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C2

NRCHANDELSBLAD CULTUREEL SUPPLEMENT

Onderzoek

DONDERDAG 28 NOVEMBER 2013

C3

NRC en bezuinigingen

Onderzoek Cultuurbezuinigingen
Bezuinigingen en ontslagen troffen zo’n honderd Nederlandse
presentatie-instellingen voor beeldende kunst. Zestien zijn
gestopt, zeker vijftig gaan door. De resultaten van het tweede
NRC-onderzoek naar de gevolgen van de bezuinigingen.

Dit is het tweede onderzoek dat NRC Handelsblad heeft gedaan naar de impact van de overheidsbezuinigingen op
cultuur en de wijze waarop culturele instellingen die opvangen. Op 12 september werd het eerste onderzoek onder
ruim honderd middelgrote en kleine toneel-, dans- en muziekgezelschappen gepubliceerd. Daaruit bleek dat 11 gezelschappen stoppen en 37 gezelschappen minder of zelfs
geen nieuwe producties meer gaan maken. Bij 39 groepen
waren arbeidsplaatsen geschrapt.

Entree
Bianca Stigter

Kaas met de geur
van kunstenaars

A

ls er een prijs zou zijn voor het vieste
kunstwerk, dan zou die mogen gaan naar
het project Selfmade van de Amerikaanse
Christina Agapakis en de Noor Sissel Tolaas. Zij
maakten kaas waarbij de bacteriën die nodig zijn
om de melk in kaas te veranderen afkomstig waren van mensen, uit diverse lichaamsdelen die
normaal al als kaas kunnen ruiken. Malariamuggen worden in Afrika tegenwoordig misleid met
Limburgse kaas...
Voor Selfmade doneerde schrijver Michael Pollan
bacteriën uit zijn navel, microbioloog Ben Wolfe
haalde ze van zijn tenen en tentoonstellingsmaker Hans Ulrich Obrist uit zijn neus. Kunstenaar
Olafur Eliasson stond een traan af. Volgens de
makers ruiken de kazen naar de lichaamsgeur
van de donateurs.
De kazen zijn te zien en te ruiken (maar niet te
proeven) op een tentoonstelling over synthetische biologie in de Science Gallery van Trinity
College in Dublin getiteld Grow Your Own – Life After Nature. Daar zijn nog wildere plannen te zien,
zoals een vrouw die een dolfijn baart, muizen die
genetisch materiaal van Elvis bevatten en goud
dat door bacteriën is gemaakt.
Exposities met zulke ‘biokunst’ zijn hot. In Nederland is er nu onder meer een te zien in het
Nieuwe Instituut in Rotterdam. Daar ligt met
spinrag versterkte mensenhuid en van slakkenpoep gemaakt linoleum.
De grote vraag bij dit soort projecten is of ze waar
zijn of waar kunnen worden. Meestal worden uitvoerbare en onmogelijke projecten op precies
dezelfde wijze gepresenteerd, vermomd als wetenschap of design. ‘Biodesign’ is zelfs de naam
van de tentoonstelling in Rotterdam. Maar de bezoeker wordt meestal niet wijzer gemaakt over
welk project nu mogelijk is en welk niet. Met de
middelen van de kunst kun je de meeste mensen
van alles wijsmaken. Kunstenaars zijn meesters
van de illusie. De verbeelding snelt de wetenschap meestal nogal vooruit – Lucianus beschreef de eerste maanreis in 79 na Christus en
toen duurde het nog bijna 2.000 jaar voor we er
echt heen gingen. Voor zelf vliegen blijft het nog
steeds bij dromen. Ik herinner me de opwinding
toen twee jaar geleden een filmpje op internet
verscheen waarin een man echt leek te kunnen
vliegen. Een dag later bleek het een hoax van kunstenaar Floris Kaayk. Diepe teleurstelling, geweldig kunstwerk.
Kunstenaars mogen kwakzalvers zijn, wetenschappers en ontwerpers niet. Of we van de nu zo
trendy samenwerkingen veel moeten verwachten, weet ik niet. Wetenschappers zien de bemoeienis van kunstenaars misschien vooral als
mooie pr, kunstenaars als een handig rookgordijn voor hun illusies. Dat de ideeën van kunstenaars door wetenschappers en vormgevers worden opgepikt en uitgevoerd, lijkt me een te simpel model. Wetenschappers en ontwerpers verzinnen juist zelf vaak dingen waar de kunstenaars
nooit op zijn gekomen. In sciencefictionfilms zag
je bijvoorbeeld heel vaak beeldtelefoons, maar
mobiele telefoons alleen in Star Trek. Van mensenkazen had ik nog helemaal nooit gehoord.

