de regeling Opdrachten- en Onderzoek van het Centrum Beeldende
Kunst.
De terugtrekkende beweging van de overheid heeft zich verder voortgezet en
leidde in Rotterdam, dus op gemeentelijk niveau, daartoe dat de gemeentelijke
diensten geleidelijk aan in andere structuren kwamen te werken. Het meest ingrijpend
in organisatorische zin was, gezien vanuit het perspectief in die sector, de
herstructurering van de kunst- en cultuursector na 2003 en de verzelfstandiging van
gemeentelijke diensten in 2005 en 2006. Die verzelfstandiging volgde enige jaren
na de verzelfstandiging van rijksmusea. Intussen is verzakelijking in de culturele
sector gemeengoed geworden en roept ook de politiek sterk om een grotere mate van
ondernemerschap in de sector. Men pleit breed voor een grotere participatie van
particulieren en bedrijven in de financiering van de kunstsector. Het is een beweging
die het veld lijkt te willen terugbuigen naar het particulier initiatief, zoals dat in
Rotterdam tot begin jaren 60 bestond. Hans Keller beschrijft de afname van het
mecenaat en de groeiende (financiële) invloed van de overheid in zijn
conceptbeleidsnota beeldende kunst uit 1980: ‘De gedwongen rol van de overheid
als Mecenas’. En in een interview in De Tijd, rond zijn vertrek bij de Kunststichting:
‘[dan zou je] bijna terugverlangen naar een soort verlicht liberalisme waarin de kunst
nog de kunst was en gesponsord werd door een particulier mecenaat’.274 Er zijn genoeg
stemmen in politiek en maatschappij die roepen om volstrekte autonomie - vooral
in zakelijk opzicht - van de kunst- en cultuursector. De functie die de overheid voor
zich zag, zoals verwoord in de nota-Riezenkamp, om door goede kunst ten voorbeeld
te stellen en mede langs die weg verandering in de maatschappij te bevorderen, wordt
niet langer gepast geacht. De kunst en cultuur zijn vrij om voort te brengen wat zij
willen, maar zo op het oog zijn de overheden niet langer genegen hen in overwegende
mate financieel te ondersteunen. De legitimatie van de besteding van publieke
middelen in de kunst- en cultuursector wordt anno 2011 op de proef gesteld. De
economische situatie vergt daarenboven omvangrijke bezuinigingen. Voor de culturele
sector geldt in toenemende mate dat zij slechts op financiële bijdragen van de overheid
mag hopen als zij, naast een artistiek waardevol product, ook kan aantonen over
draagvlak te beschikken. Zowel maatschappelijk, blijkend uit bezoekerscijfers en
partnerschappen binnen en buiten de sector, als financieel, wat kan blijken uit de
bijdragen door derden (sponsors, fondsen, schenkers). Aan het bekende rijtje van
drie legitimatiegronden voor cultuursubsidies - schoonheid, welzijn, kwaliteit - lijkt
nu als vierde te kunnen worden toegevoegd: draagvlak.
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In Rotterdam hebben de partijen in het veld, kunstenaars, instellingen, gemeente en
Kunststichting, vanaf 1945 daadwerkelijk een dynamische cultuursector tot stand
weten te brengen, al was het bij tijden een uitgesproken moeizame weg. Alle
betrokkenen zijn het in de grond eens over de dubbele doelstelling: de stad en haar
instellingen moeten zich in artistiek opzicht kunnen voegen in de rijen van hun
(inter)nationale collega's. Tegelijkertijd willen zij met hun inspanningen de bewoners
van de stad dienen en aan hun omgeving binden. Een uitdrukking als ‘een opgewekt
kunstleven’ uit het eerste jaarverslag van de Rotterdamsche Kunststichting uit 1948
over de jaren 1946-1947, zal heden ten dage niet gauw worden gebezigd eenvoudigweg omdat het idioom waarin men spreekt veranderd is. Maar alle
betrokkenen zijn daar wel op uit.

Een gevraagde blik op de toekomst
In 2010 gaf de Raad op uitdrukkelijke uitnodiging van de gemeente een
langetermijnvisie op de ontwikkeling van Rotterdam als cultuurstad. Na
gemeenteraadsverkiezingen was er een nieuw college aangetreden, met als nieuwe
wethouder voor Sport & recreatie en Kunst & cultuur: Antoinette Laan (1965;
VVD). De Raad stond intussen onder voorzitterschap van Melanie Post van Ophem,
de samenstelling van de Raad was na het verstrijken van de eerste zittingstermijnen
van zijn leden bijna volledig veranderd. De nieuwe leden werden net als die voor de
Raad van 2005, gekozen op hun deskundigheid in de disciplines van kunst en cultuur,
ondernemerschap en diversiteit; doorslaggevend is hun generalistische kennis van
het veld en de stad Rotterdam. In zijn advies Rotterdam 2025 schetst de Rotterdamse
Raad voor Kunst en Cultuur zijn opvatting over kunst en cultuur in de stad met de
blik gericht op een periode van vijftien jaar.275 Daar introduceert de Raad een begrip
dat van toepassing is op de twee aspecten van het cultuurbeleid, (inter)nationaal
gewaardeerde artistieke kwaliteit én kunst en cultuur die de bewoners van Rotterdam
raakt en hen hecht aan de stad. Die twee aspecten weet hij te verenigen in het begrip
het DNA van de stad.276 De Raad ontwikkelt een denkkader waarbinnen hij kunst- en
cultuuruitingen van en in Rotterdam, toetst aan de eenvoudige vraag: past het aanbod,
product of instelling bij het DNA van Rotterdam?
In het advies geeft de Raad een beknopte schets van wat het Rotterdamse
cultuurbestel en - breder - de mentaliteit van de stad kenmerkt. Uit die beschouwing
volgt een karakterisering:
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‘Wie vanuit dit historisch perspectief naar Rotterdam kijkt, vindt de volgende
terugkerende kenmerken:
• de sterke wil tot economische vooruitgang
• de internationale oriëntatie
• excellent cultureel aanbod naast hoogwaardige sociaal-culturele voorzieningen
• de multi-etniciteit, de vele culturen
• de mentale en fysieke ruimte voor nieuwe ondernemingen
• de bereidheid tot samenwerking op alle niveaus
• de informele omgang, resulterend in korte lijnen
• de “klare taal” en no nonsense mentaliteit.

Deze verkenning van het Rotterdamse DNA en de consequenties daarvan voor het
cultuurbeleid pretenderen niet volledig te zijn. Integendeel, deze zienswijze vraagt
om debat, toetsing en aanvulling.’277
Het stuk vervolgt met de formulering van de vraag hoé dat begrip DNA van de stad
toegepast kan worden, gericht op toekomstige ontwikkelingen. Op het moment van
schrijven in 2010, rees al het vermoeden dat de economische ontwikkelingen wellicht
tot een andere visie op en inrichting van het culturele veld zou nopen. ‘Een toetssteen
is: heeft deze organisatie, dit aanbod, dit project, deze activiteit naast hoge artistieke
kwaliteit ook toegevoegde waarde voor het realiseren van de sociale en economische
doelstellingen van het stadsbestuur?’278
Het advies beschrijft vertrekkend vanuit deze vraag welke elementen een rol
kunnen spelen in de verdere ontwikkeling - of krimp - van het culturele veld in
Rotterdam. De Raad onderscheidt er acht: emancipatie migrantengeneratie (tevens
een pleidooi voor cultuureducatie); iconen (dat wil zeggen: het internationale
topaanbod); vernieuwing en maatschappelijke betekenis; niches (Rotterdam heeft
een traditie in niche-aanbod dat bijdraagt aan een vitaal en spannend cultureel
klimaat); ondernemerschap (in de zakelijke betekenis maar vooral als mentaliteit);
dynamiek; ‘minder maar beter’ (ook in het licht van mogelijke regionale
samenwerking en betere bereikbaarheid van Rotterdam en omliggende culturele
steden); zichtbaarheid (ook bedoeld: de zichtbaarheid van kunst- en cultuuruitingen
in het publieke domein, op straat en door de gesloten plinten van gebouwen zo
mogelijk te openen).
Het advies eindigt met de vaststelling dat in de eerstkomende periode de relatie
tussen sociaal-economische ontwikkeling in de stad en haar culturele
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sector een belangrijk onderwerp zal zijn. Het advies besluit ermee dat de culturele
sector zich rekenschap moet geven van die verwachte ontwikkelingen. ‘De culturele
sector kan zijn toegevoegde waarde bewijzen door krachtig bij te dragen aan de
doelstellingen die daaruit voortvloeien. (...) Toch is deze allesbehalve vrijblijvend,
want het antwoord van de culturele sector op de gerechtvaardigde vraag naar
maatschappelijke waarde en betekenis leidt onvermijdelijk tot duidelijke keuzes:
• Voor excellentie aan de top en aan de basis.
• Tegen middelmatigheid en gelijkvormigheid.
• Voor ondernemerschap.
• Tegen behoudzucht.

Kortom, voor kunst en cultuur geheel in de geest van deze stad.’
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Het veld herzien
Het boek Stad van formaat door Paul van de Laar, stelt in het slothoofdstuk de vraag
of Rotterdam, nu de wederopbouw van de stad goeddeels is voltooid en zij niet langer
primair haven- en transitostad is, zal uitgroeien tot cultuurstad. Het boek verscheen
in 2000 aan de vooravond van het Culturele Hoofdstadjaar. Het slothoofdstuk
behandelt de opbouw van de culturele sector tot en met 1975, met opmerkingen over
de voortgang van het kunstbeleid in het decennium daarna. Hoewel de auteur de
vraag opwerpt, maar niet beantwoordt, suggereert de beschrijving dat het antwoord
‘ja’ zou kunnen luiden.77 Het boek Dromen van een metropool behandelt de periode
1975-2000, door auteur Patricia van Ulzen bescheiden aangeduid als vervolg op Stad
van Formaat en als een poging om een antwoord te geven op voornoemde vraag.
Ook haar publicatie eindigt voor wat betreft zijn historische periode aan de vooravond
van 2001. Dromen van een metropool laat zien dat Rotterdam daadwerkelijk
cultuurstad is geworden, binnen de context van dat boek door de niet-aflatende inzet,
pioniersgeest en doorzettingsvermogen van kunstenaars, creatieve geesten
[paralleltekst, p. 153]
en cultureel ondernemers in de stad.78 Binnen die redenering en dat studieveld,
hebben zij een levendig cultureel klimaat tot stand gebracht en hebben zij daarmee
sterk bijgedragen aan de vorming van een positief zelfbeeld van Rotterdam. Het
recente Proeftuin Rotterdam van de hand van Els van den Bent, beschrijft in het
betreffende hoofdstuk de culturele Werdegang van Rotterdam in positieve termen.
De auteur signaleert dat de inhoudelijke betrokkenheid bij kunst en cultuur van
bestuur en politiek in de afgelopen jaren is getaand.79
Het Culturele Hoofdstadjaar 2001 vierde de voltooiing van het culturele veld in
de stad en het jaar werd aangegrepen om de culturele infrastructuur verder te
voltooien. Het nieuwe Luxor theater werd in gebruik genomen, evenals de vrije
ruimte Las Palmas II (LP2). Het enige dat in 2001 opvallend niet lukte was de
definitieve oprichting van het gewenste Instituut voor de Beeldcultuur in de intensieve
samenwerking van het indertijd zogeheten Nederlands Foto Instituut, het Filmmuseum
en V2_Instituut voor Instabiele Media. In een late fase van het proces van oprichting
aarzelde V2_ en uiteindelijk bleek, bij monde van zijn bestuur, dat het
[paralleltekst, p. 154]
Filmmuseum niet uit Amsterdam wenste te verhuizen. Dat was een bittere pil.
