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Samenvatting 
 
Op grond van de Geldstroom Beeldende Kunst en Vormgeving ontvangt 
Rotterdam, samen met provincies (tot voor kort) en andere grote 
gemeenten, al geruime tijd geld van de rijksoverheid. Dit geld wordt in 
Rotterdam, in aanvulling op het cultuurplanbudget, beschikbaar gesteld aan 
zes kunstinstellingen. Op grond van een eind 2004 opgesteld en door de 
minister goedgekeurd plan worden door de gemeente 22 verschillende 
activiteiten ondersteund. Het is nu tijd om de besteding van deze 
geldstroom van 2,1 miljoen euro per jaar te bezien. Zijn de afgesproken 
activiteiten ook uitgevoerd? Zijn ze zinvol geweest?  
 
De rijksregeling schrijft voor dat vóór 1 november 2009 de gemeente 
rekening en verantwoording aflegt aan het rijk over de afgelopen vier jaar. 
In dit verband heeft de wethouder van Participatie, Cultuur en Milieu de 
Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur gevraagd om de werking van deze 
regeling te evalueren. De regeling gaat door, zij het in een andere vorm. 
Niet langer als een aparte geldstroom, maar vanaf 2009 als onderdeel van de 
jaarlijkse uitkering van het Gemeentefonds. Er worden nu nog maar enkele, 
algemeen geformuleerde doelstellingen aan de gemeente meegegeven.  
De gemeente heeft dus meer beleidsvrijheid om het geld, nog steeds  
2,1 miljoen euro per jaar, te verdelen. De wethouder vraagt aan de Raad 
ook een visie te geven op de manier waarop de middelen in de toekomst 
moeten worden verdeeld. Daarbij geldt het jaar 2009 als overgangsjaar; het 
nieuwe beleid zou in 2010 van kracht moeten worden. 
 
De Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur heeft de besteding van de 
middelen uitvoerig en gedetailleerd geëvalueerd. Mede met het oog op de 
afrekening van gemeente aan het rijk is nauwkeurig onderzocht of de 
instellingen zich aan de voor de periode 2005 tot en met 2008 gemaakte 
prestatieafspraken hebben gehouden. Daarnaast wordt op verzoek van de 
wethouder ook per instelling gekeken naar de ‘outcome’, de culturele 
betekenis van de geleverde producten en diensten. Hierbij gaat het dus niet 
zozeer om de kwantiteit, maar om de zinvolheid van het geleverde. 
Op basis van deze evaluatie doet de Raad vervolgens aanbevelingen over het 
vervolg van de regeling. Het aantal te bereiken doelstellingen zou 
teruggebracht kunnen worden tot acht. In beginsel zouden de huidige zes 
instellingen tot de ontvangers van de aanvullende middelen kunnen blijven 
behoren, maar een bescheiden uitbreiding (in dit verband wordt Showroom 
MAMA genoemd) kan zinvol zijn. De Raad geeft op hoofdlijnen de mogelijke 
bestedingsrichting van de geldstroom voor de komende jaren weer. De Raad 
kiest voor een beleidsrijke regeling: de bijdrage aan de instellingen moet 
wel rekening houden maar niet samenvallen met het cultuurplan. De nieuwe 
regeling dient eigen doelstellingen, eigen criteria en een eigen procedure te 
kennen, naast het cultuurplan. 
 
Aparte hoofdstukken worden gewijd aan de positie van de beeldend 
kunstenaar en aan galeries in Rotterdam. De vraag deed zich in het verleden 
al voor of de middelen gebruikt kunnen worden voor een directe 
ondersteuning van kunstenaars. De minister was hiertegen en verbood een 
directe ondersteuning uit de gelden van de regeling. Uit de evaluatie blijkt, 
dat ongeveer de helft van de middelen die de afgelopen jaren via de 
Geldstroom Beeldende Kunst en Vormgeving zijn besteed ten goede kwam 
aan kunstenaars, hetzij als inkomen, hetzij als omzet. De Raad meent dat dit 
beleid voortgezet kan worden. Er is geen plicht voor de gemeente om de 
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beroepsgroep van beeldend kunstenaars in het algemeen te ondersteunen. 
Wel is in een veelvormig kunstbeleid steun aan bepaalde groepen 
kunstenaars zinvol als deze niet met de bestaande beleidsinstrumenten 
worden bereikt. Ook wat de galeries betreft bepleit de Raad gerichte 
ondersteuning van galeries, niet een algemene steunregeling voor de gehele 
sector.  
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Inleiding 

 
Het gaat goed met de beeldende kunst in Rotterdam. Die indruk krijgt men 
althans als bij een bezoek aan een willekeurig kunstgebouw de grote 
hoeveelheid uitnodigingskaarten, brochures en flyers opvallen. In gebouwen 
als de Centrale Bibliotheek, TENT./Witte de With en Centrum Beeldende 
Kunst liggen stapels tijdschriften, uitnodigingen voor tentoonstellingen, 
aankondigingen van galeries, cursusbrochures, projectaankondigingen, 
onthullingen van kunstwerken in de openbare ruimte, oproepen voor het 
bijwonen van lezingen, debatten en filmvertoningen van en over beeldende 
kunst. De hoofdredacteur van het kritisch-opbouwende Rotterdamse 
kunsttijdschrift Fucking Good Art komt in een recent nummer tot de 
constatering dat er maar liefst zeventig ’zones for contemporary art in 
Rotterdam’ zijn en concludeert, dat Rotterdam dus niet de culturele 
woestijn is waarvoor de stad vaak doorgaat. We zien ook andere positieve 
ontwikkelingen: het aantal subsidie-aanvragen en ook het aantal 
toekenningen bij de Subsidiecommissie Visueel van de dienst Kunst en 
Cultuur neemt aanmerkelijk toe. Het Centrum Beeldende Kunst verleent 
meer en meer opdrachten. Rotterdam heeft een behoorlijk aantal galeries 
die een zeer divers beeld van de kunst laten zien. De Willem de Kooning 
Academie levert jaarlijks een groot aantal nieuwe kunstenaars en (vooral) 
vormgevers op. De kunstenaarsinitiatieven lijken in een ondernemende fase 
te verkeren. Kortom, het lijkt zowaar of het goed gaat met de beeldende 
kunst in Rotterdam. 
 
Rotterdam heeft veel en goede kunstenaars. Alleen daarom al gaat het goed 
met de kunst. Daarnaast is er een levendige infrastructuur van kleine en 
grote initiatieven, van musea van anderhalve eeuw oud tot broedplaatsen 
die vorige maand zijn ontstaan. De zeventig plekken voor contemporaine 
kunst zijn uiterst divers en die diversiteit is de kracht van de stad en de 
kracht van de sector beeldende kunst. Ze konden alléén ontstaan en blijven 
alléén in vol bedrijf door de inzet van vele kunstenaars en van talloze 
organisatoren. Laten we daar trots op zijn. Het gemeentebestuur 
ondersteunt die inzet door middel van enkele geldstromen. De belangrijkste 
is het cultuurplan waarmee grote en kleine instellingen voor vier jaar een 
vaste exploitatiesubsidie krijgen. Daarnaast is er een Geldstroom Beeldende 
Kunst en Vormgeving die aanvullende middelen ter beschikking stelt. Dit 
advies gaat uitsluitend over deze laatste geldstroom. 
 
 

De Geldstroom Beeldende Kunst en Vormgeving 
 
De Geldstroom Beeldende Kunst en Vormgeving is per 1 januari jl. 
opgehouden te bestaan. Op grond van deze regeling kregen de provincies en 
grotere gemeenten een bijdrage van de rijksoverheid voor het ontplooien 
van activiteiten op het terrein van beeldende kunst en vormgeving. 
Rotterdam ontving de laatste jaren een bedrag van 2,1 miljoen euro per jaar 
ter versterking van de lokale infrastructuur op deze werkvelden. Rotterdam 
keerde dit bedrag uit aan een zestal grote Rotterdamse kunstinstellingen die 
met deze gelden, in aanvulling op het budget dat zij verkregen via het 
cultuurplan, velerlei activiteiten uitvoerden. Per 1 januari is de regeling 
komen te vervallen en omgezet in een directe uitkering uit het 
Gemeentefonds, een uitkering die veel minder voorwaarden kent dan de 
regeling Geldstroom Beeldende Kunst en Vormgeving. De gemeente 
Rotterdam heeft het jaar 2009 als overgangsjaar beschouwd en wil op basis 
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van de gewijzigde regeling nieuw beleid formuleren voor de jaren 2010 en 
verder. Daartoe dient mede een zorgvuldige evaluatie van de wijze waarop 
de regeling de afgelopen jaren heeft gefunctioneerd. 
 
Bij brief van 24 juni 2009 vraagt wethouder Participatie, Cultuur en Milieu 
aan de Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur een advies over de 
Geldstroom Beeldende Kunst en Vormgeving uit te brengen. In deze brief 
(zie bijlage) wordt kort ingegaan op de geschiedenis van de regeling. Nadat 
de regeling per 1 januari 2005 was losgeweekt uit het Actieplan 
Cultuurbereik kon de Geldstroom met meer specifieke doelstellingen worden 
uitgerust en kon de lokale situatie beter als uitgangspunt voor de besteding 
van de middelen fungeren. Uitgangspunt van de regeling in de afgelopen vier 
jaar was derhalve dat landelijk geformuleerde uitgangspunten werden 
aangevuld met lokale doelstellingen. In het vierjarenplan dat de gemeente 
Rotterdam eind 2004 indiende voor de periode 2005 tot en met 2008 
stonden, in de woorden van de wethouder in zijn recente adviesaanvraag, de 
navolgende uitgangspunten en doelstellingen centraal. 

“De nadruk kwam te liggen op het ondersteunen van collectieve 
voorzieningen, het verminderen van subsidiering en het vermeerderen van 
marktwerking. Voorts werd het verlenen van individuele subsidies aan 
kunstenaars uit deze regeling afgeschaft en was het niet langer mogelijk 
om aankopen van de kunstuitleen financieel te ondersteunen. Verder 
werden gemeenten in de gelegenheid gesteld om binnen deze doelstelling 
eigen prioriteiten te stellen. Rotterdam besteedde aandacht aan: 
• versterking van de infrastructuur voor fotografie 
• versterking van de internationale positie van beeldende kunst 
• zakelijke professionalisering van kunstenaars 
• versterking van de internationale positie van kunstenaars 
• aandacht voor de relatie tussen amateur en professioneel 
• stimuleren van afname en vraag.” 

 
 

De adviesaanvraag 
 
De adviesaanvraag van wethouder Participatie, Cultuur en Milieu aan de 
Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur valt in verschillende onderdelen 
uiteen. Allereerste een evaluatie van de afgelopen vier jaren: “Graag uw 
visie op de mate waarin de instellingen door middel van hun projecten en 
activiteiten hebben bijgedragen aan het behalen van de geformuleerde 
doelstellingen. Daarbij vraag ik niet zozeer uw aandacht voor de output, 
maar vooral voor de outcome.” Voorts vraagt de wethouder suggesties voor 
de toekomstige inzet van de middelen. Daarbij dient rekening te worden 
gehouden met het functiedenken binnen de culturele basisinfrastructuur. De 
wethouder wijst er daarbij wel op, dat de BKV-bijdrage bij de ondersteunde 
kunstinstellingen “voor een groot deel versleuteld zit in de reguliere 
begroting”. Met andere woorden, mocht de Raad budgettaire verschuivingen 
tussen de instellingen voorstellen, dan heeft dat voor de instellingen wel 
bepaalde gevolgen voor het exploitatiebudget. 
 
Voorts wordt in de adviesaanvraag aandacht besteed aan recente activiteiten 
van organisaties die kunstenaarsbelangen behartigen, zoals die van het 
platform ’Zonder Kunstenaars Geen Kunst’. Dit platform vraagt aandacht 
voor de positie van de beroepsbeoefenaar. In verband daarmee vraagt de 
wethouder aan de Raad ook zo goed mogelijk inzichtelijk te maken welke 
middelen de afgelopen jaren in het kader van de Geldstroom direct ten 
goede zijn gekomen aan kunstenaars én of het uitbreiden van 
ondersteuningsmogelijkheden voor individuele kunstenaars een zinvolle 
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maatregel is. Overigens hebben ook andere kunstenaarsorganisaties na de 
datum van de adviesaanvraag opvattingen geformuleerd over de 
ondersteunende rol die zij van de gemeente wensen op het vlak van de 
positie van de individuele beroepsbeoefenaren. Ook de Rotterdamse 
vereniging van galeriehouders heeft recentelijk wensen geformuleerd voor 
het toekomstig beleid van de gemeente op het terrein van beeldende kunst 
en vormgeving. 
 
Het hierna volgende advies van de Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur 
valt, in het licht van genoemde adviesaanvraag, in twee delen uiteen. In het 
eerste deel wordt terug-, in het tweede deel vooruitgekeken. Deel 1 is een 
evaluatie van de besteding van de middelen gedurende de afgelopen vier 
jaar. Daarbij gaat het om de besteding van ongeveer 2,1 miljoen euro, 
verdeeld over tientallen verschillende ’outputindicatoren’ ofwel 
samenhangende activiteiten, regelingen en projecten, uitgevoerd door zes 
verschillende instellingen (gemakshalve wordt hier de dienst Kunst en 
Cultuur als een van de uitvoerende instellingen beschouwd). Dit deel valt 
dan ook uiteen in zes paragrafen, elk gewijd aan één instelling. Iedere 
paragraaf begint met een korte samenvatting van de oorspronkelijke 
aanvraag van eind 2004 en een weergave van de door de gemeente met het 
rijk afgesproken output. Vervolgens wordt nagegaan welke output de 
instelling daadwerkelijk en aantoonbaar heeft geleverd. Ten slotte wordt 
deze output gewaardeerd, wordt een inhoudelijk-kwalitatieve waardering 
van die output gegeven, de ’outcome’.  
 
Aangezien de gemeente Rotterdam uiterlijk 1 november 2009 rekening en 
verantwoording moet afleggen aan het rijk voor de wijze waarop de 
afgelopen vier jaar de middelen uit de Geldstroom Beeldende Kunst en 
Vormgeving zijn besteed, heeft de Raad ervoor gekozen naast de outcome 
ook vrij gedetailleerd in te gaan op de output. Hij heeft ook alle 
‘brondocumenten’ verzameld waaruit de geleverde output blijkt 
(jaarverslagen, gedetailleerde overzichten). Deze brondocumenten zijn 
opgenomen in een afzonderlijke bijlage bij dit advies dat slechts in 
enkelvoud bestaat en dat niet wordt gepubliceerd. Met deze bijlage kan de 
gemeente aan het rijk eenvoudig en snel inzicht verschaffen in de geleverde 
output. In combinatie met de door accountants goedgekeurde jaarrekeningen 
van de zes instellingen behoeft het proces van rekening en verantwoording 
derhalve niet te leiden tot nog een ronde informatieverzameling bij de 
instellingen. 
 
Al met al is deel 1 van dit advies een vrij uitgebreid en gedetailleerd verhaal 
geworden. De meer in de toekomst geïnteresseerde lezer kan dan ook direct 
doorbladeren naar deel 2 van het advies (pagina 30) dat begint met een 
beschouwing over de vraag welke rol de gemeente dient te spelen bij het 
ondersteunen van individuele kunstenaars en vormgevers. Eenzelfde vraag 
dient zich ook aan bij de galeries: ondersteunen of niet en zo ja, op welke 
punten? Niet onbelangrijk is vervolgens de vraag naar de vorm die de nieuwe 
regeling in Rotterdam zou moeten aannemen. Hoe algemeen of hoe 
specifieke wordt de wijze waarop straks de middelen uit het Gemeentefonds 
voor beeldende kunst en vormgeving worden ingezet? Hoe gedetailleerd 
dienen straks de afspraken met de instellingen te zijn? En wat is precies de 
relatie tussen deze financiële middelen en de algemene geldstroom die de 
instellingen uit het gemeentelijk cultuurplan krijgen? Kunnen de BKV-
middelen niet beter helemaal opgaan in het cultuurplanbudget? Deze en 
andere vragen komen in het tweede, toekomstgerichte deel van het 
voorliggende advies aan de orde. De antwoorden op de vragen worden 
vervolgens tezamen met de uitkomst van de evaluatie en de nieuwe 
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doelstellingen van de regeling aangewend om beleid voor de komende jaren 
te formuleren, om voorstellen voor accentverschuivingen onder woorden te 
brengen. Maar nu allereerst, in alfabetische volgorde, de evaluatie van de 
afgelopen jaren. 
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Inleiding Centrum Beeldende Kunst 
 
Een groot deel van het bedrag dat op grond van de Geldstroom Beeldende 
Kunst en Vormgeving ten goede komt aan Rotterdam, iets meer dan de helft, 
is bestemd voor één instelling: het Centrum Beeldende Kunst. Dit is niet 
vreemd, het Centrum Beeldende Kunst is door de gemeente Rotterdam 
opgericht als centrale instelling waarbinnen vele beleidsinstrumenten op dit 
terrein worden samengebracht, waarmee een breed en integraal beleid kan 
worden gevoerd. Anders dan bij andere instellingen die mede uit de 
Geldstroom worden ondersteund worden bij het Centrum Beeldende Kunst de 
aanvullende middelen van het rijk direct gerelateerd aan een aantal 
producten. De bijdrage van € 1.138.000 per jaar aan deze instelling is dan 
ook herkenbaar gelabeld en te beoordelen los van de cultuurplanbijdrage 
aan deze instelling. 
 
In de aanvraag voor de rijksbijdrage beschrijft de gemeente de positie van 
het Centrum Beeldende Kunst uitgebreid. De missie van deze instelling wordt 
gememoreerd en gesteld wordt dat als het gaat om de professionalisering 
van het kunstenaarsberoep en om de kunsteducatie deze instelling met haar 
brede opdracht een belangrijke rol kan spelen. Het centrum wordt 
beschreven als een organisatie met verschillende afdelingen en een 
gedifferentieerd stelsel aan voorzieningen, aanwezig in tal van netwerken in 
de stad en ook daarbuiten. “De kunstprojecten die het in de loop van zijn 
bestaan heeft georganiseerd of mogelijk gemaakt lopen in de duizenden.” In 
de aanvraag stelt de gemeente twee doelen centraal: verbetering van de 
positie van het middensegment en vergroting van afname en marktwerking 
voor beeldende kunst, met daar bij accenten op de twee thema’s 
professionalisering van het kunstenaarsberoep en de kunsteducatie. 
Praktisch gesproken concentreert de aanvraag zich op TENT., de 
presentatieruimte voor Rotterdamse kunst aan de Witte de Withstraat, op 
het opdrachtenbeleid (wijkopdrachten, kleinschalige opdrachten, 
acquisitieopdrachten), op het publiekscentrum (kunstuitleen, educatieve 
tentoonstellingen en externe tentoonstellingen), op Docinfo (documentatie 
en informatie), op prijzen, projecten en adviseurs.  
 
In de toekenning van de rijksbijdrage worden uiteindelijk 11 concrete 
outputdoelstellingen gespecificeerd. Deze 11 doelstellingen (uitgebreid in de 
volgende paragraaf Realisatie van de output opgenomen) corresponderen 
met de navolgende te besteden bedragen: 
     
Besteding BKV-gelden 2005 2006 2007 2008 
         
Presentaties         
internationaal samenwerkingsbeleid 60.000 90.000 90.000 90.000 
presentaties TENT. 265.000 280.000 280.000 280.000 
         
Openbare ruimte         
opdrachten openbare kunst 200.000 240.000 240.000 240.000 
acquisitieopdrachten publieke 
projecten 70.000 70.000 70.000 70.000 
         
Publiekscentrum         
educatieve tentoonstellingen 53.000 78.000 78.000 78.000 
stadsmanifestaties, externe 
tentoonstellingen 50.000 70.000 70.000 70.000 
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Informatie         
informatie en documentatie 95.000 110.000 110.000 110.000 
         
Algemeen         
externe adviseurs, opdrachten 
kunstenaars 50.000 50.000 50.000 50.000 
projecten publieksbereik 100.000 100.000 100.000 100.000 
kunstprijzen 20.000 20.000 20.000 20.000 
         
Subsidies 145.000 0 0 0 
         
Overhead 30.000 30.000 30.000 30.000 
         
Totaal 1.138.000 1.138.000 1.138.000 1.138.000 
 

 
Realisatie van de output 
 

1 Internationaal samenwerkingsbeleid: jaarlijks gemiddeld 2 projecten  
gericht op internationale uitwisseling en gemiddeld jaarlijks 6 opdrachten 
aan kunstenaars te realiseren in het buitenland.  
Het Centrum Beeldende Kunst kent in zijn jaarverslagen niet altijd een 
aparte paragraaf over internationale uitwisselingen. Uit 
achtergrondinformatie van de zijde van de directie blijkt, dat er in ieder 
geval sinds 2006 (2005 was een overgangsjaar) twee constanten in het beleid 
zijn: de uitwisseling met Paramaribo en die met Bazel, deze laatste in 
samenwerking met het kunstenaarsinitiatief Kaus Australis. Voorts hanteert 
de instelling twee belangrijke criteria om al of niet een uitwisseling te 
ondersteunen: individuele kunstenaars worden mede gesteund, naast 
uitkeringen van landelijke fondsen, bij uitzending naar belangrijke 
internationale groepspresentaties, zoals Biënnale, Manifesta, Dokumenta; 
voorts participeert het Centrum Beeldende Kunst wanneer de beeldende 
kunst in Rotterdam op een internationaal podium wordt gepresenteerd (zoals 
bijvoorbeeld in het geval van Trendbeheer op een alternatieve beurs in 
Chicago). Op basis van deze beleidsuitgangspunten is in het jaar 2006 een 
uitwisseling tot stand gekomen met Athene, Dortmund, Berlijn, Bazel en 
Suriname, in 2007 met Bazel, Dresden, Berlijn, Antwerpen, Suriname en New 
York en in 2008 met Paramaribo, Bazel, Venetië, Trentino (Manifesta), Oslo 
en Chicago. In een aantal gevallen gaat het om meerdere kunstenaars . Het 
is niet geheel zeker uit de jaarverslagen af te leiden, maar het lijkt 
aannemelijk, dat de afgesproken output vanaf 2006 is gerealiseerd. Wat niet 
gerealiseerd is zijn de 6 jaarlijkse opdrachten in het buitenland. 
 
