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Onlangs zei Holland Festival- 
directeur Ruth Mackenzie tij-
dens een congres in Engeland: 
‘Kunst opent deuren die anders 
voor ons gesloten zouden 

blijven’. Dat is een simpele uitspraak, maar hij 
klopt. Ik zag daar de afgelopen maanden weer 
mooie voorbeelden van. Zoals Marco de Sousa 
van muziekschool Amsterdam Zuid-Oost, die 
aan kinderen – die dat nooit zouden kunnen 
betalen – een klassiek instrument uitleent.
Ook tijdens ‘Cultuur in Beeld’ laten makers 
en instellingen zien hoe ze deuren voor ons 
openen en zicht bieden op andere werelden. 
Een open en creatieve samenleving in veran-
dering - zoals de onze - heeft die verbeeldings-
kracht van kunstenaars ook heel hard nodig. 
Dat vraagt van mij (als minister) om die brede 
maatschappelijke waarde van kunst en cultuur 
goed op de kaart te zetten. Dat vraagt om een 
sterke, onafhankelijke en bloeiende sector. 
Maar ook om een overheid die trends signa-
leert, goed volgt waar de kracht en zwakte ligt 
van het bestel en die in samenspraak met het 
veld de juiste keuzes maakt.
De feiten en cijfers van Cultuur in beeld geven 
reden om optimistisch te zijn. Immers: over 
het algemeen is het aanbod in de culturele 

sectoren gestegen, en dat geldt óók voor het 
bezoek. Cultuurdeelname in Nederland is 
opvallend hoog: we staan met Denemarken 
en Zweden in de top drie van Europa. En de 
gesubsidieerde sector speelt beter in op de 
vraag van het publiek. 
Maar er zijn ook kanttekeningen. Het aantal 
giften van met name de bedrijven is gedaald. 
De bezoekers van klassieke muziek, ballet én 
monumenten vergrijzen, en hoger opgelei-
den zijn oververtegenwoordigd onder álle 
cultuurdeelnemers. Ook hebben de bezuini-
gingen op verschillende manieren effect op 
instellingen, en hun medewerkers. Dat vraagt 
om aandacht. 

De kunst- en cultuursector heeft opnieuw 
laten zien – ondanks tegenwind – dat ze on-
afhankelijk, veerkrachtig en innovatief is, en 
steeds meer onderling samenwerkt. Op korte 
termijn is mijn cultuurbeleid er voorál op 
gericht om dáár meer ruimte voor te geven. 
Maar we moeten ook verder kijken. Ontwik-
kelingen als digitalisering zullen de komende 
jaren voor nieuwe veranderingen zorgen bij 
het publiek. Die ontwikkelingen leiden tot 
vragen over de toekomst van ons cultuurbe-
leid. Zoals: 

• Hoe stimuleren we in het onderwijs de 
cross-over met creatieve vakken, gezien de 
toenemende vraag naar creativiteit op de 
arbeidsmarkt?

• Hoe kunnen we nieuwe en oude media nog 
beter inzetten om cultuurparticipatie onder 
lager opgeleiden te vergroten? 

• Moeten we in plaats van aanbodgericht 
meer vanuit de vraag financieren?

• Welke mogelijkheden zijn er, om vanuit het 
cultuurbeleid verbindingen te leggen met 
economie, zorg en onderwijs? 

Over die laatste vraag alvast het volgende: ik 
heb daarvoor een nieuw programma laten 
ontwikkelen door de cultuurfondsen: The Art 
of Impact. Daarnaast vraag ik de Raad voor Cul-
tuur een advies te maken over de toekomstbe-
stendigheid van het cultuurbeleid. Dat moet 
leiden tot een onderzoeksagenda. 
Ik wil daarover ook direct in overleg met u. 
En ‘Cultuur in Beeld’ helpt daarbij: de vragen 
en antwoorden die hier gedeeld worden doen 
er toe.

Jet Bussemaker
minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 
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‘TOT ONZE KUITEN IN DE MODDER VAN DE SCHILDERSWIJK’

JET BUSSEMAKER: 

Je zegt ‘kunst is geen toverstokje voor maatschappelijke  
doelstellingen’. Hoe verhoudt zich dat tot jouw praktijk?