Kees Weeda, indertijd als hoofd Culturele Zaken nauw bij het proces betrokken,
betreurt die gang van zaken. Desondanks ziet Weeda in het proces dat zich voltrok
ook een kracht van het bestuurlijke systeem in de Nederlandse cultuursector. Een
stichtingsbestuur is autonoom en is niet gehouden beoogd beleid uit te voeren. Het
heeft de mogelijkheid om de plannen van zijn subsidieverstrekker níet te volgen of
zelfs tegen hem op te staan. Al is de uitkomst niet het aanvankelijk beoogde resultaat,
het proces is open en - zoals bleek - soms tot op het laatst ongewis.80
Wat in eerste aanleg een instelling leek te zijn die recht deed aan actuele
ontwikkelingen in de interactie tussen kunst en technologie plus een stormachtig
opkomende beeldcultuur, vond niet zijn uitwerking naar de schets die daartoe was
getekend. Het plan gaf een staaltje te zien van discrepantie tussen beleid en realiteit:
beleid kan voorwaarden (in dit geval accommodatie en voorzieningen) trachten te
scheppen voor geconstateerde behoeften in kunst en cultuur, maar dit beleid en de
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inzet leveren niet op voorhand het verwachte resultaat op. Zoals in de inleiding
gesteld: beleid
[paralleltekst, p. 155]
maakt geen kunst. Sindsdien is er in de loop van de jaren een variant op dat initiatief
gerealiseerd op de Wilhelminapier door de vestiging dáár van het Nederlands
Fotomuseum, de Beeldfabriek voor introductie en vrijetijdsscholing in audiovisuele
media van de SKVR, filmhuis (en muziekpodium) LantarenVenster en het
multi-inzetbare LP2.
Het jaar 2001 toen Rotterdam, samen met Porto, Culturele Hoofdstad van Europa
was, voltooide vooreerst de opbouw van Rotterdam als cultuurstad. Na afloop van
het volle jaarlange programma keek men er met relatieve tevredenheid op terug. Het
idee om Rotterdam kandidaat te stellen voor culturele hoofdstad was in 1993 gerezen,
tijdens de terugreis van Kees Weeda en toenmalig wethouder Yvonne de Rijk, van
een bezoek aan Antwerpen Culturele Hoofdstad in 1993.81
Kort na 2001 wierpen de ontwikkelingen in maatschappij en politiek een ander
licht op dat gevoelen. Het culturele landschap dat zich in 2001 had afgetekend bleek
in de loop van 2002 een achtergrond van maatschappelijke ontwikkelingen te hebben,
die minder verbroedering en harmonie kenden dan de inzet en uitkomsten van de
kunstprojecten hadden doen hopen. Het publieke, niet-artistieke debat had zich de
[paralleltekst, p. 156]
periode voorafgaand aan de verkiezingen van 2002 toegespitst op een gevoelde
tweedeling in de samenleving, in het bijzonder rondom het welslagen dan wel falen
van de multiculturele samenleving. Dit debat kreeg een impuls door het essay van
Paul Scheffer ‘Het multiculturele drama’, waarvan de strekking een belangrijke
component werd in het gedachtegoed van Pim Fortuyn en zijn partijen.82
In zijn essay bij de evaluatie van vijf jaar multicultureel kunstbeleid van de
Kunststichting 1997-2002 verwoordt Pieter Hilhorst de verbazing. Het essay verwijst
naar twee debatten: die rond de evaluatie van vijf jaar multicultureel kunstbeleid van
de Kunststichting (op 29 mei 2002) en de bijeenkomst waarin Rotterdam 2001
Culturele Hoofdstad werd geëvalueerd (op 19 februari 2002).
‘“Cultuur vermag niet wat we met zijn allen hadden gehoopt: verbroedering.” De
spreker is somber gestemd. [Wie de spreker is, is niet bekend - gb] Twee maanden
voor het debat in Zaal de Unie over het Rotterdamse multiculturele kunstbeleid heeft
Pim Fortuyn de gemeenteraadsverkiezingen gewonnen. Een op de drie stemmers
koos voor Leefbaar Rotterdam. Het bewijst volgens de bezoeker van het
[paralleltekst, p. 157]
debat dat het streven naar diversiteit in de kunst weinig heeft uitgehaald. We waren
het in Kriterion (tijdens het evaluatiedebat van Rotterdam Culturele Hoofdstad 2001)
roerend met elkaar eens dat Rotterdam Culturele Hoofdstad vanuit de
diversiteitsgedacht een zeer geslaagd gebeuren is geweest, en dan is het toch zo dat
er twee maanden later een verpletterende verkiezingsuitslag is. Dan blijkt dus dat de
bevolking er massaal heel andere gedachten op nahoudt, dan je daar met elkaar hebt
uitgedragen.’83
Zoals elders in dit hoofdstuk beschreven, trad er een gemeenteraad en een College
aan met een volstrekt andere samenstelling en toon dan wat Rotterdam tot dan toe
had gezien. De nieuwe wethouder van Verkeer en vervoer, Regionale samenwerking,

Gepke Bouma, Een gezond en opgewekt kunstleven. Een studie in kunstbeleid te Rotterdam (1946-2011)

Kunstzaken en Milieubeleid, Stefan Hulman, had een voor het Rotterdamse kunsten cultuurbeleid vrij ongebruikelijke politieke kleur: VVD. Zijn professionele
achtergrond had evenmin directe relatie met kunst of cultuur. Hulman heeft een
opleiding als beroepsmilitair, later als bestuurskundige en hij had gewerkt bij de
politie en de Immigratie- en Naturalisatiedienst. Hulman had politiek-bestuurlijke
ervaring uit zijn periodes als lid van
[paralleltekst, p. 158]
Provinciale Staten (1995-1998) en in de gemeenteraad van Rotterdam (1998-2002),
waar hij ook lid was van de raadscommissie Kunstzaken. De culturele sector kende
hij op die manier. Bij zijn aantreden als wethouder voor onder andere cultuur rezen
in het veld de wenkbrauwen: behalve als gemeenteraadslid kende men hem niet als
fervent cultuurbezoeker, noch als krachtige stem op dat gebied. Hulman trad aan in
een turbulente tijd waarin van hem bijna ogenblikkelijk werd gevraagd om in te
grijpen in de culturele sector. Hulman heeft deze periode later beschreven als casus
binnen zijn studie Bestuurskunde aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Onder het
kopje ‘Welkom in uw nieuwe baan’ beschrijft hij de ‘zeer roerige periode’ rond zijn
aantreden als wethouder in april 2002 als volgt:
‘Met name de cultuursector moest het ontgelden. Deze was lui, inert, arrogant en
produceerde voor lege stoelen, althans volgens Fortuyn en zijn partij. Het devies was
rigoureus bezuinigen en oude mensen vervangen door nieuwe. Als nieuwbakken
wethouder is dat geen vrolijk beeld om te beginnen. Een bestuurder staat niet graag
te boek als degene die in zijn eigen sector eens lekker gaat bezuinigen. Bovendien
[paralleltekst, p. 159]
was ik er van overtuigd dat de Rotterdamse kunstsector over vele unieke kwaliteiten
beschikte. Natuurlijk, er was zeker ruimte voor kritiek, er was zeker grond voor enige
zorgen, maar Leefbaar Rotterdam (het politieke vehikel van Fortuyn bij de
gemeenteraadsverkiezingen) sloeg de plank volledig mis.’84
Stefan Hulman omschrijft zijn opstelling gedurende deze periode als zakelijk,
ingegeven door zijn politieke achtergrond bij de VVD en zijn ervaring als bestuurder.
Hij herinnert zich deze periode als een die gekleurd werd door sterk gepolariseerde
opvattingen en anti-taal. In zijn beleving was dat, inclusief de reacties uit de culturele
sector, een anticlimax na het Culturele Hoofdstadjaar.85 Desgevraagd noemt hij
politieke denominatie inzake kunst- en cultuurbeleid ‘volstrekt oninteressant’. Hij
wijst erop dat vóór 2002 opvattingen van de verschillende partijen gemakkelijk bij
elkaar kwamen omdat iedereen het belang van bijvoorbeeld de kunsten wel
onderschreef. Rond de verkiezingen van 2002 werd het debat gepolitiseerd en vond
iedereen ergens wel wat van, al was het louter omwille van stellige opinies. Hulman
rekent het tot zijn verdienste dat hij in zijn politieke omgeving voor wat betreft
[paralleltekst, p. 160]
kunst en cultuur de rust heeft weten te bewaren. Dit door sterk in te zetten op
rationele argumenten voor herstructurering en daarin bestuurlijk op te treden. Zijn
opzet daarmee was primair om de aandacht af te wenden van de dreigende
bezuinigingen. In het Directeurenoverleg drong hij erop aan rustig te reageren op de
herstructureringsvoorstellen. Aangezien het Directeurenoverleg een informeel platform
is, bestaan daarvan geen openbare verslagen; zegslieden bevestigen dat Hulman een
zakelijke en bestuurlijke houding aannam en aldus trachtte de gemoederen te
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kalmeren. De gevreesde bezuinigingen werden overigens niet bewaarheid. Integendeel,
het kunstbudget groeide uiteindelijk.
Achteraf beschouwd vindt Hulman de herstructurering van de cultuursector een
logisch vervolg op de invoering van het duale stelstel in de politiek, inclusief de
vraag naar transparantie, toetsbaarheid en de voortgaande verzakelijking. Alleen het
rapport-Looten acht hij achteraf geen gelukkige productie: dat moest te snel en onder
grote (politieke) druk worden geproduceerd.
Voorts is Hulmans opvatting, in de geest van zijn partij en van het
Thorbeckeadagium, dat ‘de bemoeienis van de
[paralleltekst, p. 161]
overheid met de inhoud van kunst beperkt hoorde te blijven tot het formuleren
van beleidsdoelstellingen en randvoorwaarden.’86 Niettemin kwamen oudergewoonte
wel degelijk kunstinhoudelijke zaken in de politiek aan bod, met name in de
commissie Kunstzaken. Vóór de invoering van het duale bestel kwamen de directeuren
van kunstinstellingen hun jaarbegrotingen toelichten in die commissie. Naar verluidt
was het tamelijk gewoon dat de directeuren ‘voor elk wissewasje’ naar de commissie
of naar de wethouder liepen.87
Als voorbeeld noemt Hulman het debat dat in 2002 ontstond toen in Museum
Boijmans Van Beuningen het beeld Him (2001) van Mauritzio Cattelan werd
tentoongesteld. Him is een devoot knielende Hitlerfiguur. De opstelling veroorzaakte
enige publieke commotie. In de raadscommissie Kunstzaken kwam de omstreden
opstelling van het beeld aan de orde. De Volkskrant meldt dat Hulman het beeld
‘smakeloos’ vindt; voor Leefbaar Rotterdam, bij monde van zijn fractieleider Ronald
Sørensen, was de opstelling van het beeld aanleiding om de subsidie aan het museum
tegen het licht te willen houden.88 Hulman vertelt dat hij tijdens het debat over dit
onderwerp in de raadscom[paralleltekst, p. 162]
missie geen opinie heeft verwoord, omdat zijns inziens de keuze voor
tentoonstellingen tot het exclusieve domein behoort van de museumdirecteur en diens
competentie - indertijd Chris Dercon.
Bij een latere gelegenheid is Hulman nogmaals, op een andere manier, voor een
museumdirecteur opgekomen. Medio juni 2003 werd bij Museum Boijmans Van
Beuningen een omvangrijke fraude ontdekt. Chris Dercon was kort daarvoor
vertrokken als directeur, de leiding lag bij de - tijdelijk - algemeen directeur Hugo
Bongers. De raadscommissie Cultuur en Sport en later de gemeenteraad vroeg om
personele maatregelen, lees: het ontslag van Bongers.89 Hulman is op dat verzoek
niet ingegaan, naar de opvatting dat hij als wethouder daarvoor in politieke zin
verantwoordelijk is, maar dat het loutere feit van de verduistering noch de zittende
directeur noch de wethouder kan worden aangerekend.90 Een extern rapport over de
kwestie steunt hem in die opvatting.91 Uiteindelijk werd de zaak afgedaan en bleef
zij zonder politieke gevolgen voor de wethouder, net zo min als voor de positie van
directeur Bongers. Stefan Hulman kijkt zonder vreugde terug op deze episode, al
acht hij zijn optreden in de raadscommissie en ge[paralleltekst, p. 163]
meenteraad in deze zijn best performance.92 In de herstructurering van het culturele
veld en in deze kwesties stelde Hulman zich bijna principieel bestuurlijk-neutraal
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op. Hulman betoonde zich niet onder de indruk van emotioneel beladen pleidooien,
noch ging hij diep in op de (artistieke) inhoud van wat aan de orde kwam.