Bianca Stigter is redacteur cultuur

Kunst presenteren
tegen de klippen op
Door Claudia Kammer en Daan van Lent

O

ndanks de bezuinigingen
op de cultuur blijven veel
kleine beeldendekunstinstellingen in Nederland optimistisch. Zestien stopten,
maar daarvan proberen vijf
een doorstart te maken. Zeker vijftig instellingen zijn hoopvol over hun toekomst.
Dit blijkt uit een onderzoek van NRC
Handelsblad onder 84 zogenoemde presentatie-instellingen zoals expositieruimtes, kunstuitlenen en kunstenaarsinitiatieven en ateliers, zoals De Appel in Amsterdam, Stroom in Den Haag of Witte de With
in Rotterdam. Het is een categorie die valt
tussen de musea (met een eigen collectie)
en de galeries (die kunst verkopen) in. Ze
vormen een schakel tussen vernieuwende
kunstenaars en het publiek. 59 instellingen deden uiteindelijk mee aan ons onderzoek.
Tot 2013 kregen elf presentatie-instellingen structurele subsidie van het Rijk; nu
zijn dat er zes. Het Mondriaan Fonds vangt
een deel van de afvallers op, maar heeft
minder budget te verdelen dan vroeger.
Het Fonds geeft negentien instellingen in
2014 en 2015 steun. Ook bij gemeenten en
provincies zijn de subsidies teruggeschroefd. Zeker 3.350 kunstenaars kregen
volgens de 59 ondervraagde instellingen
afgelopen jaar de kans nieuw werk te maken, hun werk aan publiek te tonen of in
discussie te gaan met collega-kunstenaars
en publiek.
Meer nog dan bij andere kunstdisciplines hebben de presentatie-instellingen
moeite om uit te leggen wat ze doen. Ze
zijn vaak gericht op kunst die een breed
publiek moeilijk begrijpt. „Ik zie musea als
supermarkten, met een groot aanbod van
bekende producten. Zij kunnen verheffing
met entertainment combineren”, zegt
Ann Demeester van De Appel. „Wij zijn
kleine speciaalzaken met producten die je
ergens anders niet kunt krijgen. Wij doen
soms rare, uitzonderlijke dingen.” Dat
maakt een beoordeling lastig, denkt Demeester: „Met alleen cijfers kom je er niet.
Onze impact is indirect. We tonen kunst
die functioneert als katalysator, die mensen helpt om gelaagd te denken over de
complexe samenleving.”
Gezamenlijk trekken de onderzochte instellingen volgens eigen opgave zo’n
630.000 bezoekers (exclusief de 175.000
van de Kunsthal in Rotterdam, de grootste
kunstruimte zonder eigen collectie), een
aantal dat het Stedelijk Museum in Amsterdam pas dit jaar voor het eerst haalde.
De meeste presentatie-instellingen vinden bezoekers belangrijk voor hun toekomst: driekwart onderneemt activiteiten
om nieuw publiek te trekken. Veel van de
beeldendekunst instellingen die in eigen
huis maar een paar duizend bezoekers
ontvangen, zeggen veelvouden daarvan

op andere manieren in aanraking met
kunst te brengen. Door projecten in de
openbare ruimte bijvoorbeeld. Of door activiteiten in het buitenland. BAK in Utrecht
trekt zo’n 12.000 bezoekers, maar zegt in
2012 700.000 mensen bereikt te hebben
met projecten op de Gwangju Biënnale in
China en in het Palais de Tokyo in Parijs.
Defne Ayas, directeur van het Rotterdamse
Witte de With, pakt tijdens een gesprek
een Chinees tijdschrift. „Deze glossy heeft
1 miljoen abonnees. Die zien daarin dit
stuk over onze expositie van AA Bronson.
Witte de With wordt met naam genoemd,
als Rotterdam-based. Hoe kwantificeer je
de impact daarvan voor de gemeente?”
Subsidieslurpers zijn de presentatie-instellingen niet. Van het Rijk krijgen ze in
2013-2016 jaarlijks 2,4 miljoen euro. Het
Mondriaan Fonds heeft voor 2014 en 2015
2,7 miljoen euro toegekend aan negentien
instellingen. En de instellingen die aan dit