BARBARA VISSER: 
“Een goede kunstenaar zoekt altijd naar verbindingen. Ik praat met men-
sen, filosofen, architecten: mensen die andere dingen weten dan ik. Dat is 
dé manier om vooruit te komen. Kunst hoeft geen directe reflectie te zijn 
op wat er speelt in de samenleving, het mag ook abstract zijn. Het gaat niet 
om een rechte weg van A naar B, maar om een vrije weg: de weg van de 
verbeelding.”

JET BUSSEMAKER:

Hoe ga je als stadsschouwburg om met de veranderende  
bevolkingssamenstelling? 

ELLEN WALRAVEN:

“De grootste uitdaging is om de schouwburg opener te krijgen, echt voor ieder-
een toegankelijk. Wat ik daarvoor doe? Ik leid een aantal programmamakers 
op, om specifiek die jonge doelgroep aan te spreken. Wat werkt is om kleine 
initiatieven te verbinden aan grotere groepen, zodat je daadwerkelijk massa kan 
maken. Het is mooi dat ik daar als bemiddelaar combinaties in mag maken. De 
rol van de schouwburg verandert: van instituut naar een houding.”

JET BUSSEMAKER:

Hoe gaat het Residentie Orkest om met 
veranderingen in de samenleving?

ROLAND KIEFT: 

“We kijken verder dan alleen onze 
traditionele doelgroep. Zo orga-
niseren we avonden voor 20- tot 
40-jarigen in het Paard van Troje, 
met Giel Beelen als presentator. Er is 
zeker belangstelling voor klassieke 

muziek, maar op de dominante 
vorm waarin we dat doorgaans 
aanbieden, knappen jongeren 
af. Daarnaast gaan we actief 
de wijken in: we staan tot onze 
kuiten in de modder van de 
Schilderswijk. Het is ongelofelijk 
belangrijk voor mensen om in 
aanraking te komen met muziek: 
we zijn de muzikale krachtcen-
trale voor de stad.”

Jet Bussemaker in gesprek met Ellen Walraven (directeur Rotterdamse schouwburg), 
Roland Kieft (artistiek directeur Residentie Orkest) en Barbara Visser (beeldend  
kunstenaar en voorzitter Akademie van Kunsten) over de invloed van de  
maatschappelijke trends op hun werk.

BEKIJK FILM VAN BARBARA VISSER BEKIJK FILM VAN ROLAND KIEFT BEKIJK FILM VAN ELLEN WALRAVEN
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‘Dans transformeert’

Buttplug als landmark

“Creativiteit is het beste medicijn tegen 
angst. Kunst kan daarbij het verschil  
maken. Als spiegel, inspiratie of prikkel  
om te bezielen.”

De woorden zijn afkomstig van Marc  
Vlemmix van Dance for Health. Hij was 37 
toen bij hem Parkinson werd geconstateerd. 
Onmiddellijk hielden pijn, stijfheid en versla-
genheid hem op de bank. Totdat zijn dans-
docent Andrew Greenwood hem in beweging 

zette. “Hij nam mij mee de dansvloer op. Wat 
er gebeurde was zo enerverend en bevrij-
dend. Voor het eerst voelde ik het harnas dat 
Parkinson heet niet.”
Samen met Andrew heeft hij inmiddels een 
dans ontwikkeld die mensen laat ervaren 
om binnen hun beperking weer kracht te 
vinden. “Nee, het geneest niet. Het transfor-
meert wel. Ik voel me weer mens in plaats 
van patiënt, ik zie mogelijkheden in plaats 
van beperkingen. Die transformatie gun ik 

iedereen.” 
In een paar jaar tijd heeft Dance for Health 
zich als een olievlek uitgespreid. Dat is 
mogelijk als gelijkgestemden met elkaar 
opwandelen, stelt Vlemmix. “Dan kan een 
individu niet alleen wat in beweging zetten, 
dan wórdt het een beweging.”

Meer weten?
www.danceforhealth.nl

Hoe tover je een donker, Rotterdams 
gebied, waar criminaliteit hoogtij viert, om 
tot een gezellige winkel- en buurtstraat? 
Met behulp van Kabouter Buttplug!