De affaire-Boijmans kwam aan het licht ongeveer tegelijkertijd met de debatten
in de cultuursector over de herstructurering. De cultuursector en de Rotterdamse
Kunststichting waren vooreerst niet gerust op de wending die de veranderingen
zouden nemen. De gesuggereerde opheffing van de Rotterdamse Kunststichting
zorgde in elk geval dáár voor commotie. De Kunststichting was gewend aan een
spilfunctie in de kunstsector en een grote mate van autonomie. Het moet bij de
Kunststichting bevreemding hebben gewekt dat haar positie als diffuus werd
omschreven. Zij had immers al de ‘knip’ aangebracht tussen haar initiërende en haar
subsidiërende taken. Nu bleek dat dát onderscheid misschien intern helder genoeg
was, maar voor de buitenwereld niet. De Kunststichting schreef in een officiële reactie
op het rapport-Looten een brief aan wethouder en college met een
[paralleltekst, p. 164]
puntsgewijze weerlegging van de gevoelde aantijgingen in dat rapport.93 De reactie
van de Kunststichting - en van het culturele veld in Rotterdam in het algemeen - was
in eerste instantie defensief. Directeur Robert de Haas en de voorzitter van het bestuur
van de Kunststichting, George Brouwer, waren niet gerust op de uitkomst en lieten
hun verontrusting doorklinken. Voor George Brouwer was de opstelling van de
nieuwe wethouder Hulman als een verrassing gekomen. In Brouwers beleving was
het voor het eerst dat een wethouder Kunstzaken zo sterk stuurde op de inrichting
en de structuur van het culturele veld, méér dan de wethouders voordien, die allen
wel degelijk inhoudelijke agenda's hadden gehad.94 In de beleving van Hugo Bongers
was de aanvankelijke reflex van sommige betrokkenen de veranderingen als een
politieke afrekening op te vatten, wat niet bevorderlijk was voor constructief overleg.
Binnen het bureau van de Kunststichting heerste enige tijd onrust en ook enige
weerstand tegen de te verwachten situatie. In de relatie tussen Kunststichting en
‘stadhuis’, vanouds een veld vol gevoeligheden, was er in deze periode zelfs sprake
van enige animositeit en wantrouwen. Op zich was geprikkeldheid geen
[paralleltekst, p. 165]
novum in de geschiedenis van die relatie, maar daarom niet minder onaangenaam.
In de voorstellen tot herstructurering van het veld werd in de eerste contouren voor
de nieuw op te zetten dienst Kunst en Cultuur alras duidelijk dat het subsidiebureau
van de Kunststichting - al dan niet integraal - deel zou gaan uitmaken van die nieuwe
dienst. Of het projectbureau van de Kunststichting nog een toekomst zou hebben,
was ongewis. De belangrijkste onzekerheid echter was de vraag of er nog ruimte zou
zijn voor de secties van de Kunststichting, haar reservoir aan deskundigheid in een
breed cultureel veld en de inhoudelijke denktank waaraan het Rotterdamse
cultuurbeleid veel te danken had.
Ter voorbereiding op de nieuwe structuur met een gemeentelijke dienst Kunst en
Cultuur enerzijds en een Raad voor Cultuur anderzijds, voortbouwend op de
aanbevelingen uit het rapport-Looten en amendementen in de gemeenteraad daarop,
werden kwartiermakers aangesteld. Robert de Haas voor het deel van de oprichting
voor de Raad voor Cultuur, Ina Klaassen en Hugo Bongers vanwege de afdeling
Culturele Zaken voor de opzet van de nieuwe dienst Kunst en Cultuur. Bongers had
zijn taken bij Museum Boij-
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[paralleltekst, p. 166]
mans Van Beuningen neergelegd nadat Sjarel Ex was benoemd als nieuwe directeur.
In deze periode trad Bongers ook op als voorbereider en kwartiermaker voor de vrije
tentoonstellingsruimte Las Palmas, thans beter bekend als LP2. Kees Weeda was
benoemd tot secretaris van de Raad voor Cultuur, Ina Klaassen trad op als
waarnemend hoofd van Culturele Zaken. Als gevolg daarvan werkte Hugo Bongers
deels alleen als kwartiermaker voor de nieuwe dienst, overigens wél voorzien van
overleggroepen. Daarin was ook ontvlechting van taken uit de Kunststichting aan
de orde. In Bongers' woorden: ‘oprichting van een nieuwe gemeentelijke dienst is a
hell of a job’, vanwege juridische aspecten en regelingen omtrent rechtsposities. In
dit proces stelde hij zich - met zijn artistieke bevlogenheid en waardering voor de
Kunststichting - naar zijn overtuiging als dienaar van het openbaar bestuur apolitiek
op.95 Binnen anderhalf jaar werd de nieuwe gemeentelijke dienst Kunst en Cultuur
opgericht.
Binnen de Kunststichting rees het plan om uit haar 22-koppige kernraad van externe
adviseurs, ingesteld door directeur Robert de Haas, die nieuwe Kunstraad te vormen.
Ook leefde de gedachte dat De
[paralleltekst, p. 167]
Haas daarvan de eerste voorzitter zou worden. Alle veranderingen die afkoersten
op een nieuwe constellatie kwamen op Robert de Haas over als zou de bestaande
afdeling Culturele Zaken die nieuwe gemeentelijke dienst willen worden; door de
functie van subsidieverstrekking te verwerven zou die dienst geld en dus invloed
naar zich willen toetrekken. In de beleving van De Haas was de taakverdeling helder
genoeg: de afdeling Culturele Zaken voor de grote bedragen en de Kunststichting
voor de kleinere en de incidentele subsidies. Daar hoorden als vanzelf de contacten
met de culturele organisaties bij en waar nodig begeleiding. In de loop van 2004
ontstonden de contouren van de nieuwe structuur.
Het beslissende moment was in het voorjaar van 2005 een pittige bijeenkomst van
de kwartiermakers, de bestuursvoorzitter van de Kunststichting en wethouder Hulman
op diens werkkamer op het stadhuis: er zou de nieuwe Rotterdamse Raad voor Kunst
en Cultuur worden ingesteld met aanvankelijk gedacht zeven, maar bij de installatie
van de Raad vijftien leden. Een vooropgezet idee was dat de voorzitter van buiten
de inner circle van de Rotterdams kunstinstellingen moest komen, maar hij of zij
moest wel een doorgewin[paralleltekst, p. 168]
terd Rotterdammer zijn. Als voorzitter werd voorgedragen - en benoemd - Micky
Teenstra-Verhaar, oud-gemeenteraadslid voor de VVD en bestuurder van een aantal
Rotterdamse instellingen, in het bijzonder op het gebied van erfgoed en stadsherstel.
Het subsidiebureau van de Kunststichting zou opgaan in de nieuwe dienst Kunst
en Cultuur. De Kunststichting stemde in, ook met het voorstel van Hulman dat Hugo
Bongers de nieuwe directeur zou worden. Daarna volgde het proces om het bureau
voor die Raad op te zetten. Dat hield onder andere in dat de zittende medewerkers
van de Kunststichting moesten solliciteren ofwel naar hun bestaande functie ofwel
naar een functie bij die nieuwe Dienst ofwel elders. Doordat Bongers zich al intensief
met de ontvlechting en herstructurering van de Kunststichting had beziggehouden,
kostte dat, met inbegrip van de opzet van een werkstructuur, niet bijzonder veel
moeite of tijd. Niettemin was de situatie dat Bongers als secretaris van de nieuwe
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Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur en als directeur van de Kunststichting plus
de voorzitter van de Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur door de gemeente in
de organisatie werden geparachuteerd.
[paralleltekst, p. 169]
De Dienst Kunst en Cultuur was in november 2005 een feit: een vakspecialistische
dienst van de gemeente met een eigen directeur, voor de voorbereiding en uitvoering
van kunst- en cultuurbeleid, waarin opgenomen het voormalige subsidiebureau van
de Kunststichting.96 De eerste directeur van die dienst was Ton de Vos, voordien
medewerker bij Kunstzaken en enige jaren directeur van het Centrum Beeldende
Kunst Rotterdam. Hij werd in 2007 opgevolgd door Stef Oosterloo, die eerder
werkzaam was op het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Een paar
maanden eerder was de Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur geïnstalleerd; 15
leden uit verschillende maatschappelijke en culturele sectoren - wetenschap,
bedrijfsleven, kunsten. De Raad wordt ondersteund in zijn taken door een secretaris
en een eigen bureau binnen de rechtspersoon van de Rotterdamse Kunststichting,
waar een aantal medewerkers van de Kunststichting aanbleef. Voor de debatfunctie
van de Raad bleef de bestaande organisatie van de Kunststichting, de afdeling Debat
aan, die voor een deel de inhoudelijke programmering van Zaal De Unie verzorgt;
het andere deel van het programma
[paralleltekst, p. 170]
in Zaal De Unie komt tot stand uit het netwerk van de afdeling Debat, relaties,
externe partijen en de pachter van het café-restaurant. Als secretaris van de Raad
was benoemd Hugo Bongers. In maart 2005, had de wethouder hem stellig verzocht
de nieuwe directeur van de Rotterdamse Kunststichting te worden, als opvolger van
Robert de Haas die de pensioengerechtigde leeftijd had bereikt.
Doordat Hulman zakelijk en bestuurlijk was opgetreden ging de aanvankelijke
druk van de ketel. In Hulmans visie - naast de noodzaak om de sector anders te
structureren - was zijn opstelling ook een manoeuvre om de aandacht van zowel de
sector als een deel van de politieke partijen af te wenden van de aanvankelijk
aangekondigde bezuinigingen. De kunstsector, vooral de takken van dienst, toonden
zich aanvankelijk weerspannig, al zagen sommige instellingen al wat langer de
relatieve voordelen van zelfstandigheid. Gezien de bewegingen die de overheid al
jarenlang maakte zich terug te trekken uit vele sectoren, zag men in dat de kunstsector
daarin ook niet ontzien zou worden. Het voornemen om de takken van dienst los te
maken uit het gemeentelijk apparaat bracht ook grotere vrijheden en
[paralleltekst, p. 171]
bewegingsruimte met zich mee. Plannen om deze gemeentelijke diensten te
verzelfstandigen waren in voorgaande jaren al herhaaldelijk geopperd. De ontvlechting
van de musea uit de Dienst Gemeentelijke Musea, per 1996, was daarin al een eerste
stap geweest.
Wat zich aanvankelijk liet aanzien als een brute verzakelijkingsoperatie is
uitgewerkt tot een redelijk goed werkbaar model. Dat wil zeggen: zolang de middelen
van overheidswege in verhouding staan tot de exploitatiemogelijkheden. Op dit
moment van schrijven, het najaar van 2011, aan de vooravond van ingrijpende
bezuinigingen in de cultuursector, is als gevolg daarvan de cultuursector in grote
beweging. In de tussenliggende tijd heeft men het gevoel gekregen dat - hoewel men
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de aansporingen tot toenemend cultureel ondernemerschap kan onderschrijven politiek en overheid ál te gemakkelijk wijzen naar de mogelijkheden van de markt.