2 Presentaties TENT.: Per jaar 5 grote tentoonstellingen, 9 middelgrote 
tentoonstellingen, 23 kleine tentoonstellingen, 30 multi/video-avonden en  
12 debatten.  
Gerealiseerd werden de volgende tentoonstellingen:  
2005: 41 tentoonstellingen in diverse maten 
2006: 23 tentoonstellingen in diverse maten 
2007: 3 grote tentoonstellingen, 7 middelgrote tentoonstellingen en 7 kleine 
  presentaties 
2008: 7 tentoonstellingen. 
 
Uit dit overzicht moge blijken, dat TENT. in de afgelopen jaren het 
tentoonstellingsbeleid heeft aangepast. Daardoor heeft deze afdeling van 
het Centrum Beeldende Kunst in kwantitatieve zin de afgesproken output 
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niet gerealiseerd. Wat het aantal avonden en debatten betreft geven de 
jaarverslagen over de gehele periode wel blijk van een groot aantal 
activiteiten in de avonduren in TENT.. 
 
3 en 4 Beeldende Kunst in de Openbare Ruimte (BKOR): jaarlijks 40 
kleinschalige projecten kunst in de openbare ruimte, met een direct 
publieksbereik van meer dan 20.000 mensen per jaar; voorts jaarlijks 18 
projecten in het kader van acquisitieopdrachten. 
De jaarverslagen laten een opvallende groei van het aantal BKOR-projecten 
(kleinschalig zowel als acquisitieopdrachten) zien: van ruim 40 in 2005, via 
70 in 2006, 70 in 2007 naar zo’n 250 in 2008. Dit betreft echter alle dat jaar 
lopende opdrachten. In afzonderlijke overzichten heeft het Centrum 
Beeldende Kunst cijfers geleverd over dat jaar afgeronde opdrachten: 20 in 
2005, 266 in 2006 (waarvan BKOR 102), 267 in 2007 (waarvan BKOR 95) en 
189 in 2008 (waarvan BKOR 70).De afgesproken output is dan ook in zeer 
ruime mate gehaald.  
 
5 en 6 Kunstuitleen/Publiekscentrum/Educatieve tentoonstellingen: 
jaarlijks 4 tentoonstellingen op scholen en in het Centrum Beeldende Kunst;  
voorts in het Centrum Beeldende Kunst gemiddeld jaarlijks 1 of 2 grote en 4  
kleinere manifestaties. 
Uit de jaarverslagen en uit een apart verstrekte overzicht van opdrachten in 
het kader van educatie blijkt dat er in de jaren 2006 tot en met 2008 meer 
dan 200 educatieve en publieksactiviteiten hebben plaatsgevonden, zowel in 
de vestiging van het Centrum Beeldende Kunst aan de Nieuwe Binnenweg als 
op scholen en in de wijken. In 2007 werden in het kader van educatieve 
activiteiten in totaal 353 groepen bereikt met meer dan 7.000 deelnemers, 
in 2008 werden 254 groepen bereikt met bijna 5.000 deelnemers. De 
instelling heeft op dit punt de afgesproken resultaten in zeer ruimte mate 
gehaald. 
 
7 Docinfo: jaarlijks gemiddeld 2.500 adviezen aan particulieren,  
kunstenaars, bedrijven e.d.; voorts jaarlijks 130 tot 150 bemiddelingen voor  
opdrachten van particulieren; voorts 50 opdrachten aan kunstenaars voor het  
vervaardigen van actueel informatiemateriaal. 
De jaarverslagen geven relevante inhoudelijke informatie over het 
functioneren van de afdeling Docinfo van het Centrum Beeldende Kunst, 
maar verstrekken geen cijfermatige gegevens op grond waarvan de mate van 
realisatie van de output kan worden nagegaan. Blijkens mededeling van de 
directie zijn in de verslagperiode geen opdrachten meer aan kunstenaars 
verstrekt om hun documentatie te actualiseren. Wel zijn via het 
opdrachtenbeleid regelmatig financiële bijdragen aan kunstenaars verstrekt 
voor het maken van boeken waarin hun werk wordt gedocumenteerd. Op 
deze wijze wordt een groter bereik gerealiseerd dan alleen met het 
actualiseren van de interne CBK-documentatie. 
 
8 Ongeveer 25 expertprojecten: externe adviseurs – opdrachten aan  
kunstenaars. Het betreft hier bijdragen voor lezingen, debatten, artikelen, 
workshops e.d.. Deze zijn geïntegreerd in het algemene opdrachtenbeleid en  
de output is vervat in de hiervoor genoemde cijfers.  
 
9 Circa 12 projecten: publieksbereik per jaar met een bereik van 5.000  
deelnemers. Dit type activiteiten wordt in de aanvraag van de gemeente niet  
verder toegelicht en onduidelijk is wat hiermee wordt bedoeld. Aangenomen  
mag worden dat deze verwerkt zijn in de ruim 70 educatieve en  
publieksactiviteiten per jaar als hiervoor genoemd. 
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10 Toekenning van een prijs eens in de twee jaar alsmede een publicatie  
door de winnaar. Het Centrum Beeldende Kunst kent momenteel twee  
prijzen: de tweejaarlijkse Hans Baay prijs en de jaarlijkse TENT. Academy  
Award.  
 
11 Individuele subsidies. Deze werden uitsluitend in het overgangsjaar 2005  
toegekend. 
 
 

Waardering van de output 
 
In 2006 reorganiseerde het Centrum Beeldende Kunst het opdrachtenbeleid. 
Dit lijkt een bijzonder geslaagde reorganisatie te zijn. Binnen drie jaar 
werden bijna 1000 opdrachten verleend, op allerlei terreinen: kunst in de 
openbare ruimte, educatieve projecten, publieksprojecten, publicaties en 
dergelijke. Aangezien deze opdrachten vaak in de vorm van coproducties 
werden uitgevoerd genereerde het opdrachtenbeleid vaak aanvullende 
geldstromen ten gunste van beeldende kunstenaars en publiek. Bezien we de 
lijsten van de sinds 2006 verstrekte opdrachten, dan constateren we een 
grote spreiding over kunstenaars, soort projecten, doelgroepen, wijken en 
buurten, onderwijsinstellingen en dergelijke. Het nieuwe opdrachtenbeleid 
van het Centrum Beeldende Kunst is een breed werkend beleidsinstrument 
gebleken, een instrument dat op veel plaatsen in de samenleving het contact 
tussen publiek en beeldende kunst stimuleert. Daarmee ondersteunde het 
vernieuwde opdrachtenbeleid de centrale doelstelling van de Geldstroom 
Beeldende Kunst en Vormgeving in sterke mate. 
 
Ook in TENT. hebben veranderingen plaatsgevonden. De oorspronkelijke 
outputindicatoren uit 2004 zijn gebaseerd op het vroegere beleid met veel 
kleine, telkens wisselende presentaties. In het jargon van de instelling werd 
deze wijze van presenteren ‘polyritmisch’ genoemd: veel kleine presentaties 
wisselden elkaar snel af, schoven dakpansgewijs over elkaar heen, waardoor 
TENT. een zeer divers aanbod had. Je kon er iedere veertien dagen binnen 
wandelen en dan waren weer andere kunstwerken te zien. Deze aanpak, 
ondersteund door de veertiendaagse ‘multi-avonden’ die veel publiek 
trokken bracht met zich mee, dat TENT. een bijzonder levendig accent aan 
de Witte de Withstraat toevoegde. De band tussen de instelling en de 
overwegend jonge Rotterdamse kunstenaars was intensief. 
 
In de loop van 2006 veranderde het beleid. Minder tentoonstellingen, geen 
wisselingen tijdens een tentoonstellingsperiode. Zo waren er in 2008 nog 
maar zeven tentoonstellingen. Wel bleven er veel avonden waarop allerlei 
presentaties, direct gerelateerd aan (het onderwerp van) de 
tentoonstellingen, plaatsvonden voor een over het algemeen groot publiek,. 
De instelling voerde duidelijke argumenten aan voor deze verandering in het 
beleid: de ‘polyritmische’ manier van tentoonstellen was levendig, maar ook 
onrustig. Pers en pubkliek konden het niet bijhouden, de doorlooptijd van de 
tentoonstellingen was erg kort, tentoonstellingen werden zelden of nooit 
gerecenseerd en waren daarom ook voor kunstenaars minder interessante 
uitingsvormen. (Een gerecenseerde tentoonstelling is voor het c.v. van een 
kunstenaar van belang.) 
 
De Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur heeft waardering voor het 
huidige tentoonstellingsbeleid van TENT.. De tentoonstellingen zijn goed, de 
themakeuzes zijn actueel, er wordt goed ingericht, de publicaties en het 
begeleidend materiaal zijn informatief. De vele avonden waarop het gebouw 
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geopend is worden nog steeds goed bezocht en er is een nog steeds een band 
tussen de instelling en de Rotterdamse kunstenaars.  
 
Maar de tentoonstellingen zijn ook nogal museaal, wat zwaar op de hand, 
wat plechtig soms. De tentoonstellingen lijken kunsthistorisch verantwoord, 
de hand van de curator is er wel in te herkennen. Daardoor lijken de 
tentoonstellingen meer op die van Boijmans Van Beuningen of Witte de With. 
Ze missen een zekere losheid en speelsheid. De Raad bepleit, dat het 
Centrum Beeldende Kunst tracht de komende jaren, met handhaving van de 
kwaliteit van de tentoongestelde werken, wat minder conventioneel ogende 
tentoonstellingen te maken. Kortom, iets tussen toen en nu in. Het Centrum 
Beeldende Kunst is bij uitstek de instelling die in zijn 
tentoonstellingspraktijken een grotere afstand tot het museale circuit kan 
nemen, dit ter wille van de diversiteit van het kunstaanbod in Rotterdam. 
 
Het valt op, dat in de afgelopen vierjarenperiode het Centrum Beeldende 
Kunst belast is geweest met de realisatie van een groot aantal doelstellingen 
in het kader van de BKV-regeling. Sommigen waren zeer succesvol, zoals het 
opdrachtenbeleid. Docinfo en TENT. hebben een heldere ‘smoel’. Het 
internationaal beleid is wat minder goed uit de verf gekomen. Verschillende 
instrumenten zijn in de praktijk samengenomen en in de uitvoering niet goed 
van elkaar te onderscheiden. Elf verschillende doelstellingen/instrumenten 
is iets te veel van het goede. Het ware aan te bevelen voor de komende 
jaren de (opvolger van) de Geldstroom BKV wat scherper te richten, meer 
focus te geven. Gedacht kan worden aan vijf clusters van activiteiten: 
- het vernieuwde opdrachtenbeleid 
- de programmering van TENT. 
- educatieve- en publieksprojecten aan de Nieuwe Binnenweg 
- kunstenaarsbeleid 
- internationale projecten. 
Over de achtergronden van het cluster kunstenaarsbeleid komen wij in het 
volgend hoofdstuk van dit advies nader te spreken. Een verdere uitwerking 
van deze vijf invalshoeken wordt in het vierde hoofdstuk van dit advies 
gegeven. 
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Inleiding dienst Kunst en Cultuur 
 
In de aanvraag van de gemeente Rotterdam behorende bij de Geldstroom 
Beeldende Kunst en Vormgeving 2005-2008 wordt nog gesproken over de 
Rotterdamse Kunststichting als een van de instellingen die meedoen in de 
verdeling van het budget. In de aanvang van het jaar 2005 zijn de taken van 
de Rotterdamse kunststichting op dit onderdeel overgedragen aan de op dat 
moment nieuw gevormde dienst Kunst en Cultuur van de gemeente 
Rotterdam. Hierna wordt dan ook over die dienst gesproken, ook al staat er 
in de aanvraag en de toekenning door het departement nog steeds 
Rotterdamse Kunststichting. Welnu, thema voor de besteding van het budget 
door de dienst is de “versterking van het middensegment en de 
marktwerking, alsmede de vergroting van het aanbod door middel van steun 
aan instellingen en kunstenaarsinitiatieven, onder andere via manifestaties 
en presentaties”. Het gaat hier volgens de aanvraag vooral om het 
stimuleren van de marktwerking in de sectoren beeldende kunst en 
vormgeving door middel van projectsubsidies. “Om voor subsidie in 
aanmerking te komen moeten projecten een duidelijk marketingdoel dienen, 
zoals het bereiken van nieuwe doelgroepen, het stimuleren van 
kunstaankopen of het vergroten van de bekendheid met het aanbod.” Wat de 
sector vormgeving betreft, merkt de gemeente in de aanvraag op dat 
subsidies in deze sector tot doel hebben “de bevordering van de 
infrastructuur voor vormgeving in Rotterdam te verbeteren”. Voorts wordt 
gesteld, dat de subsidies voor kunst en vormgeving gericht dienen te zijn op 
het middensegment, in het bijzonder voor manifestaties, presentaties en 
kunstenaarsinitiatieven. Het geld dient ook besteed te worden voor prijzen 
(drempelprijzen), het dichten van de kloof tussen professional en amateur 
en bijdragen aan amateurclubs.  
 
Concrete outputdoelstelling is volgens de gemeentelijke aanvraag, wat 
beeldende kunst betreft, de jaarlijkse toekenning van ongeveer 35 subsidies 
en de toekenning van de drempelprijzen voor autonome kunst en 
kunstdocent. Voor wat de vormgeving betreft, de jaarlijkse toekenning van 
ongeveer 5 subsidies, de subsidiering van de tweejaarlijkse Designprijs 
Rotterdam en de jaarlijkse toekenning van de drempelprijs voor toegepaste 
kunst. Het hiermee samenhangende budget wordt in de aanvraag in drieën 
gedeeld. De sector beeldende kunst krijgt: 112.600 voor de verbetering van 
de positie van het middensegment; 55.200 euro voor de vergroting van de 
afname en de marketing en 10.000 euro voor het dichten van de kloof 
professioneel/amateur, tezamen bijna 180.000 euro, de sector vormgeving 
35.000 euro. In de toekenningsbeschikking van het departement wordt de 
outputindicator echter eenvoudiger geformuleerd: jaarlijks 35 subsidies voor 
manifestaties en presentaties, jaarlijks drie subsidies aan amateurclubs, 
jaarlijks 2 drempelprijzen (autonoom en kunstdocent).  
 
 

Realisatie outputdoelstelling 
 
Door de dienst Kunst en Cultuur worden geen openbare jaarverslagen 
gepubliceerd, evenmin wordt de jaarrekening van deze dienst bekend gemaakt. 
Deze is onderdeel van de gemeenterekening. Van de zijde van de dienst zijn 
aparte staten opgesteld waaruit de subsidietoekenning over de jaren 2005 en 
2008 blijkt. De geaggregeerde resultaten luiden als volgt. 
 
 
 
 

12 



 
 2005 2006 2007 2008 
 aantal bedrag aantal bedrag aantal bedrag aantal bedrag 
                  
             

totaal aanvragen beeldende kunst 41 327.884,50 42 435.690,00 45 462.564,00 51 548.676,00 
toegekende subsidies bk 14 101.627,50 13 76.950,00 21 189.596,00 26 260.041,00 
waarvan t.b.v. kunstenaars 8 44.454,00 5 30.500,00 9 65.500,00 10 83.077,00 
             
totaal aanvragen vormgeving 9 86.053,00 11 116.242,00 9 106.030,00 4 35.414,00 
toegekende subsidies vormg. 6 26.683,00 6 43.520,00 3 36.000,00 3 20.000,00 
waarvan t.b.v. vormgevers 4 17.183,00 1 3.200,00 1 5.000,00 0 0,00 

 
 
Uit dit overzicht blijkt dat een aantal van 35 toegekende subsidies voor 
beeldende kunst in geen enkel jaar wordt gehaald. Voor de vormgeving 
wordt de eerste twee jaar het afgesproken aantal van vijf overschreden, in 
de twee jaar daarna onderschreden. Over de gehele linie heeft de dienst 
Kunst en Cultuur zich derhalve niet gehouden aan de outputdoelstelling die 
de gemeente met het rijk heeft afgesproken. 
 
 

Waardering van de output 
 
In de periode waarin de aanvraag voor een bijdrage van de rijksoverheid 
werd opgesteld, werden ongeveer veertig aanvragen per jaar voor 
incidentele subsidies ingediend. Dit aantal is pas de afgelopen paar jaar gaan 
groeien. Het is derhalve nogal raadselachtig, dat de gemeente, gegeven dit 
aantal aanvragers, meent maar liefst 35 subsidies toe te kunnen kennen. In 
de praktijk is dit nooit de ratio tussen de aantallen aanvragen en 
toekenningen. Voorts kunnen we concluderen, dat (na aftrek van het budget 
voor de prijzen) voor incidentele subsidies op het terrein van beeldende 
kunst een bedrag van 160.000 euro beschikbaar is, hetgeen bij 35 toekenning 
gemiddeld een subsidiebedrag van 4.500 euro zou opleveren. Dat is laag, 
gelet op de aard van de subsidieverzoeken. Feitelijk lag het gemiddelde de 
afgelopen vier jaar in de culturele sector dan ook hoger, zo tussen de 6.000 
en 10.000 euro per jaar.  
 
Eigenlijk moet de afspraak met het rijk dan ook als een misslag worden 
opgevat. Kijken we niet naar de aantallen toegekende subsidies, maar naar 
het daarmee gemoeide subsidiebedrag, dan zien we een opvallende groei van 
ruim 100.000 euro naar 260.000 euro. Het gemiddelde over de vier jaar is 
bijna 160.000 euro en daarmee heeft de gemeente zich wel netjes aan de 
afspraken met het rijk gehouden.[1]

 
In vier jaar groeit het aantal aanvragen voor activiteiten van beeldende 
kunst van 41 naar 51, groeit het aantal subsidietoekenningen van 14 naar 26 
en groeit het daarmee gemoeide subsidiebedrag van 100.000 naar 260.00 
euro. Dat lijkt een op een positieve ontwikkeling te duiden. De dienst Kunst 
en Cultuur ziet daarnaast een stijgende lijn in de kwaliteit van de 
aanvragen. De Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur ziet in deze 
ontwikkeling een indicatie dat het goed gaat met de beeldende kunst in 

                                            
1De toekenning van € 260.000 aan subsidies in het jaar 2008 was mogelijk door onderbesteding van 
andere incidentele subsidiebudgetten en van reserves. Dit bedrag is dus niet structureel 
beschikbaar. 
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Rotterdam. De aard van de aanvragen en toekenningen is buitengewoon 
pluriform, het gaat om kleine en grote aanvragen, populaire en elitaire 
kunstprojecten, om ‘urban’ zowel als museumkunst, om aanvragen van grote 
en middelgrote instellingen naast rechtspersonen die zich op het werk van 
één of enkele makers richten. In de aanvragen en de toekenningen wordt de 
pluriformiteit van de Rotterdamse kunstwereld goed weerspiegeld. 
 
Ook het aantal kunstenaarsinitiatieven, dat de afgelopen vier jaar uit het 
subsidiebudget wordt ondersteund, groeit gedurende de vier jaren van het 
plan. Dit komt overeen met de waarneming van de Rotterdamse Raad voor 
Kunst en Cultuur dat na een periode van relatieve rust sommige collectieven 
een nieuwe, levendige fase zijn ingegaan, maar ook dat nieuwe collectieven 
in allerlei gedaanten opduiken. Het lijkt er op, dat kunstenaars zich 
momenteel weer beter weten te organiseren dan enkele jaren geleden en 
dat dit mede leidt tot de vitaliteit die het huidige kunstklimaat in Rotterdam 
kenmerkt. 
 
In dit opzicht lopen de galeries achter. Ooit bestond er een subsidieregeling 
waarbij Rotterdamse galeries een vast bedrag per jaar konden aanvragen. 
Die regeling is nooit ingetrokken, wel is (gegeven de groei van het aantal 
galeries) bepaald dat zij om in aanmerking te komen voor een subsidie een 
marketingplan dienden op te stellen. Sinds deze voorwaarde van kracht werd 
is het aantal aanvragen van galeries scherp gedaald. Wel worden de 
afgelopen jaren Rotterdamse galeries incidenteel gesubsidieerd in de kosten 
voor deelname aan dure buitenlandse beurzen. Gelet op de centrale 
doelstelling van bevordering van de marktwerking lijkt dit een zinnige zaak. 
Zeker ook als we bedenken dat voor galeries de omzet verschuift van 
galerieverkoop naar beurshandel. Later in dit advies komen wij in een 
paragraaf over de toekomst van de BKV-gelden voor de galeries op dit 
onderwerp terug. 
 
Een categorie die wat minder aan haar trekken komt is die van de beeldende 
amateurs. Volgens de afspraken met het rijk dienen drie amateurclubs per 
jaar te worden ondersteund. Van een daarvan is de subsidie ingetrokken, 
omdat deze over een te groot eigen vermogen beschikt. De andere twee 
worden jaarlijks ondersteund. Daarnaast worden af en toe door 
amateurclubs incidentele projectsubsidies aangevraagd; deze worden op 
kwaliteit beoordeeld en de subsidie wordt ten laste van het BKV-budget 
gebracht. Al met al is dit onderdeel van de Geldstroom waar het gaat om het 
stimuleren van vrijetijdskunst in relatie tot beeldende kunst nogal passief en 
beperkt. 
 