Anke Griffioen en Jeanne Hogenboom (On-
dernemersvereniging Nieuwe Binnenweg), 
hadden de opdracht om de vooroorlogse 
winkelstraat ‘Nieuwe Binnenweg’ te verbin-
den met het culturele centrum van de stad. 
Uiteindelijk kwamen zij tot ‘Kunst met een 
knipoog’. 
Toen Rotterdam in 2001 het kunstwerk 
‘Santa Claus’ bestelde, had deze gemeente 
niet voorzien dat mensen het object dat de 
kabouter vasthoudt wel eens zouden kunnen 
associëren met een seksspeeltje. “Helaas 
voor de gemeente, kon de bestelling niet 

meer geannuleerd worden, maar wij zagen 
het wel zitten. Kunst waar over gepraat 
wordt, dat wilden wij. De straat kon dat ook 
wel aan, dachten wij.”
Griffioen en Hogenboom hebben flink 
gelobbyd om Kabouter Buttplug naar de 
Nieuwe Binnenweg te krijgen. En met succes: 
het gigantische bronzen beeld pronkt nu 
op het Eendrachtsplein. Hogenboom: “Wij 
creëerden gewoon onze eigen werkelijkheid. 
We deden geleidelijk aan alsof het beeld er 
al stond.” 
Buttplug is zo een landmark voor de trans-
formatie vande Nieuwe Binnenweg gewor-
den. Hogenboom: “Sindsdien hebben we 
een aantal ludieke acties gehad en wordt de 
straat één van de leukste winkelstraten van 
Nederland genoemd.”

VIER UIT DAGINGEN
volgens Kim Putters (SCP)

Nederland is in de ban van de parti
cipatiesamenleving. Kim Putters, 
directeur van het Sociaal Cultureel 
Planbureau, wakkert de discussie aan. 
Voor welke maatschappelijke uit
dagingen staan we? Hij noemt er vier.

1. GEBRUIK DE VERGRIJZING 
“15 procent van de bevolking is 65-plus en de 
helft daarvan is zelfs boven de 75 jaar. Maar 
ouderen worden ook steeds geëmancipeer-
der. Ze willen vaker culturele activiteiten met 
elkaar ondernemen en voor elkaar zorgen. We 
moeten die behoeften niet wegdrukken, maar 
de ruimte geven.” 

2. PROFITEER VAN NIEUW MEDIAGEBRUIK
“We besteden gemiddeld acht uur en veertig 
minuten per dag aan mediagebruik. Deze 
massieve ontwikkeling beïnvloedt het sociale 

en culturele leven. In veel kunstdisciplines 
focussen we al op beleving, maar kunnen we 
dat inzetten in alle disciplines?”

3. VERBREED JE DOELGROEP
“Ongeveer een kwart van de mensen zet zich in 
als vrijwilliger. Maar hoe steunt de maatschap-
pij de kunst- en cultuursector daadwerkelijk? 
Vaak zijn het alleen nog hoger opgeleiden, 
westerlingen en ouderen. Andere groepen, 
zoals jongeren, blijven achter. Dat vraagt om 
een omslag in doelgroepenbenadering.”

4. VARIEER IN PARTNERSCHAPPEN
“We moeten meer focussen op wat musea 
kunnen doen voor bijvoorbeeld onderwijs, 
zorginstellingen, toerisme en de creatieve 
industrie. Daar moeten we hard voor werken, 
want partnerschappen sluiten kost tijd en 
geld. Maar ze kunnen wel helpen elkaars slag-
kracht te vergroten.”

Twee stellingen
Volgens Kim Putters is het de hoogste 
tijd om met elkaar in discussie te gaan 
over twee stellingen:
Stelling 1: “Naarmate de maatschappe
lijke complexiteit toeneemt ontstaat 
de neiging om de prestaties van de 
cultuursector in één eenduidig cijfer 
te vangen. Het risico: verschraling en 
kwaliteitsverlies.” 
Stelling 2: “Als het politieke debat over 
de waarde van cultuur te veel wordt 
weggedrukt – door zowel de politiek als 
de sector zelf – ontstaan polarisatie en 
vervreemding.”
Zijn advies: “Neem het mee. Denk er
over na, ga in gesprek en bestook elkaar 
met oplossingen!”

3 thema’s, 6 workshops
Tijdens ‘Cultuur in Beeld 2014’ konden deelnemers aan de slag met drie thema’s: maatschappelijke 
verbinding, participerend publiek en professioneel ontwikkelen. Zes workshops uitgelicht.

1

2
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Pepijn Smit, Erica Smits en Rian Evers 
van PS|Theater timmeren narratief 
flink aan de weg met hun ‘Atlas van 
Leiden’. De komende vier jaar voeden 
zij, samen met inwoners van hun 
stad, het collectief geheugen.