Het is niet te weerstaan om de al eerder genoemde geschiedenis van de Maatschappij
Groote Schouwburg NV in herinnering te roepen. Die Maatschappij die populair
theater bracht, bouwde begin jaren 50 een nieuw theater, voltooid in 1954. De
Maatschappij koos expliciet voor
[paralleltekst, p. 172]
de locatie ‘op Zuid’ om zijn niet-elitaire karakter te onderstrepen. De Maatschappij
wenste niet via geldelijke steun onder de invloed van de gemeente te komen, laat
staan van de Kunststichting die zij aanduidde als elitair. Na ruim twintig jaar kon,
als gevolg van de tanende belangstelling voor toneel en de stijgende salarissen van
medewerkers, de Maatschappij de exploitatie niet volhouden. Eind jaren 70 verkocht
de Maatschappij het gebouw der Groote Schouwburg aan de gemeente. Deze
organisatie verdween vervolgens in stilte. In 1978 heropende het gebouw, na een
ingrijpende renovatie, als Theater Zuidplein. Midden jaren 90 gaf de gemeente
Rotterdam Theater Zuidplein de opdracht om een programma te maken dat aansluit
bij de culturele behoeften en wensen onder de omwonenden, veelal Rotterdammers
met een cultureel diverse achtergrond. Anno 2011 biedt dit theater in hoofdzaak een
‘vraaggestuurd’ programma dat aansluiting zoekt bij de beleveniswereld van zijn
omwonenden
Andere voorbeelden van marktgericht denken die recent voor enige ophef zorgden
betreffen plannen tot ‘ontzameling’ van museale collecties: afstoting van delen van
een collectie omdat losse stukken of
[paralleltekst, p. 173]
delen de eenheid van de collectie storen óf verkoop van werken om financiële
zorgen in de eigen organisatie of andere noden te lenigen. Deze discussie laait met
enige regelmaat op. Zo raakte in 1999 de directeur van Museum Boijmans Van
Beuningen, Chris Dercon, in conflict met zijn staf, onder andere omdat hij een werk
van kunstenaar Mark Rothko wilde verkopen om met de opbrengst de verbouwing
mede te financieren.97 Dat was één aspect in een samenstel van ongemakken die het
museum doorstond, enerzijds moeizame onderlinge personele verhoudingen,
anderzijds een complexe uitbreidingsverbouwing.
De manier waarop kunstinstellingen zich ondernemend kunnen opstellen is op
papier goed uit te tekenen. Uit bovenstaande geschiedenissen blijkt dat ze in de
praktijk op hindernissen stuiten.
[paralleltekst, p. 174]
Tot slot nog dit over de betrokkenheid van Hugo Bongers met het Rotterdamse
veld in deze periode. Op verzoek van toenmalig wethouder Hans Kombrink was
Hugo Bongers in 2000 bij Museum Boijmans Van Beuningen aangetreden als zakelijk
directeur. Tot die tijd had Bongers in het Stedelijk Museum Amsterdam gewerkt als
adjunct-directeur bij Wim Beeren en Rudi Fuchs. Hoewel hij indertijd in Amsterdam
woonde, had hij - verknocht als hij is aan Rotterdam - in deze stad een pied à terre
aangehouden. Bongers was actief gebleven in Rotterdamse kunstkringen, onder
andere als lid van de adviescommissie Multicultureel van de Kunststichting, als
voorzitter van de Stichting Kunstaccommodaties Rotterdam (SKAR) en in de besturen
van Witte de With, Center for Contemporary Art en het Internationaal Film Festival
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Rotterdam - functies die hij daarvóór, als medewerker van de gemeente niet had
kunnen, mogen bekleden.
Hugo Bongers: ‘Ik heb daar dertien jaar gewerkt [bij het Stedelijk Museum
Amsterdam - gb]. Een fantastische tijd, met dagelijks hoge kunst om je heen. Je
bevond je in het hart van de spiritualiteit. Ik ben er zeker door veranderd. Ik was,
[paralleltekst, p. 175]
toen ik kwam, een wijsneus die aangaf hoe kunstinstellingen moesten opereren.
In het Stedelijk merkte ik dat dit verdomd moeilijk is. Ook ben ik het grote raadsel
van de kunst beter gaan begrijpen. Dat is fascinerend. Maar er was wel een manco.
Ik heb niet zoveel met de stad Amsterdam. Ik miste Rotterdam enorm. Als het even
kon, sprong ik op de trein. Dit is echt mijn stad.’98
Naast zijn werk in het Stedelijk Museum Amsterdam, toen hij zijn werkzaamheden
daar als tweede man naast Beeren in de vingers had, volgde Bongers de studie filosofie
aan de Universiteit van Amsterdam. Kort na zijn aanstelling bij Boijmans studeerde
hij er, op zijn vijfenvijftigste verjaardag, cum laude af op een scriptie die de autonomie
van kunst beschouwt vanuit de moderniteitstheorie, of anders gezegd: wat autonomie
in de kunst betekent binnen het moderne denken. Die studie behandelt visies van
moderne filosofen zoals Bourdieu en Foucault binnen de kunstbeschouwing. Voor
wat betreft het begrippenkader van de moderniteitstheorie put Bongers' studie uit het
gedachtegoed van Niklas Luhmann, socioloog en opsteller van een systeemtheorie,
een denker die binnen de rechtsge[paralleltekst, p. 176]
leerdheid - Bongers' eerdere studie - van belang is. Die trant uit het systeemdenken
lijkt Bongers op het lijf geschreven, zoals blijkt uit de eerdere nota's van zijn hand,
Driehoeksverhouding en Rechtsvorm, en uit de interne notities over de opzet van de
organisatie voor de Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur. Bongers' opvatting in
deze wordt kort samengevat door zijn oud-collega bij de afdeling Kunstzaken, George
Lawson: ‘Als de kwaliteit van het gevolgde proces goed is, kan de uitkomst niet
anders dan juist zijn.’99
Als kwartiermaker voor de dienst Kunst en Cultuur en daarop volgend als directeur
van de Kunststichting heeft Hugo Bongers in overleg met de betrokken partijen die
organisatie in inhoudelijke zin voorbereid, maar ook beider werkstructuur beschreven,
inclusief de interne processen.100 In de opzet van de taken en bevoegdheden is de
denktrant van Bongers, zoals eerder neergelegd in zijn opvattingen over de ‘driehoek’
te herkennen: sober en rationeel gestructureerd. In zijn visie echter is na 2002 met
de invoering van het duale stelstel, de driehoek ‘verbrokkeld’ geraakt.
De huidige werkwijze van de Raad bevalt Hugo Bongers goed: de advies[paralleltekst, p. 177]
functie die de Kunststichting indertijd tot haar eervolle aanduiding als ‘geweten’
van de cultuursector maakte is behouden, of beter gezegd: sterker geworden doordat
de Raad - weliswaar met grote betrokkenheid - op iets meer afstand van het veld
werkt en daardoor in zijn adviezen op een wat hoger abstractieniveau kan verwoorden
dan de Kunststichting deed in de oude situatie. De adviesfunctie van de Rotterdamse
Raad voor Kunst en Cultuur betreft adviezen die soms rechtstreeks maar gewoonlijk
indirect effect hebben op het kunstbeleid in Rotterdam. De stroom aan adviezen,
sinds de oprichting van de Raad in 2005 een vijftigtal, betreffen alle gebieden waarop
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de Kunststichting vanouds actief was: van adviezen over vrijetijdskunst, kunst in de
wijken, via korte wenken voor goed opdrachtgeverschap in de architectuur,
opvattingen over een nieuw stadsmuseum, evaluatie van het beleid met betrekking
tot kunst in de openbare ruimte, erfgoed tot en met een langetermijnvisie op de
ontwikkeling van het Rotterdamse culturele veld tot 2025. Het meest direct van
invloed is het vierjaarlijkse advies door de Raad voor het cultuurplan - voor zover
dat advies wordt overgenomen door het stadsbestuur.
[paralleltekst, p. 178]
Een verdere verdieping van die functie, waarin vanuit het Bureau van de Raad
ook bijdragen aan theorievorming worden geleverd, zou Hugo Bongers bevallen.
Sinds 2010 is hij in deeltijd vanuit de Kunststichting gedetacheerd bij de Hogeschool
Rotterdam in het lectoraat Culturele Diversiteit, verbonden aan de Willem de Kooning
Academie. Binnen dat lectoraat voert hij - met en voor studenten van de Hogeschool
- onderzoek uit op het gebied van culturele diversiteit in combinatie met creatief
ondernemerschap in de stad Rotterdam. Bij de officiële aanvang van het lectoraat in
juni 2011 heeft Bongers zijn zienswijze op het onderwerp uitgesproken in een
openbare les, neergelegd in een publicatie: Culturele diversiteit; Kunst, creativiteit
en ondernemerschap in Rotterdam.101 In dit lectoraat en de publicatie wordt één lang
bestudeerd en gekoesterd onderwerp uit de tijd van de ‘oude’ Kunststichting opnieuw
tegen het licht gehouden en beschouwd vanuit recente inzichten. De noties daarover
bij de Kunststichting, ooit neergelegd in de opvallende nota Multicultureel kunstbeleid
uit 1997, worden zo door Bongers vanuit hedendaags perspectief opnieuw doordacht.
[paralleltekst, p. 179]
Een ander onderwerp uit zijn bestuurlijke geschiedenis in Rotterdam en bij de
Kunststichting wacht op Bongers' nauwgezette aandacht: wetenschappelijke
bestudering van het Rotterdamse museumbestel, waarbij hij vanaf zijn aantreden bij
de gemeente Rotterdam nauw betrokken is geweest: vanaf de gebeurtenissen rondom
de museumnotities van Kunststichting-directeur Adriaan van der Staay en de daarop
volgende Museumplannen, aangevuld met Bongers' ervaringen in museumdirecties
en zijn passie voor beeldende kunst. De verwachting is dat deze studie zal uitmonden
in een gezaghebbende publicatie over dit onderwerp. Ten tijde van publicatie van
dit nu voorliggende boek, vertrekt Hugo Bongers als directeur van de Rotterdamse
Kunststichting en secretaris van de Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur. Na
een dienstverband van bijna vijfenveertig jaar bij verschillende gemeentes in de
Randstad, waarvan tweeëntwintig jaar bij de gemeente Rotterdam.