Wat de sector vormgeving betreft, er worden betrekkelijk weinig aanvragen 
ingediend, in 2008 slechts vier. Het geïndiceerde subsidiebedrag van 35.000 
euro is in de periode van vier jaar niet gehaald, er is gemiddeld voor 31.500 
euro aan subsidie toegekend. Gelet op het belang dat de gemeente hecht 
aan vormgeving, ook als onderdeel van de creatieve economie, valt op dit 
terrein nog wel wat te verbeteren. Ook hier komen wij later op terug.  
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Inleiding Museum Boijmans Van Beuningen 
 
In de aanvraag bij het rijk legt de gemeente er de nadruk op, dat de 
Stadscollectie een zelfstandige activiteit is die organisatorisch is 
ondergebracht bij het Museum Boijmans Van Beuningen. De Stadsconservator 
koopt jaarlijks voor plm. € 75.000 kunstwerken die binnen en buiten het 
museum te zien zijn. De werken worden via het reguliere museale circuit 
uitgeleend aan binnen- en buitenlandse instellingen. De presentaties van de 
Stadscollectie vinden vooral in het museum plaats, maar kunnen ook elders 
in de stad zijn gelokaliseerd. Aan de tentoonstellingen wordt veel zorg 
besteed, onder andere door het uitbrengen van een tweetalige catalogus die 
via het museale bibliothecair bruikleenverkeer ook internationaal op 
belangrijke plekken komt. Een en ander ter ondersteuning van de centrale 
doelstelling van de Stadscollectie: het promoten van Rotterdamse 
kunstenaars binnen de museale context. Als concrete output wordt met het 
rijk afgesproken: 5 tot 15 aankopen per jaar, afhankelijk van de 
aankoopprijs; twee tot drie tentoonstellingen per jaar, afhankelijk van de 
omvang en het aantal deelnemende kunstenaars. Voor aankopen, 
tentoonstellingen en salaris van de stadsconservator is uit de Geldstroom 
jaarlijks € 181.500 beschikbaar. 
 
 

Realisatie van de output 
 
De jaarverslagen 2005 tot en met 2008 van Boijmans Van Beuningen geven 
een goed inzicht in de output van de Stadscollectie. Het museum besloot 
deze keer om drie personen aan te stellen in de functie van 
stadsconservator. Tot nu toe was het gebruikelijk één persoon in deze 
functie aan te stellen. Nieuw is dat één van de drie functionarissen belast 
werd met de discipline vormgeving. Tot nu toe had de Stadscollectie geen 
aandacht besteed aan vormgeving en zich beperkt tot ‘autonome kunst’. In 
principe worden stadsconservatoren voor drie jaar aangesteld om verstarring 
te voorkomen en de Stadscollectie permanent te vernieuwen.  
 
Gelet op de aanstellingsdatum van het trio, stadsredactie genaamd, per 1 
mei 2005 vond in 2005 slechts één tentoonstelling plaats, maar wel een 
grote: In de tentoonstelling Project Rotterdam werden meer dan veertig 
kunstenaars, vormgevers en kunstenaarsgroepen getoond. In 2006 en 2007 
vonden vele en uiteenlopende activiteiten plaats, van tentoonstellingen, 
Pecha Kucha Nights, residenties, presentaties in het buitenland en 
filmvertoningen tot permanent wisselende presentaties rondom de zgn. 
Robbrecht-trap. In verband met zwangerschapsverlof en het vertrek van een 
andere stadsredacteur is de output in 2008 teruggelopen. Echter, aan de 
hand van de jaarverslagen en ook bij een betrekkelijk conservatieve 
interpretatie van het begrip tentoonstelling kan worden gesteld, dat 
Boijmans Van Beuningen de met het rijk afgesproken productie van twee tot 
drie tentoonstellingen per jaar gemiddeld over de vierjarige periode 2005-
2008 zonder problemen heeft gehaald. Daarnaast werden nog diverse andere 
activiteiten en evenementen aangeboden die in zinvol verband staan met de 
doelstelling om Rotterdamse kunstenaars binnen de museale context te 
promoten. 
 
De jaarverslagen geven inzicht in de jaarlijkse verwervingen van het 
museum, maar er wordt geen onderscheid gemaakt tussen de aankopen voor 
de Stadscollectie en andere verwervingen. Desgevraagd heeft het museum 
daarover separaat gegevens verstrekt. Uit deze gegevens blijkt, dat in de 
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periode 2005 tot en met 2008 op de titel Stadscollectie als volgt is 
verworven: 
2005: werken van 8 kunstenaars voor in totaal ruim € 28.000 
2006: werken van 3 kunstenaars voor in totaal € 37.000 
2007: werken van 5 kunstenaars voor in totaal € 60.000 
2008: werken van 7 kunstenaars voor in totaal ruim € 135.000 
Overigens werd van veel kunstenaars in deze jaren meer dan één object 
verworven; veelal gaat het om een groep werken. Opvallend is het grote 
aantal aankopen in de sfeer van vormgeving. 
 
Naast aankopen van kunstwerken heeft de Stadscollectie met en voor 
kunstenaars verschillende projecten opgezet. Uit de overzichten blijkt, dat 
in de periode 2005 tot en met 2009 voor een bedrag van € 240.000 aan 
honoraria aan Rotterdamse kunstenaars is uitgegeven. De totale 
projectkosten bedragen, naast deze fees, een bedrag van bijna € 380.000. 
Gelet op de bedragen die aan honoraria en directe aankoopkosten zijn 
verstrekt, kan worden gesteld dat Boijmans Van Beuningen de afgesproken 
output heeft geleverd. 
 
 

Waardering van de output 
 
Uitgangspunt van de Stadscollectie, opgericht in 1987 en vanaf dat moment 
organisatorisch ondergebracht bij het Museum Boijmans Van Beuningen, is 
altijd geweest dat de wijze waarop de centrale doelstelling wordt 
gerealiseerd op verschillende wijzen kan en moet worden ingevuld. Daarom 
worden stadsconservatoren met een tijdelijk contract aangesteld, in 
beginsel voor drie, hooguit voor vijf jaar. Door de betrekkelijke snelle 
wijzigingen in conservatorschap zou de collectie een open karakter houden, 
kunnen nieuwe inzichten snel doorwerken en veranderingen in het 
Rotterdamse kunstenveld snel worden vertaald in aankopen en presentaties. 
Gelet op dit uitgangspunt kan de ontwikkeling in de afgelopen vier jaar 
positief worden gewaardeerd. Er zijn zeker niet alleen gebaande paden 
betreden, integendeel: de stadsredactie heeft opvallende vernieuwingen 
geïntroduceerd. 
 
De belangrijkste daarvan is de verbreding van de werkingssfeer naar de 
wereld van de Rotterdamse vormgeving. De afgelopen vier jaar is daaraan –
voor het eerst in de geschiedenis van de Stadscollectie- relatief veel 
aandacht besteed, zowel in de aankopen, de presentaties als de opdrachten 
en projecten. Dit lijkt, gelet op de doelstelling van de Geldstroom 
Beeldende Kunst en Vormgeving en gelet op het gemeentelijk kunst- en 
cultuurbeleid waarin vormgeving een stevig accent heeft, terecht. Binnen de 
Rotterdamse Geldstroom Beeldende Kunst en Vormgeving wordt elders 
weinig aandacht aan de ‘V’ gegeven: de dienst Kunst en Cultuur verstrekt 
enkele subsidies, maar niet veel, het Centrum Beeldende Kunst is weinig 
gericht op vormgeving, Witte de With en het Nederlands Fotomuseum in het 
geheel niet en de Vrije Academie heeft uitsluitend vomgevingsopleidingen 
gericht op amateurs. De Stadscollectie is nu de enige die zich nadrukkelijk 
op aankopen en presentaties van professionele Rotterdamse vormgevers richt 
en dat is, gelet op de vruchtbare context van een anderhalve eeuw oude en 
sterke vormgevingscollectie van het museum zelf, een goede zaak. Deze 
keuze, deze vernieuwing dient naar de mening van de Rotterdamse Raad 
voor Kunst en Cultuur te worden gecontinueerd. 
 
Een tweede vernieuwing is dat de Stadscollectie zich niet meer uitsluitend 
op aankopen, maar ook op opdrachtsituaties richtte. Voor het eerst in de 
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twintigjarige geschiedenis van de Stadscollectie is het bedrag aan honoraria 
praktisch even groot als het verwervingsbudget. Vanuit een oogpunt van 
inkomensvorming voor Rotterdamse kunstenaars is dat voordelig, maar het 
gevaar bestaat dat dit deel van het budget niet wordt geïnvesteerd in een 
uitbreiding van de collectie, maar vervluchtigt in eenmalige acties. In de 
praktijk valt dit wel mee: de honoraria zijn voor een aanzienlijk deel ten 
goede gekomen aan blijvende inrichtingselementen, zoals de nieuwe 
entreehal en de nieuwe educatieve ruimte, de Kunststudio. Daarmee is het 
werk van Rotterdamse vormgevers goed geïntegreerd in het museale aanbod 
en permanent zichtbaar. 
 
De stadsredacteuren hebben, alles overziend, de afgelopen vier jaar een 
meer geïntegreerde positie in het museum ingenomen. Ze waren sterker 
betrokken bij andere activiteiten in het museum dan gebruikelijk bij de 
Stadscollectie. De dynamiek van deze collectie was daardoor aanmerkelijk 
groter dan in het verleden. Waarschijnlijk is de doorwerking van de 
Stadscollectie-activiteiten op de rest van de museale organisatie en output 
sterker dan ooit. Dat is winst. Nadeel is, naar de mening van de Rotterdamse 
Raad voor Kunst en Cultuur, dat de Stadscollectie daardoor ook minder 
zichtbaar werd; haar grenzen werden minder goed bewaakt, de collectie 
werd minder als een zelfstandige entiteit ervaren. Na een periode waarin 
dynamiek en opdrachtsituatie centraal staat zou in een volgende periode de 
opbouw van de collectie en de kunsthistorische en retrospectieve bewerking 
daarvan weer meer accent mogen krijgen. Dit lijkt ook de richting te zijn die 
de museumdirectie onlangs heeft gekozen. Door regelmatig van accent te 
wisselen bouwt de Stadscollectie Rotterdam zich uit tot een belangrijk 
corpus van kunstwerken die tezamen een goed overzicht geven van de 
geschiedenis van de kunst in Rotterdam. Een collectie waardoor Rotterdamse 
kunstenaars zich gemakkelijker binnen het museale circuit kunnen bewegen, 
daar sneller ervaring mee krijgen, daarbinnen serieuzer worden genomen en 
daardoor meer hun carrière sneller kunnen ontwikkelen. Met andere 
woorden, gestage uitbreiding en bewerking van de collectie behoort centraal 
te blijven staan. 
 
Ten slotte nog een kleine kanttekening. De afgelopen vier jaar heeft de 
stadsredactie naast aankopen, presentaties en projecten ook een groot 
aantal nevenactiviteiten ontwikkeld: lezingen/discussies, filmvertoningen, 
residenties, zelfs een Pecha Kucha Night. Dat was nieuw en de energie 
waarmee dat gebeurde is positief. Maar daardoor kwam de Stadscollectie 
ook meer in het vaarwater van andere instellingen, zoals TENT. en Witte de 
With en verschillende kunstenaarscollectieven. De Rotterdamse Raad voor 
Kunst en Cultuur is van mening dat juist de verschillen tussen instellingen 
van groot belang zijn. Het is in het belang van de Rotterdamse beeldende 
kunst dat instellingen juist niet op elkaar lijken, wezenlijk een verschil 
maken. Aldus wordt het aanbod aan de samenleving zo breed mogelijk, 
profiteren zo veel mogelijk Rotterdammers en kunstenaars van het totale 
aanbod. 
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Inleiding Nederlands Fotomuseum 
 
In de aanvraag bij het rijk formuleert de gemeente Rotterdam enkele 
gedachten over de nog vrij recente infrastructuur voor de fotografie in 
Nederland. De meeste organisaties die zich specifiek met de ontwikkeling 
van de fotografie bezig houden (musea, expositielocaties, festivals, 
archieven, opleidingen) zijn nog vrij jong. Dit geldt eveneens voor het in 
Rotterdam gevestigde Nederlands Fotomuseum dat pas in 2003 is ontstaan en 
wel uit een fusie van drie kleinere instellingen. Gedurende de periode van 
het hier aan de orde zijnde vierjarenplan is het museum verhuisd van de 
Witte de Withstraat naar het gebouw Las Palmas op de Wilhelminapier. Daar 
beschikt het museum over aanmerkelijk meer en beter geoutilleerde ruimten 
en is samenwerking met de Beeldfabriek van de SKVR (en straks met de 
filmvertoningen van Lantaren/Venster) beter mogelijk. 
 
Het Nederlands Fotomuseum richt zich op fotografie in den brede, derhalve 
niet alleen op de artistieke maar zeker ook op de sociale, maatschappelijke 
betekenis van dit medium. Het museum richt zich op het heden en het 
verleden van het medium, op amateur zowel als professional. De collectie is 
breed en omvat voornamelijk Nederlandse fotografie (werk van buitenlandse 
fotografen zit in Nederland traditioneel vooral bij de musea voor moderne 
kunst). Het museum is collectiebeheerder, kent voor de collectie zeer goede 
bewaaromstandigheden en heeft veel expertise in huis voor conservering en 
restauratie. In de missie staat centraal, dat het Nederlands Fotomuseum 
optreedt als nationaal kenniscentrum voor de fotografie en heeft in die rol 
ook veel internationale contacten. 
 
De gemeente formuleert in de aanvraag drie gebieden waarop in de periode 
2005-2008 de middelen van de Geldstroom Beeldende Kunst en Vormgeving 
door het fotografiemuseum aangewend moeten worden: 
- de verbreding van het tentoonstellingsbeleid 
- de versterking van de educatieve functie 
- het implementeren van marketing- en communicatieplannen. 
De toepassing van deze drie instrumenten gezamenlijk zullen het museum 
stimuleren om zijn positie in de Nederlandse infrastructuur te versterken, 
beter op nationaal niveau te functioneren.  
 
Bij de doelstelling ‘verbreding van het tentoonstellingsbeleid’ staat de 
relatie tussen fotografie en beeldende kunst, beeldcultuur, film en nieuwe 
media een belangrijke rol. Het gaat hierbij om de organisatie van een grote 
(inter)nationale tentoonstelling. Concrete outputdoelstelling: jaarlijks één 
(inter)nationale tentoonstelling met debat en publicatie bezocht door 8.000 
(in 2005) tot 10.000 (in 2008) bezoekers. De functie ‘versterking van de 
educatieve functie’ heeft in de aanvraag een vrij algemene omschrijving 
meegekregen: van 2005-2008 een evenwichtig educatief aanbod over 
fotografie realiseren voor basisscholen, vmbo, voortgezet onderwijs, 
kunstacademies en amateurfotografen voor 3.500 cursisten in 2005 tot 5.000 
in 2008. Wat de marketingstrategie betreft, de concrete outputdoelstelling 
luidt: realisatie van nog te ontwikkelen communicatiemiddelen gericht op 
bovenregionale doelgroepen voor tentoonstellingen, lezingen en debatten en 
1 x per jaar een folder voor het educatieve aanbod alsmede verspreiding 
daarvan. 
 
Voor de realisering van deze drie taken ontving het museum een bedrag van 
127.000 euro per jaar, waarvan ruim 80.000 euro voor de tentoonstelling, 
20.000 euro voor het educatieve aanbod en 25.000 euro voor de marketing. 
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Realisatie outputdoelstelling 
 

Gedurende de periode 2005 tot 2008 zijn jaarlijks door het Nederlands 
Fotomuseum meerdere tentoonstellingen gemaakt die het predikaat 
(inter)nationale tentoonstelling met debat en publicatie en bezocht door een 
substantieel aantal bezoekers kunnen dragen. Uit dit aanbod kiest het 
museum –in het kader van de afrekening Geldstroom Beeldende Kunst en 
Vormgeving- de navolgende tentoonstellingen: 
 
1 Jaarlijks één (inter)nationale tentoonstelling met debat en 

publicatie bezocht door 8.000 (in 2005) tot 10.000 (in 2008) 
bezoekers 
Bron: Jaarverslagen Nederlands Fotomuseum 

 
2005 Why mister why van Geert van Kesteren 

Bezoekersaantal: 6.532 
Debat: lezing en debat in Amsterdam 
Publicatie: Why mister why, uitgeverij Artimo 

2006 China Contemporary (samen met Boijmans en NAi)  
Van 10-6 tot 2-9-2006 
Bezoekersaantal: 5.375 
Debat: openingssymposium op 10-6-2006 
Publicatie: China Contemporary, NAi Uitgevers 

2007 Dutch Eyes (openingstentoonstelling nieuw museum) 
Van 18-4 tot 2-8-2007 
Bezoekersaantal: 29.847 
Debat: lezingenreeks in april, mei en juni 
(thema’s uit de geschiedenis van de Nederlandse fotografie) 
Publicatie: Dutch Eyes, uitgeverij Waanders 

2008 Baby, de ideale mens verbeeld 1840 - heden 
Van 22-3 tot 1-6-2008 
Bezoekersaantal 10.705 
Debat: 4 lezingen in maart en april 2008; lezing bij opening 
(Midas Dekkers, De Larf) 

2008 Questioning history (De verbeelding van het verleden) 
Van 12-12-2008 tot 22-2-2009 
Bezoekersaantal: 7.813 
Debat bij de opening o.l.v. Valentijn Bijvanck, Nationaal 
Historisch Museum 
Publicatie: Questioning history, NAi Uitgevers. 

 
2 Van 2005 – 2008 een evenwichtig educatief aanbod over 

fotografie realiseren voor basisscholen, vmbo, voortgezet 
onderwijs, kunstacademies en amateurfotografen voor 3.500 
cursisten in 2005 tot 5.000 in 2008 
Realisatie bereik (Bron: presentatie indicatoren voor gemeente, 
jaarrekening) 

 
2005 3.485 leerlingen po, vo, mbo en hbo 

1.835 amateurfotografen en overigen 
2006 4.500 leerlingen po, vo, mbo en hbo 

3.200 amateurfotografen en overigen 
2007 2.146 leerlingen po, vo, mbo en hbo 

2.448 amateurfotografen en overigen 
(museum 4 maanden gesloten wegens verhuizing) 

2008 3.424 leerlingen po, vo, mbo en hbo 
4.032 amateurfotografen en overigen 
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3 Realisatie nog te ontwikkelen communicatiemiddelen gericht op 
bovenregionale doelgroepen voor tentoonstelling, lezingen en 
debatten en 1x per jaar een folder voor het educatieve aanbod 
alsmede verspreiding daarvan. 

 
2005 budget van € 22.000 gebruikt voor 3 landelijke pr folders 
2006 budget van € 22.000 gebruikt voor 3 landelijke pr folders en 

folder met educatief aanbod 
2007 budget van € 22.000 gebruikt voor 3 landelijke pr folders en een 

folder met een educatief aanbod 
2008 budget van € 22.000 gebruikt voor landelijke folders voor 

lezingen en debatten en brochures met een educatief aanbod 
voor basisonderwijs en voortgezet onderwijs 

 
Toegekend budget: € 127.000 (aanvraag was € 125.000).  
 
 

Waardering van de output 
 
In de aanvraag van de gemeente en in de beschikking van het rijk wordt de 
nadruk gelegd op het nationale en internationale bereik van het museum. 
Althans wat de tentoonstellings- en marketingsfunctie betreft. Van het 
tentoonstellingsbeleid kan zonder voorbehoud worden gesteld, dat deze op 
nationaal niveau naar behoren functioneert. Het museum brengt goede 
tentoonstellingen die een eigen signatuur vertonen, die niet dubbelen met 
wat in de drie andere Nederlandse fotomusea of in musea voor moderne 
kunst met regelmatige fototentoonstellingen wordt gepresenteerd. Of het 
Nederlands Fotomuseum al op internationaal niveau een rol van betekenis 
speelt valt moeilijker te constateren. De staf van het museum beschikt over 
goede contacten, maar die contacten lijken vooralsnog niet omgezet te 
worden in een sterke internationale positie, met name op het punt van grote 
reizende tentoonstellingen. Eind 2008 heeft de jaarlijkse internationale 
bijeenkomst van fotografiecuratoren, de Oracle Conferentie, in het 
Nederlands Fotomuseum plaatsgevonden. Daarmee hebben collega’s 
wereldwijd kennis gemaakt met de Rotterdamse instelling hetgeen voordelig 
kan werken op toekomstige internationale samenwerking 
 
De situatie ligt waarschijnlijk anders op het terrein van behoud en beheer 
van de collectie en op wetenschappelijk gebied, waarop het museum wel 
internationaal gezag heeft. Voor het maken van tentoonstellingen die op 
wereldschaal een rol spelen is echter een hoger exploitatieniveau nodig dan 
het museum nu kan bieden. In het Cultuurplanadvies 2009-2012 heeft de 
Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur enkele kanttekeningen gemaakt bij 
het voorgenomen tentoonstellingsprogramma van het Nederlands 
Fotomuseum waarnaar hier nog eens verwezen moge worden. In dit advies 
wordt de wens uitgesproken voor een meer flamboyant 
tentoonstellingsbeleid dat op het internationale vlak toch vooral in de sfeer 
van de kunstfotografie zal moeten liggen. 
 
Versterking van de marketing op nationaal en internationaal niveau is en 
blijft nodig. Uit het recente merkenonderzoek van Rotterdam Festivals 
blijkt, dat het Nederlands Fotomuseum nog niet een sterk merk is met een 
grote herkenbaarheid in Rotterdam en Nederland. Aan die merkbekendheid 
zal verder gebouwd moeten worden om het publiek te stimuleren naar de 
Wilhelminapier in Rotterdam af te reizen. Nu komt het nog te vaak voor dat 
belangrijke en in de landelijke kranten goed gerecenseerde 
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tentoonstellingen relatief weinig publiek trekken. Het maken van folders is 
daarvoor nodig, maar niet voldoende. 
 
Het educatieve werk van het museum ontwikkelt zich gestaag. De 
samenwerking met de Beeldfabriek van de SKVR ontwikkelt zich tot een 
nauwe samenwerking en levert de resultaten op die verwacht werden bij het 
voornemen tot een gezamenlijke huisvesting van beide instellingen in Las 
Palmas. Als straks Lantaren/Venster naast Las Palmas haar deuren opent 
kunnen deze drie instellingen gezamenlijk een sterk en aansprekend aanbod 
realiseren op het brede terrein van de beeldcultuur, zowel naar de 
individuele bezoeker als naar (school)groepen. Indien men kiest voor een 
gezamenlijke aanpak van het educatieve werk kan dit trio zelfs een zeer 
sterke performance ontwikkelen. Uit de aanpak van de afgelopen paar jaar 
blijkt dat in ieder geval het Nederlands Fotomuseum die uitdaging moet 
kunnen waarmaken. 
 