Kleine speciaalzaken zijn
wij, musea moet je zien
als kunstsupermarkten
onderzoek hebben deelgenomen krijgen
structureel 9,8 miljoen euro per jaar van
provincies en gemeenten.
Dat komt neer op jaarlijks 13 miljoen euro, minder dan twee belangrijke hedendaagse kunstmusea als het Stedelijk in Amsterdam en het Van Abbe in Eindhoven (bij
elkaar zo’n 16 miljoen euro subsidie) per
jaar ontvangen.
60 procent van de instellingen geeft aan
nu minder subsidie te ontvangen dan voor
2013, of zelfs helemaal niets meer. De helft
heeft bezuinigd: door personeel te ontslaan, de eigen ruimte op te geven, minder

AFVALLERS

11 instellingen echt
gestopt, 5 starten door
Zeker elf beeldendekunstinstellingen
zijn na de bezuinigingen met hun activiteiten helemaal gestopt. Dat zijn De Paviljoens (Almere) , CBK Utrecht, CBK
Dordrecht, AkkuH (Hengelo), Lokaal 01
(Breda), TAG (Den Haag), Argument
Vertoningsruimte (Tilburg), P.Art of your
life (Zwolle), New Art Space Amsterdam, CBK West-Brabant en Krabbedans (Eindhoven). Vijf instellingen pogen een doorstart te maken. Dat zijn
TAC (Eindhoven), Media Art Friesland
(Leeuwarden), Moira Expositieruimte(Utrecht), CBK Den Bosch (nu Bart op
het Web) en Retort Art Space (A’dam).

activiteiten te programmeren of projecten
langer te laten doorlopen.
Veel personeel hebben ze niet: de 59
deelnemers aan het onderzoek melden samen nog 156,8 voltijdbanen te hebben, die
worden ingevuld door meer mensen (parttimers). Het aantal ontslagen was relatief
hoog: dit jaar verdwenen er 37,1 fte’s. 21 instellingen hebben niemand in vaste dienst.
Ooit begonnen veel van de instellingen als
initiatief van kunstenaars en vrijwilligers,
nu keren ze daar weer naar terug.
Elf instellingen zagen het niet meer zitten of zijn over de kop gegaan. In Zwolle
opende Pim Trooster deze maand de laatste tentoonstelling in P.Art of your life, dat
hij 19 jaar geleden begon. De gemeente
stopt met de subsidie van 20.000 euro per
jaar, zijn bedrijfssponsor betaalt de huur
niet meer. Hij is pessimistisch. „Het is ridicuul om te verwachten dat het bedrijfsleven de taken van de overheid overneemt
als het gaat om ondersteuning van experiment en laboratoriumkunst.”
Om de afhankelijkheid van overheden te
verminderen, zijn negen op de tien beeldendekunstinstellingen hard op zoek naar
alternatieve inkomstenbronnen.
De directeuren van De Appel en Witte de
With boden zich vorige maand in een performance van kunstenaar Alexandra Bachzetsis op ironische wijze ‘te koop’ aan tijdens een benefietavond in Chinees restaurant Sea Palace in Amsterdam. Demeester
en Ayas vertelden om beurten over zichzelf. Daarna gingen ze dansen, eerst
schuchter in hun eentje. Maar allengs kwamen ze los. Het publiek – verzamelaars, galeriehouders, kunstenaars – sprong op het
podium. Daarna kon er geboden worden
op een video van de performance en een
bezoek van de directeuren. Opbrengst:
4.500 euro. De benefietveiling, waarvoor
kunstenaars tegen een vergoeding van 15
procent werken ter beschikking stelden,
leverde inclusief verkoop van dinertafels
ruim een ton op voor de twee instellingen.
De kosten moeten daar nog van af.
Driekwart van de presentatie-instellingen is actief op zoek naar sponsors of mecenassen. Dat gaat moeizaam.
De concurrentie van musea en orkesten
is groot. „We werken allemaal mee aan een
bewustwordingscampagne onder de private partijen, maar vooralsnog geldt het
winner takes all-principe. De groten halen
het een en ander binnen en de kleineren
maar weinig”, zegt Mariëtte Dolle van Tent
in Rotterdam.
Het optimisme dat overheerst bij de instellingen komt niet voort uit hoop dat
overheden bijdraaien. Ongeveer eenderde
verwacht dat er na de gemeenteraadsverkiezingen nieuwe bezuinigingen aankomen. Maar de overlevingsdrang en het geloof in de eigen kracht is groot. Jacqueline
Heerema van Satellietgroep in Den Haag:
„Tijden, politiek en economie veranderen,
bevlogenheid en kwaliteit niet.”

