
Effectmeting De warme hand 
Cultuurmecenaat in Rotterdam: inventarisatie, analyse en voorstellen voor 
verbetering 

 
 
1 Korte omschrijving van het advies  

 
Uitgebracht in juni 2009 
Op verzoek van de directeur dienst Kunst en Cultuur (maart 2009) deed de 
Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur een onderzoek naar de geefcultuur en 
geefbereidheid bij vermogenden in Rotterdam. Tevens werd nagegaan op welke 
manier Rotterdamse instellingen op die bereidheid tot geven inspelen. De 
hoofdconclusie luidde dat bij het geven aan cultuur de passie voor kunst voorop 
staat. De Rotterdamse praktijk toont dat particulieren wel degelijk geld willen 
schenken, maar dat zij niet gemakkelijk de weg vinden naar culturele projecten 
waaraan hun geld wél is besteed. Tussen particuliere geldgevers en culturele 
instellingen zou een linking pin moeten komen, een bemiddelende instantie tussen 
gevers (donoren) en culturele instellingen. 
 

2 Gang door het gemeentelijke apparaat  
 
Het advies stond als ingekomen stuk op de agenda van de Rotterdamse gemeenteraad  
van 17 september maar ontlokte geen commentaar. Het advies is niet in de 
commissie Jeugd, Onderwijs en Cultuur (JOC) aan de orde geweest! 
 

3 Waarneembare effecten  
 

Op 25 mei 2009 wordt naar aanleiding van het uitbrengen van het advies een 
symposium georganiseerd, bezocht door naar schatting 50 personen. 
Deelnemers aan het debat waren:  
 Melanie Post van Ophem (voorzitter Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur) 
 Lydia Harmsen (hoofdsponsor-, fondsenwerving en relatiebeheer de Doelen)
 Helma Leonard-Strien (notaris te Rotterdam) 

Renee Steenbergen (schrijver: Het Nieuwe Mecenaat en keynote speaker) 
Jan Loorbach (voorzitter Volkskracht) 
Arjo Klamer (econoom) 
Stef Oosterloo (directeur dienst Kunst en Cultuur) 

 
Na een inleidend rondje volgt een korte reflectie op de film Ik ben ook mecenas. Jan 
Loorbach stelt dat in de film het initiatief voor geven bij de mecenas ligt, niet bij de 
ontvangende instelling en vraagt zich af hoe dat kan worden omgedraaid. Renee 
Steenbergen antwoordt dat gevers niet per se veel contact hebben met de 
kunstwereld, dus is de vraag hoe eventuele mecenassen in kaart gebracht kunnen 
worden.  
Gespreksleider Bert van Meggelen wil weten wat de redenen zijn voor het maken van 
dit advies. Melanie Post van Ophem geeft aan dat het advies vanuit de dienst Kunst 
en Cultuur is aangevraagd. Het is belangrijk te weten hoe de geefcultuur in elkaar 
zit en welke gelden er buiten die van de gemeente omgaan in de kunstwereld. Er 
wordt op zeer veel niveaus gegeven en er bestaat een levendige geefcultuur.  
 