Uitgesproken sterk is het museum in haar relatie tot amateurfotografen. Dat 
doet geen enkele andere instelling in Nederland haar na. De intensieve 
samenwerking met amateurfotografieverenigingen in het Rijnmondgebied 
levert voor beide ‘partijen’ interessante resultaten op en is een geslaagd 
voorbeeld hoe een brug te slaan tussen professional en amateur. Dat is 
belangrijk, want nergens is de kloof zo groot als in de wereld van de visuele 
kunsten. 
 
De Raad verwijst nog op één ander punt naar zijn eerder genoemde 
cultuurplanadvies, daar waar het de verbetering van het Rotterdamse 
fotografieklimaat betreft. Het Nederlands Fotomuseum levert zonder meer 
een belangrijke bijdrage aan het fotoklimaat in Nederland, heeft een 
duidelijke rol in het Rotterdamse museumbestel en draagt bij aan het 
culturele profiel van de Wilhelminapier. De goede relatie met de 
amateurfotografie is in Nederland uniek en past uitstekend in het 
Rotterdamse beleid van ‘talentontwikkeling’ waarbij het bouwen van 
bruggen tussen de werelden van de amateurs en professionals essentieel is. 
Minder effect lijkt het museum nog te hebben in de wereld van de 
Rotterdamse professionele fotograaf. Wel zijn Rotterdamse professionele 
fotografen ingeschakeld bij educatieve activiteiten en rondleidingen, maar 
een goed beeld van de Rotterdamse fotografen wordt niet door het museum 
gegeven. [2] De Raad bepleit op dit punt meer armslag voor het museum. Of 
dat zou moeten in de vorm van een op Rotterdamse professionele makers 
gerichte fotobiënnale, reizende tentoonstellingen, boeken, debatten en 
promotie in het buitenland, daarover zwijgt de Raad. Hierover zou het 
museum zelf het hoofd moeten buigen. In het beleid in het kader van de 
voortzetting van de Geldstroom Beeldende Kunst en Vormgeving zou dit punt 
verder aan de orde moeten komen. 
 

                                            
2 Dit is sowieso een gemis in Rotterdam. Boijmans Van Beuningen, Kunsthal en Centrum Beeldende 
Kunst besteden wel enige aandacht aan Rotterdamse fotografen, maar dat blijft toch incidenteel. 
Alleen het Historisch Museum Rotterdam heeft in De Dubbelde Palmboom een mooie serie 
tentoonstellingen van Rotterdamse fotografen opgebouwd. Gelet op het grote aanbod van goede 
Rotterdamse fotografen is er nog voldoende ruimte voor het Nederlands Fotomuseum (en wellicht 
biedt deze instelling ook een betere context) om aandacht aan deze categorie kunstenaars te geven. 
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Inleiding Stichting Kunstzinnige Vorming Rotterdam 
 
Thema voor de besteding van middelen in het kader van de Geldstroom 
Beeldende Kunst en Vormgeving door de SKVR is “het versterken van de 
wisselwerking tussen professionele en amateurkunst door professionele steun 
aan beeldende amateurs alsmede versterking van de kunstparticipatie en 
ontwikkeling van de kunstzinnige expressiemogelijkheden van 
Rotterdammers”. In de toelichting bij de aanvraag wordt voor de uitvoering 
van deze ruime doelstelling met name verwezen naar de Vrije Academie met 
als kernactiviteiten cursussen en workshops voor amateurs, gegeven door 
professionele beeldende kunstenaars. De academie heeft ook een 
expositieruimte, organiseert amateurwedstrijden (schilder- en 
beeldhouwconcoursen) en exploiteert een grafische werkplaats. Er is 
georganiseerd museumbezoek in excursievorm.  
 
Daarnaast heeft de stichting een kunsteducatief aanbod aan het onderwijs. 
De aanvraag spreekt over 70.000 leerlingen van 4 tot ongeveer 20 jaar die in 
alle delen van de stad worden bereikt. Hierbij wordt overigens gedoeld op 
het aanbod in alle kunstdisciplines, dus ook dans, toneel, muziek en 
dergelijke. Daarnaast besteedt de aanvraag aandacht aan het bereik van 
jeugdigen in de wijken (met wijkinstellingen en brede scholen). 
 
De nadruk in de aanvrage ligt echter op de Vrije Academie als plaats van 
ontmoeting tussen amateur en professional, op de cursussen en workshops 
voor een breed publiek, op de publiekspresentaties, concoursen, symposia 
en actueel receptief aanbod. Alleen bij deze instelling (dus niet bij de 
andere beneficianten van de Geldstroom Beeldende Kunst en Vormgeving) 
wordt door de gemeente gewezen op het inkomensvormende karakter van de 
geldstroom richting instelling: “Het geven van lessen aan de SKVR/Vrije 
Academie is inkomensvormend voor beeldende kunstenaars.” 
 
Als concrete output worden de navolgende prestaties afgesproken: 
- 3.800 mensen nemen jaarlijks deel aan de activiteiten van de Vrije 

Academie  
- 50 kunstenaars nemen deel aan cursussen Vrije Academie (hiermee 

worden de kunstenaars bedoeld die lesgeven bij de SKVR) 
- 78.000 leerlingen worden jaarlijks in het onderwijs bereikt (alle 

disciplines). 
 
 

Realisatie outputdoelstelling 
 
De SKVR krijgt een relatief gering bedrag uit de BKV-Geldstroom, te weten  
€ 85.500. De te leveren output staat in geen enkele relatie tot de hoogte van 
dit bedrag. Men moet die output derhalve ook leveren met andere financiële 
middelen. Het overgrote deel van de kosten die met het aanbod van de Vrije 
Academie en met het algehele aanbod aan het onderwijs te maken hebben 
wordt dan ook gefinancierd door de middelen uit het cultuurplan.  
 
De afgelopen vier jaar heeft de SKVR het beschikbare bedrag uit de 
Geldstroom Beeldende Kunst en Vormgeving verdeeld over drie 
componenten. 
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Besteding BKV-gelden JV 2004 JV 2005 JV 2006 JV 2007 JV 2008 
      
Beeldend kunstenaars 39.600 55.300 61.200 61.200 61.200 
Onderwijsprojecten 29.100 12.500 12.500 12.500 12.500 
Wijken 15.800 18.500 12.500 12.500 12.500 
      
Totaal 84.500 86.300 86.200 86.200 86.200 
 
De jaarverslagen maken wel melding van de financiële verdeling maar geven 
geen inzicht in het bereik in kwantitatieve zin. Wel geven de jaarverslagen 
gedurende deze vier jaar op hoofdlijnen inzicht in de activiteiten die met de 
geldstroom zijn ondernomen. Hieruit komt het beeld naar voren van 
betrokkenheid bij een redelijk groot aantal concoursen, wedstrijden, 
festivals, evenementen, leefbaarheidsprojecten in wijken en dergelijke. Het 
onderwijsgeld wordt besteed in het Cultuurtraject voor het primair 
onderwijs. 
 
In het kader van het onderzoek, verricht door Berenschot, heeft de stichting 
recent zgn. ProduktmarktCombinaties geformuleerd om aldus onder meer 
een beter inzicht te kunnen geven in het bereik van zijn producten (mede in 
relatie tot de kosten daarvan). In de bij het herstelplan 2009 gevoegde zgn. 
PMC-matrix blijken zeer concrete gegevens over het bereik van alle SKVR-
activiteiten te zijn opgenomen. De Vrije Academie bereikt met haar 
reguliere aanbod van cursussen en workshops aan jongeren volwassenen 
ongeveer 2.500 cursisten per jaar; aan maatwerkaanbod (op aanvraag van 
instellingen en organisaties) daarnaast zo’n 1000 personen per jaar. De 
Beeldfabriek bereikt met reguliere cursussen een 1.400 cursisten en met 
maatwerkprojecten op aanvraag 800 personen.  
 
Het is gerechtvaardigd om voor het antwoord op de vraag of de stichting 
haar afgesproken prestaties heeft gehaald de gegevens van de Vrije 
Academie en de Beeldfabriek op te tellen. Het gaat immers in beide gevallen 
om beeldende kunst waarin amateurs met professionele docenten werken, 
zij het met verschillende beeldende media. De opening van de Beeldfabriek 
in het pand Las Palmas gedurende de looptijd van het vierjarenplan 
betekende een grote stimulans voor het beeldend onderwijs aan amateurs. 
De stichting heeft dus met beide departementen ruimschoots aan haar 
opdracht voldaan. Het bereik van de onderwijsactiviteiten in alle disciplines 
komt, volgens de PMC-matrix, op boven de 100.000 leerlingen in alle vormen 
van onderwijs tussen de 4 en 20 jaar. Ook op dit punt heeft de SKVR zich aan 
de afspraken gehouden.  
 
Desgevraagd heef de stichting, in het kader van de onderhavige evaluatie, 
separaat gedetailleerde gegevens verschaft over het aantal cursisten van de 
Vrije Academie en de Beeldfabriek gedurende de afgelopen vijf jaar. Het 
overzicht ziet er aldus uit. 
 
Bereikcijfers in aantallen cursisten en in het bereik van leerlingen primair onderwijs 
 
 JV 2004 JV 2005 JV 2006 JV 2007 JV 2008 
      
VAR 3453 3708 3648 3787 2882 
Beeldfabriek 1376 1741 2342 2560 2268 
      
PO (alle disciplines) 91075 92905  86611 78040 
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Deze cijfers bevestigen het beeld dat hiervoor werd geschetst op grond van 
de gegevens uit het overzicht van de ProductMarktCombinaties. De stichting 
realiseert de afgesproken output. 
 
(Nota bene, de cijfers van 2008 vertonen een neerwaarts beeld. Dat heeft 
met een veranderde wijze van tellen te maken. Feitelijk is het 
cursistenbestand vrij stabiel hoewel deze bij de Beeldfabriek door de nieuwe 
huisvesting recent stevig begint toe te nemen.) 
 
Over het inkomensvormend karakter van de lessen aan de Vrije Academie 
wordt in een later hoofdstuk teruggekomen. 
 
 

Waardering van de output 
 
De Vrije Academie is, zoals uit de cijfers blijkt, een opleiding die zich vooral 
richt op volwassen cursisten. Er wordt een breed palet aan cursussen 
aangeboden, geconcentreerd op bepaalde technieken: schilderen, 
beeldhouwen, mode-ontwerpen, ceramische objecten maken en dergelijke. 
Professionele kunstenaars (bijna allemaal parttime docenten die bij de SKVR 
werken naast een beroepspraktijk) geven les aan amateurs. Aldus vindt in 
sterke mate een wisselwerking tussen amateurs en professionele kunstenaars 
plaats, de centrale doelstelling van de ondersteuning van deze instelling uit 
het BKV-budget. 
 
Ook op andere wijze wordt de relatie amateur-professional binnen de 
academie versterkt. Zo is er een goed geoutilleerde grafische werkplaats. 
Deze wordt gebruikt door de cursisten van de academie, maar evenzeer door 
professionele kunstenaars uit Rotterdam die gebruik willen maken van 
gespecialiseerde apparatuur (deze laatste kopen hiervoor een strippenkaart 
met daarop een tegoed voor een aantal dagdelen). De grafische werkplaats 
wordt ook verhuurd aan kleine schoolgroepen. 
 
Ook op andere wijze versterkt de academie vormen van talentontwikkeling. 
Zo kent men het totaalprogramma ‘De Opleiding’ waar cursisten in een 
intensief programma van 20 uur per week gedurende vier jaar een redelijk 
zwaar traject doorlopen. Deelnemers aan dit programma vestigen zich na 
een aantal jaren als (semi)professioneel kunstenaars of stromen door naar 
een kunstvakopleiding op hbo-niveau. Inmiddels zijn 33 deelnemers aan dit 
totaalprogramma doorgestroomd naar het kunstvakonderwijs.  
 
Het beleid van de Vrije Academie past derhalve zeer wel in het gemeentelijk 
beleid waarin actieve kunstparticipatie en talentontwikkeling centraal staat. 
In deze zin is en blijft ondersteuning van de Vrije Academie zinvol. In 
combinatie met de Beeldfabriek wordt aan brede groepen in de samenleving 
technisch en organisatorisch goed vormgegeven opleidingen in alle mogelijke 
beeldende technieken aangeboden. Door het consequent werken met 
docenten die ook een eigen kunstpraktijk hebben wordt de kloof tussen 
amateur en professional, die in de beeldende kunst over het algemeen groot 
is, enigszins overbrugd. 
 
Letten we op het bereik in de Rotterdamse samenleving, dan valt één groep 
wel uit de boot: de jongeren die zich concentreren op straatkunst, op ‘urban 
art’. De Vrije Academie en de Beeldfabriek realiseren zich het gemis aan 
adequaat aanbod voor deze nieuwe doelgroep en ontwikkelen plannen 
hiervoor. In het vervolg van de Geldstroom Beeldende Kunst en Vormgeving 
zou aan deze plannen aandacht moeten worden gegeven. Juist als het gaat 
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om talentontwikkeling (een centrale doelstelling van het nieuwe Urban 
Podium) zou de SKVR een goed bij de doelgroep aansluitend aanbod moeten 
ontwikkelen en dat samen met het podium realiseren op een goede locatie. 
 
Op de relatie tussen de stichting en het primair onderwijs gaan wij op deze 
plaats niet in. Daarover is – in het kader van de cultuurplanprocedure en het 
daaropvolgende Berenschotonderzoek- wel voldoende gezegd en geschreven. 
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Inleiding Witte de With 
 
Met de ondersteuning van de Stichting Witte de With uit de Geldstroom 
Beeldende Kunst en Vormgeving kiest de gemeente voor “de versterking van 
de internationale positie van beeldende kunst in Rotterdam, onder meer 
door bemiddeling tussen de voorhoede in de wereld van de beeldende kunst 
en een groter publiek, alsmede het bevorderen van de discussie over 
ontwikkelingen in de beeldende kunst.” Trefwoorden zijn derhalve 
internationale positie, voorhoede, discussie, theorievorming. In de periode 
2005 tot en met 2008 dient, aldus de aanvraag van de gemeente bij het rijk, 
de band met Rotterdam en Nederland versterkt te worden; de instelling 
dient meer op te treden als bemiddelaar tussen de voorhoede en een groter 
publiek. Maar ook hier benadrukt het gemeentebestuur, dat Witte de With 
haar laboratoriumfunctie moet behouden, opdat geen overlap plaatsvindt 
met bijvoorbeeld Museum Boijmans Van Beuningen of het Nederlands 
Fotomuseum. Er mag een grotere publieke belangstelling voor de activiteiten 
van Witte de With worden verwacht, die zal worden gestimuleerd en 
begeleid door een intensivering van het programma op het gebied van 
publicaties, lezingen en educatie. 
 
Concreet formuleert het verdelingsplan Beeldende Kunst en Vormgeving voor 
Witte de With de volgende outputdoelstelling: 5 tentoonstellingsperioden 
met 5 tentoonstellingen, 4 publicaties, 20 lezingen/debatten, 17.500 
bezoekers, 30.00 bezoekers coproducties buitenland, 80.000 bezoekers WdW 
site, 5 educatiebladen, 1000 bezoekers educatieve activiteiten en 10 
samenwerkingsverbanden binnen Rotterdam. De instelling ontvangt hiervoor 
een jaarlijkse bijdrage van 334.500 euro. Hierbij zij aangetekend dat er geen 
direct verband is tussen dit bedrag en de outputdoelstellingen. De gemeente 
subsidieert Witte de With eveneens in het kader van het cultuurplan (1995: 
302.000 euro) en de outputdoelstellingen hebben betrekking op het geheel 
van Witte de With. 
 
 

Realisatie outputdoelstelling 
 
Wat het aantal tentoonstellingen betreft scoort Witte de With zeer ruim 
boven het aantal van vijf vastgelegde tentoonstellingen in vijf 
tentoonstellingsperioden. Hoewel het begrip ‘tentoonstelling’ niet altijd 
duidelijk is, tellen we bij de meest voorzichtige benadering in de vierjarige 
periode respectievelijk 9, 7, 8 en 11 tentoonstellingen. Daarmee heeft Witte 
de With ruimschoots aan zijn opdracht voldaan. Opvallend is het grote aantal 
nevenactiviteiten waarmee de tentoonstellingen worden omgeven: lezingen, 
debatten, bijeenkomsten, filmprogramma’s, educatieve projecten. Het 
aantal afgesproken debatten en lezingen van 20 wordt dan ook ieder jaar 
zeer ruim overschreden. Dit aantal wordt alleen al gehaald als we letten op 
de randprogrammering van de tentoonstellingen. Daarnaast zijn er echter 
ook enkele zelfstandige debat- en lezingprogramma’s zoals Rotterdam 
Ontrafeld (5 debatten in 2006), National (Re)presentation (vier debatten in 
2007), het lezingenprogramma Cornerstones (9 lezingen in 2008), Rotterdam 
Dialogues: The critics (een driedaagse symposium in 2008).  
 
De jaarlijkse bezoekaantallen van Witte de With in Rotterdam schommelen 
in de periode van 2005 tot en met 2008 tussen 16.206 en 19.651 bezoeken, 
gemiddeld haalt de instelling de afgesproken 17.500 bezoeken. Gegevens 
over het aantal bezoeken voor de buitenlandse coproducties ontbreken in de 
jaarverslagen soms, maar blijven beneden de 30.000. Wel zijn er in de hele 
periode een behoorlijk aantal internationale coproducties gerealiseerd. Met 
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het aantal publicaties scoort Witte de With ruim boven de vastgelegde 
output van 4: in de planperiode respectievelijk 7, 5, 6 en 9 publicaties. Het 
bereik van de website groeit in deze periode stormachtig: van 57.000 unieke 
gebruikers naar 168.000, het dubbele van de outputindicator. 
 
Witte de With heeft geen aparte educatiebladen uitgegeven; wel is er voor 
iedere bezoeker, dus ook voor jongeren, een begeleidende tekst bij de 
tentoonstellingen beschikbaar. Uit de jaarverslagen 2005 tot en met 2008 
blijkt dat Witte de With veel aandacht aan educatie besteedt. Aan veel 
tentoonstellingen en projecten is een goed geïntegreerd educatief 
programma verbonden, gericht op wisselende doelgroepen samenhangend 
met de aard van de tentoonstelling. Het bereik daarbij is eveneens 
wisselend, van enkele tientallen tot vele honderden jongere bezoekers. 
Opvallend zijn enkele werkvormen waarbij de instelling een langdurige band 
met jongeren legt: ArtVIPs (masterclasses voor jongeren tussen 15 en 18 
jaar), het Speak Out Team, gericht op jongeren van 18 tot 25 jaar, het 
Junior Editorial Team (jongeren die samen een boek maken over 
hedendaagse kunst) en dergelijke. Witte de With doet daarnaast mee in het 
reguliere aanbod via de SKVR. Uit de jaarverslagen blijkt dat aldus tussen de 
1000 en 2000 jeugdigen en jongeren per jaar worden bereikt hetgeen 
conform de outputdoelstellingen is. 
 
Samenwerkingsverbanden in Rotterdam worden in de jaarverslagen niet 
gekwantificeerd. In de teksten van deze verslagen komen we echter veel 
dwarsverbanden en samenwerkingen tegen met collega-instellingen als 
Boijmans Van Beuningen, Internationaal Filmfestival, V2_Instituut voor de 
instabiele media en het Nederlands Fotomuseum, met educatieve 
instellingen en scholen (universiteit, hbo, mbo, vo), met promotionele 
instellingen als de Museumnacht en de Vereniging Rotterdamse Musea. 
Daarnaast wordt veel samengewerkt met collega’s in Nederland en 
buitenland. Van eenkennigheid kan Witte de With moeilijk beticht worden. 
Op het vlak van samenwerking scoort de instelling in hoge mate positief. 
 
Alles overziend kan de conclusie worden getrokken, dat Witte de With op 
bijna alle punten de afgesproken prestaties heeft geleverd en op enkele 
punten aanzienlijk meer heeft gerealiseerd dan afgesproken. De 
kwantitatieve beoordeling van de output valt derhalve zonder meer positief 
uit. 
 
 

Waardering van de output Witte de With 
 
Het budget voor Witte de With in het kader van de Geldstroom Beeldende 
Kunst en Vormgeving is niet gericht op specifieke onderdelen uit haar 
programma, maar vormt een algemene bijdrage aan haar exploitatie. 
Daarmee is ieder oordeel over het presteren van Witte de With een oordeel 
over het gehele programma. Dat oordeel heeft de Rotterdamse Raad voor 
Kunst en Cultuur in mei vorig jaar al gegeven in zijn cultuurplanadvies. 
Daarnaar wordt hierbij dan ook allereerst verwezen. Enkele aanvullende 
opmerkingen zijn hier wellicht nog op hun plaats. 
 
Dat Witte de With in Rotterdam een belangrijke rol speelt bij het tonen van 
nieuwe ontwikkelingen op het Internationale vlak behoeft geen betoog. Dat 
Witte de With een rol speelt bij het op gang houden van een meer 
theoretisch discours over beeldende kunst evenmin. De rol van deze 
instelling op beide functies is duidelijk en ook uniek in Rotterdam. Zowel in 
haar tentoonstellingsbeleid als in haar discoursproductie onderscheidt Witte 
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de With zich in voldoende mate van een instelling als Boijmans Van 
Beuningen. 
 
Werd in de oorspronkelijke aanvraag door de gemeente bij het rijk nog 
gesproken over de inhoudelijke zwaartepunten ‘globalisering, de 
ontwikkeling van grote steden en de betekenis van het beeld’ met de komst 
van de nieuwe directie zijn deze thema’s ingeruild voor andere accenten in 
het tentoonstellings- en discoursprogramma. In het eerste jaar van de 
planperiode 2005-2008 voert een interim-directeur het beheer; op 1 januari 
2006 wordt de huidige leiding aangesteld. Daarmee veranderen ook de 
zwaartepunten in het tentoonstellingsprogramma. In zijn cultuurplanadvies 
2009-2012 heeft de Raad al zijn waardering uitgesproken voor die andere 
uitgangspunten van dit programma. Met de nieuwe artistieke leiding is een 
duidelijke verbetering in het niveau van de programmering opgetreden, 
zowel wat betreft de tentoonstellingen als wat betreft de bijdrage van de 
instelling aan de verdere theoretische onderbouwing van ontwikkelingen in 
de beeldende kunst. 
 