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[Adviezen & debatten]
Adviezen Rotterdamse Kunststichting (2004 tot maart 2005) en
Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur (van maart 2005 tot en met
2011) en selectie van debatten georganiseerd door de afdeling Debat van
de Rotterdamse Kunststichting/Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur,
sinds 2011; de unie in Debat
ADVIEZEN ROTTERDAMSE KUNSTSTICHTING-OUDE STIJL 2004 Advies
over Lantaren/Venster (in verband met plannen voor verhuizing naar de
Wilhelminapier); Cultuurplanadvies 2005-2008; Pierre Bayle Lezing door
Jonathan Israel, historicus; DEBAT De stad als laboratorium Deel 1 Het
burgemeestersdebat (over de aanpak van grotestadsproblemem), Deel 2 Leerfabriek
of samenleving in wording (de aanpak van schoolsegregatie) 2005
Ontwikkelingssubsidies (in vervolg op de besluitvorming inzake Cultuurplan
2005-2008); Evaluatie Jazzconvenant uit 2001; Op de Koffie (over invoering van
kwaliteitszorg bij Rotterdamse kunstinstellingen) ADVIEZEN ROTTERDAMSE
RAAD VOOR KUNST EN CULTUUR: Puntig, 10 aandachtpunten voor de
Rotterdamse politiek (wenken voor verkiezingsprogramma's voor de
gemeenteraadsverkiezingen); Verschil maken, herijking van de
cultuurplansystematiek (reactie op gelijknamige nota van staatssecretaris);
Wereldmuseum, Revitaliseringsplan 2005-2008; Op eigen kracht (over verbetering
zelfsturend vermogen van gesubsidieerde instellingen, vervolg op Op de Koffie);
DEBAT Een lokale paradox. Hoe internationaal is het Rotterdamse kunstklimaat?;
Mobiel cultureel erfgoed, tussen monument en museum; Evaluatie kunst- en
cultuurmanifestatie Koorts (vervolgprojecten uit het programma van Rotterdam
2001 Culturele Hoofdstad en reactie op afschaffing doelgroepenbeleid, evaluatie
van drie deelprojecten); Pierre Bayle Prijs voor Toneelkritiek aan Marianne
van Kerkhoven; voor Muziekkritiek aan Bert Vuijsje; voor Designkritiek aan
Max Bruinsma 2006 Driemaal is scheepsrecht (over lokale cultuurcentra);
Rotterdam has got that pop; Beelden in de storm (over kunst in de openbare
ruimte); Just beneath the surface (een nieuw urban podium in Rotterdam);
Erfgoedbeleid en het verhaal over de geschiedenis van de stad; Rotterdam maakt
werk van creativiteit, samen met de Economic Development Board Rotterdam;
Fort aan den Hoek van Holland; Puntig 2, meer cultuur in de architectuur; DEBAT
Rotterdam en de storm der beelden (over kunst in de openbare ruimte naar aanleiding
van de plaatsing van het beeld Santa Claus van Paul McCarthy); De transnationale
stad (over het Rotterdamse internationale cultuurbeleid); Reactie RRKC op
Stadsvisie Rotterdam 2030; Kunstprijzen in Rotterdam; Tussentijdse evaluaties
cultuurplan 2005-2008; Pierre Bayle Lezing door Kwame Appiah, filosoof 2007
Participatie en cultuur; Opera in Rotterdam; Van de Straat (over
talentontwikkeling in Rotterdam); Culturele staalkaart Rotterdam 2007; DEBAT
Bakens in niemandsland (met Abram de Swaan, slot van een reeks Gelukkig
Rotterdam, in samenwerking met NRC/Handelsblad); To be made in Rotterdam
(advies over de oprichting van een designplatform in Rotterdam) 2008
Cultuurplanadvies 2009-2012; Halen, brengen en inspireren; Zuidvruchten kweken

Gepke Bouma, Een gezond en opgewekt kunstleven. Een studie in kunstbeleid te Rotterdam (1946-2011)

(over het belang van kunst en cultuur in het Pact op Zuid); Van stiefkind tot
oogappel (over de rol van amateurkunst in het participatiebeleid
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van Rotterdam); DEBAT De stad als Laboratorium deel 2: De segregatiekloof
(met Tariq Ramadan, tweeluik in samenwerking met NRC/ Handelsblad); Corporatie
en cultuur; van jongRRKC: What's the 411 in Rotterdam?; cultuursurvey: So you
think you can program urban dance?; Pierre Bayle Prijs voor Cultuurkritiek
aan Frans de Waal 2009 De Warme Hand (over mecenaat); Locatie Urban Culture
Podium; Ombuigingen cultuursector; Evaluatie Geldstroom Beeldende Kunst en
Vormgeving Rotterdam; Compacte cultuurstad (over kunst en cultuur en het
centrum van Rotterdam anno 2020 in relatie tot het gemeentelijke
Binnenstadsplan 2008-2020); Here, there and everywhere (over artist-in-residences
in Rotterdam); Quick scan verzelfstandiging voormalige takken van dienst; DEBAT
A sense of Belonging: Postmoderne verkenningen (met onder anderen Benjamin
Barber, in relatie tot het programma De Internationale Keuze, in samenwerking met
de Rotterdamse Schouwburg); cultuursurvey: Debat over invloed urban culture
op beeldende kunst; Vrijwilligerswerk in de culturele sector (vervolg op advies
Van stiefkind tot oogappel); paneldiscussie dans/talentontwikkeling en
dans/innovatie, in samenwerking met SKVR; Urban Dance canon; van jongRRKC:
V.O.R.K. Beeldende Kunst (Volop Originele Rotterdamse Kunst,
verkooptentoonstelling van het werk van en door jonge kunstenaars, in het
voormalige station Bergweg); Pierre Bayle Lezing door Susan Neiman, filosoof
2010 De stad in beeld - Beeld van de stad (evaluatie van het beleid beeldende
kunst in de openbare ruimte); Binden en bouwen. Ondernemerschap in de
Rotterdamse cultuursector; Rotterdam 2025, visie op kunst en cultuur ‘het DNA
van de stad’; Participatie van burgers in het cultuurplanproces; DEBAT Een verre
echo (over de herdenking van het bombardement op Rotterdam, naar aanleiding van
het gelijknamige essay door Nelleke Noordervliet); Naar een stadsmuseum in
Rotterdam (over het voornemen het Historisch Museum Rotterdam om te vormen
tot stadsmuseum); Dance- en clubsector Rotterdam; Van controle naar
verantwoording (vervolg op eerdere adviezen over kwaliteitsmanagement); Pierre
Bayle Prijs voor Cultuurkritiek aan Michaël Zeeman (postuum) 2011 Culturele
staalkaart Rotterdam 2011; DEBAT The Clash of Generations (over
toekomstperspectief onder Europese jongeren, samenwerking van Studium Generale
van de Erasmus Universiteit Rotterdam en jongerenredactie Confetti van De Unie
in Debat); van jongRRKC: Rotterdam Europese Jongerenhoofdstad, hoe nu verder?
(aanbevelingen voor de continuering van Your World): van jongRRKC: Jongeren
wijken uit?! (advies over kunst- en cultuuraanbod voor jongeren in de wijken);
Practise what you preach! Popmuziek in Rotterdam; Pierre Bayle Lezing door
L.M. de Rijk, classicus, taalfilosoof.
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Slot
In het voorgaande betoog zijn markante nota's, adviezen en enige evenementen uit
de Rotterdamse kunst- en cultuursector behandeld. In beperkte mate is aangeduid
hoe zij in verband staan met het brede spectrum aan producten van kunst en cultuur,
met de publieksprogramma's dan wel de receptie daarvan door het (Rotterdamse)
publiek. Dit boek heeft door zijn opzet niet de mogelijkheid om die onderwerpen de
aandacht te geven die ze verdienen, laat staan ook de kunstenaars die ze hebben
gemaakt. Zíj zijn degenen die het culture veld vormen, evenals als de bezoekers.
De grote lijn in het kunst- en cultuurbeleid in Rotterdam van de Rotterdamse
Kunststichting en de gemeente in de periode 1946 tot 2011, zoals hier beschreven is
kortweg de volgende: van grote - en productionele - nabijheid in het culturele veld
en persoonlijke relaties, via verzakelijking, een toenemend abstractieniveau in
advisering, tot relatieve afstand van de overheid tot de cultuursector. Na de eerste
periode van de Kunststichting met haar praktische werk en nauwe betrokkenheid
met het veld dat zij zelf ontwikkelde, volgde de tijd van planmatige inrichting van
maatschappelijke sectoren. Geleidelijk aan rees de opvatting van cultuurbeleid als
onderdeel van welzijnsbeleid. Terzelfder tijd waren er democratiseringsbewegingen,
vernieuwingsgolven in de kunsten en de opkomst van nieuwe genres en typen
instellingen: popmuziek, filmhuizen, laagdrempelige presentatieplaatsen en kunst
zonder status. Deze periode liep min of meer ten einde ten einde nadat was getracht
een omvattend sociaaldemocratisch cultuurbeleid te formuleren dat tegelijkertijd
inhoudelijke sturing met zich zou meebrengen en dat aankoerste op een meer
managerial opzet van het veld. In de daarop volgende periode, toen er straffe
bezuinigingen werden uitgevoerd, volgde landelijk decentralisatie en de opkomst
van verzakelijking en privatisering. In de cultuursector kwam meer nadruk te liggen
op eigen inkomsten. Het beleidswerk kwam op een wat hoger abstractieniveau te
liggen. In de meest recente periode heeft de overheid zich uit vele sectoren
teruggetrokken. Als gevolg daarvan is er, ook in inhoudelijk opzicht, afstand gegroeid
tussen cultuursector en overheid.
Het Rotterdamse kunst- en cultuurbeleid is wat betreft deze ontwikkelingsgang
niet uniek, ook elders vertoont het beleid dergelijke trekken. Deze lijn is in Rotterdam
goed waarneembaar doordat het beleid werd opgezet in een stad die vrijwel leeg was.
Er waren wél de mensen met visie en stellige opvattingen, plus een gemeentebestuur
dat inzag dat louter de materiële wederopbouw van haven en stad niet volstond. Vóór
de bezetting was het kunstbeleid liberaal, er waren weinig relaties tussen de overheid
en de cultuursector. Na 1945 werd met grote inzet de wederopbouw van haven en
stad aangevat. Het beleid van de Rotterdamse Kunststichting had aanvankelijk het
karakter van voortzetting van het eerdere particuliere initiatief in de kunsten, met
overheidsmiddelen. Op die basis en op de opvattingen van spreiding bouwde de
gemeente Rotterdam door aan de Kunststichting de taken uit te besteden op het gebied
van kunst en cultuur - subsidiering, uitvoering en presentatie - de prille structuur van
het stedelijke kunstbeleid. Het beleid was praktisch, het stond middenin het culturele
veld met hands-on programmering en productie.
Het Rapport van de Commissie voor het Kunstbeleid uit 1957 bevat een overzicht
van de gewenste culturele infrastructuur en het gewenste aanbod. Anno 2012 is de
conclusie dat het toen geschetste programma voor een belangrijk deel is gerealiseerd,
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ook al worden sommige aspecten tegenwoordig anders aangeduid. Om een voorbeeld
te noemen: cultuurparticipatie en -educatie in plaats van volksverheffing. Het rapport
heeft gefunctioneerd als de agenda voor het beleid van de volgende decennia.
In de periode 1966 tot 1976 groeide de kunstsector in Rotterdam in omvang en
zelfvertrouwen. Er was een elan in de stad, in de cultuur en er waren middelen. De
gemeente gaf de Rotterdamse Kunststichting ruimte om haar visie in concrete
programma's te verwerkelijken. De Kunststichting stimuleerde de internationale
potentie van Rotterdam door haar initiatieven voor internationale festivals. De
Kunststichting stimuleerde vernieuwing en maakte ruimte voor experimenten in de
kunsten in het Arts Lab in De Lantaren en door de nieuwe tentoonstellingsconcepten
voor een groot publiek in het Lijnbaancentrum. Voor de
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museumsector ontwierp de directeur van de Kunststichting plannen die getuigen van
een opvatting dat museale voorwerpen een ontsluiting voor een groot publiek
verdienen en presentatie dicht bij het dagelijks leven. De opzet van dat ‘volkspark
voor de cultuur’ geeft blijk van begrip voor de betekenis van de opkomende
massamedia. Ook onderkende de Kunststichting het belang van popmuziek. De
verfraaiing van de stad en vooral van de wijken, ging de Kunststichting ter harte,
vandaar het project Townpainting.
In de periode 1978 tot 1982 zag de Rotterdamse kunst- en cultuursector drie
belangrijke nota's verschijnen. De nota-Riezenkamp stuurt aan op een cultuurbeleid
als onderdeel van het welzijnsbeleid en beoogt emancipatie van de burger onder
andere door middel van kunst en cultuur. De nota lijkt als tweede doel te hebben
vanuit de gemeente méér te sturen op de inhoud en langs die weg de autonomie van
de kunstinstellingen en van de Rotterdamse Kunststichting enigszins te beteugelen.
De kort daarop volgende nota van de afdeling Kunstzaken, Driehoeksverhouding,
tekent een model dat de relaties in het culturele veld ordent. Die nota beschrijft de
posities van de drie spelers in dat veld ten opzichte van elkaar: wethouder, ambtelijk
apparaat en kunstinstellingen, de ‘driehoek’. Die nota en de nota Rechtsvorm beschrijft
ook hun bevoegdheden en zij definieert aldus de speelruimte van de kunstinstellingen,
ook die van de Kunststichting. Deze nota's zijn voor de inrichting van het bestel en
de werkwijze van de betrokken partijen van belang geweest, voor het kunst- en
cultuurklimaat hebben ze een indirecte werking gehad.