19
630.000
bezoekers trekken 59 beeldendekunstinstellingen jaarlijks

procent van de 194 voltijdsbanen is geschrapt
als gevolg van de
bezuinigingen

33
beeldendekunstinstellingen verwachten
meer bezuinigingen op kunsten

4 Overlevings-

methodes
1

Zelf geld verdienen
Iedereen is druk op zoek naar geld,
maar makkelijk is dat niet.
Wel of geen toegangskaartjes verkopen?
Een deel van de presentatie-instellingen
aarzelt nog, want het kan de drempel voor
nieuwe bezoekers verhogen. Bij MU in
Eindhoven is de knop om. „We vroegen
eerst een vrijwillige donatie, maar nu heffen we 3 euro entreegeld voor iedereen boven de 18 jaar”, vertelt directeur Angelique
Spaninks.
En dit is niet de enige manier waarop de
instelling, die subsidie krijgt van Rijk, provincie en gemeente Eindhoven, voldoet
aan het vereiste van het ministerie van
OCW om 17,5 procent ‘eigen inkomsten’ te
werven. MU verdient ook geld met sponsors, educatieve programma’s, een webshop, adviesklussen en gastcuratorschap.
Ook de andere presentatie-instellingen
steken veel energie in het vinden van geld.
Plaatsmaken in Arnhem opende in 2010
een eigen galerie. „Van kunstenaarsinitiatief zonder winstoogmerk naar keihard
commercieel dus”, zegt artistiek leider Inge Pollet. Plaatsmaken neemt ook opdrachten aan van derden, zoals het organiseren van symposia. „Eigenlijk nemen we
veel aan, als het maar met beeldende
kunst te maken heeft, haalbaar is in de tijd
en goed verdient.”
Kunstencentrum Signe in Heerlen verdient wat geld met het realiseren van
muurschilderingen in de openbare ruim-

te, in opdracht van gemeenten. „In plaats
van het inhuren van reinigings- of schildersbedrijven hebben wij de opdracht gekregen om op een kunstzinnige manier
tunnels en viaducten op te knappen”, zegt
directeur Floor van Dijk. Andere instellingen, zoals het CBK Zeeland, geven bedrijven advies over de aankoop van kunstwerken en adviseren gemeenten bij de inrichting van de openbare ruimte.
Sponsors werven blijkt niet makkelijk
voor presentatie-instellingen. De concurrentie met grotere, beter zichtbare culturele instellingen, zoals musea en orkesten,
is groot. Wat vaak nog wel lukt, is het lospeuteren van een bijdrage in natura. Zo
krijgt Printroom in Rotterdam goedkope
ruimte van een woningbouwcorporatie en
NP3 in Groningen kreeg van een fabrikant
karton voor een geluidskunstwerk.
Veel presentatie-instellingen geven cursussen. W139 in Amsterdam heeft het verzamelaarsprogramma Binnen Handbereik
opgezet, Witte de With in Rotterdam en
De Appel in Amsterdam verzorgen samen
een ‘spoedcursus’ hedendaagse kunst.
Kunstverein in Amsterdam heeft betalende leden. Die betalen 50 euro per jaar
(of 500 euro per jaar als gold member) en
krijgen voorrang bij evenementen, korting
op publicaties en een paar keer jaar een
uitnodiging voor een speciaal evenement.
V2 in Rotterdam wil ook donateurs aan
zich binden, maar op een andere manier:
via een endowment fund (vermogensfonds)
met bijbehorend programma.
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50
beeldendekunstinstellingen zijn zeker of hebben goede hoop dat ze
over vijf jaar nog bestaan