PS|Theater ontwikkelt artistieke 
projecten in, over en met Leiden. Eén 
daarvan is ‘De Atlas van Leiden’. “We 
verzamelen verhalen uit alle hoeken en 
gaten van de stad. Van al die puzzel-
stukjes maken we voorstellingen”, 
vertelt Smit. “Elk jaar doen we dat 
vanuit een thema. Dit jaar onderzoe-
ken we: ‘Het verlangen van Leiden’.” 
Eerder ging PS|Theater al op zoek naar 
‘Het verdriet van Leiden’ en ‘De hoop 
van Leiden’. Dat heeft al tot een aantal 
spraakmakende voorstellingen geleid. 
‘Het geloof van Leiden’ staat nog op 
het verlanglijstje. 

BOUWKEET
Om die verhalen te vinden, gaat het 
gezelschap heel veel de straat op. “Het 
is verleidelijk om alles binnenshuis te 
regelen, maar het gebeurt juist buiten, 
op straat”, weet Smit. “Zichtbaarheid 
is belangrijk”, vindt hij. “Daarom gaan 
we de wijken in. Als mensen ons eerst 
in hun eigen wijk zien, dan is de drem-
pel voor hen veel minder hoog om ons 
daarna in het theater op te zoeken.”
De theatermakers gaan daar best ver 
in. Smit: “Zo hebben we bijvoorbeeld 
drie maanden lang in een bouwkeet in 
een Leidse wijk gebivakkeerd, om daar 
verhalen op te halen. Iedereen was 
welkom voor een kopje koffie en een 
goed gesprek. Op die manier dragen 
we met elkaar bij aan het collectief 
geheugen van de stad.”

Meer weten? 
Kijk op www.pstheater.nl

PS|THEATER VOEDT COLLECTIEF GEHEUGEN VAN LEIDEN

Van puzzelstukje  
tot stadstheater 

‘Zonnebloemen’ in veilige handen
Wat komt er allemaal kijken bij het vervoer 
van een kostbaar en wereldberoemd schil-
derij als ‘Zonnebloemen’ van Van Gogh? 
Die vraag staat centraal in het educatieve 
programma ‘Van Gogh op weg’, dat werd 
ontwikkeld door het Van Gogh Museum, 
docenten, kunsttransporteur Crown Fine 
Arts én vmbo-leerlingen. 

Die leerlingen pakten zelf het werk in het 
museum in en reden met het kunsttransport 

mee naar hun school. Ze verzorgden daar 
bovendien zelf alle museale taken, zoals 
het uitpakken, ophangen en presenteren 
aan publiek. Ook al bleek het schilderij, tot 
teleurstelling van de leerlingen, uiteindelijk 
toch een replica, het was bij hen in veilige 
handen. 
Docent Marian Konijn: “Het project sluit 
uitstekend aan bij de beleving van de 
vmbo-leerlingen. Zij zijn vaak geïnteres-
seerd in de bijzondere wereld die achter een 

kunstwerk schuilgaat.” De school bepaalt zelf 
de grootte van het programma en docenten 
kunnen kant-en-klaar lesmateriaal gebrui-
ken, maar daar ook een eigen draai aan 
geven. Ook voor kunsttransporteur Crown 
Fine Art, dat kampt met een vergrijsd perso-
neelsbestand, is het project waardevol. Dat 
blijkt wel uit de opmerking van vmbo-leer-
ling Suzanne: ”Een klasgenoot mocht mee op 
de wagen, heel gaaf. Hij wil nu misschien ook 
kunsttransporteur worden.” 

CULTURELE BUSINESS CASE MEDIA UKKIES

Wat levert het op als de cultuursector en het bedrijfsleven de handen 
ineen slaan om meer ondernemerschap te ontwikkelen? In Den Haag 
weten ze daar alles van. Wat heeft daar gewerkt en wat niet? Welke 
nieuwe verdienmodellen zijn ontwikkeld? 

Mediamakers richten zich op een steeds jongere doelgroep. Het 
paviljoen ‘Media Ukkie land’, dat in april dit jaar in het Instituut voor 
Beeld en Geluid werd geopend, legt zeven verleidingsstrategieën 
bloot die mediamakers daarvoor gebruiken. 