Aan het eind van de jaren 70 trad een economische recessie in, die tot bezuinigingen
leidde in alle sectoren. Ook de Rotterdamse kunstsector kreeg aanzienlijke
ombuigingen opgelegd die doorwerkten tot ver in de jaren 80. In de jaren na 1982
verkeerde de culturele sector daardoor in zwaar weer. De Rotterdamse Kunststichting
legde het accent op hoge artistiekinhoudelijke kwaliteit. De Kunststichting koos voor
ingrijpende bezuinigingen op haar eigen activiteiten, liever dan de partijen aan wie
zij subsidie verstrekte te korten en hen schade te berokkenen. Zij snoeide in haar
eigen projecten en stootte enkele dochterorganisaties af. De Kunststichting herzag
haar activiteiten in de wijken en verbeterde de regelingen waarmee zij amateuristische
kunstbeoefening stimuleerde.
In de tweede helft van de jaren 80 nam de gemeente het standpunt in, verwoord
in twee algemene stedelijke nota's, dat een ruim kunst- en cultuuraanbod een
vanzelfsprekende waarde is voor een complete stad. De gemeente gaf een krachtige
impuls door de culturele infrastructuur te verrijken met nieuwe gebouwen en te
trachten nieuwe, landelijke instellingen zich in Rotterdam te doen vestigen. De
resultaten en vergevorderde plannen werden gevierd in de culturele manifestatie
Rotterdam'88 De stad als podium. De nota De kunst en de stad opgesteld door de
afdeling Culturele Zaken van de gemeente, ademt eenzelfde opbouwende geest.
Terzelfder tijd, in 1993, richtten Kunststichting en de gemeente een nieuwe organisatie
op, Rotterdam Festivals, om het aanbod van gratis toegankelijke zomerfestivals te
coördineren.
In de daaropvolgende jaren, 1995 tot 2000, boog de Kunststichting zich met speciale
aandacht over het beleid voor kunstuitingen van en voor migranten. Zij onderwierp
haar eigen beleid aan een grondige analyse. De inzichten die zij opdeed, gevoegd bij
een studie van de werkwijzen en opvattingen elders, leidden tot formulering van
nieuw beleid. De Kunststichting betoogde dat multicultureel beleid niet langer diende
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aan te sturen op integratie van kunstuitingen van migranten maar dat een pluralistische
opvatting passender zou zijn. De nota Multicultureel kunstbeleid uit 1997 viel sterk
op en kreeg weerklank. De nota leidde tot nieuwe beleidsopvattingen bij de
Kunststichting en tot de experimentele toepassing van een andere set
beoordelingscriteria. De Kunststichting verbreedde haar werkveld en sloeg sterker
dan voorheen acht op de behoeften en mogelijkheden van nieuwe (doel)groepen
onder publiek en makers in de stad. Rond deze tijd namen de initiërende en
uitvoerende functies van de Kunststichting af.
De recente periode begon met de voltooiing van de wederopbouw van Rotterdam
als culturele stad: Rotterdam 2001 Culturele Hoofdstad van Europa. Dat jaar werd
gevolgd door een omslag in maat-
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schappij en politiek door de opkomst en verkiezingswinst van Leefbaarpartijen, ter
stede Leefbaar Rotterdam. Uit de nieuwe gemeenteraad en het college van
burgemeester en wethouders kwam de krachtige roep om de cultuursector in
Rotterdam te herstructureren. Een van de resultaten is dat de negen grote
kunstinstellingen die als takken van dienst tot het gemeentelijk apparaat behoorden,
daaruit werden losgemaakt en werden omgevormd tot stichtingen. Tevens werden
de positie en de taken in de culturele sector van de Rotterdamse Kunststichting en
van de gemeentelijke afdeling Culturele Zaken herzien. Een nieuwe structuur werd
opgezet met de Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur en de nieuwe gemeentelijke
Dienst Kunst en Cultuur. Dit proces van herstructurering ging gepaard met enige
commotie in de cultuursector.
In 2008 ontstond, in de nieuwe situatie na de herstructurering, deining rondom het
advies voor het cultuurplan 2009-2012 door de Rotterdamse Raad voor Kunst en
Cultuur. Een aangekondigde bezuiniging op het budget van het cultuurplan plus de
financiële claims van de voormalige takken van dienst belastten het budget zwaar.
De Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur introduceerde in zijn advies het begrip
‘zaaglijn’. Dat hield in dat een aantal op zichzelf positief gewaardeerde instellingen
niet in het cultuurplan kon worden opgenomen, tenzij er een verruiming van het
budget zou komen. Deze stelling werd door de gemeente gehonoreerd, zelfs met een
hoger bedrag dan gegevraagd. Het resultaat was dat de bestaande culturele
infrastructuur behouden bleef en dat nieuwe instellingen een plaats in het cultuurplan
kregen.
Aan de vooravond van een nieuwe periode, het jaar vóór de aanvang van het
cultuurplan 2013-2016, wordt een keerpunt bereikt. Sinds de overheid zich vanaf de
jaren 80 meer en meer heeft terug getrokken uit vele sectoren, is de inhoudelijke
afstand tot de culturele sector gegroeid. De afstand lijkt nog toe te nemen nu overheid
wegens de economische omstandigheden haar financiële verplichtingen wil
verminderen. De overheid onderhoudt nog relatief weinig (financiële) relaties met
maatschappelijke sectoren. De culturele sector legitimeert zich meer dan voorheen
door zijn draagvlak aan te tonen, via bezoekerscijfers en eigen inkomsten.
In Rotterdam heeft de gemeente, vaak samen met de Kunststichting, jarenlang
geïnvesteerd in de culturele sector. Dat heeft in de loop van ruim vijfenzestig jaar
een rijk cultureel veld opgeleverd met vele krachtige instellingen, markante groepen
en initiatieven.
De in deze studie vooronderstelde constante in het kunst- en cultuurbeleid van
Rotterdam bestaat nog steeds, maar zij zal vermoedelijk als gevolg van
beleidswijzigingen en ombuigingen een andere invulling krijgen. De constante is de
ambitie van de stad om met hoogwaardige kunstuitingen het (internationale) imago
van Rotterdam te stimuleren en de gelijktijdige wens om grote en divers samengestelde
publieksgroepen een aantrekkelijke culturele omgeving te bieden en hen te binden
aan de stad. Voor wat betreft laatst genoemde aspect, focuspunten in het gemeentelijke
beleid blijven talentontwikkeling, cultuureducatie en binnenstadsbeleving.
In alle beleidsformuleringen, beleidsveranderingen, de ontwikkelingen en perikelen
in ruim zestig jaar, zijn het steeds de mensen geweest, wethouders, ambtenaren,
directeuren van instellingen, die ideologisch bevlogen, praktisch betrokken dan wel
technocratisch nuchter, het culturele veld ordenden en herordenden om die ambities
te verwerkelijken. Het beleid dat zij opstelden bood de kaders waarbinnen producties
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en projecten kunnen gedijen: het werk van kunstenaars, vormgevers, acteurs, filmers,
architecten, musici, dansers, theatergroepen, instellingen, organisaties en hoeders
van erfgoed. Zij maken met hun scheppende vermogens en onorthodoxe denkwijzen
de kunst en cultuur van Rotterdam. Hun werk getuigt, in al zijn diversiteit, van hun
verbondenheid met het DNA van de stad.
Dat begrip is geen antwoord op alle vragen die rijzen bij de vaststelling van nieuw
kunst- en cultuurbeleid noch in de beoordeling van producties. Het is een werkbaar
begrip om aan te duiden dat hun uitingen thuishoren in deze stad. Kennis van de
opvattingen in voorgaande periodes, zoals vervat in deze studie, dient mogelijk tot
inspiratie voor Rotterdamse beleidsmakers en kunstenaars om te blijven streven naar
verdere ontplooiing van een gezond en opgewekt kunstleven.
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Vademecum
Een gezond en opgewekt kunstleven
Een studie in kunstbeleid te Rotterdam 1946-2011

Gepke Bouma
(tevens errata bij pagina 187)
De culturele infrastructuur van Rotterdam werd in tussen 1946 en 2011 opgebouwd mede dankzij de
inspanningen en het beleid van de gemeente en van de Rotterdamse Kunststichting (tot 2005). Die
geschiedenis toont zich als een opeenstapeling van initiatieven, voorzieningen, evenementen en nota's.
Die werden opgezet, uitgevoerd of geschreven door vele betrokken wethouders, ambtenaren, directeuren
van de Kunststichting. Dit vademecum bij het boek Een gezond en opgewekt kunstleven biedt beknopt
overzicht over een deel van wat er in die periode tot stand is gebracht.
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(Rotterdam 2006 tot en met 2011; GAR J 1726).
Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur, ‘jaarverslag 2011’ (Rotterdam 2012).
Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur, Rotterdam 2025; visie op kunst en
cultuur; ‘het DNA van de stad’ (Rotterdam mei 2010;
http://www.rrkc.nl/uploads/581.pdf).
Straasheim, W. en S. Buijs, Vernieuwing van Rotterdam; Burgemeester &
Wethouders (Rotterdam oktober 1987).
Weeda, Kees, De kunst en de stad; schets voor het Rotterdamse kunstbeleid in
de jaren '90; Burgemeester & Wethouders van Rotterdam, Directie Sociale en
Culturele Zaken (Rotterdam 1993; CZ, no. 92/2983).
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Informele interviews met:
Piet Barendse (1945) is opgeleid als econoom. Barendse is werkzaam als
organisatieadviseur en interim-manager in de cultuursector. Van 1979 tot 1985 was
hij adjunct-directeur van de Rotterdamse Kunststichting.
GESPREK OP 23 NOVEMBER 2011.
Hugo Bongers (1950) is sinds 1 november 1967 werkzaam als medewerker bij
gemeentes, achtereenvolgens Delft, Leiden, Dordrecht, Rotterdam, Amsterdam en
opnieuw Rotterdam. Hij volgde de opleiding Gemeenteadministratie 1 en hij studeerde
parttime Nederlands Recht (Staatsen Bestuursrecht) en Wijsbegeerte (Esthetica en
Cultuurfilosofie) aan de universiteiten van Utrecht, Rotterdam en Amsterdam. In
Rotterdam werkte hij bij de secretarieafdeling Kunstzaken als beleidsmedewerker,
later plaatsvervangend hoofd Kunstzaken, van 15 juni 1977 tot en met 31 december
1986. Hij was zakelijk directeur van het Stedelijk Museum Amsterdam van 1 januari
1987 tot 31 december 1999 en zakelijk directeur van Museum Boijmans Van
Beuningen van 1 januari 2000 tot 1 juli 2004. Hij werkte bij de Bestuursdienst van
de gemeente Rotterdam als kwartiermaker van de dienst Kunst en Cultuur van 1 juli
2004 tot eind februari 2005. Bongers was secretaris van de Rotterdamse Raad voor
Kunst en Cultuur en directeur van de Rotterdamse Kunststichting van 1 maart 2005
tot 1 mei 2012.
GESPREKKEN OP 7 DECEMBER 2009, 24 DECEMBER 2009, 28 APRIL 2010, 26
JANUARI 2011, 10 FEBRUARI 2011, 26 FEBRUARI 2010, 4 MAART 2011 EN BIJ VELE
ANDERE GELEGENHEDEN.
George Brouwer (1948) is opgeleid als econoom en jurist. Brouwer is werkzaam
als organisatieadviseur en manager, onder andere als Innovation manager
Sustainability Rotterdam bij het Rotterdam Climate Initiative. Brouwer was
gedeputeerde in de Provinciale Staten van Zuid-Holland voor de PvdA van 1989 tot
1999. George Brouwer was voorzitter van het bestuur van de Rotterdamse
Kunststichting van april 1999 tot mei 2012, hij is naast andere
bestuurslidmaatschappen voorzitter van de Stichting Pierre Bayle Monument.