Nieuwe bezoekers trekken
Meer bezoekers trekken, dat moet.
„Maar een biertent gaat te ver.”
In een voormalige McDonald’s aan de Grote Markt in Haarlem organiseerde directeur Jarig Dürst Britt van Nieuwe Vide vorig jaar met vijf kunstenaars een videotentoonstelling over de relatie tussen mens en
voedsel. 2500 mensen kwamen kijken,
terwijl Nieuwe Vide in zijn eigen ruimte
aan de rand van de stad jaarlijks met zes of
zeven tentoonstellingen 3000 mensen
trekt. „Het heeft alles met de locatie te maken, ik wil nu tijd en geld vinden om op
meer onverwachte plekken op te kunnen
duiken”, zegt Dürst Britt.
Meer hedendaagse kunstinstellingen
zoeken nieuwe plekken om kunst te laten
zien. NP3 in Groningen groeide van
10.000 bezoekers in 2011 naar meer dan
30.000 dit jaar, na de opening van een
tweede expositieruimte van 500 vierkante
meter in de binnenstad. Daarnaast trekt
NP3 de aandacht van passanten met interactieve kunst in een door Koolhaas ontworpen bushalte, een etalage en een altijd
geopende, gratis toegankelijke tuin. „Daar
brengen we ongeveer 100.000 mensen in
aanraking met beeldende kunst”, zegt zakelijk directeur Zwaan Ipema.
Nest begon eind 2007 in Den Haag en
haalt met zo’n 8.000 bezoekers nu het
dubbele van wat het in 2009 aan bezoek
ontving. Op beurzen en festivals waar Nest
presentaties houdt, komen daar nog eens

zo’n 30.000 bezoekers bij. „En er is een
nog veel groter publiek dat onze activiteiten volgt via sociale media en NestTV”,
zegt directeur Eelco van der Lingen.
Kunsthuis Syb in Beetsterzwaag, dat
kunstenaars uit binnen- en buitenland een
residency biedt om werk te maken, wil
juist meer publiek trekken uit de eigen regio. Syb geniet vooral landelijke bekendheid. „We sluiten ons aan bij regionale evenementen als Praalwagendag op Koningsdag, de Dag van de Kunst en Open Monumentendag”, zegt Annelie Musters. „Vanaf
2014 doen we in de zomermaanden de
deuren open voor buitenlandse kunstenaars die een project doen over het NoordNederlands landschap of de Friese cultuur.” De Twentse Kunstvereniging
Diepenheim en het Noord-Hollandse
Kunstfort Vijfhuizen proberen in overleg met natuurorganisaties opgenomen te
worden in fiets- en wandelroutes.
Voor Arjon Dunnewind van Impakt ,
dat zich sinds 1988 in Utrecht profileert
met een festival over Nieuwe Media, is er
een grens aan popularisering. „Wij zijn
heel erg gericht op bezinning op de nieuwe
mediacultuur. Daarmee is het lastig een
groot publiek te bereiken. Het aantal van
5.000 bezoekers dat we nu trekken, is
voor verbetering vatbaar. Daar hebben we
plannen voor. Maar een drang naar groter
publieksbereik moet niet resulteren in het
omvormen van je festival tot een festival
met popmuziek en een biertent. Dat moeten wij blijven uitleggen aan de politiek.”
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Belangrijk voor meer dan 3.350 kunstenaars
Wat bieden de 59 beeldende kunstinstellingen kunstenaars aan:

Methodes
Voor dit onderzoek heeft NRC Handelsblad contact gezocht met 84
beeldendekunstinstellingen in Nederland. Daarbij is gebruikgemaakt van het ledenbestand van brancheorganisatie De Zaak Nu, de
lijst van aanvragers voor een rijkssubsidie voor presentatie-instellingen in het kader van de basisinfrastructuur en gegevens die beschikbaar zijn gesteld door het Mondriaan Fonds. 59 instellingen
hebben een beantwoorde vragenlijst ingestuurd. Met 17 van die instellingen zijn gesprekken gevoerd, op locatie en telefonisch.
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Samen projecten opzetten
Wie samenwerkt kan meer.
Daarom doen instellingen het veel.
Partners zoeken en samen de kosten delen. De meeste kunstprojecten worden op
die manier gerealiseerd. Opvallend is dat
de presentatie-instellingen vooral lokaal
en internationaal samenwerken, maar
minder vaak in nationaal verband.
Voor If I Can’t Dance I Don’t Want To
Be Part Of Your Revolution is samenwerking „de modus operandi”, meldt de
directie. Binnen Amsterdam werkte de instelling mee aan de oprichting van een Performance Platform. Onder de partners in
het buitenland zijn grote namen als het
MoMA in New York, het Reina Sofia in Madrid en Tate Modern in Londen.
In Rotterdam hebben de kunstinstellingen in de Witte de Withstraat zich verenigd
in Kunstblock. Deze stichting moet niet alleen de onderlinge samenwerking tussen
Witte de With, Tent, Showroom MAMA, V2 en Worm bevorderen, maar moet
ook zorgen dat bewoners en ondernemers
in de straat meedoen aan kunstprojecten.
Ook in andere steden werken de kleine

kunstinstellingen intensief samen. In
Utrecht hebben Academiegalerie, BAK,
Casco, Expodium, Fotodok en Impakt
zich verenigd in BK-NU. In Arnhem heeft
Plaatsmaken 22.500 euro extra subsidie
van de gemeente gekregen om ‘aanjager
en bruggenbouwer’ te zijn binnen het Platform Beeldende Kunst Arnhem. In Den
Haag heeft Stroom een voortrekkersrol.
Directeur Arno van Roosmalen coördineert het overleg met andere kunstinitiatieven in Den Haag, zoals Nest, 1646 en
Satellietgroep. Daarnaast is hij voorzitter
van De Zaak Nu, de belangenorganisatie
van Nederlandse presentatie-instellingen.
Steeds vaker zoeken presentatie-instellingen partners in de wetenschap. Expoplu in Nijmegen werkt samen met de Radboud Universiteit, hogeschool Artez en
kunstacademie Sint Joost in Breda. MU in
Eindhoven werkt samen met de Universiteit van Tilburg, Sint Lucas, Fontys en de
Design Academy. „Die samenwerking
komt in de eerste plaats voort uit inhoudelijke motieven. Vanuit de inhoud kijken we
of we het ook financieel aantrekkelijk kunnen maken”, zegt directeur Angelique
Spanink van MU.
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Schrappen in vaste lasten
Flexibel blijven is belangrijk. „Het
geld moet niet vastzitten in stenen.”
In 2012 heeft het Utrechtse Expodium zijn
tentoonstellingsruimte gesloten. De drie
kunstenaars die in dienst waren, zijn als
zzp’er doorgegaan. De stichting is nu een
collectief. „Wij doen nu projecten voor
derden onder de noemer van Expodium
en halen daar ons geld mee op”, zegt Bart
Witte. Dat is een ingrijpende verandering,
want tussen 2003 en 2012 kreeg Expodium
van de gemeente 160.000 tot 250.000 euro subsidie voor projecten over stedelijke
ontwikkeling en de rol die kunst daarbij
kan vervullen. „We hebben die white cube
daarvoor niet nodig, wel een projectruimte in die wijken”, zegt Witte. Het voordeel:
er zijn geen vaste kosten meer als huur en
salarissen. „Ons doel is om zo min mogelijk afhankelijk te zijn van subsidies, we
zijn er klaar mee.”
Expodium heeft zich zo in extreme mate
geflexibiliseerd, zoals anderen dat ook – al
of niet gedwongen – doen. Fotodok, makers van tentoonstellingen met fotodocumentaires, heeft voor het eerst structurele