Stef Oosterloo stelt dat de dienst Kunst en Cultuur wil weten of er voldoende gebruik 
gemaakt wordt van de mogelijkheden op het gebied van geven aan kunst en cultuur. 
Het is altijd een bepaald segment van de kunstsector dat de gelden ontvangt en de 
vraag is of dat nog wel van deze tijd is.  
Renee Steenbergen heeft het in dat kader over een verwisseling van posities, omdat 
er straks minder geld voor kunst beschikbaar is vanuit de overheid. Het Nederlandse 
belastingmodel zorgt ervoor dat mensen kritisch zijn in het geven van geld.  
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Arjo Klamer duidt het verschil tussen sponsor en mecenas: de eerste gaat voor 
rendement, wil dat het iets oplevert, de tweede doet het voor niets. Maar hij vraagt 
zich af of dit in de praktijk niet door elkaar heen loopt. Lydia Harmsen beaamt dat, 
maar vindt dat er bij de mecenas wel altijd sprake is van een persoonlijk verhaal, 
van betrokkenheid. Melanie Post van Ophem vindt dat het inderdaad door elkaar 
loopt. Een verschil is echter dat de mecenas vaak een tegenprestatie krijgt 
aangeboden, maar die wordt vaak niet ingewilligd. De relatie tussen gever en 
ontvanger begint dan als sponsorrelatie, maar verschuift naar die van instelling - 
mecenas.  
Er volgt een discussie over ondernemers of particulieren als mecenas en geeft Sigrid 
Hemels een heldere uitleg van fiscale regelingen. Bert van Meggelen wil weten welke 
adviezen de sprekers hebben voor de schrijvers van het advies van de Rotterdamse 
Raad voor Kunst en Cultuur. Renee Steenbergen wijst er op dat de kost voor de baat 
uitgaat.  
Om mecenassen aan te trekken en te behouden moeten instellingen de mensen en de 
middelen hebben. Daar bestaan geen subsidies voor, dus er moet aandacht komen 
voor de moeilijkheid van het overbruggen van die situatie. De instellingen willen 
wel, maar krijgen het niet gefaciliteerd.  
Als ze dat niet verder uitwerken, met of zonder hulp, blijft het bij korte acties. 
Volgens Helma Leonard-Strien moeten instellingen zich realiseren dat eventuele 
schenkingen in het eigen bezoekersbestand zitten. Veel meer dan het fiscale 
voordeel geldt de betrokkenheid van de gever. Maar daarvan gebruik.  
 
Haar advies is om te focussen op het onderhouden van contacten en altijd te 
bedanken voor giften.  
Bert van Meggelen wil weten of zij als notaris gevers zou kunnen sturen in hun 
keuze. Haar antwoord is dat zij altijd bekijkt waar de belangstelling van de gever 
ligt en dat zij wat dat betreft onpartijdig is. Jan Loorbach stelt dat instellingen goed 
moeten nadenken over de continuïteit van de relatie met de mecenas en dat de 
mecenas niet altijd gelooft moet worden als die zegt niet te verwachten iets voor 
zijn giften terug te zien. Lydia Harmsen vindt dat instellingen naar de gever toe 
open moeten zijn in de doelstellingen die zij willen bereiken. En er moet personeel 
zijn om de veranderingen van binnen uit mogelijk te maken.  
Aan Melanie Post van Ophem vraagt Bert van Meggelen wat er met het advies moet 
gebeuren.  
Zij wil dat het de markt verder helpt. Het kan geen kwaad om in kaart te brengen 
hoe het culturele veld in elkaar steekt, om zo boven water te krijgen welke 
organisaties aansluiten bij de belangstelling van de gever. Daarnaast moet het advies 
steun bieden aan instellingen, zodat zij een brug kunnen slaan naar een beleid dat 
aansluit bij de mogelijkheden binnen de geverscultuur.  
 
Arjo Klamer vindt dat er benadrukt moet worden dat het mecenaat een Rotterdamse 
traditie is en dat het mecenaat echt nodig is. Culturele instellingen kunnen niet 
alleen maar focussen op subsidies, er moet een mentaliteitsverandering 
plaatsvinden. Organisaties moeten zich meer richten op mensen die geïnteresseerd 
zijn.  
 
Op 6 juli 2009 verschijnt het volgende persbericht: 

Geven met ‘de warme hand’ wint aan populariteit. Er is aantoonbaar sprake van 
een groeiend aantal in cultuur geïnteresseerde particulieren dat nog geen 
duidelijke bestemming heeft gevonden voor hun vermogen. Bij het geven aan 
cultuur staat de passie voor kunst voorop. De praktijk toont dat particulieren wel 
degelijk geld willen schenken, maar dat zij niet gemakkelijk de weg vinden naar 
culturele projecten waaraan hun geld wél is besteed.  
Tussen particuliere geldgevers en culturele instellingen zou een ‘linking pin’ moeten 
komen, een bemiddelende instantie tussen gevers (donoren) en culturele instellingen. 
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 Enkele aanbevelingen uit het rapport 
Gericht aan het gemeentebestuur: 
• Bevordering van de geefcultuur moet er niet toe leiden dat op dat gebied 

succesvolle instellingen langs de subsidiekant gekort worden. De gemeente 
zou instellingen die er in slagen donorgeld binnen te halen via een 
matchingsysteem juist moeten stimuleren. 