4 5
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SECTOR IN BEWEGING
In Beweging; dat was dit keer het thema van ‘Cultuur in Beeld’, de jaarlijkse kunst- en cultuurconferentie. 
Ruim 1100 bezoekers woonden op 1 december in de Rotterdamse Van Nelle Fabriek CultTalks, Studio-
gesprekken, Fringe Meetings en workshops bij, door de sector zelf aangedragen. Deze gingen over  
thema’s als maatschappelijke verbinding, participerend publiek en professioneel ontwikkelen. Ook ont-
wikkelingen als individualisering, mondialisering en digitalisering kwamen uitgebreid aan de orde. Wie 
even geen programmaonderdeel volgde, ging netwerken, of bracht een bezoekje aan de CultSpace.



Voor wie er nog aan twijfelt: ook 
volgens Valerie Frissen (SIDN 
Fonds) is de digitalisering van 
de samenleving niet te stuiten. 

“Digitalisering wordt steeds dominanter. Zo 
dominant dat er nauwelijks nog onderscheid 
is te maken tussen online en offline. Neem 
sociale netwerken: die vloeien on- en offline 
al volledig in elkaar over.”
Dat betekent dat veel sectoren zich opnieuw 
moeten gaan uitvinden. Digitale technolo-
gie is daar de drijvende kracht achter, denkt 
Frissen. Dat geldt ook voor de kunst- en 
cultuursector.
Volgens Frissen zijn er mogelijkheden door 
oud en nieuw met elkaar te mixen, waar-
door weer iets nieuws ontstaat. “Denk aan 
tv-uitzendingen voor de grote collectieve 
ervaringen met daarnaast een second stream 
via social media. Of denk aan de erfgoedsec-
tor die in de zorg meehelpt om het geheugen 
te prikkelen van mensen met dementie. Als 

je slim bent, dan ga je op zoek naar dit soort 
mooie combinaties. Mijn advies: sta dan wel 
open voor het onverwachtse.”
Ook Big Data gaat invloed hebben op de 
sector? Hoe precies? Krijgen we straks met 
behulp van al deze gegevens allemaal musea 
‘op maat’ aangeboden? De gevolgen zijn nog 
redelijk onvoorspelbaar, en wat we ermee 
kunnen is nog lang niet uitgekristalliseerd. 
“Maar een ding is duidelijk: data-industrie is 
de nieuwe industrie”, aldus Frissen. “En het 
is verstandig om ons niet te laten leiden door 
doom-scenario’s.”

WENDBAAR
Niet alles verandert. Digitalisering of niet, 
er zal altijd een markt blijven voor beleving, 
voor de fysieke ervaring. Frissen: “Neem de 
muziekindustrie. In deze industrie is alles ge-
digitaliseerd. Dat gaf vervolgens een enorme 
impuls aan de festivalcultuur. Zo kan dus ook 
de ervaring van een kunstwerk meer beteke-

nis krijgen als je van tevoren van alles daar 
omheen al kunt downloaden. Onderschat die 
echte ervaring dus niet, maar geef deze wel 
op andere manier vorm.”
Volgens haar is het vooral zaak dat instel-
lingen zich zo inrichten dat ze wendbaar 
op al deze nieuwe ontwikkelingen kunnen 
inspelen. “We gaan van instellingensubsidies 
naar projectensubsidies. De tijd van integrale 
plannen is voorbij. Ad hoc kunnen reageren 
en partijen aan elkaar verbinden, daar gaat 
het om. Voortdurend in andere netwerken 
acteren. Dat is misschien lastig en onrustig, 
maar wel echt nodig om te kunnen opereren 
in deze tijd.”
Zij heeft nog een slotadvies voor al die instel-
lingen die aan de gang willen met  digitali-
sering, maar niet goed weten hoe: “Neem 
allemaal een nerd op in je team. Die snapt 
hoe het werkt en komt vanzelf met de meest 
verrassende oplossingen.” •

Digitalisering, Big Data: iedereen wordt er onrustig van. Maar wat is het? Wat voor consequenties 
en effecten heeft het? En wat moeten we ermee, als sector? Daarover praat Valerie Frissen (SIDN 
Fonds) met interviewer Ruben Maes: “Slimme nieuwe combinaties van oud en nieuw verzinnen, 
dat is de opdracht.”

CCD GUERRILLA
Ooit van de Code Culturele Diversiteit (CCD) 
gehoord? Kent u de vier pijlers van de code  - 
Programma, Publiek, Personeel en Partners - en 
heeft u die al op de agenda gezet bij uw organi-
satie? Zo niet, doe dat dan snel.  
www.codeculturelediversiteit.nl

CULTSPACE
Ofwel: het marktplein om tijdens ‘Cultuur in Beeld 2014’ kennis te maken  
met  organisaties die de kunst en cultuursector in beweging brengen.  
Vijf deelnemers uitgelicht.