subsidie – jaarlijks 75.000 euro van
Utrecht – en vijf maanden per jaar een eigen ruimte, na jaren van steeds wisselende
expositieruimtes. „Maar we willen flexibel
blijven. Het geld moet niet vastzitten in stenen of in fte’s”, zegt Femke Lutgerink. Dus
blijven de vier vaste mensen als zzp’er werken en wordt niet verder dan een jaar
vooruit gepland. „Onze programmering
loopt parallel met de financiering.”
Bij anderen is de omschakeling drastischer en afgedwongen door een groot verlies van subsidies. V2 in Rotterdam, een interdisciplinair centrum voor kunst en
technologie, zag in 2013 zijn subsidie gehalveerd worden. „We hebben ruimte afgestoten, de technische infrastructuur uitbesteed en het aantal fte’s gehalveerd naar
acht”, zegt Alex Adriaansens.
Zo verdwijnen bij veel instellingen de
vaste, soms gesubsidieerde krachten en
worden ze meer afhankelijk van vrijwilligers of zzp’ers. Het is improviseren, wil
Katja Diallo van Noordkaap in Dordrecht
duidelijk maken. „Wij zijn van een jaaromzet van 220.000 euro teruggegaan naar
een omzet van 47.000 euro. En toch bestaan we nog. Rara, hoe kan dat?”

Advertentie

Speciale cadeau-editie tijdelijk
spectaculair in prijs verlaagd!

De Hongerspelentrilogie
Wie kent De hongerspelen nog niet? Het is dé successerie die sinds de verfilming van
het eerste deel vorig jaar niet meer weg te denken is uit de bestsellerlijsten.
En nu deel twee in de bioscopen draait, lijkt het succes alleen maar groter te
worden. Jong en oud geniet van deze meeslepende fantasy-reeks die zich bijna
niet in woorden laat vatten.
Speciaal voor deze feestdagen is de speciale cadeau-editie (gebonden boeken in
cassette!) van de complete trilogie tijdelijk in prijs verlaagd. Een uitgelezen kans
om deze boeken cadeau te doen aan uw kind, kleinkind of gewoon aan uzelf.

3 boeken
Normaall 49,99
tijdelijk slechts

29 99
Bestel op nrclux.nl/boeken

Kunst en honing voor Den Haag
Haagse kunstinstelling
Ook zonder rijkssubsidie wil Stroom
in Den Haag meer zijn dan een
expositieruimte. „Onze projecten
draaien om de hedendaagse stad,
zoals het debat over ruimtelijke
ordening en sociale cohesie.”
Door Claudia Kammer

S

troom in Den Haag wil geen gesloten kunstplek zijn, maar
steekt veel tijd en energie in het
betrekken van het stedelijke publiek bij kunstprojecten. Dat die
inspanning ook geld kan opleveren, bleek tijdens een recent project met
het Franse kunstenaarscollectief Parti Poétique van kunstenaar Olivier Darné.
Samen ontwikkelden ze de Honing
Bank, een kunstproject om de bijenstand
in Den Haag te versterken. Mensen konden
een Bijenspaarrekening openen en geld inleggen (minimaal 10 euro), waarbij ze dividend uitgekeerd kregen in de vorm van honing. Het ingelegde kapitaal werd besteed
aan het kweken van koninginnen en bijenvolken (in artistiek vormgegeven bijenkorven in een ruimte bij Stroom). Bedrijven
konden voor 750 (non-profit) of 1.500 euro
een bijenvolk adopteren. De medewerkers
van het adopterende bedrijf kregen een
imkeruitrusting en een training van een
professionele imker.
Het project, een voorbeeld van crowdfunding, werd een daverend succes: Meer
dan 1.000 mensen openden een Bijenspaarrekening, het streefbedrag van
45.000 euro werd ruimschoots gehaald,
en er werden 20 bijenvolken gekweekt
waarvan er 9 werden overgedragen aan bedrijven, zoals de biologische supermarkt
Ekoplaza.
De opbrengst ging niet naar Stroom zelf,
maar naar het kunstproject. Het leverde
Stroom wel goede pr op. Bij een volgende
subsidieronde kan dat van belang zijn.
Want naast eigen inkomsten kijken subsidiegevers ook steeds meer naar bezoekersaantallen en maatschappelijk draagvlak.
Stroom vroeg in 2012 tevergeefs structurele rijkssubsidie aan. De Raad voor Cultuur schreef in het advies aan het ministerie dat Stroom een van de zes beste presentatie-instellingen in Nederland was en in de
periode 2013-2016 jaarlijks 200.000 euro
subsidie moest krijgen.
Maar staatssecretaris Halbe Zijlstra
(OCW, VVD) volgde het positieve advies
niet, omdat Stroom net onder de eigen inkomstennorm zat die het ministerie had
vastgesteld. Stroom moest in 2010 en 2011
gemiddeld 17,5 procent van zijn begroting
zelf verdiend hebben om in aanmerking te
komen voor nieuwe subsidie. Uit de boekhouding bleek dat Stroom 1,1 procent tekortkwam. De eigen inkomstennorm was
een ‘knock-out’-criterium: een instelling
die eronder zat, kreeg geen subsidie, dus
ook Stroom niet.
„Formalistisch”, noemde Stroom-directeur Arno van Roosmalen de opstelling van
staatssecretaris Zijlstra destijds. De direc-
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Kunstenaars kweken bijenvolken in kunstinstelling Stroom. De bijen zijn in Den Haag uitgezet; bezoekers konden investeren en kregen honing als rente.