• De gemeente zou een bemiddelaar moeten aanstellen die instellingen helpt 
bij het benaderen van geldgevers; daarbij behoort zowel aanleg van een 
databank van projecten waarop potentiële geldgevers kunnen inschieten als 
het geven van voorlichting over fiscaal gunstige regelingen. 

Gericht aan de kunstenaars en instellingen: 
• Vooral in de sector podiumkunsten (met uitzondering van de klassieke muziek) 

blijken er tussen instellingen en geldgevers nog relatief weinig banden, dat 
moet verbeteren. 

• Instellingen moeten zich naar potentiële geldgevers ontvankelijker opstellen 
door een aantal gouden regels te hanteren, die in de praktijk effectief zijn 
gebleken. Deze zijn terug te vinden in het advies. 

Gericht aan zowel de gemeente als de instellingen: 
• Geldgevers zijn ook maar mensen; treedt ze met warmte en elegantie 

tegemoet; je zult versteld staan van de resultaten! 
 
Op 2 november 2009 citeert het VVD tweede Kamerlid Han ten Broeke in het 
kameroverleg over de cultuurbegroting 2010 uit het advies: “Nederland moet weer toe 
naar een mecenate cultuur. In Rotterdam [10; noot verwijst naar het advies] is men nu 
ook zover dat men dat inziet. Niet zo gek met Boymans en Van Beuningen. Nederland 
loopt vreselijk achterop als het gaat om geven voor cultuur en dan is het een kleine stap 
naar geven om cultuur. De VVD wil een onderzoek naar een ‘Geefwet’ die dat 
makkelijker maakt, die bestaande fiscale faciliteiten bij elkaar brengt, verbetert 
wellicht.”
 
Op 3 november 2009 organiseert de afdeling Debat van de Rotterdamse Raad voor 
Kunst en Cultuur in het kader van de serie: de stad als laboratorium een debat over het 
mecenaat in de stad. met als centrale vraag: bestaat er nog een stedelijk mecenaat dat 
bereid is geld te steken in een mooier Rotterdam?  
Publicist Bas Heijne leidt de discussie met vijf invloedrijke Rotterdammers; Joost 
Schrijnen (programmadirecteur zuidwestelijke delta en praktijkhoogleraar regionale 
strategie en planning TUDelft); Coen Schimmelpenninck van der Oije (voorzitter Raad 
van Toezicht Maritiem Museum); Paul van de Laar (hoofd collecties en plv. directeur 
Historisch Museum Rotterdam en bijzonder hoogleraar stadsgeschiedenis Erasmus 
Universiteit Rotterdam), Stef Oosterloo (directeur dienst Kunst en Cultuur ) en Dick van 
Well (voorzitter Raad voor bestuur Dura Vermeer)
Hierna volgt een samenvatting; het integrale verslag is terug te vinden op de site van de 
Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur/debat/verslagen/november 2009. 

Dat de vraag naar de helpende hand van het mecenaat zo luid klinkt in Rotterdam, 
hoeft geen verbazing te wekken. De Maasstad was met havenbaronnen Van Beuningen 
en Van der Vorm eind negentiende eeuw de bakermat van het stedelijke mecenaat.  
In zijn proefschrift uit 1996 constateert Erik Hitters dat de rol van het mecenaat na 
de Tweede Wereldoorlog was uitgespeeld. Kunst en cultuur maakten daarna deel uit 
van de bureaucratische dienstenstructuur van de gemeente en werd de 
verantwoordelijkheid van de collectieve sector. Een revival van de weldoenersklasse 
noemt hij ijdele hoop. Reden is dat vaak 80 procent van de inkomsten al van de 
overheid komt en een mecenas alleen maar de gaten hoeft te vullen. En dat doet 
zo’n weldoener niet, aangezien die uit is op een zekere eigen glorie, concludeerde hij 
in 2004 in de Volkskrant.  
Twee representanten van het huidige mecenaat, Dick van Well (bestuursvoorzitter 
van bouwbedrijf Dura Vermeer) en Coen Schimmelpenninck van der Oije (voorzitter 
Raad van Toezicht Maritiem Museum) zien de tijden van hun illustere voorgangers 
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evenmin terugkeren. “Het mecenaat in de traditie van Van Beuningen bestaat niet 
meer. Dat heeft te maken met de internationalisering van het bedrijfsleven. De 
meeste bedrijven en bestuursleden hebben nauwelijks meer binding met een 
bepaalde stad. Ze zijn allemaal footlose, morgen zijn ze weer vertrokken naar een 
ander land. Bestuursleden blijven ook zelden echt lang bij één bedrijf.”    