GESPREK OP 22 NOVEMBER 2011.
Robert de Haas (1940) is kunsthistoricus. De Haas was medewerker en later directeur
bij de Dienst voor 's Rijks Verspreide Kunstvoorwerpen, in 1984 omgevormd tot de
Rijksdienst Beeldende Kunst. De Haas was directeur van de Rotterdamse
Kunststichting van 1995 tot 2005.
GESPREK OP 12 JULI 2011.
Frans Hengeveld (1942) werkte bij Galerie 20 (de galerie van Felix Valk; Valk
was in de jaren 70 artistiek leider van het Lijnbaancentrum). Ook was Hengeveld
nauw betrokken bij de Nederlandse Amateur Toneelunie, de sectie jongerentheater.
Vanaf 1968 was Hengeveld werkzaam bij de secretarieafdeling Kunstzaken van
Rotterdam als medewerker, van 1980 tot 1990 als hoofd van de afdeling. Hij was
directeur van de Directie Sociale en Culturele Zaken van de Bestuursdienst van de
gemeente Rotterdam van 1993 tot 2006.
GESPREK OP 14 SEPTEMBER 2011.
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Stefan Hulman (1966) was beroepsmilitair en volgde de studie Bestuurskunde.
Hulman was gedeputeerde in de Provinciale Staten van Zuid-Holland van 1995 tot
1998 voor de VVD. Hulman was lid van de gemeenteraad Rotterdam van 1998 tot
2002 en van 2006 tot 2007. Hij was in Rotterdam wethouder Verkeer en vervoer,
Regionale samenwerking en Kunstzaken en Milieu van 2002 tot 2006.
GESPREK OP 31 MEI 2011.
Alle Diderik de Jonge (1944) is van opleiding theoloog. De Jonge is werkzaam
geweest als redacteur alfawetenschappen bij NRC/Handelsblad, hij was hoofd
voorlichting bij verschillende instellingen en hij werkte als directeur van het Centraal
Bureau voor Genealogie. De Jonge was directeur van de Rotterdamse Kunststichting
van 1990 tot 1995.
GESPREK OP 21 SEPTEMBER 2011.
Hans Kombrink (1946) is politicus en bestuurder. Hij werd in 1972 lid van de
Tweede Kamer voor de PvdA. Kombrink was lid van de gemeenteraad van Rotterdam
van 1994 tot 2004. Hij was wethouder van Ruimtelijke ordening, Regiovorming,
Kunstzaken en Voorlichting van 1994 tot 2002.
GESPREK OP 27 OKTOBER 2011.
George Lawson (1950) studeerde economie. Hij was werkzaam als
beleidsmedewerker Kunstzaken bij de gemeentesecretarie van Rotterdam van 1976
tot 1983, vanuit die positie vanaf 1978 directeur van de Stichting Toneelraad
Rotterdam. Daarna werkte hij op het ministerie van Onderwijs, Cultuur en
Wetenschappen, als plaatsvervangend directeurgeneraal voor Culturele Zaken. Lawson
is sinds 2008 directeur van het Fonds voor de Podiumkunsten.
GESPREK OP 22 AUGUSTUS 2011.
Joop Linthorst (1948) is van opleiding econometrist. Hij werd in 1994 lid van de
gemeenteraad Rotterdam voor de PvdA. Linthorst was wethouder Integraal bestuur
en Algemene Personeels- en Organisatiezaken van 1978 tot 1980, wethouder
Kunstzaken en Financiën van 1982 tot 1990 en wethouder Stadsvernieuwing van
1990 tot 1994.
GESPREK OP 14 JULI 2011.
Jan Riezenkamp (1944) is van opleiding fiscaaleconoom. Hij was lid van de
gemeenteraad Rotterdam voor de PvdA vanaf 1970. In 1973 werd Riezenkamp
wethouder Financiën, van 1974-1978 was hij wethouder Financiën en Kunstzaken.
Van 1978 tot 1982 was Riezenkamp wethouder Haven en Economische
Aangelegenheden. Daarna was hij plaatsvervangend secretaris-generaal van het
ministerie van Cultuur Recreatie en Maatschappelijk werk, later directeur-generaal
voor Culturele Zaken van het ministerie Onderwijs Cultuur en Wetenschappen.
Daarna was Riezenkamp voorzitter van de Amsterdamse kunstraad.
GESPREK 27 JUNI 2011.
Adriaan van der Staay (1933) is socioloog. Van der Staay was werkzaam op de
afdeling Planning en Onderzoek van het ministerie van Cultuur, Recreatie en
Maatschappelijk werk. Hij was directeur van de Rotterdamse Kunststichting van
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1968 tot en met 1978. Daarna werkte Van der Staay als directeur van het Sociaal en
Cultureel Planbureau.
GESPREK OP 13 JULI 2011.
Kees Weeda (1946) is opgeleid als neerlandicus en journalist. Hij was werkzaam
bij de gemeente Rotterdam van 1978 tot 2004. Hij werkte vanaf 1987 als
plaatsvervangend hoofd van de afdeling Kunstzaken van de gemeentesecretarie
Rotterdam. Van 1990 tot 2004 was hij hoofd Culturele Zaken bij de Directie Culturele
en Sociale Zaken van de Bestuursdienst van de gemeente Rotterdam. Van 2004 tot
2011 was Weeda secretaris van de Raad voor Cultuur.
GESPREKKEN OP 7 EN 14 OKTOBER 2011.
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Register zaken
Culturele instellingen, kunstwerken, nota's
‘Een driehoeksverhouding...’ (discussienota) | 82
‘Fijn voor niks uit’ | 69, 70
‘Knaakconcerten’ | 69
‘Knaakfesitival’ | 69
‘Rotterdam section’; the CIVIL warS: a tree is best measured when it is down
(opera van Robert Wilson) | 31
‘Rotterdamse School’ | 119
‘Rotterdanserij’ | 90
010 publishers/uitgeverij 010 | 107
Academie (zie: Kunstacademie) Achter de schermen van de kunst | 9, 86, 107,
122
Actie Notenkraker | 56-57
Actiegroep Het Oude Westen | 59, 149
Afdeling Debat (RKS/RRKC zie: De Unie in Debat)
Afdeling Debat (RKS/RRKC) | 134, 165, 167, 169-170, 181
Afdeling Fotografie Gemeentearchief | 46
Afdeling Kunstzaken (gemeente Rotterdam) | 64, 74, 75, 79, 80, 82, 83, 84, 85,
86, 95, 102, 103, 108, 176, 184, 188-189, 200
AIR-Alexander, waar de stad verdergaat | 139
AIR-Iberia | 139
Aktie Tomaat | 56-57, 71
Alma Tadema, Laurens | 60
AMJV-gebouw | 54
Archief der gemeente Rotterdam | 43
Architecture International Rotterdam (AIR) | 56, 94, 105, 138, 138, 139, 139,
187
Arena (bioscoop, jongerencentrum) | 100
Artotheek | 81
Arts Lab | 46, 51, 95, 183, 186-187
Ballet der Lage Landen | 89
Ballet van de Opera van Parijs | 37
Ballets Jooss | 37
Beeldende Kunstenaars Regeling (BKR) | 79, 98, 120, 123, 176,
Beeldfabriek (van de SKVR) | 154, 155
Beroepsvereniging Beeldend Kunstenaars Rotterdam Rijnmond | 81
Bezuinigingen & Ombuigingen I, II en III (B&O) | 94
Boaner (Angelika Oei, dansgezelschap, interdisciplinair) | 91
Boulevard van het Actuele Verleden | 58
C'70 (evenement ‘Communicatie '70’) | 57
Calypso (bioscoop, voorheen aan het begin van de Mauritsweg) | 54
Camera Obscura (theatergroep) | 72
Carré (theater Amsterdam) | 68
CBK (zie: Centrum Beeldende Kunst Rotterdam)
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CBK/TENT. | 187
Centrale Eereraad voor de Kunst | 23
Centrum Actuele Muziek | 101
Centrum Beeldende Kunst Rotterdam | 50, 79-81, 149, 158, 160, 164, 169, 171,
177, 187
Chabot Museum | 63, 110, 187
Charlois (deelgemeente) | 100, 140
Cinematheek (in Lantaren/'t Venster) | 106
Citizen Kane (film van Orson Welles) | 55
City Concern (filmvertroner) | 41
Club Rotterdam | 16, 19
Code Culturele Diversiteit | 134
Commissie voor het Kunstbeleid | 28
Commissie-Kramer | 169
Commissie-Van der Vlist | 125
Compagnie Peter Bulcaen (dansgezelschap) | 90
Congres over kunst en politiek (De Lantaren) | 88
Congres voor Kultuur (voorgenomen in 1971) | 55
Conny Janssen Danst (dansgezelschap) | 91
Conservatorium | 29, 30, 89, 131, 134
Continue Tekening (kunstwerk/ happening door Tjebbe van Tijen e.a.) | 113
Corpocinema (kunstwerk/installatie door Tjebbe van Tijen, Theo Botschuyver,
Jeffrey Shaw) | 113, 113
Corpocinema | 113, 113
Cuby & the Blizzards | 62
Culturele Hoofdstad (zie: Rotterdam 2001 Culturele Hoofdstad van Europa)
Culturele Zaken (van de Directie Sociale en Culturele Zaken Rotterdam) |
108-110, 124-125, 127, 154, 157-161, 165-167, 184, 185, 189, 200
Cultuurmakelaar | 126
Cultuurnota | 169
Cultuurplan (Rotterdam) | 130, 158, 164-167, 169, 170, 172, 177, 181-182
Cultuurplan 2009-2012 (advies) | 13, 86, 169-175, 177, 181, 185
Cultuurplan | 170, 175
Cultuurplanadvies 2000-2004 | 129, 169, 181
Cultuurscouts | 126
Danceworks Rotterdam (dansgezelschap) | 90, 92
Dans en bewegingstheater (nota) | 90
Dansnota | 90
De Doelen (kantoren RKS) | 32, 47, 54-55, 58, 59, 114, 188
De Doelen, Concert- en Congresgebouw | 25, 32-33, 45, 47, 50- 51, 55, 58-59,
70, 74, 95, 101, 114, 114, 128, 129, 132, 135, 137, 158, 171
De Eland (podium in Delft) | 61-62
De kunst en de stad (nota) | 13, 108, 109, 122, 126, 184
De Lantaren | 46, 46, 50, 51, 53, 58, 70, 71, 88, 89, 90, 92, 111, 186
De Meiden (toneelstuk van Jean Genet) | 71
De Nieuwe Oogst | 134, 187
De Piece van Lee | 133, 134, 150
De Rotterdamse Kunststichting anno 1983 (nota) | 96, 101-102, 108
De Storm (toneelstuk van Shakespeare) | 65
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De Unie (café-restaurant) | 48, 48, 101, 124, 157, 165, 168-169
De Unie (zaal van de RKS, RRKC) | 48, 101, 107, 124, 128, 156, 157, 165,
168-170, 189
De Unie in Debat (RKS/RRKC) | 165, 167-170, 181, 182
Delfshaven (deelgemeente) | 46, 51, 56, 60, 126
Designprijs | 106, 110
Dienst Gemeentelijke Kunstgebouwen | 32, 33, 37, 51, 53, 66, 71, 80, 83, 88
Dienst Gemeentelijke Musea | 50, 60, 83, 171
Dienst Kunst en Cultuur | 10, 163-166, 168-169, 176, 185, 189, 200
Dienst Stadsontwikkeling | 101
Dienst voor 's Rijks Verspreide Kunstvoorwerpen | 123, 200
Directeurenoverleg | 82, 83, 84, 85, 102, 125, 130, 158, 160