Bedrijven
konden een
bijenvolk
adopteren.
Medewerkers
kregen een
training van
een echte
imker

teur ging „door een achtbaan van emoties”
en deed zijn uiterste best om de cijfers te
weerleggen. „Het probleem was”, zegt hij
nu, „dat wij sommige inkomsten, zoals
sponsoring in natura, niet hadden meegerekend. Ook deden wij in 2010 en 2011 een
meerjarig project waarvoor we in 2009 al
heel veel fondsen hadden binnengehaald.
Dat geld telde in 2010 en 2011 niet meer
mee.”
Maar de ambtenaren van het ministerie
wilden niet meer overstag. De subsidie
ging naar een andere presentatie-instelling, Noorderlicht in Groningen. Het was
een klap, maar betekende niet het einde
van Stroom.
„In de jaren voor 2013 kregen we ook
geen rijkssubsidie”, zegt Van Roosmalen.
„Maar we vonden dat we er op inhoudelijke gronden aan toe waren. Toen we dat

geld niet kregen, bleef de gemeente ons gelukkig steunen. Wel krijgen we net als andere culturele instellingen in Den Haag
minder dan in voorgaande jaren. We hebben zo’n 4 ton bezuinigd op onder meer
huisvesting, personeel en programmering.”
Stroom, in 1989 in het leven geroepen als
Haags Centrum voor Beeldende Kunst,
ontvangt van de gemeente Den Haag 1,9
miljoen euro per jaar. Een deel van dat geld
is voor het uitvoeren van de gemeentelijke
taken die Stroom van oudsher heeft, zoals
het ondersteunen van kunstenaars met
subsidies, het bijhouden van een documentatiecentrum over de circa 800 kunstenaars in Den Haag en het bemiddelen bij
het verdelen van atelierruimte.
Ook het Mondriaanfonds, het Stimuleringsfonds voor de Creatieve Industrie en

de Stichting Doen geven bijdragen aan
Stroom. Na het slechte nieuws over de
rijkssubsidie meldden zich ook enkele particuliere gevers. Alles bij elkaar heeft
Stroom een budget van zo’n 2,5 miljoen euro, waarvan 6 ton wordt doorgesluisd in de
vorm van subsidies aan kunstenaars.
In de beginjaren had Stroom geen eigen
tentoonstellingsruimte. „Maar wij zijn
nooit een instelling geweest die er alleen
maar was om ergens in opdracht een
kunstwerk te plaatsen”, zegt Van Roosmalen. „We hebben altijd vragen gesteld en
een onderzoekende houding gehad. Onze
projecten draaien om de hedendaagse
stad. Vraagstukken die te maken hebben
met bijvoorbeeld ruimtelijke ordening en
sociale cohesie. Kunst heeft in potentie een
veel groter maatschappelijk belang dan nu
gerealiseerd wordt.”