Schimmelpenninck van der Oije ziet genoeg particulieren en fondsen die zeer bereid 
zijn geld te steken in kunst en cultuur. Het gebrek aan interesse vanuit het 
stadsbestuur helpt echter niet bepaald mee, merkt hij op. “Helaas kennen het 
bestuur en het mecenaat elkaar slecht………. Bovendien steunen ze vaak individuele 
initiatieven die voortkomen uit hun persoonlijke voorkeur, zoals middeleeuwse 
muziek.”  

Heijne wil weten of het mecenaat bereid is geld te steken in initiatieven van de 
nieuwe multiculturele middenklasse die een groot deel van de Rotterdamse bevolking 
uitmaakt. Schimmelpenninck van der Oije is optimistisch gestemd. “Ik heb de indruk 
dat men best bereid is te investeren in projecten in bijvoorbeeld het Oude Westen. 
Maar het is cruciaal dat het stadsbestuur dan dergelijke initiatieven aanjaagt en dat 
gebeurt nauwelijks.” Van Well ziet meer in investeringen in werkgelegenheid dan in 
cultuur: “Een groot deel van de nieuwe Rotterdammers is ook helemaal niet in kunst 
en cultuur geïnteresseerd. Dura Vermeer maar ook Unilever zit in Rotterdam-Zuid. 
Wij willen werkgevers verleiden zich hier ook te vestigen. Dan kunnen wij 
werkgelegenheid creëren voor de jongeren hier. Dat zorgt voor meer samenhang in 
Zuid dan geld stoppen in cultuur.”  

Hoogleraar stadsgeschiedenis Paul van der Laar ziet wel wat in het verhaal van Van 
Well: “Als het mecenaat op een hedendaagse manier iets wil teruggeven aan de 
samenleving moet daar ook ruimte voor zijn. Het stadsbestuur zou partijen als Dura 
Vermeer meer vrijheid moeten geven om als een sociaal-economisch regisseur 
gebieden te ontwikkelen. Net zoals bij het Pact op Zuid.” Wat de hoogleraar betreft 
mag het cultuuraanbod wel beter af worden gestemd op de allochtone middenklasse.  
“Het gevaar bestaat dat we ons allemaal gaan richten op die vertrokken 
middenklasse. Maar het lukt toch niet om de oude middenklasse uit de vinex-wijken 
te halen.”  

TUDelft-hoogleraar regionale strategie en planning Joost Schrijnen acht het mecenaat 
echter te klein om een rol van betekenis te spelen. Juist het stadsbestuur is 
gedwongen bovenmatig te investeren omdat de bevolking de middelen niet heeft en 
het mecenaat te klein is. “Het stadsbestuur heeft in Rotterdam een grotere 
verantwoordelijk dan je zou willen. Rotterdam is een ‘rijke’ stad met een arme 
bevolking en een eenzijdige economie. Dat levert beperkingen op. Zo kunnen we de 
Oude Binnenweg en omgeving niet transformeren tot een prettig en gezellig gebied 
als de Amsterdamse Pijp. We missen daarvoor een bevolking met een groot 
investerend vermogen. In de Pijp zijn de huizenprijzen vier keer over de kop gegaan. 
Achter de Witte de Withstraat kan je nog steeds huizen huren voor 450 euro. Het 
Rotterdamse zal ook nooit de knusheid en gezelligheid van een Amsterdam krijgen. 
De reden: Rotterdam is een lege stad. De stad is gebouwd voor 1 miljoen mensen 
maar het inwonertal is nog geen 600.000. Alleen al in het centrum is nog genoeg 
ruimte voor 100.000 nieuwe bewoners.”  