Directie Sociale en Culturele Zaken (gemeente Rotterdam) | 75, 108, 200
Diskus (theatergroep) | 23, 71, 99, 108
Dorus Cabaret (Tom Manders) | 70
Driehoeksverhouding (nota) | 13, 78-79, 82, 83, 85, 86, 87, 88, 94, 110, 176,
184
Dromen van een metropool | 106, 107, 152
Dunya Festival | 124, 126, 131, 132, 187
Dutch Electronic Art Festival | 110
Een bruid in de morgen (toneelstuk van Hugo Claus) | 66
Een nieuwe blik op de museumkwestie (notitie) | 60
Eereraad voor de Muziek | 23
Einstein on the Beach (opera van Philip Glass en Robert Wilson) | 30
Eksit (jongerenpodium) | 56, 145, 145, 186-187
Erasmus Universiteit Rotterdam | 158, 182
Euro 50+ songfestival | 152
Lazarus (theaterproject) | 152
Evengewichtig (van het Penta Theater) | 89
Exploratorium (San Francisco) | 58
Expositiezaal de Doelen (RKS) | 32, 47, 51, 59, 95, 114, 114, 188
Expositiezaal-Zuid (RKS, ook: Zaal op Zuid of Kunstzaal-Zuid) | 44, 44, 51,
59
F Act | 99
Feijenoord (deelgemeente) | 125, 126
Festival aan de Maas | 187
Fikkie (beeld van Joeki Noorlander- Simak) | 112, 112
Film International | 46, 46, 53-54, 56, 58, 78, 83, 85, 95-97, 99-100, 135, 136,
136, 186-187
Filmnota | 58
Filmwerkplaats | 95
Flux-festival | 111
Fluxus | 50, 113
Fonds Bijzondere Projecten | 99
Fotobiënnale Rotterdam | 105, 119
Galerie 't Venster | 46, 51, 56, 57, 60, 78, 120, 120, 186/186-187
Galerie Westersingel 8 | 47, 95, 187
Galeriebeleid | 133, 187
GAR: Gemeentearchief Rotterdam | 36, 186
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Gedichtje (choreografie van Mieke van Hoek bij Werkcentrum Dans) | 92, 92
Gemeentelijke Kunstcommissie voor de Jeugd | 23
Genootschap voor Toonkunst | 16
Grafische Werkplaats | 46, 59, 79, 95, 119
Hal4 | 103, 105
Happenings | 50, 56, 112
Hard Werken | 95, 105, 107, 118, 119
Heer Bokelweg (kantoor RKS) | 189
Heropening Galerie 't Venster (aan de Oude Binnenweg) | 120
Hertenkamp aan het Weena | 47, 47, 68
Het Balkon (toneelstuk van Jean Genet) | 72
Het Liefdesconcilie (theaterstuk van Oskar Panizza) | 72
Het nieuwe museum (lezing, artikel) | 62
Het Oude Westen (woonbuurt) | 64
Het zevende werelddeel (symposium) | 129, 131
Him (sculptuur van Maurizio Cattelan) | 161
HipHopHuis | 134, 151
Histoire(s) du cinéma (filmproductie
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door Jean-Luc Godard) | 98
Historisch Museum Rotterdam | 36, 60, 158, 182, 186-187
Hoek van Holland (deelgemeente) | 100
Hofpleintheater | 104
Hogeschool Rotterdam | 134, 165, 178
Holland Amerika Lijn (vertrekhal) | 105, 109, 154
Holland Festival | 56, 113, 140
Hoogvliet (deelgemeente) | 100
Hotel Atlanta | 36
Hotel Centraal | 38
IJsselmonde (deelgemeente) | 100
Il Grande Miracolo (sculptuur van Marino Marini) | 44
In de wijk gespeeld | 97, 99, 100, 141
Instituut voor de Beeldcultuur | 133, 153
Instituut voor de rijpere jeugd | 22, 23
International Association of Art Cities | 132
International Film Festival Rotterdam (zie ook: Film International) | 41, 187
Internationale Keuze van de Rotterdamse Schouwburg | 153
Introduction à une véritable histoire du cinéma (zie ook: Histoire(s) du cinéma
door Jean-Luc Godard) | 97
Jheronimus Bosch-tentoonstelling | 152
jongRRKC | 167, 182, 187
Kabinet Balkenende II | 170
Kabinet Den Uyl | 77, 79
Kabinet Lubbers I en II | 98, 162
Kabouterbeweging | 50
Kijkkist | 59
Kleine Comedie | 35
Kop van Zuid | 105, 138, 139, 146, 154
Korte Lijnbaan 18c (RKS: Lijnbaanzaal) | 28, 43, 43, 188
Kosmopolis | 134
Kring van Beeldende Kunstenaars R'33 | 42
Kriterion (zaal, in het Groothandelsgebouw) | 157
Kuifje (tentoonstelling) | 60, 119
Kultuurkamer | 16, 17, 35
Kunstacademie | (in Rotterdam, ook de Willem de Kooning Academie) | 29,
30, 62, 139, 165, 178
Kunstbeleid in Rotterdam deel 2 (nota) | 80, 102
Kunstbeleid in Rotterdam. Deel 1 (nota; zie: nota-Riezenkamp)
Kunstbeleid in Rotterdam. Deelnota: Beeldende Kunst | 79
Kunstcentrum 't Venster | 46, 51, 111, 186
Kunstcommissie (van de Stichting Rotterdam 1939) | 16, 35
Kunstenplan (landelijk; kunstenplansystematiek) | 99, 108, 125, 129, 174
Kunsthal (Rotterdam) | 104-105, 110, 173, 187
Kunstzaal-Zuid (zie: Expositiezaal- Zuid)
Kwartier voor vier (choreografie van Niels Christe bij Werkcentrum Dans) |
92, 92
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Lantaren/t Venster (of Lantaren/ Venster) | 95, 96, 102, 104, 106, 110, 128, 173,
181, 183, 186-187
LantarenVenster | 155, 187
Las Palmas (ook LPII of LP2) | 110, 153-154, 166, 187
Laurenskerk, Sint- | 36, 36, 153
Licht (in het Lijnbaancentrum) | 117
Lijnbaancentrum | 51, 53, 58, 60-62, 78, 79, 84, 95, 96, 115, 116, 117, 118, 119,
183, 186-187
Lijnbaanzaal | 28, 43, 43, 67, 186
LPII of LP2 (zie: Las Palmas)
Lumièrebioscoop (Kruiskade) | 41
Luxor Theater (Kruiskade, ‘Oude’ Luxor) | 22, 27, 29, 32-33, 37-38, 41, 41,
50, 68, 68, 70, 104, 158, 186-187
Luxor Theater (Posthumalaan/ Wilhelminapier, ‘Nieuwe’ Luxor) | 110, 153,
158, 187
Maatschappij Groote Schouwburg NV | 25-26, 35, 35, 171-172
Magazijn (uitagenda) | 69
Maritiem Museum ‘Prins Hendrik’ | 16, 33, 55, 56, 60, 63, 186-187
Maritiem Museum Rotterdam | 63, 158, 187
Mauritsweg 35 (kantoren RKS, Bureau RRKC) | 48, 48, 101, 189
MED URBS VIE | 128, 131, 132, 187
Meekers (ook: The Meek, dansgezelschap) | 91
Metropolis Festival | 56, 145, 187
Mickery Theater | 71
Ministerie van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk werk | 50, 51, 79, 98, 200
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap(pen) | 18, 20, 21, 43, 58,
123, 169, 200
Ministerie van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen | 18, 20, 43, 123
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Cultuur (WVC) | 91, 98, 110,
129-130, 162
Mood Engeneering Society (MES) | 111
Motel Mozaïque | 153
Motorrr... (in het Lijnbaancentrum) | 116
Multicultureel Kunstbeleid (nota) | 13, 126, 129, 130, 132, 133, 134, 178, 184
Museum Boijmans Van Beuningen | 10, 152, 158, 161, 162, 173, 174, 187, 200
Museum Boymans | 16, 21, 22, 23, 36, 42, 186
Museum Boymans-van Beuningen | 56, 60, 63, 79, 98, 101, 104
Museum Park Festival | 110
Museum Rotterdam (zie: Historisch Museum Rotterdam) Museum van Oudheden
| 36, 186
Museum voor Land- en Volkenkunde | 16, 33, 60, 62, 63, 104, 109, 127, 132,
186-187
Museumpark 22, 36, 55, 63, 104, 110 Museumplan | 56, 59, 62-64, 84, 179
Museumplan | 55, 56, 59, 63, 179
Musica (wijkgebouw in Overschie) | 141
My Fair Lady (musical) | 29, 68, 68
Na de Storm (herdenkingsspel door W.A. Wagener) | 65
NAi, Nederlands Architectuurinstituut 63, 104, 106, 110, 187
Nationaal Fotorestauratie Atelier | 110
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Nationaal Historisch Museum | 64
Natuurhistorisch Museum Rotterdam22, 63, 104
Nederlands Ballet | 89
Nederlands Filmmuseum | 55, 153-154
Nederlands Foto Instituut | 106, 110, 119, 153
Nederlands Fotomuseum | 106, 110, 154, 155, 187
Nederlandse Kunststichting | 18
Nederlandse Opera | 31, 72
New Pop Festival | 56, 145, 145
Nieuw Rotterdam (advies) | 106
Nieuw Rotterdams Toneel | 22, 66, 71, 79
Nighttown | 100, 105, 156, 173, 187
Nixon in China (opera van John Adams) | 72
Nota-Riezenkamp (Kunstbeleid in Rotterdam. Deel 1) | 74, 76-82, 84-87, 102,
109, 126, 177, 184
Om los te lopen (choreografie van Hans Tuerlings bij Werkcentrum Dans) | 92,
92
Ommoord (stadsdeel in deelgemeente Prins Alexander) | 100
Onafhankelijk Toneel (ook: Studio's Onafhankelijk Toneel) | 23, 71, 90-91, 99,
108, 187-188
Ons Huis | 46, 46, 51, 57, 186
Ontwikkelingsbedrijf Rotterdam (OBR) 128
Openluchttheater Dijkzigt | 22, 33
Opera Ballet | 89
Overleg Beeldende Kunst | 79
Overleg Orgaan Rijnmondgemeenten | 123
Overschie (deelgemeente) | 100
Park (bij de Euromast) | 61, 62
Paviljoen Van Beuningen-de Vriese (Museum Boijmans Van Beuningen) | 104
Penta Theater | 89, 90, 92
Perspektief (galerie en tijdschrift) | 119
Phenix Foundation | 133
Piccolo Theater | 40, 40, 54, 72, 103
Pierre Bayle Lezing | 164, 167, 181-182
Pierre Bayle Prijs | 164, 167, 181-182
Pleinconcerten | 27, 32
Poetry in het Park | 126-127, 130, 144
Poetry International | 53-54, 56, 58, 78, 95-96, 98, 100, 102, 126, 130, 135, 135,
143, 186-187
Pol (opera van Jos Thie, Antoine Uitdehaag, Herman van Veen e.a.) | 72
Pop art | 56, 114
Poppark (later: Metropolis Festival) | 145, 187
Post van Ophem, Melanie | 178, 189
Preken voor andermans parochie | 152
Pressiegroep | 54
Pressienota | 54
Prins Claus Fonds | 52
Proco (project coördinator) | 64
Propo-secretariaat (Proza en Poëzie) | 53

Gepke Bouma, Een gezond en opgewekt kunstleven. Een studie in kunstbeleid te Rotterdam (1946-2011)

Provadya | 61
Provincie Rotterdam (stadsprovincie) | 123
Provo | 50-51, 56, 61, 112
Publieksorganisatie (sectie RKS) | 25
Pygmalion (toneelstuk van George Bernard Shaw) | 68
R.K.S. (Rotterdamse Kunststichting) | 26, 33, 41
R'88 (zie: Rotterdam'88 De stad als podium)
R'95 grenzeloze stad (ook: R'95) | 128, 129
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