Tussen de positie van voorhoede-instelling enerzijds en dienaar van het 
Rotterdamse publiek anderzijds bestaat van nature een grote spanning. 
Witte de With realiseert zich dat natuurlijk heel goed. Zij beschrijft haar 
positie vanuit haar internationale inbedding in een voorhoede van personen, 
instellingen en instituten rondom de hedendaagse beeldende kunst. Zij wil 
haar Rotterdamse publiek verbinden aan dat internationale netwerk.  
 
Ons gaat het nu om de manier waarop de instelling met die spanning omgaat. 
Opvalt dat vanaf 2006 het instituut een grotere openheid vertoont naar de 
Rotterdamse samenleving. Dat blijkt vooral uit de intensivering van het 
educatieve werk, met een uitgesproken gerichtheid op jongeren van 15 tot 
27 jaar. Dat blijkt ook uit het groeiend aantal samenwerkingsverbanden met 
andere Rotterdamse kunstinstellingen en de daarop gebaseerde gezamenlijke 
producties.  
 
Voor de individuele bezoeker blijkt Witte de With toch altijd haar enigszins 
hermetisch karakter behouden. De directie van de instelling spreekt in het 
jaarverslag 2008 over een kernpubliek van 16.000 bezoekers en die groep 
behoort, zo blijkt uit onderzoek, tot de frequente museum- en 
kunstbezoekers. Deze groep bestaat grotendeels uit opgeleiden en/of 
werkzamen in de kunst. Een kleine minderheid daarvan woont of werkt in 
Rotterdam. Met het huidig tentoonstellingsaanbod en de huidige manier van 
communiceren met de individuele bezoeker zal deze groep niet veel groter 
worden. Ook de vele lezingen, debatten en symposia die Witte de With 
organiseert blijven voor een gewone bezoeker zonder wetenschappelijke of 
kunsthistorische voorkennis over het algemeen moeilijk toegankelijk. En dat 
heeft voor een deel weer te maken met de grotendeels buitenlandse staf in 
de instelling waardoor ‘kunsttheoretisch Engels’ de voertaal is. De 
Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur formuleert dit als een constatering, 
niet als een verwijt. Een instelling die in deze wereld internationaal voorop 
wil lopen kan nu eenmaal niet te veel concessies doen. Maar daarmee sluit 
ze zich op dit soort onderdelen van haar programma af van de Rotterdamse 
samenleving.  
 
We concentreren ons hierna op het tentoonstellingsaanbod, in principe 
gericht op een algemeen Rotterdams publiek dat zo goed mogelijk 
geïnformeerd wil worden over actuele ontwikkelingen in de kunst. En op een 
educatief aanbod dat zich methodisch goed en duidelijk profileert. Op deze 
twee laatste functies, publieksontwikkeling en educatie, ware in het vervolg 

28 



van de Geldstroom meer het accent te leggen. Dit laat het belang van de 
internationale positie van Witte de With overigens onverlet. Deze blijft 
centraal staan in de argumentatie van de gemeente om de instelling te 
ondersteunen. Het gaat er nu om die internationale voorhoedefunctie 
effectiever in te zetten voor de Rotterdamse samenleving. 
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Deel 2 
 

Hoofdstuk II: Gemeente en individuele subsidies voor beroepsbeoefenaars 
 

Inleiding 
 

De rijksoverheid besloot, dat vanaf het jaar 2005 de middelen uit de 
Geldstroom Beeldende Kunst en Vormgeving niet langer gebruikt mochten 
worden voor het verstrekken van individuele subsidies aan beeldende 
kunstenaars en vormgevers en evenmin gebruikt mochten worden voor het 
doen van aankopen van kunstwerken voor de kunstuitleen. Het rijk wilde het 
inkomensbeleid voor kunstenaars aan zich houden en het werd de lagere 
overheden niet langer toegestaan om met de rijksbijdrage inkomensbeleid te 
voeren. Lagere overheden dienden zich te concentreren op afname en 
spreiding van kunst. Toch had indirect de Geldstroom wel enig effect op de 
inkomenspositie van Rotterdamse kunstenaars. Via verschillende regelingen 
kwam er geld beschikbaar dat op de een of andere wijze als inkomen uit 
beroepsbeoefening van beeldende kunstenaars en vormgevers kan gelden. 3

 
In zijn adviesaanvraag van 24 juni 2009 vraagt wethouder Participatie, 
Cultuur en Milieu aan de Raad om zo goed mogelijk inzichtelijk te maken 
welke middelen uit de regeling direct ten goede zijn gekomen aan 
kunstenaars (bijvoorbeeld door middel van aankopen, opdrachtverlening et 
cetera). Voorts vraagt de wethouder of het uitbreiden van 
ondersteuningsmogelijkheden voor individuele kunstenaars een zinvolle 
maatregel is. Is hieraan behoefte ondanks het pallet aan bestaande 
regelingen? De wethouder verwijst daarbij naar de bestaande regelingen bij 
het fonds BKVB, de Mondriaan Stichting en het Centrum Beeldende Kunst. 
 
Het is achteraf niet goed mogelijk om precies aan te geven welk deel van de 
middelen uit de periode 2005 tot en met 2008 ten goede is gekomen aan 
beeldende kunstenaars en vormgevers. De instellingen hebben dat niet 
precies bijgehouden en dat hoefde ook niet, want inkomensvorming was niet 
langer een doelstelling van de regeling. Soms is het makkelijk aan te geven 
wat inkomensvormend is, soms niet. Een aankoop van een kunstwerk is 
meestal voor 100% inkomensvormend (waarbij we afzien van een mogelijke 
afdracht aan een galeriehouder). Een opdracht betreft vaak alle kosten van 
een project en het honorarium is daarvan een onderdeel. Niet altijd komt 
het werkelijke bedrag van een project overeen met het begrote bedrag. (Als 
de kosten van realisatie van een project uit de hand lopen zal de kunstenaar 
veelal als eerste zijn honorariumdeel inleveren.) Kortom, om jaren later 
alsnog nauwkeurig aan te geven welk deel van de Geldstroom ten goede is 
gekomen van de beroepsbeoefenaren is lastig. De Rotterdamse Raad voor 
Kunst en Cultuur wil echter, onder voorbehoud, wel een poging wagen om 
een indicatie te geven. Daarom heeft hij de zes betrokken instellingen 
gevraagd om gegevens te leveren en, zo deze niet uit de administratie 
kunnen worden afgeleid, toch een zo goed mogelijke inschatting te maken. 
De verkregen antwoorden kunnen als volgt worden samengevat. 
 
 
 
 

                                            
3Overigens ‘ontdook’ de gemeente Den Haag deze richtlijnen door de directe ondersteuning van 
kunstenaars te verschuiven naar het eigen gemeentelijk beeldende-kunstbudget. De gemeente 
Rotterdam heeft daarvoor in 2004 niet gekozen, maar het had wel gekund. 
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Totalen over de periode 2005 – 2008 inkomensvormend beeldende 
kunstenaars en vormgevers: 

 
- Aankopen kunst en vormgeving ten laste van het budget Stadscollectie 

BVB: € 260.000  
- Honoraria kunstenaars en vormgevers projecten Stadsredactie BVB: 
 € 240.000 
- dienst Kunst en Cultuur: honorariumdeel kunstenaars (geschat) € 225.000 
- dienst Kunst en Cultuur: honorariumdeel vormgevers (geschat) € 16.000 
- Centrum Beeldende Kunst: Aan kunstenaarsopdrachten is gedurende deze 

periode 70% ten laste van de Geldstroom besteed overeenkomend met 
een bedrag van ruim € 3,2 miljoen. Het betreft hier honoraria plus 
projectkosten. Niet meegerekend zijn externe inkomsten die door de 
projecten zijn gegenereerd. 

- Het Nederlands Fotomuseum heeft jaarlijks freelance 10 professionele 
fotografen in dienst die rondleidingen geven. 

- De SKVR heeft een groot aantal professionele kunstenaars in dienst. Bijna 
alle docenten van de Vrije Academie en de Beeldfabriek zijn beeldend 
kunstenaars en fotografen met een beroepspraktijk die parttime 
lesgeven. Ook onder de docenten die vanuit de SKVR bij het primair en 
het voortgezet onderwijs lesgeven vinden we professionele kunstenaars. 
In totaal gaat het daarbij om 155 kunstenaarsdocenten waarvan 140 
freelancers en de rest op arbeidsovereenkomst. De freelancers en vaste 
docenten bij de Beeldfabriek en de Vrije Academie werken 30 tot 36 
weken per jaar (cursussen, workshops en overige activiteiten), de 
freelancers in het onderwijs enkele malen per jaar in projecten van 
enkele weken op de scholen. De vaste docenten in het primair onderwijs 
werken het gehele jaar. In totaal is het aantal door freelance 
medewerkers gemaakte uren over de hiervoor genoemde afdelingen 
16.750 per jaar hetgeen neerkomt op een bedrag van € 530.000 aan 
loonkosten per jaar. Aan kunstenaars/docenten in vaste dienst wordt per 
jaar een bedrag van € 190.000 uitgekeerd, tezamen per jaar € 720.000. 
Dit maakt over de gehele periode van dit verslag € 2.880.000. Driekwart 
van de docenten woont in Rotterdam, de rest grotendeels in de regio. 

- Het feit dat de SKVR bijna drie miljoen euro uit heeft gegeven aan 
professionele kunstenaars betekent nog niet, dat dit gehele bedrag 
toegerekend kan worden aan de Geldstroom Beeldende Kunst en 
Vormgeving. We zagen hiervoor, dat deze stichting slechts € 342.000 uit 
de Geldstroom heeft ontvangen. De rest komt dus rechtstreeks van de 
gemeente zelf, uit het cultuurplanbudget. Dit is een goede illustratie van 
de betrekkelijkheid van dit soort rekensommen. Als we willen weten 
hoeveel geld van de gemeente Rotterdam ten goede komt aan beeldend 
kunstenaars en vormgevers mogen we niet alleen kijken naar één 
bepaalde geldstroom, maar moeten we het totaal overzien. Binnen de 
boekhouding van de instellingen is er immers een grote verwevenheid 
tussen de verschillende overheidsbijdragen en andere geldstromen en 
moeten we ook kijken naar instellingen die niet in de Geldstroom 
Beeldende Kunst en Vormgeving participeren. (Zo worden de ateliers door 
de Stichting KunstAccommodatie Rotterdam beneden kostprijs verhuurd; 
de professionele huurders van de SKAR ontvangen derhalve ongemerkt een 
huursubsidie.) 

 
De vraag van de wethouder kan, onder alle mogelijke voorbehouden, thans 
als volgt worden beantwoord. Van de totale geldstroom Beeldende Kunst en 
Vormgeving van bijna 8,5 miljoen euro gedurende de afgelopen vier jaar is 
ongeveer de helft ten goede gekomen aan beeldende kunstenaars. In 
sommige gevallen (aankopen, docentschappen) is dit direct 
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inkomensvormend, in een deel van de gevallen (opdrachten, subsidies) gaat 
het om bruto omzet waar naast een honorariumdeel ook projectgerelateerde 
uitgaven staan).  
  
 

Het principe van gemeentelijke ondersteuning 
 
Speelt de gemeente eigenlijk wel een rol als het om de instandhouding van 
de beroepsgroep van beeldende kunstenaars (en vormgevers) gaat? Welke 
argumenten zijn er om een beleidsmatige, rechtstreekse betrokkenheid van 
de gemeente bij deze beroepsgroepen te onderbouwen en in welke mate zou 
de gemeente betrokken moeten zijn? Welke instrumenten zou de gemeente 
moeten inzetten om die betrokkenheid vorm te geven?  
 
In beginsel, zo meent de Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur, kan een 
gemeentebestuur niet aangesproken worden op de taak een bepaalde 
artistieke beroepsgroep in stand te houden. Er is geen rechtsplicht, er is 
geen morele plicht en er is geen beleidsmatige verplichting. Er zijn drie 
redenen om tot dit oordeel te komen: 
- in het cultuurbeleid zoals we dit al decennia lang in Nederland voeren is 

ondersteuning van kunstenaars in principe een zaak van het rijk, terwijl 
de lagere overheden zich op spreiding richten 

- er zijn geen argumenten om beeldend kunstenaars anders te behandelen 
dan andere kunstdisciplines (muziek, dans, film, literatuur) 

- de economische band tussen een gemeente en een beeldend kunstenaar 
(vormgever, fotograaf) is niet sterk en moet dit ook niet worden. 

 
Binnen de globale taakverdeling tussen rijk en lagere overheden staat het 
rijk vooral aan de kant van de ‘schepping’ van culturele waarden, de lagere 
overheden aan de kant van de presentatie, distributie en spreiding. Voor de 
opleiding en instandhouding van kunstenaars als beroepsgroep heeft de 
rijksoverheid de Wet Werk en Inkomen Kunstenaars, ondersteunt zij een 
groot aantal onderwijs instellingen zoals academies en tweede-
faseopleidingen, onderhoudt ze landelijke fondsen als het Fonds BKVB en de 
Mondriaan Stichting, ondersteunt ze instellingen voor ‘flankerend beleid’ 
zoals Kunstenaars&Co.4

 
Er schuilt een zekere logica in een taakverdeling waarbij het rijk zich op de 
scholing, ontwikkeling en instandhouding van een beroepsgroep richt, terwijl 
gemeenten en provincies vooral de presentatie, de spreiding en de educatie 
ondersteunen. Immers, er is veelal geen directe economische band tussen 
beeldend kunstenaar en stad. Kunstenaars wonen en werken ergens, maar 
hun afzet blijft niet beperkt tot die stad. Een kunstenaar kan hier wonen, 
elders lesgeven, nog weer elders een galerie hebben, terwijl de kopers 
overal vandaan komen. Er is geen sterke economische band tussen de 
vestigingsplaats van een kunstenaar en de stad waarin hij woont of werkt. 

                                            
4De minister schrijft daarover in zijn Beleidsbrief Beeldende Kunst van 7 december 2007 het 
volgende: “Een heldere verdeling van verantwoordelijkheden tussen overheden blijft van groot 
belang. In de huidige situatie neemt het rijk op het gebied van de beeldende kunst en vormgeving 
een verantwoordelijkheid voor kunstvakonderwijs, ondersteuning van kunstaanbod en –afname 
(Fonds BKVB en Mondriaan Stichting), WWIK en flankerend beleid, een deel van de 
ontwikkelingsfunctie (o.a. postacademische opleidingen en presentatie-instellingen) en voor 
ondersteunende instellingen (o.a. op het gebied van op het gebied van promotie, 
internationalisering, onderzoek en debat). De gemeentelijke overheid neemt een 
verantwoordelijkheid voor een deel van de ontwikkelingsfunctie (o.a. ateliers, broedplaatsen, 
kunstenaarsinitiatieven), ondersteunende instellingen (CBK’s), uitvoering van de WWIK en 
kunstmusea.” 
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Een kunstenaar kan overal werken en kan zijn werk aan iedereen verkopen. 
Ook als hij werk in opdracht maakt. 
 
Kunstenaars zijn mobiel. Van nature en van oudsher. Historisch gesproken 
kon de autonome beeldende kunst zelfs niet eerder ontstaan dan nadat de 
kunstenaar territoriale grenzen ging overschrijden. Pas toen de kunstenaar 
niet meer gebonden was aan een grondeigenaar, buiten het gildensysteem 
om kon werken, van opdrachtgever naar opdrachtgever kon bewegen, van 
stad naar stad op zoek naar de beste afzetmogelijkheden, later werkend 
voor een anonieme markt, pas toen kon het kunstenaarschap zich 
ontplooien. De kunstenaar was nooit en kan nimmer afhankelijk zijn van één 
stad, van één gemeente. 
 
Een gemeente heeft weinig invloed op de omvang van het 
kunstenaarsbestand. De gemeente definieert niet wie wel of geen 
kunstenaar is. Kunstenaars beslissen om allerlei redenen om in Rotterdam te 
komen wonen of uit deze stad te verhuizen. Het kunstvakonderwijs beslist 
zelfstandig hoeveel studenten het toelaat en hoeveel er afstuderen. Al met 
al heeft de gemeente weinig invloed op de omvang van het 
kunstenaarsbestand. Door een goed atelier- en tentoonstellingsbeleid kan 
men die omvang enigszins beïnvloeden, maar er zijn veel meer factoren die 
bepalend zijn voor een kunstenaar om te komen, te blijven of weg te gaan. 
In die situatie, met een ‘open markt’, moet de gemeente geen integraal 
kunstenaarsbeleid willen voeren. 
 
Er zijn veel andere dan ‘inkomensvormende’ banden tussen stad en 
kunstenaar: een relatie, kinderen, een betaalbaar atelier, een prettige 
woonomgeving, interessante collega’s, et cetera. Uit verschillende discussies 
die de afgelopen paar jaar in Rotterdam zijn gevoerd over de vraag waarom 
kunstenaars de stad verlaten kwamen dan ook vooral dergelijke kwesties aan 
de orde: relaties, familiebanden, ateliers, uitgekeken zijn op de stad, de 
naam en faam van de grote wereldsteden (Berlijn, Peking, New York). Er zijn 
allerlei goede redenen waarom kunstenaars op een bepaald moment uit 
Rotterdam willen vertrekken en veruit de meeste van die motieven liggen 
buiten de gemeentelijke invloedssfeer. Kunstenaars zijn feitelijk bijzonder 
mobiel. Velen wonen en werken op verschillende plaatsen, komen nu en dan 
terug naar Rotterdam, maar kunnen hun werk overal verrichten. Hun 
mobiliteit wordt hoogstens beperkt door de aanwezigheid van jonge en 
schoolgaande kinderen.  
 
Zou er een reden kunnen zijn om als gemeente een speciaal beleid, gericht 
op beeldende kunstenaars en vormgevers te ontwikkelen? Waarom dan niet 
voor alle kunstdisciplines? Zijn beeldende kunstenaars belangrijker voor de 
stad dan filmmakers, musici en dansers? Er zijn wel sociaaleconomische 
verschillen tussen de verschillende artistieke beroepsgroepen. Dansers zitten 
vaak bij gezelschappen en werken soms binnen een cao. Maar musici en 
filmmakers zijn veelal net zo goed kleine zelfstandigen die van losse 
opdrachten en optredens afhankelijk zijn. Net als beeldende kunstenaars 
kunnen ze hun afzetmarkt niet beperken tot hun directe werkomgeving. 
Mobiliteit hoort bij het kunstenaarschap.  
 
Er is naar de mening van de Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur op 
grond van bovenstaande argumenten geen reden waarom de gemeente 
Rotterdam in zijn kunst- en cultuurbeleid principieel de zorg voor de 
beeldende kunstenaars als beroepsgroep op zich zou moeten nemen. Voor 
vormgevers geldt dit eveneens of nog sterker, gelet op de sociaal-
economische aspecten van hun bedrijfsvoering. Een al te sterke financiële 
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band tussen kunstenaar en gemeente lijkt eerder een goede beroepsmatige 
ontplooiing van het kunstenaarschap in de weg te staan dan te bevorderen. 
 
Hiermee is het onderwerp echter niet uitputtend besproken. Er is nog een 
ander belang: dat van een goede, gezonde culturele infrastructuur in een 
stad. Zeker een grote stad als Rotterdam heeft baat bij een stevige 
infrastructuur. Daarbij hoort het fundament van een grote en vooral 
pluriforme groep kunstenaars, waarbij we niet alleen denken aan 
kunstenaars uit allerlei disciplines, maar ook aan pluriformiteit binnen deze 
disciplines. We willen graag kunstenaars die uiteenlopende thema’s, stijlen, 
genres en opvattingen vertegenwoordigen. We willen verscheidenheid: 
kunstenaars die werk maken dat prettig uitleenbaar is, of grote 
monumentale werken kunnen ontwerpen, of in vormen van ‘community art’ 
met mensen kunnen werken. We willen ook kunstenaars die goed zijn voor 
de internationale naam van de stad, die de stad kunnen profileren, die de 
eigenheid van Rotterdam kunnen benadrukken, kunstenaars die door galeries 
vertegenwoordigd worden op nationale en internationale kunstbeurzen. We 
willen kunstenaars die hun hele leven lang vlijtig doorwerken in één en het 
zelfde atelier maar ook kunstenaars die slechts zes maanden gebruik komen 
maken van een gastatelier. We zien ook graag fotografen en vormgevers 
naast schilders en beeldhouwers. Plus kunstenaars die met nieuwe media 
werken, geluidskunstenaars en kunstenaars die ‘cross overs’ tot hun 
onderwerp hebben gemaakt. 
 
Die pluriformiteit van het culturele aanbod is goed voor de stad, is een 
waarde op zich, geeft immers het publiek een breed inzicht in de 
ontwikkeling van de beeldende kunst. Verscheidenheid zorgt er ook voor, dat 
veel mensen op veel verschillende plaatsen met beeldende kunst in 
aanraking komen, vergroot het aantal mogelijke doelgroepen voor de kunst. 
Verscheidenheid zorgt ook voor een zo breed mogelijke representatie van de 
Rotterdamse kunst buiten onze grenzen, nationaal en internationaal. Ook 
voor de kunst zelf is verscheidenheid van belang: het zorgt voor verspreiding 
van nieuwe ideeën, voor spannende artistieke ontmoetingen. Pluriformiteit 
voorkomt het vastroesten in stijlen en stromingen, in dominante scholen en 
bevordert confrontatie, artistieke concurrentie. 
 
Heel algemeen geformuleerd meent de Rotterdamse Raad voor Kunst en 
Cultuur dat Rotterdam er baat bij heeft als de stad beschikt over een 
veelvormige groep kunstenaars en vormgevers. Die veelvormigheid kan 
bereikt worden door een breed aanbod van beleidsinstrumenten in te zetten. 
De afgelopen jaren beschikte de gemeente daar al over als we kijken naar 
het brede bereik van de Geldstroom Beeldende Kunst en Vormgeving (zie de 
evaluaties in hoofdstuk I van dit advies), maar zeker ook als we kijken naar 
de verschillende functies die in het kader van het cultuurplan zijn ‘belegd’ 
bij de Rotterdamse instellingen. Met het ‘breed’ houden van het 
instrumentarium kan bereikt worden, dat de natuurlijke verscheidenheid van 
kunstenaars en kunstopvattingen kan worden gegarandeerd. Vanuit deze 
gedachtenlijn is het niet zinvol op voorhand een bepaald beleidsinstrument 
uit te sluiten. Anders geformuleerd: als de verscheidenheid van het culturele 
aanbod baat heeft bij een directe stimulering van bepaalde groepen 
beeldend kunstenaars, dan is er reden om die ook te geven. In bepaalde 
omstandigheden is het zinvol om directe steun aan bepaalde kunstenaars te 
verstrekken, het mag niet op voorhand een taboe zijn. 
 