Schrijnen ziet maar één uitweg: “er moet een krachtig stadsbestuur komen dat de 
ondernemerselite op sleeptouw neemt……”  

Dura Vermeer-bestuursvoorzitter Van Well onderkent een deel van de problemen. 
Volgens hem krijgt Rotterdam nog één kans iets van het centrum te maken. “Dat is de 
herontwikkeling van het stationsgebied tot Rotterdam Central District.”   
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Ook Oosterloo blijkt zijn inspiratie te halen uit de jaren tachtig. “Toen kon een 
kunstambtenaar nog zijn stempel op de sector drukken. Je had destijds veel vrijheid 
en er heerste een veel stabieler politiek klimaat. Dat is nu veel moeilijker: er is veel 
verantwoordingsdruk, je moet je teweer stellen tegen populistische geluiden. De 
verdeling van de subsidiepot gebeurde vroeger elk jaar; nu gaat dat om de vier jaar 
met alle ingewikkeldheid en politieke gevoeligheden van dien.” De Rotterdamse Raad 
voor Kunst en Cultuur krijgt van hem alle complimenten. “De Raad heeft een 
belangrijke nieuwe lijn uitgezet bij de geldtoewijzing. Tot voor kort ging het meeste 
geld naar een kleine witte elite, nu gaat er veel meer naar nieuwe kunstvormen en 
jongere en spannendere initiatieven.” Oosterloo benadrukt dat het belang van het 
mecenaat niet moet worden overdreven. “De kunstsector is niet afhankelijk van het 
mecenaat. Het stadsbestuur investeert al enorm in de kunstsector. Met een jaarlijks 
bedrag van 120 miljoen euro geven alleen het Rijk en Amsterdam meer geld uit.”  

Het mecenaat moet wel de eer krijgen die het toekomt, vindt Schrijnen. “Poetry 
International had een schuld en dreigde niet door te gaan. Het festival is door 
particulier initiatief van de ondergang gered en loopt nu weer goed.” Tot slot wordt 
ook de rol van Leefbaar Rotterdam nog eens onder de loep genomen. Volgens Van der 
Laar heeft hun populistische retoriek de stad en ook het culturele leven geen goed 
gedaan. “Rotterdam heeft zich sinds 2001 teveel angst heeft aangepraat. De 
afgelopen jaren stond alleen maar die veiligheidsagenda in de schijnwerpers en ging 
het over de verkeerde lijstjes die Rotterdam aanvoerde.”   
 
4 Beoordeling  

 
Opvallend is dat de directeur van de dienst Kunst en Cultuur naar aanleiding van het 
door hem gevraagde advies in maart 2009 niet meer schriftelijk heeft gereageerd. 
Hierin speelt wellicht een rol dat vlak na het verschijnen van het advies de 
toenmalige wethouder Cultuur, Orhan Kaya aftrad en werd vervangen door Rik 
Grashoff. Deze is onmiddellijk begonnen met een aantal politiek hete hangijzers en 
heeft zich in het krappe jaar dat hem bemeten was met andere onderwerpen, 
waaronder dit dossier, niet meer beziggehouden. 
 
Het snel veranderende economisch klimaat als gevolg van de kredietcrisis lijkt de 
geefbereidheid onder particulieren niet gunstig te hebben beïnvloed al lopen de 
meningen daarover uiteen. 
 
Al met al is de gang van dit advies door de gemeente teleurstellend te noemen. Het 
is zelfs niet gekomen tot een bespreking in de commissie JOC wat bij adviezen van 
de Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur gebruikelijk is nadat een advies is 
uitgebracht.  
 
De discussie over de inzet van middelen van vermogenden ten behoeve van cultuur is 
onverminderd aan de orde, getuige o.a. de reactie van de Raad voor de Cultuur in 
begin 2010 op concrete voorstellen van de minister tot invoering van het 
profijtbeginsel. Er is overeenstemming in de sector over percentages aan eigen 
inkomsten die in de sector vanaf nu tot 2012 moeten worden gerealiseerd waarbij, 
met een beroep op het cultureel ondernemerschap, naast de mogelijkheid van 
kaartverkoop voortdurend wordt geattendeerd op inkomsten uit filantropische bron, 
hetzij via particulieren hetzij via fondsen. 
 

 5 