De conclusie van dit hoofdstuk is derhalve genuanceerd. De Rotterdamse 
Raad voor Kunst en Cultuur meent dat de gemeentelijke overheid geen 
verplichting heeft om een bepaalde artistieke beroepsgroep in stand te 
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houden. Dit is strijdig met een goede taakverdeling tussen overheden en met 
het mobiele karakter van het kunstenaarschap, met het uitgangspunt dat een 
kunstenaar niet economisch afhankelijk moet zijn van één bepaalde plek in 
de wereld. Maar er is geen reden om individuele stimulering van kunstenaars 
buiten aankoop- en opdrachtsituaties op voorhand uit te sluiten. Ter wille 
van een goede infrastructuur van beeldende kunst kan individuele 
ondersteuning zinvol zijn. Als het huidige beleidsinstrumentarium bepaalde 
groepen uitsluit zouden aanvullende regelingen gemaakt kunnen worden om 
die groepen in te sluiten. Daarover meer in het laatste hoofdstuk.  
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Hoofdstuk III Gemeente en galeries 
 
Op een enkele uitzondering na (kunstenaars die geheel of grotendeels van 
opdrachten leven) hebben beeldend kunstenaars behoefte aan een galerie. 
Iemand moet het werk dat je maakt promoten en verkopen. Voor een goed 
beeldend kunstklimaat zijn galeries in de stad belangrijk. Ook voor de 
levendigheid van een stad worden galeries op prijs gesteld. Galeries in de 
plinten van grote gebouwen of in winkel- en horecastraten worden door 
stedenbouwers en projectontwikkelaars van belang geacht. Ze verlevendigen 
een straat of blok en dragen bij aan een cultureel profiel van een wijk of 
buurt. Galeries zijn aantrekkelijke voorzieningen binnen zowel een kunst- als 
een ruimtelijk en binnenstadsbeleid.  
 
Rotterdamse galeries hebben het over het algemeen moeilijk. Dit is een 
constatering die al vele decennia geldig is. Hoewel er weinig inzicht bestaat 
in concrete omzetcijfers wordt over het algemeen aangenomen, dat 
Rotterdam en regio geen interessant koperspubliek heeft. Prijzen van 
kunstwerken zijn hier relatief laag (vergeleken met Amsterdamse en zeker 
buitenlandse galeries) en er zijn weinig rijke verzamelaars. Galeries die het 
relatief goed doen (bijvoorbeeld positieve recensies krijgen in 
gezaghebbende bladen) zijn dan nog wel eens geneigd naar Amsterdam of 
naar het buitenland te verhuizen. Nieuwe galeries komen moeizaam van de 
grond. Die starten meestal in de woonhuizen van de galeriehouder en de 
exploitant komt pas na enkele jaren uit de kosten. Voordat je van de omzet 
ook kunt leven ben je al snel enkele jaren verder, terwijl het runnen van een 
galerie veel tijd kost. Zonder een verdienende partner is dat praktisch niet 
vol te houden. 
 
Is dat een reden om galeries te steunen en zo ja, met welke 
beleidsinstrumenten? De Rotterdamse galeristenvereniging deed onlangs een 
beroep op het gemeentebestuur om, in het kader van de nieuwe opzet van 
de Geldstroom Beeldende Kunst en Vormgeving, een ondersteuningsregeling 
voor galeries vast te stellen. In het verleden heeft een dergelijke regeling 
wel eens bestaan. Deze is officieel nooit ingetrokken, maar er wordt weinig 
beroep op gedaan. Wel worden uit het incidentele budget van de dienst 
Kunst en Cultuur subsidies gegeven aan galeriehouders voor de hoge kosten 
van deelname aan buitenlandse kunstbeurzen. 
 
Naar de mening van de Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur is er voor 
het gemeentebestuur van Rotterdam geen principiële reden om galeries in 
het algemeen financieel te ondersteunen. Galeries zijn in beginsel zakelijke 
ondernemingen die dienen te functioneren binnen het marktmechanisme. 
Hoe belangrijk ze ook zijn voor kunstenaars en voor de ruimtelijke beleving 
van een stad (bijvoorbeeld in het kader van een binnenstad die als ‘city 
lounge’ moet functioneren), er is geen principiële reden om deze 
ondernemers anders te behandelen dan andere ondernemers. Daar komt nog 
bij dat Rotterdamse galeriehouders niet per se Rotterdamse kunstenaars in 
hun ‘stal’ hebben en dat Rotterdamse kunstenaars niet per se bij 
Rotterdamse galeries zitten. Kunstenaars blijven ook niet per se hun hele 
leven een galerie trouw, ze willen graag doorgroeien naar galeries met 
bijvoorbeeld gemiddeld hogere prijzen of een andere kring van afnemers 
(musea, grote verzamelaars). Er is dus geen sterke band tussen lokaal 
kunstenaarsbestand en lokale galeries. 
 
Galeries zouden vooral dienen te profiteren van een goed, algemeen 
cultuurbeleid. Een toename van hoogopgeleiden in de stad, een groei van de 
cultureel geïnteresseerde bevolking, doelstellingen van het 
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gemeentebestuur, zijn gunstig voor de uitbreiding van de kopersmarkt. 
Educatieve activiteiten (zoals uitgevoerd door het Centrum Beeldende Kunst 
of het project ‘My first art collection’ van Ricardo Burgzorg) kunnen voor 
een geleidelijke verbetering van het economische draagvlak van galeries 
zorgen. Gemeentelijke steun kan naar de mening van de Raad wel gericht 
worden verstrekt: bijdragen aan de hoge kosten van buitenlandse beurzen 
zijn, als het om de promotie en verkoop van Rotterdamse kunstenaars gaat, 
wel belangrijk. De gerichte ondersteuning die de laatste jaren uit het budget 
Visueel van de dienst Kunst en Cultuur wordt gegeven is derhalve wel van 
belang en dient zo nodig uitgebreid te worden. Ook collectieve promotie-
acties van de Rotterdamse galeries kunnen van gemeentewege ondersteund 
worden.  
 
Galeries passen goed in het beeld van winkel- en horecastraten. Ze zorgen 
voor diversificatie en sfeer. Ze brengen ‘goed volk’ op straat. Gelet op de 
bedrijfseconomische randvoorwaarden waarbinnen galeries moeten opereren 
kunnen ze echter geen binnenstadsprijzen voor hun onroerend goed betalen. 
Een concept als Mixone (waarbij economisch sterke sectoren zwakkere 
sectoren ondersteunen door verevening van huurprijzen) is noodzakelijk om 
Rotterdamse galeries in de stand te houden. De gemeente Rotterdam kan er 
dus (met haar grondbeleid en met haar onroerend-goedbezit) veel aan doen 
om goede galeries in Rotterdam te krijgen en te behouden. Er zijn voldoende 
initiatieven van potentiële galeristen, maar die lopen veelal stuk op de 
huurprijzen. Ook kan de gemeente galeries, op grond van hun bijdragen aan 
het ruimtelijk klimaat van een stad, wijk of stadsdeel, steunen door 
kortingen te geven op gemeentelijke diensten. In die zin is algemene 
ondersteuning van de galeriesector door de gemeente wel goed mogelijk en 
zinvol. 
 
Galeries zijn dus belangrijk voor een stad als Rotterdam. Voor veel 
kunstenaars zijn ze een economische voorwaarde. Zijn ze voor de 
ontwikkeling van de kunst belangrijk? Als ontwikkelingsplek voor 
experimentele vernieuwing in beperkte mate. Daarvoor zijn galeries 
noodgedwongen te veel gericht op de markt. Tussen de academie als 
opleidingsplek en de galerie bestaat een kloof die momenteel niet goed 
wordt overbrugd. Ook met voldoende galeries in een stad (maar wat is 
voldoende?) is er behoefte aan niet-commerciële plekken waar kunstenaars 
hun werk kunnen tonen. Elders in dit advies wordt ingegaan op het 
ontbreken van dergelijke plekken. Er zijn in Rotterdam te veel goede 
beeldend kunstenaars, vormgevers en fotografen die hun werk te weinig 
kunnen tonen. Dit knelpunt kunnen galeries niet oplossen. 
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Hoofdstuk IV De toekomst van de regeling: algemeen of specifiek? 
 
De Geldstroom Beeldende Kunst en Vormgeving is per 1 januari 2009 
opgehouden te bestaan. In deel 1 van dit advies is het functioneren van deze 
regeling gedurende de laatste vier jaar geëvalueerd. De conclusie was, dat 
over de hele linie de instellingen zich in kwantitatieve zin aan de 
afgesproken output hebben gehouden. Op enkele ondergeschikte punten is 
ondergepresteerd. Op een aantal andere punten is meer gedaan dan 
afgesproken. Sommige onderdelen zijn uiterst succesvol gebleken. De 
Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur is dan ook positief over de mate 
waarin de instellingen de afgesproken productie voor de jaren 2005 tot en 
met 2008 hebben gehaald. 
 
In dit hoofdstuk is allereerst de vraag aan de orde op welke manier de 
gemeentelijke steun aan de sector wordt voortgezet. De rijksgeldstroom 
blijft immers in de richting van 35 grotere gemeenten vloeien, echter op een 
andere manier. Niet langer als een rijksbijdrageregeling op basis van een 
vierjarenplan met door de gemeente voorgestelde en door het rijk 
geaccordeerde activiteiten. De geldmiddelen worden versleuteld en 
ondergebracht in het Gemeentefonds. De gemeente Rotterdam behoudt de 
geldmiddelen van 2,1 miljoen euro per jaar voor beeldende kunst en 
vormgeving, maar behoeft voor de besteding daarvan niet langer vooraf of 
achteraf de goedkeuring van het rijk te vragen. Wel moeten de middelen 
besteed worden aan beeldende kunst en vormgeving en voldoen aan een of 
meer van de volgende algemene doelstellingen (hier geciteerd uit de 
adviesaanvraag van de wethouder): 
- het bieden van ruimte aan talent; 
- het verbeteren van de relatie tussen productie en presentatie, tussen 

aanbod en publiek; 
- Het versterken van de kracht/professionalisering van de sector. 
 
Als we terugkijken naar de manier waarop de gemeente de afgelopen jaren 
de geldmiddelen heeft besteed, dan zien we soms specifieke arrangementen, 
soms algemene bijdragen aan instellingen. De uitkering aan Witte de With is 
bijvoorbeeld een vrij algemene ondersteuning van de activiteiten van deze 
instelling. Van de SKVR wordt –in de formulering van de outputindicatoren- 
veel meer gevraagd dan met deze geldstroom wordt betaald. Er is in deze 
gevallen nauwelijks een koppeling tussen geldbedrag en output. De bijdrage 
aan de dienst Kunst en Cultuur leidt tot een subsidiebudget dat gehanteerd 
wordt op dezelfde wijze als de andere incidentele subsidiebudgetten van 
deze dienst, hetgeen derhalve evenmin weinig specifiek oogt. De 
uitwerkingen aan het Centrum Beeldende Kunst en het Nederlands 
Fotomuseum daarentegen zijn vrij nauwkeurig geoormerkt voor specifieke 
activiteiten. 
 
Allereerst is aan de orde hoe we de regeling willen voortzetten. Wordt de 
beschikbare 2,1 miljoen euro in vrij globale termen doorgegeven aan de 
instellingen of wordt een specifieke koppeling tussen bijdrage en prestaties 
gevraagd? In het eerste geval lijkt de uitkering een aanvulling op de 
gemeentelijke bijdrage op grond van het cultuurplan. De toewijzingscriteria 
komen dan grotendeels of geheel overeen met het cultuurplan en ook de 
beoordeling vooraf en achteraf kan gekoppeld worden aan de 
cultuurplansystematiek. In het tweede geval dienen de instellingen buiten 
het cultuurplan om aparte voorstellen in te dienen voor de voormalige 
Geldstroommiddelen, worden deze apart beoordeeld, in aparte 
subsidiebeschikkingen vastgelegd en apart afgerekend. De criteria kunnen 
dan ook afwijken van de cultuurplancriteria. 
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De Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur meent, dat een specifieke wijze 
van invulling van middelen de voorkeur heeft. Het BKV-budget is en blijft 
immers bedoeld voor de sectoren beeldende kunst en vormgeving. Binnen 
het cultuurplan kan het budget niet herverdeeld worden. De ratio van zo’n 
aparte geldstroom leidt tot de conclusie, dat het geld dan ook een 
aanvullende werking moet hebben en niet zou moeten opgaan in algemene 
middelen van de instelling. De regeling zelf zou ook een beleidsmatig 
karakter moeten hebben: ook de komende jaren zouden de BKV-middelen 
apart geoormerkt moeten worden en voor aanvullende, goed gespecificeerde 
en afrekenbare activiteiten moeten worden voortgezet. Aldus kan de 
gemeente met deze middelen specifiek beleid voeren, extra rendement uit 
de instellingen halen. 
 
Daarbij moet wel zicht worden gehouden op de samenhang in het beleid van 
de instellingen zelf. Zij voeren een samenhangend pakket aan maatregelen 
uit, hoe dan ook gefinancierd. Bij de beoordeling van de activiteiten in het 
kader van de voortgezette Geldstroom moet een coherente uitvoering van de 
missie van de instellingen uitgangspunt zijn. Met andere woorden, ook een 
specifieke Geldstroomregeling dient, vanuit de instelling gezien, rekening te 
houden met het bredere kader waarbinnen zij moet opereren. Veelal zal dat 
bredere kader in het cultuurplan zijn vastgelegd. 
 
De Raad doet daarom het volgende concrete voorstel. De gemeentelijke 
regeling ‘voorheen Geldstroom Beeldende Kunst en Vormgeving’ gaat in op 1 
januari 2010 en loopt gedurende vier jaar. De evaluatie van de regeling 
wordt echter na drie jaar ter hand genomen, het vierde en laatste jaar is 
derhalve opnieuw een overgangsjaar. Na 1 januari 2013 verzamelen de 
instellingen hun outputgegevens en dienen deze bij de gemeente in. Op 1 
januari 2013 gaat ook het nieuwe cultuurplan van start. Op basis van de 
cultuurplanbeschikkingen en de evaluatiegegevens van de Geldstroom 
Beeldende Kunst en Vormgeving kan dan bezien worden of en op welke wijze 
de regeling eventueel zou moeten worden aangepast en geactualiseerd. Die 
wijzigingen gaan dan per 1 januari 2014 in. Op deze wijze vormgegeven kan 
worden bereikt, dat bij de toekenning van de Geldstroomuitkeringen wel 
rekening wordt gehouden met het cultuurplan, dus met het generale 
instellingsbeleid, maar dat deze uitkeringen hun eigen, specifieke karakter 
behouden waardoor een aanvullend en gericht BKV-beleid tot de 
mogelijkheden blijft behoren. 
 
 

Doelstellingen van de regeling 
 
De Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur adviseert om de regeling iets  
te vereenvoudigen. De afgelopen jaren bevatte deze maar liefst 20 
verschillende doelstellingen met een veelvoud van outputcriteria.  
De Raad meent, dat de regeling zich op de acht navolgende onderwerpen zou 
moeten concentreren: 
- programmering en musealisering (TENT./Centrum Beeldende Kunst, 

Nederlands Fotomuseum, Witte de With en Stadscollectie)  
- kunstenaarsbeleid (alle instellingen) 
- het vernieuwde opdrachtenbeleid van het Centrum Beeldende Kunst 
- educatieve- en publieksprojecten (alle instellingen) 
- internationalisering (Centrum Beeldende Kunst, Stadscollectie, Witte de 

With, dienst Kunst en Cultuur) 
- relatie amateurs en professionals (SKVR, Nederlands Fotomuseum, dienst 

Kunst en Cultuur) 
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- Rotterdamse fotografen en vormgevers (Nederlands Fotomuseum, 
Stadscollectie, dienst Kunst en Cultuur) 

- Urban visual arts (SKVR, Nederlands Fotomuseum, Showroom MAMA). 
 
De Raad ontleent deze doelstellingen aan de evaluatie van de zes 
instellingen in deel I van dit advies. Het gaat hier om de meest geslaagde 
activiteiten van de afgelopen jaren en de doelstellingen passen goed in het 
algemeen kunst- en cultuurbeleid van de gemeente Rotterdam zoals 
vastgelegd in het cultuurplan. Ze staan ook in breder verband met de drie 
doelstellingen die door de rijksoverheid zijn meegegeven aan de nieuwe 
decentrale geldstoom via het Gemeentefonds. De acht doelstellingen 
kunnen, meer gedetailleerd, als volgt in beleid worden omgezet. 
 
 

Programmering en musealisering 
 
De vernieuwingen die door Boijmans Van Beuningen met betrekking tot de 
Stadscollectie zijn ingezet moeten als winst worden beschouwd. De 
verschuiving in de richting van vormgeving is van belang en dient de 
komende jaren te worden voortgezet; er is geen andere instelling binnen de 
Geldstroom die aan deze sector aandacht besteedt en de context die het 
museum hiervoor biedt is gunstig. De Raad is een voorstander van het geven 
van gerichte opdrachten naast aankopen van gereed werk. Ook in deze zin 
kunnen de keuzes van Boijmans gecontinueerd worden. De Raad vraagt wel 
voldoende aandacht voor handhaving van de eigenheid, de eigen identiteit 
van de Stadscollectie, maar meent dat deze bij het museum ook de komende 
jaren in goede handen is. 
 
Het Nederlands Fotomuseum zal zich moeten blijven inspannen om meer 
publiek te trekken en de marketinginspanningen zullen derhalve binnen de 
regeling moeten worden voortgezet. Enkele grote spraakmakende 
tentoonstellingen zijn nodig om de positie op nationaal en internationaal 
niveau te versterken. Daarnaast pleit de Raad, in het kader van de 
Geldstroom, aandacht van het museum voor de Rotterdamse professionele 
fotograaf. Het Nederlands Fotomuseum ware uit te nodigen daarvoor 
concrete plannen in te dienen. 
 
De tentoonstellingsactiviteiten van het Centrum Beeldende Kunst, zowel aan 
de Nieuwe Binnenweg als aan de Witte de Withstraat kunnen binnen de 
Geldstroom voortgezet worden. De vorm waarin TENT. haar programmering 
heeft gegoten kan wel aangepast worden. De tentoonstellingen worden de 
laatste jaren musealer, beginnen op die van Witte de With en Boijmans Van 
Beuningen te lijken. Diversiteit in het kunstbeleid vraagt echter om afstand 
tussen instellingen. En wellicht biedt de huidige vorm ook te weinig podium 
voor te weinig Rotterdamse kunstenaars. Vanuit het veld wordt de behoefte 
onder woorden gebracht aan een tentoonstellingsplek voor veel Rotterdamse 
kunstenaars, waar verschillende generaties Rotterdamse kunstenaars vanuit 
verschillende invalshoeken opererend, zonder groot curatorisch gewicht, hun 
werk kunnen presenteren. De Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur 
meent dat aan een dergelijke voorziening behoefte bestaat. Het Centrum 
Beeldende Kunst zou, als het vast houdt aan de huidige formule van TENT., 
elders een ruimte kunnen programmeren waar de bonte, pluriforme wereld 
van de Rotterdamse beeldende kunst in een minder plechtige 
kunsthistorische setting tot haar recht komt. 
 
Uit de evaluatie bleek, dat de Geldstroombijdrage van de gemeente aan 
Witte de With een algemeen karakter heeft en niet afwijkt van de 
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cultuurplanbijdrage. Als we kiezen voor een meer specifieke ondersteuning 
dient een meer gerichte benadering te worden gekozen. De centrale 
doelstelling van de nieuwe regeling, het verbeteren van de relatie tussen 
productie en presentatie, tussen aanbod en publiek, zal de komende jaren 
sterker moeten worden aangezet. Het algemene, individuele publiek dat 
Witte de With nu bedient moet, althans wat het Rotterdamse aandeel 
betreft, groter te worden. De vele stedelijke samenwerkingsverbanden 
waarin Witte de With met enthousiasme participeert en het voorbeeldige 
educatieve beleid van de instelling dienen met behoud van de internationale 
positie van de instelling te leiden tot een daadwerkelijke confrontatie tussen 
kunst en publiek in het eigen pand aan de Witte de Withstraat. Om die 
confrontatie gaat het bij de Geldstroom immers.5

 
 
Kunstenaarsbeleid 

 
Voor alle instellingen geldt dat ze mede verantwoordelijk zijn voor een goed 
kunstklimaat in Rotterdam en dus, ieder op eigen wijze, aandacht dienen te 
hebben voor de positie en de belangen van de professionele Rotterdamse 
beeldende kunstenaars en vormgevers. Daarbinnen is in het bijzonder het 
Centrum Beeldende Kunst aangewezen om het beleid richting beeldende 
kunstenaars te maken, vorm te geven en te coördineren. Voortzetting van 
het succesvolle opdrachtenbeleid is een ‘must’, zo lijkt het. Het bereikt heel 
veel beeldende kunstenaars en publieksgroepen. Ook de ondersteuning van 
internationale uitwisseling van kunstenaars hoort bij een goed 
kunstenaarsbeleid en behoort tot het werkterrein van het Centrum 
Beeldende Kunst. Daarnaast zouden nieuwe, aanvullende regelingen voor 
beeldende kunstenaars mogelijk moeten zijn. De Raad wil op dit moment 
geen concrete uitspraak doen welke groepen kunstenaars ondersteund 
moeten worden. Hij stelt voor, dat het Centrum Beeldende Kunst wordt 
uitgenodigd een meer concrete analyse te maken van groepen kunstenaars 
en het profijt dat zij van gemeentelijke en rijksmiddelen hebben. Hij denkt 
daarbij met name aan het probleem van autonoom werkende kunstenaars die 
niet of onvoldoende profiteren van het opdrachtenbeleid. Voor deze groep 
zouden aanvullende middelen beschikbaar moeten komen. Door 
kunstenaarsorganisaties wordt gesproken over budgetten voor onderzoek, 
studie, research. Naar de mening van de Raad kan een dergelijk budget in 
het kader van een goede infrastructuur voor de beeldende kunst zinvol zijn. 
Beeldend onderzoek ook buiten het directe nut van opdrachtsituaties en 
docentschappen is relevant voor de ontwikkeling van kunst. 
 
 

Het vernieuwde opdrachtenbeleid van het Centrum Beeldende Kunst 
 
Uit de evaluatie blijkt, dat dit beleid succesvol is en de komende jaren 
gecontinueerd kan worden. 
 

 
 

                                            
5In de Beleidsbrief Beeldende Kunst (brief aan de Tweede Kamer van 7 december 2007) waarop 
onder andere de nieuwe doelstellingen van het Geldstroombudget zijn gebaseerd, maakt de Minister 
van Cultuur een duidelijk onderscheid tussen de ondersteuning van presentatie-instellingen voor 
actuele kunst zoals Witte de With èn de gedecentraliseerde Geldstroommiddelen voor de 
gemeenten. De logica van dit onderscheid brengt met zich mee, dat als de gemeente Rotterdam 
Witte de With wil ondersteunen uit de middelen van de Geldstroom, deze steun niet betrekking kan 
hebben op de algemene taak van Witte de With als presentatiepodium van actuele kunst. 
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Educatieve en publieksprojecten 

 
Uit de evaluatie (maar ook al eerder uit de cultuurplanadvisering) blijkt, dat 
musea en instellingen voor beeldende kunst veel aandacht besteden aan 
educatie. Deze doelstelling van de regeling kan dan ook voortgezet worden. 
Naast de educatieve projecten, waar vaak vernieuwende methoden worden 
geïntroduceerd, zou het bereik onder het algemene, individuele publiek 
meer aandacht kunnen krijgen. Veel geëxperimenteerd wordt er op dit vlak 
niet. De werving van publiek in Rotterdam is meestal nogal traditioneel van 
aard: veel papieren werving, bij de kassa soms een korting. 
 
 

Internationalisering 
 
Voor instellingen als Witte de With, Boijmans Van Beuningen en het 
Nederlands Fotomuseum behoeft internationalisering op deze plaats geen 
bijzonder punt van aandacht te zijn. Zij weten hoe ze dat moeten doen en 
doen dat ook. Het beleid van het Centrum Beeldende Kunst van de afgelopen 
jaren was niet altijd helder, maar met de koppeling van deze instelling aan 
het algemene beleid op het punt van ‘artists in residence’ kan snel aan deze 
onduidelijkheid een einde worden gemaakt. In een separaat advies gaat de 
Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur in op de mogelijkheden van een 
dergelijk beleid. Op dit onderdeel en met betrekking tot het Centrum 
Beeldende Kunst kunnen beide beleidsdoelstellingen aan elkaar gekoppeld 
worden. 
 
 

Relatie tussen amateurs en professionals versterken 
 
De activiteiten van het Nederlands Fotomuseum op dit punt zijn voorbeeldig. 
De beide kunstscholen van de SKVR, de Vrije Academie en de Beeldfabriek 
slagen er eveneens goed in om vorm te geven aan deze doelstelling. De 
uitsluitende gerichtheid van de Geldstroom richting Vrije Academie dient 
verbreed te worden met de Beeldfabriek. De beperkte activiteiten vanuit het 
subsidiebudget van de dienst Kunst en Cultuur richting amateur-organisaties 
behoeven geen versterking. 
 
 

Rotterdamse fotografen en vormgevers 
 
De verbreding van het beleid van de Stadscollectie richting vormgeving 
verdient lof. Daarmee is de aandacht voor vormgevers in de breedte van het 
beleid echter nog steeds beperkt. De Rotterdamse Raad voor Kunst en 
Cultuur meent, dat Rotterdam er niet naar hoeft te streven designstad 
nummer één van Nederland te worden. Maar er zitten goede vormgevers in 
de stad en er worden er vele opgeleid. Wat kunnen zij meer voor de stad 
betekenen dan tot nu toe? Wellicht kan op dit punt de toetreding van een of 
enkele nieuwe instellingen tot de kring der beneficianten van de regelingen 
worden overwogen. Men zou instellingen als VIVID en het Designplatform 
kunnen uitnodigen om voorstellen in te dienen voor een verbetering van het 
vormgevingsklimaat in Rotterdam, met een verwijzing naar de drie nieuwe 
centrale doelstellingen van de regeling. Wat de Rotterdamse fotografen 
betreft, toetreding van nieuwe instellingen lijkt niet nodig. Hier zou het 
Nederlands Fotomuseum het voortouw kunnen nemen met het ontwikkelen 
van nieuwe en intensievere vormen van ondersteuning. 
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Urban visual arts 
 
Alles overziende komt het budget van de Geldstroom Beeldende Kunst en 
Vormgeving nogal sterk terecht bij de meer traditionele kunstvormen. In 
Rotterdam constateren we dat onder jongeren ook nieuwe kunstvormen 
aandacht krijgen. We noemen die voort het gemak ‘urban’ of kunst van de 
straat. Hoe we het verschijnsel ook noemen, er is nauwelijks plek voor in de 
bestaande instellingen. De Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur meent, 
dat hier ruimte is voor de SKVR om met aanvullende plannen te komen. Hij is 
benieuwd naar het initiatief voor een ‘urban arts academy’ en meent, dat na 
kwalitatieve en zakelijke beoordeling van dit initiatief hiervoor wellicht 
ruimte in de Geldstroom moet worden gemaakt. Maar ook een instelling als 
MAMA, die momenteel plannen ontwikkelt voor een presentatieplek voor 
‘urban’ visuele cultuur, dient uitgenodigd te worden om een plan in deze 
richting in te dienen. Een goede aansluiting bij de activiteiten van het 
HipHopHuis, dat zich ondermeer bezighoudt met graffiti en van het urban 
podium in oprichting is dan wel noodzakelijk. 
De dienst Kunst en Cultuur constateert dat zijn incidentele subsidies 
grotendeels terechtkomen bij projecten die in een “witte, westerse context” 
functioneren. Aangezien de dienst passief is (het initiatief ligt altijd bij de 
aanvrager) kan hij daarin niet sturen. De toekenning van subsidies door de 
gemeente is nu eenmaal afhankelijk van de initiatieven die in het veld 
worden genomen en vanuit het urban veld komen weinig intitiatieven. Dat is 
jammer en het zou voor de in deze paragraaf genoemde instellingen reden 
kunnen zijn zelf of de door hen geprotegeerde kunstenaars(initiatieven) te 
stimuleren vaker een beroep op de regeling te doen. Het stimuleren van 
ontwikkelingen op het vlak van de ‘urban visual arts’ ofwel de brede, 
multiculturele en beeldcultuur is voor de Rotterdamse Raad voor Kunst en 
Cultuur een prioriteit. 
 

 
Subsidiebudget dienst Kunst en Cultuur 

 
Tot zover de acht doelstellingen van de regeling die voor de komende vier 
jaar centraal zouden moeten staan. Het incidentele subsidiebudget van de 
dienst Kunst en Cultuur is hierbij, behalve in de vorige paragraaf, nog niet 
aan de orde geweest. Dit budget dient niet voor één beperkte doelstelling, 
maar is erg algemeen van karakter. Het budget van de dienst is uiterst nuttig 
ter ondersteuning van de grote verscheidenheid van de Rotterdamse 
beeldende kunst. Alleen met ondersteuning uit dit budget kunnen vele goede 
plannen die in Rotterdam gemaakt worden ook daadwerkelijk vorm krijgen. 
 
Hopelijk zet de groei, die dit onderdeel van de regeling recent te zien heeft 
gegeven, nog enige tijd door. Zo nodig dient meer budget hiervoor 
uitgetrokken te worden. Uit dit subsidiebudget worden ook verschillende 
Rotterdamse kunstenaarsinitiatieven ondersteund. Er is alle reden om 
daarmee door te gaan. Ook Rotterdamse galeries vinden hier een gewillig oor 
als zij een bijdrage willen in de hoge kosten van deelname aan buitenlandse 
beurzen. Deze steun dient eveneens voortgezet te worden en zonodig 
uitgebreid zoals in hoofdstuk III beschreven. 
 
 
 
 
 
 

43 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Bijlage 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Gemeente Rotterdam
College van Burgemeester en Wethouders

Rlk Gruhoff

Wethouder Participate, Cultuur en Milieu

B«zo«kidr0»: Stadhuis Coolsingel 40 3011
AD Rotterdam
PMtadra*: Postbus 70012
3000 KP Rotterdam

Aan de voorzitter van de
Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur
Mevrouw M. Post van Ophem
Postbus 2800
3000 CV ROTTERDAM

Geachte Raad,

Webtlto: www.rotterdam.nl

E-mail: dim@bsd.rotterdam.nl

F«:010-4173560

Inllchtingen: M. Mandos
T«lefoon:010-267 19 13

On* kinmtrk: 09dkc285 - 312856

Byiigan:
1. brief d.d. 8 november 2008
Z. brief d.d. 1 aprit2009

Datum: 24 juni 2009

Hierbij vraag ik uw advies over de Geldstroom Beeldende Kunst en Vormgeving ofwel de BKV
regeling. Zoals u weet is deze regeling per 1 januari 2009 opgehouden te bestaan. De
middelen zijn versleuteld in een decentralisatieregeling via de gemeentefondsen. Dit betekent
dat Rotterdam voor de verdeling van deze rijksbijdrage voor beeldende kunst en vormgeving
met drie slechts algemene doelstellingen rekening dient te houden:
1. Met bieden van ruimte aan talent;
2. Met verbeteren van de relatie tussen productie en presents tie, tussen aanbod en publiek;
3. Met versterken van de kracht/professionalisering van de sector.1

Door middel van deze adviesaanvraag verzoek ik u met mij mee te denken over de manier
waarop Rotterdam deze bijdrage het meest effectief kan besteden, uitgaande van voornoemde
doelstellingen.

Infolding
De BKV regeling komt voort uit de BKR regeling die tot 1987 heeft bestaan. Dit was een
regeling waarbij kunstenaars in ruil voor werk of diensten van de overheid een basisinkomen
konden ontvangen. Na afschaffing van deze regeling werd de geldstroom omgedoopt tot de
geldstroom BKV en in de periode 2001-2004 werd deze opgenomen in het Actieplan
Cultuurbereik. Toen in 2005 uit onderzoek bleek dat sectorale en beleidsmatige knelpunten
om een nieuwe aanpak vroegen, is de BKV regeling aangepast. Meer differentiatie, meer
initiatief vanuit de sector zelf, betere samenwerking met partijen buiten de sector en een
sterkere zakelijke en maatschappelijk-economische positie van kunstenaars werden het doel.
Het gevolg was een regeling die: *... wordt ingezet tor versterking van de Beeldende Kunst en
Vormgeving: dit betreft zowet de infrastructuur van deze sector als de relatie tussen aanbod en
afname. De geldstroom BKV is bestemd voor voorzieningen, investeringen en activiteiten met
een bovenlokale uitstraling."2

De nadruk kwam te liggen op het ondersteunen van collectieve voorzieningen, het
verminderen van subsidiering en het vermeerderen van marktwerking. Voorts werd het
verlenen van individuele subsidies aan kunstenaars uit deze regeling afgeschaft en was het
niet langer mogelijk om aankopen van de kunstuitleen financieel te ondersteunen. Verder
werden gemeenten in de gelegenheid gesteld om binnen deze doelstelling eigen pcioriteiten te
stellen. Rotterdam besteedde aandachtaan:

versterking van de infrastructuur voor fbtografie;
versterking van de Internationale positie van beeldende kunst;
zakelijke professionalisering van kunstenaars;

- versterking van de Internationale positie van kunstenaars;
- aandacht voor de relatie tussen amateur en professioneel;

stimuleren van afname en vraag.

1 Deze doelstellingen zijn la beschouwen als richtlijnen
2 Geldstroom Beeldende Kunst en Vormgeving 2005-2008. Informatie voor gemeenten en provinces. Ministerie van
OCW. april 2005.



Tussen 2005 en 2009 stond Rotterdam jaarlijks een bedrag van circa € 2 miljoen ter
beschikking. Dit werd verdeeld onder vijf kunstinstellingen: het Centrum Beeldende Kunst,
Witte de With, Museum Boijmans van Beuningen, het Nederlands Fotomuseum en de SKVR.
Deze instellingen ontwikkelden uiteenlopende plannen gericht op voornoemde doelstellingen.
Daarnaast wordt uit de BKV middelen een gemeentelijke subsidieregeling gefinancierd
waarmee incidentele projecten op het gebied van beeldende kunst en vormgeving kunnen
worden ondersteund.

De uitvoering van deze ministeriele regeling raakte in de loop derjaren steeds sterker
vergroeid met lokaal cultu jrbeleid. De doelstellingen per stad warden steeds specifieker;
lokaal beteid en de centrale regeling konden niet meer los van elkaar worden beschouwd.
Bovendien werd de administratieve last voor zowel instellingen als lokale en rijksoverheid
steeds zwaarder. Mede in het licht van de decentralisatie van subsidiestromen van ministeries
naar andere (overheids)organen heeft de Minister voor Cultuur besloten per 1 januari 2009 de
regeling volledig door provincies en gemeenten uit te laten voeren. Dit betekent dat Rotterdam
per 1 januari 2009 een decentralisatieuitkering voor beeldende kunst en vormgeving in het
gemeentefonds ontvangt, die overigens even hoog is als de uitkering van de BKV regeling in
de voorgaande periode. Er is echter wel (zoals aan het begin reeds gezegd) een drietal
globale doelstellingen aan deze uitkering verbonden.

Advlesvragen
De instellingen die werden ondersteund met BKV middelen hebben in juni 2008 schriftelijk
bericht gekregen over deze wijziging. Tevens is hen medegedeeld dat de regeling in 2009
onveranderd zou blijven, maar dat er na 2009 mogelijk beleidswijzigingen plaatsvinden die een
herziening van financien tot gevolg kunnen hebben. Op dat ijkpunt zijn wij nu aangekomen en
daarom ontvang ik graag uw advies op de volgende onderwerpen:

1. a) evaluate BKV regollng 2005-2009
Graag uw visie op de mate waarin de instellingen door middel van nun projecten en
activiteiten hebben bijgedragen aan het behalen van de geformuleerde doelstellingen.
Daarbij vraag ik niet zozeer uw aandacht voor de output, maar vooral voor de
outcome,

b) suggesties voor do toekomstige inzet van de mlddolen
Aan de hand van de manier waarop en de mate waarin instellingen hebben
bijgedragen aan de geformuleerde doelstellingen verneem ik graag uw mening over
het gehanteerde instrumentarium. Houd u hierbij rekening met het functie-denken
binnen de culturele basisinfrastructuur. Bestaan er functies die ten behoeve van de
BKV sector vervuld zouden moeten worden, die nu niet of onvoidoende aan bod
komen?Of zijn erjuist activiteiten die in hetkadervan BKV worden ontplooid die
weinig of geen effect sorteren? Neemt u hierbij a.u.b. kennis van het feit dat de BKV
bijdrage bij voornoemde instellingen voor een groot deel versleuteld zit in de reguliere
begroting.

Vender laat ik u weten dat ik in november 2008 een brief neb ontvangen van het platform
'Zonder Kunstenaars Geen Kunst1 waarin een vurig pleidooi werd gehouden voor de positie
van de beeldende kunstenaar in Rotterdam (zie bij I age 1). Deze brief heeft onder meer geleid
tot enige vragen in de gemeenteraad tijdens de behandeling van het Cultuurplan 2009-2012
en tot een externe orientatie van de Raadscommissie Jeugd, Onderwijs en Cultuur (zie bijlage
2). Dit platform gaf aan zich zorgen te maken over de positie en de bestaansbasis van
kunstenaars, omdat het beleid zich te zeer zou rich ten op het financieren van instellingen en
niet op het financieren van kunstenaars, zoals voorheen tijdens de BKR wel het geval was. Ik
heb voorts gesproken met een vertegenwoordiger van dit platform en naar aanleiding van dat
gesprek vraag ik u kennis te nemen van bijgevoegde brief en deze te betrekken bij uw advies.



Verder:

2. Kunstenaars en de BKV regeling
Kunt u zo goed mogelijk inzichtelijk maken welke middelen van deze regeling direct
ten goede zijn gekomen aan kunstenaars (bijvoorbeeld door middel van aankopen,
opdrachtverlening etc.)? Ook vraag ik ook uw aandacht voor de meer inhoudelijke
effecten van de BKV regeling op individueel niveau.

Een bescheiden deel van de BKV regeling wordt via de voornoemde gemeentelijke
subsidieregeling ingezet ter ondersteuning van kunstenaarsinitiatieven. Zij kunnen zelf
bepalen waarvoor zij deze subsidie gebruiken, maar vaak wordt deze besteed aan
gastateliers. U ziet dat hier een scharnierpunt bestaat tussen de herijking van deze geldstroom
en de ontwikkeling van het aritsts-in-residence beleid. Omdat ik uw raad ook om advies heb
gevraagd over artists-in-residence beleid, vraag ik u vriendelijk beide adviezen niet zozeer te
integreren (het advies over artists-in-residence moet juist gaan over alle disciplines), maar wel
op elkaar af te stemmen.

3. Individuele subsidies
Naar aanleiding van de laatste twee punten (over individuele subsidies en
ondersteuning van artists-in-residence) leg ik u tevens de vraag voor of het uitbreiden
van de ondersteuningsmogelijkheden voor individuele kunstenaars een zinvolle
maatregel is. Is hieraan behoefte ondanks het palet aan bestaande regelingen? Zo ja,
op welk vlak volstaan de bestaande regelingen dan niet? Ik doel hierbij op bestaande
ondersteuningsmogelijkheden bij bijvoorbeeld hetfonds BKVB, de Mondriaan Stichting
en het Centrum Beeldende Kunst.

Planning
Omwille van de begrotingsbehandeling in de gemeenteraad in november 2009, vraag ik u
vriendelijk mij in September 2009 uw advies te doen toekomen.

Met vriendelijke groet,

Rik Grashoff
Wethouder Participatie, Cultuur en Milieu



Afiender: Platform ~onde r~uns tenaa rs~een~uns t  en Platform Kunstenaars 
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Nieuwe Binnenweg 75 

3014 GE Rotterdam 

Aan: de Burgemeester en Wethouders van Rotterdam en de Commissieleden van 
de Raadscommissie Jeugd, Onderwijs en Cultuur 

Betreft: ondersteuning van de individuele beroepspraktijk van beeldend 
kunstenaars met de BKV-gelden 

Rotterdam, l april 2009 

Geachte dames en heren, 

I n  reactie op de vragen van de Commissie tijdens de Externe Oriëntatie d.d. 4 
maart 2009, geven wij hierbij onze visie op en onze aanbevelingen voor 
kunstenaarsbeleid, te weten stimulerend beleid voor individuele beeldend 
kunstenaars. 

Om het kunstklimaat in Rotterdam te verbeteren en kunstenaars te behouden 
voor de stad, is het noodzakelijk de positie van kunstenaars weer beleidsmatig te 
ondersteunen en hen een stem te geven. De financiële positie van kunstenaars is 
de afgelopen ja'ren sterk verzwakt (zie bijlage), waardoor voor zeer veel beeldend 
kunstenaars de ontwikkeling van een professionele beroepspraktijk onder druk is 
komen te staan. 

Daarom vragen wij de commissie opnieuw ruimte te maken voor stimulerende 
maatregelen voor beeldend kunstenaars. 

Met de decentralisatie van de BKV-gelden is een nieuwe situatie ontstaan: de 
politiek heeft nu handvatten om de problematiek van Rotterdamse 
kunstenaars aan te pakken: door deze BKV-gelden opnieuw in te zetten voor 
individuele beeldend kunstenaars, kan het kunstklimaat in Rotterdam een 
belangrijke hernieuwde impuls krijgen. Dit vraagt evenwel om een verandering in 
beleid, er moet namelijk weer beleid komen dat is toegesneden op kunstenaars. 
Dit zal de kwaliteit van het Rotterdamse kunst- en cultuurklimaat vergroten. 

Kunstenaars zijn het fundament van de kunstwereld. Daarom is financiële 
ondersteuning van kunstenaars in het belang van kunstenaars én 
kunstinstellingen. 

Tijdens de Externe Oriëntatie op 4 Maart j.1. is ons gevraagd te reageren op de 
vanuit het Rijk gestelde richtlijnen voor besteding van de BKV-gelden. 



Deze richtlijnen zijn: 

1- talentontwikkeling: het bieden van ruimte aan talent 

2- het verbeteren van de relatie tussen productie en presentatie, tussen aanbod 
en publiek 

3- het versterken van de kracht/professlonalisering van de sector 

Wij kunnen ons goed vinden in deze richtlijnen. Voor vertaling naar concrete 
instrumenten is het noodzakelijk dat, naast instellingen, kunstenaars gehoord 
worden, Uit eerste hand weten wij hoe het kunstkiimaat kan gedijen, en op grond 
daarvan kunnen wij adviseren hoe deze richtlijnen het best ingevuld kunnen 
worden. Beleidsmakers, instellingen en kunstenaars moeten onderling een 
kritische dialoog aangaan over het uit te voeren beleid en gezamenlijk een vlsie 
formuleren. 

Hier volgt onze visie op bovenstaande richtlijnen: 

1- talentontwikkeling; het bieden van ruimte aan talent: 

Iedereen zal het erover eens zijn dat talent niet leeftijdsgebonden is. Voor iedere 
fase in de ontwikkeling van een talentvolle kunstenaar (van starter tot 

. 'gevestigd'), is er blj tijden extra ruimte nodig voor onderzoek en reflectie, voor 
extra profilering of steun in de rug bij een uniek project. 

Wetenschapsjournalist Malcolm Gladwell publiceerde de bestseller 'Outliers - The 
Story of Success' - die onlangs is vertaald als 'Uitblinkers'. Hierin maakt hij 
aannemelijk dat succesvolle talentontwikkeling vooral afhangt van de sociale 
kansen die een talent wordt geboden en van hoeveel tijd hij/zij in zijn of haar 
talent kan steken. 

Het begrip 'ruimte' kent een fysieke alsook een mentale component en ontstaat 
daar waar tijd en geld beschikbaar is. 

Kunstenaars hebben tijd nodig voor onderzoek en verdieping; tijd om 
uitgangspunten te herijken; tijd om met beeldende middelen te experimenteren, 
tijd om nieuwe presentatieplatforms en netwerken te zoeken, etc. Dit alles is een 
innoverend groeiproces, dat zich gedurende het gehele kunstenaarsleven moet 
kunnen blijven doorzetten. Presentaties en opdrachten zijn de tussentijdse 
resultaten van deze groei: dit zijn de momenten dat de vruchten kunnen worden 
geplukt. De ontwikkelingsfases zijn essentieel; zij nemen tljd in beslag en moeten 
altijd voldoende ruimte krijgen. Tijd is geld: het tekort hieraan, is een belangrijke 
reden dat kunstenaars in onze markteconomie nauwelijks kunnen overleven. 

Conclusie: Om talent te kunnen ontwikkelen hebben kunstenaars ruimte en dus 
tijd nodig en daarvoor is financiële ondersteuning noodzakelijk. 

Ruimte als fysieke ruimte opgevat: 

I n  Rotterdam heeft SKAR goed werk verricht ais het gaat om het voorzien in 
atelierruimten. Zi j  geeft echter aan dat het momenteel steeds moeilijker is 
betaalbare nieuwe locaties te vinden. Daardoor staan 'nieuwkomers' - veelal 
jonge kunstenaarc - op wachtlijsten. Zij zijn noodgedwongen aangewezen op 
commerciële anti-kraak bureaus, die slechts incidenteel en tijdelijk toestaan 
leegstaande ruimten als atelier te gebruiken. 



De kunstsector heeft van oudsher een sterk internationaal karakter. 
Kunstenaarsinitiatieven zoals Stichting B.a.d, Duende, Kaus Auctralts, Het Wilde 
Weten en Kunst&Complex, bieden tijdelijke atelierruimten aan kunstenaars u i t  
binnen- en buitenland, die zich in Rotterdam willen vestígen. Deze 'artjsts in 
residence'dragen in onze stad veel bij aan de vitaiisering en actualisering van het 
kunstklimaat. Zij moeten voor de stad behouden blijven voor de noodzakelijke 
aansluiting met het internationale kunstenveld; de wisselwerking met hen zorgt 
voor belangrijke wederzijdse ideeënuitwisseling. 

Sinds kort zijn de hiervoor genoemde panden vertegenwoordigd in RAIR 
(Rotterdam Artists I n  Residences), mede gestimuleerd door dKC. Een probleem is 
dat deze panden slechts voor een beperkte tljd als atelierpand gebruikt kunnen 
worden: Duende bijvoorbeeld moet in 2012 wijken voor de op handen zijnde 
gebiedsontwikkeling in Crooswijk; waar moeten zij naar toe? 

Conclusie: Het bieden van fysieke ruimte aan talent betekent letterlijk: het 
voorzien in  voldoende betaalbare atelierruirnten en het steunen van 
kunstenaarsinitiatieven in Rotterdam. Voor een goed atelierbeleid is verbetering, 
bestendiging en uitbreiding van het atelierbestand nodig; dit alles draagt bij aan 
de continuïteit en internationalisering van het Rotterdamse culturele veld! 

Om dit te realiseren is productieve samenwerking met de verschillende 
gemeentelijke diensten van groot belang, 

Wat betreft de presentatiepodia zou een breder spectrum van de kunstsector 
serieus genomen moeten worden: Rotterdam moet zijn broedplaatsen koesteren 
en waar nodig, steunen. We denken aan experimentele undergroundplekken als 
Cucosa, de Kunstsuper, WdW63, DEK 22, de Piayer, De Fabriek, Stichting NAC, 
WLFRT, etc... Het lijkt ons goed de informatie van alle Rotterdamse initiatleven 
op het gebied van beeldende kunst te bundelen; daarvoor is een overkoepelend 
beleid nodig. 

Verder adviseren wij in het kader van Internationalisering een regeling in het 
leven te roepen die het mogelijk maakt om journalisten, tentoonstellingsmakers. 
en andere professionals uit binnen- en buitenland naar Rotterdam te halen. Alle 
Rotterdamse presentatiepodia, kunstenaarsinitiatieven en individuele kunstenaars 
zouden hiervan gebrui k moeten kunnen maken, 

Conclusie: ondersteun botturn-up projecten en presentaties van Rotterdamse 
kunstenaars in de stad en in het buitenland. Gebruik hierbij als richtlijn de 
netwerken van kunstenaars; zij zijn immers de eersten die ontwikkelingen 
waarnemen! 

2- het verbeteren van de relatie tussen productie en presentatie, tussen 
aanbod en publiek: 

Voor kunstenaars is het presenteren van werk - het in de wereld zetten van 
gedachtegoed - een essentieel onderdeel van het kunstenaarschap: maken en 
tonen zijn 2 kanten van dezelfde praktijk en beiden belangrijk. 



Instellingen hebben de afgelopen jaren belangrijk werk gedaan voor de beeldende 
kunst in hun pogingen het publieksbereik te vergroten. Het accent is echter te 
veel komen te liggen op de vraagzijde - het publiek - en daarbij Is de aanbodzijde 
- de autonome kunstenaar - ult het oog verloren. Dit is begrijpelijk in de huidige 
conjunctuur, maar daarbij zijn (noodgedwongen) voor kunstenaars belangrijke 
zaken, zoals experiment, onderzoek of b.v. studiereizen, veronachtzaamd, 

I n  2005 is besloten dat de BKV-gelden uitsluitend naar Instellingen mogen gaan. 
Hierdoor kunnen kunstenaars Individueel nauwelijks nog ergens aankloppen voor 
subsidie. Zij zijn vrijwel volledig aangewezen op een teer beperkte, niet goed 
functionerende kunstmarkt*. De presentatiepodia daarentegen kunnen zowel 
gemeentelijke als landelijke regelingen aanspreken, en daarin zijn zij zeer 
bedreven. Zo zouden instellingen die zowel door de Cultuurnota als door dKC - 
via de BKV-gelden - bediend worden, hier bovenop nog incidenteel Project- of 
Manifestatiesubsidies aan kunnen vragen bij de dKC. 

Cijfers (zie bijlagen) laten duidelijk zien dat er sprake is van scheefgroei. Dit is 
ondermeer zichtbaar in de verdeling van het Rotterdamse kunstbudget: van de 
88 miljoen gaat er nauwelijks nog iets naar beeldend kunstenaars ... Hoog tijd om 
deze kwestie aan te pakken en te zorgen dat Rotterdam voor kunstenaars 'the 
place to bet blijft: een stimulerend klimaat is nodig in financieel opzlcht! 

Hoewel de laatste jaren hang - en stageld mondjesmaat bij enkele Instellingen 
ingevoerd is - en zij er steeds vaker naar streven kunstenaars te betalen voor de 
uren dle zij in  tentoonstellingen steken - blijkt het honorarium van kunstenaars 
steeds weer de sluitpost op de begrotfng te zijn. Weliswaar is er vaak voldoende 
budget voor productiekosten (materialen, apparatuur en assistentie), voor 
honorering van de uren die een kunstenaar in de tentoonstelling stopt blijft veelal 
geen -of een veel te laag- bedrag over. Dit is een situatie die we bij navraag in 
het veld keer op keer horen. 

Wij zijn van mening dat kunstenaars én instellingen gebaat zijn bij een klimaat 
waarin kunstenaars onafhankelijk van opdrachtgevers werk en presentaties 
kunnen maken en op eigen merites kunnen uitblinken. Kunstenaars moeten vri j  
zijn te anticiperen op zaken die zij relevant vinden in de samenleving en zo een 
vraag creëren waar niemand in eerste instantie aan dacht, maar die - wanneer hij 
eenmaal gesteld is - grote relevantie blijkt te hebben voor nu en/of voor later: dit 
is wat kunst belangrijk maakt! 

Conclusie: ontwikkelingen in de afgelopen jaren hebben geleid tot een drastische 
financiële verschulving van productie naar presentatie van kunst en het is een 
vergissing om aan te nemen dat geld via instellingen automatisch bij kunstenaars 
terecht komt. Kunstenaars moeten, naast publiekgerichte presentaties bij 
instellingen, gesteund worden in hun autonome werk en in de eigen initiatieven 
waarmee ze hun werk publiek maken. 

Er is een scheefgroei ontstaan tussen de financiering van productie en presentatie 
van kunst, die vraagt om een correctie: er moet meer geld naar de makers van 
hedendaagse kunst! 

Nogmaals, wij kunstenaars onderschrijven het belang van een goede relatie van 
aanbod en publiek. Wi j  tekenen hierbij het volgende probleem aan: welke 
definitie van 'publiek' wil de politiek hanteren? En hoe kan de kunstsector haar 
het best bedienen? 



Een overdenking: 

Het kunstbegrip is in de loop van de vorige eeuw in toenemende mate een 
gespecialiseerd terrein geworden; zij loopt in complexiteit parallel met de 
wetenschappen. Maar weinig mensen zijn op de hoogte van de recente 
kunstgeschiedenis, waardoor de werken - ook die het in de presentatieplatforms 
goed doen - vaak niet begrepen worden door het 'gemiddelde' publiek, en dus 
niet door een breed publiek op waarde kunnen worden geschat. Hierdoor bestaat 
er voortdurende verwarring over wat nu talent is en wat kwaliteit. 

Engagement met cultuur moet van twee kanten komen en niet alleen van de kant 
van kunstenaars: de maatschappij moet zich realiseren dat zij zich beter kan 
informeren over het rijke en Interessante gedachtegoed dat de hedendaagse 
kunst biedt. Bijvoorbeeld door meer begrip via onderwijs, media-aandacht en 
promotie van en door kunstenaars te genereren. 

Pas als het kunstbegrip in de samenleving breed gedragen wordt - dit is voor 
kunstenaars een wenselijk toekomstperspectief - zou een markt kunnen ontstaan 
die de kunst ook daadwerkelijk zou kunnen ondersteunen. Vooralsnog is het voor 
een inhoudelijk en internationaal competitief en innoverend kunstklimaat 
noodzakelijk dat de kunstenaar gesteund wordt, zodat hij/zij zich vanult eigen 
visie kan professionaliseren. Stilstand betekent ongewenste verregaande 
verschraling van het kunstklimaat. 

Conclusie: Het financieren van kunst vergt een lange termijn visie; het gaat om 
het investeren in het cultureel erfgoed van morgen: kunstenaars staan aan het 
begin van innovatie: zij zijn het research L? development van de cultuur (zie 
bijlage). 

3- het  versterken van de kracht/professlonallsering van de sector: 

De kracht van kunst is dat het een (kritische) reflectie bledt op allerlei aspecten 
van de samenleving (waar zij zelf onderdeel van uitmaakt!). Kunst kan 
bevestigen, bevragen, een spiegel voorhouden, behagen, maar ook shockeren. 
Het bezit de kracht om mensen na te laten denken over zichzelf en elkaartover 
hun plek in de maatschappij of hen aanzetten hun omgeving op een andere 
manier te ervaren. 

I n  het kort: 

Het belang van beeldende kunst voor de samenleving is, dat het 
een gedachtegoed bledt dat in essentie een kritische reflectie is 
op allerlei aspecten van die samenleving. - De kunstenaar moet in hoge mate zelfstandigheid (autonomie) 
hebben, om deze reflectie beeldend en inhoudelijk te kunnen 
ontwikkelen en vorm te geven; daarbij tekenen wij aan dat in 
onze huidige maatschappij deze autonomie voortdurend onder 
druk staat. 
Voor degelijk onderzoek zijn onafhankelijkheid en voldoende ti jd 
een voorwaarde, net zoals dat geldt voor de wetenschap en de 
journalistiek. Kunst, wetenschap en journalistiek zijn de 3 
fundamentele pijlers van onze samenleving! 



Om optimaal te kunnen functioneren is het nodig dat kunstenaars een ruime 
mate van autonomie hebben; het is daarom van het grootste belang dat er 
voldoende middelen en mogelijkheden zijn om in beweging te blijven, nieuwe 
terreinen te verkennen en te experimenteren. Daarnaast gaan kunstenaars 
verbanden aan met andere disciplines; succesvolle uitwisseling op dat vlak 
versterkt de positie van de kunst. 

De kracht van de kunstsector hangt nauw samen met de staat van het 
kunstenaarschap en kan nlet alleen gedragen worden door de markt of door 
opdrachtenbeleid. Slechts een deel van de kunstenaars werkt in opdracht. Voor 
een krachtige kunstsector moeten kunstenaars - zij staan Immers aan het begin 
van de productieketen - vrij zijn om beeldend en inhoudelijk de ontwikkelingen, 
die voor hen in de kunst of in de samenleving relevant zijn, vorm te geven. 
Iedere kunstenaar gaat daarbij een eigen weg en draagt bij aan een divers 
kunstaanbod. Veel belangrijke kunst ontstaat vanuit onderzoek; en juist 
grensverleggende kunst die onbekend terrein verkent en nieuwe visies ontsluit is 
lastlg verkoopbaar en staat in onze maatschappij voortdurend onder druk. 

Op di t  moment verliezen kunstenaars teveel tijd in vrijwel full-time bijbanen en 
zijn te weinig in staat te investeren In hun eigenlijke werk. Er is onvoldoende 
stimulans om een gedegen eigen netwerk op te bouwen: kunstenaars worden 
vooral beloond als zij inspelen op een vraag. Spektakelkunst ligt op de loer: 
kortstondig effect maar geen vernieuwende visie op de lange termijn. 

Professionalisering van het kunstenaarschap houdt in dat kunstenaars financieel 
in staat zijn op grond van een ontwikkelde eigen visie - los van de slecht 
functionerende markt - werk kunnen blijven maken. Kunstenaars zijn zlch de 
afgelopen decennla wederom bewust geworden van hun positie in het 
maatschappelijk veld en van interdisciplinaire verbanden. Dit is o.a. zichtbaar In 
de competenties voor startend beeldend kunstenaars die sinds 2002 de richtlijn 
van academies zijn. Het opdrachtenbeleid stimuleert een onderdeel van deze 
praktijk, maar is als enige instrument te eenzijdig: juist eigenzinnige visies zijn 
maatgevend voor het lokale, nationale en internationale succes van de 
kunstenaar en dus ook belangrijk voor het kunstklimaat van Rotterdam. 

Financiering van kunst leidt tot professionalisering van instellingen; en 
financiering van kunstenaars leidt tot professionalisering van de kunst. Belden 
zijn belangrijk! Zij moeten dus beiden in beleid tot uitdrukking komen. 

Conclusie: Voor een professionele beroepsuitoefening is de vrijheid en 
onafhankelijkheid van kunstenaars een voorwaarde. Voor een pluriform 
kunstaanbod moet naast opdrachtenbeleid de autonome kunstproductie worden 
gestimuleerd door de beroepspraktijk van individuele kunstenaars te 
ondersteunen. 

Stimulerend beleid zou erop gericht moeten zijn: 

- onderzoek en studie en investeringen mogelijk te maken 

- netwerken te ondersteunen; duurzame relaties onderhouden met collega 
(instellingen), op nationaal en internationaal niveau. 

- door onderzoek en activiteit van de kunstenaars zelf nieuwe markten aan te 
boren 



Concreet betekent dit, dat in principe elke vorm van onderzoek, 
projectontwikkeling en presentatie etc. moet kunnen worden voorgelegd aan een 
commissie van breed georiënteerde en goed geïnformeerde mensen, 
Vergelijkbare commissies hebben in het verleden goed gewerkt en een nieuwe 
commissie moet opnieuw in het leven geroepen worden. 

Criteria die daarbij gehanteerd kunnen worden om tot een afgewogen oordeel te 
komen zijn bijvoorbeeld: het toetsen van het belang van de presentatie, het 
belang van het werk van de aanvrager, de originaliteit en relevantie van het 
projectvoorstel voor a) de ontwikkeling van de aanvrager en b) het platform / de 
context waar het getoond wordt en c) de ontwlkkellng van het kunstklimaat in 
Rotterdam. 

Wij  hebben meer ideeën hoe dit vorm kan krijgen en lichten dit  graag t.z.t. toe. 

Tenslotte: 

Een grote groep kunstenaars steunt deze petitie, gezien de ontvangen 
steunbetuigingen (tot nu toe 391, respons op f 500 geopende e-mails). 

Het is van groot belang dat kunstenaars een partij worden in de besluitvorming 
en het vormgeven van het beleid op het gebied van Kunst en Cultuur in 
Rotterdam. Kunstenaars moeten zelf contact blijven onderhouden met 
instellingen en politiek, zelf meedenken over beleid en moeten het kunstklimaat 
actief mede vormgeven. Hiervoor is een goede vertegenwoordiging van 
kunstenaars nodig. Het CBK heeft dit tijdig ingezlen en heeft het Platform 
Kunstenaars opgericht. Dit Platform wordt steeds actiever. De komende tijd zal 
het PK samen met instellingen (CBK en dKC) op zoek gaan naar de julste vorm 
van terugkoppeling en beslultvorming en dit in samenspraak en debat met de 
achterban doen. 

Conclusie: Om de kunst te laten bloeien - en dit wil Rotterdam - moet met 
kunstbeleid kunstenaarsbeleid ontwikkeld worden, zodat er serieus rekening 
gehouden kan worden met de belangen van kunstenaars, Daarbij moeten 
kunstenaars in en naast instellingen een stem krijgen bij het ontwikkelen van 
kunstbeleid en kunstenaarsbeleid. 

Ais het over kunst gaat, zijn kunstenaars weer van de partij! 

Hoogachtend en met vriendelijke groet, 

Karin Arink en Karin de Jong namens Platform Kunstenaars, 

Harmen Verbrugge namens Platform ZonderKunstenaarsGeenKunst 

Karin Arink: 06-28803878 / root@dekko.nl 

Karin de Jong: 06-18012478 

Harmen Verbrugge: 010-425 8200 



Van: Harmen Verbrugge 
Henegouwerlaan 57A 
3021 CS Rotterdam 
Namens het PlatformZonderKunstenaarsGeenKunst 

Aan: De wethouder en de commissie kunst en cultuur van Rotterdam. 
Betreft: mogelijke bestemming van geld uit de Basisinfrastructuur voor beeldend 
kunstenaars. 

13 november 2008, 

Geachte wethouder en leden van de commissie kunst en cultuur, 

De vele beleidsplannen ondergraven de bestaansbasis voor kunstenaars. 
Het huidige beleid is alleen gericht op de financiering van instellingen, die vooral hun eigen 
belangen behartigen. 
Maar zonder kunstenaars is er geen kunst! De politiek heeft naast kunstbeleid geen 
kunstenaarsbeleid: Een grove omissie! 

Dit was aanleiding om het Platform ZonderKunstenaarsGeenKunst op te richten. 

20 Maart werden wij door de Tweede Kamer ontvangen: 8 bekende kunstenaars vertelden - 
voor een volle door kunstenaars bevolkte tribune - waarom subsidies voor hen onmisbaar 
zijn; hun boodschap was schokkend ( lees de bijlagen) en is bij de politiek heel goed 
overgekomen! 
Kunstenaars kunnen, anders dan men nu aanneemt, niet overleven in de markt: alle 
bekende cijfers wijzen hierop ( lees de bijlagen); dit is niet zo vreemd want zelfs banken 
gaan ten onder in het vrije marktdenken en zijn inmiddels hulpbehoevend.. . 
Regulering vanuit de overheid en gemeenten is noodzakelijk : het vrije marktdenken - 
kunstenaars hebben het de afgelopen 10 jaar aan den lijve ondervonden - is een achterhaald 
gedrocht en vraagt om verandering! 

Dit protest werd ondersteund door een handtekeningactie van 2000 mensen uit het hele 
kunstenveld met een e-mail -bombardement op de Tweede Kamer van kunstenaars en 
kunstminnaars.. . 

Het probleem schuilt in de optelsom van maatregelen: verschillende geldstromen zijn aan het 
verdwijnen: de Geldstroom BKV b.v., wordt sinds 2005 niet meer aan kunstenaars 
uitgekeerd, alleen nog aan rechtspersonen. 
Dit budget, 13,5 miljoen, is nu overgeheveld naar de nieuwe Basisinfrastructuur, en wordt 
verdeeld over 35 steden met meer dan 90.000 inwoner: deze krijgen 150.000 euro en de 
grote steden krijgen meer.. .Rotterdam krijgt 1.2 miljoen, en dit geld is niet geoormerkt! 
Het kan vrijelijk besteed worden door de gemeenten! 

Wij verzoeken u dringend deze 1.2 miljoen euro te besteden aan kunstenaars ! 
Dit geld moet evenwel alle kunstenaars ten goede komen! Dus niet aan het CBK 
gegeven worden! 
Dit geld kan goed besteed worden aan een nieuw op te richten Rotterdamse 
Kunstsociëteit, die Rotterdam allang ontbeert: alle grote steden hebben er één, 
waarom Rotterdam niet? 
Deze kunstsociëteit biedt de stad Rotterdam, naast een noodzakelijke vereniging van 
kunstenaars, onder meer een Grote Rotterdamse Zomertentoonstelling (naar Engels 
model), en tentoonstellingen zoals ROTTERDAM VERSUS DEN HAAG; d.i. een 
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kunstzinnige stedenstrijd, waarin steden zich ten opzichte van elkaar cultureel 
profileren: dit is stedelijk en cultureel identiteitsverhogend. 
Dit komt de cohesie van de kunstenaarsgemeenschap in het afkalvende Rotterdamse 
kunstklimaat ten goede! 
Kan dit onderwerp op de agenda worden geplaatst? 

Kunstenaars zijn de boom waar de hele kunstwereld, de creatieve industrie en de 
Nederlandse economie de vruchten van plukt.. . 
Rotterdam moet beseffen dat een wereldstad, die zij immers is, een conglomeraat en 
samenballing van cultuur is en dat kunstenaars daarin een spilfunctie vervullen; geef ze die 
positie dan ook! 

In afwachting van uw antwoord verblijf ik, 

Met vriendelijke groet, 

Harmen Verbrugge 

Namens het Platform ZonderKunstenaarsGeenKunst 
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