PODIUMKUNST.INFO
Podiumkunst.info wil een betere en efficiën-
tere informatie-uitwisseling door middel van 
geautomatiseerde koppelingen met kaart-
verkoop- en boekings systemen van podia, 
producenten en impresariaten. Deelnemen-
de partners verzorgen nu al ruim 65% van 
alle voorstellingen in Nederland. Dat moet 
omhoog, vinden de initiatiefnemers. Want dat 
maakt de gegevens meer betrouwbaar. En dat 
helpt de sector stap voor stap vooruit. Loopt u 
met de initiatiefnemers mee? 
www.podiumkunst.info

TOUR D’ARTISTIQUE
Tour d’Artistique brengt kunst naar de 
mensen toe. Met dertig caravans, stuk voor 
stuk beschilderd en ingericht als klein mu-
seum, toeren ze door het land om mensen 
op een laagdrempelige manier met kunst 
in aanraking te laten komen. De caravans 
zijn ingericht met de verzamelingen van 
verzamelkunstenaar Pet van de Luijtgaar-
den, daarbij geholpen door schoolkinderen, 
dementerende bejaarden, verstandelijk 
gehandicapten, kunstacademiestudenten en 
amateurkunstenaars: iedereen doet mee. 
www.tourdartistique.nl

CLEVER FRANKE
Clever Franke doet aan datavisualisatie. Daarbij 
gaat het erom ingewikkelde content visueel 
aantrekkelijk te presenteren. Neem het ‘Living 
Cell Project’, in opdracht van de Rijksuniversiteit 
Groningen. Studenten kunnen interactief een cel 
inspuiten met anti-oxidanten, of kunnen cellen 
laten verouderen. Doel van dit project is hen in 
contact te brengen met Beta-wetenschappen.
www.cleverfranke.com

KNUFFELDRONES
Met het project ‘Knuffeldrones’ laat 
medialab SETUP kinderen meedenken 
over een wereld waarin straks iedereen 
een drone bezit. Kinderen mogen zelf 
hun eigen drones verzinnen en dat doen 
ze dan ook. Neem de Disci-Drone, de 
Afval-Drone of de Verjaardags-Drone. 
Onderdeel van het project is dat de 
kinderen ook met elkaar in gesprek 
gaan over de sociale wenselijkheid van 
elkaars bevindingen.
www.knuffeldrones.nl

DIGITALISERING VRAAGT OM SLIMME, NIEUWE COMBINATIES

‘Allemaal een nerd in je team’
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“Toen we dertien jaar geleden zonder busi-
nessplan, met een moodboard onder de arm, 
aanklopten bij het SKVR, werden we met 
open armen ontvangen”, vertelt Vermeulen 
lachend. “Toen kon dat nog. Vanuit de hip-
hopscene was er een enorme behoefte aan 
een plek om bij elkaar te komen. Voor het 
SKVR was het interessant dat we een heel 
nieuwe doelgroep meebrachten.” ‘Het Hip-
hophuis’ kreeg onderdak bij het SKVR, maar 
die twee culturen botsten al snel. Vermeulen: 
”Wij zaten nog met een 50 cent en gymzaal-
mentaliteit. Onze deelnemers wilden zich 
helemaal niet al in september voor een heel 

jaar vastleggen. Toen zijn we overgestapt 
naar een strippenkaartsysteem. Dat werkte.”

ARTISTIEKE WAARDE
Inmiddels is het Hiphophuis enorm gegroeid; 
het bestaat uit een vier verdiepingen tellend 
pand waar elke verdieping een aspect van 
de hiphopscene vertegenwoordigt: dans, 
muziek, beeldende kunst en een ontmoe-
tingsplek. Jaarlijks bereikt het huis 12.000 
mensen. Leerlingen komen er om te dj-en, 
les te krijgen in één van de veertien dansstij-
len of – heel belangrijk – om zelf te oefenen. 
“We zijn een ontmoetingsplek waar mensen 

van alle niveaus komen”, vertelt Vermeulen. 
“Ons uitgangspunt is dat we kunst voorop  
stellen. Altijd.” In andere landen wordt 
hiphop wel eens gezien als een manier om 
jongeren aan te laten haken bij de maat-
schappij. “Wij hebben de visie om hiphop te 
benaderen vanuit een artistieke in plaats van 
een sociale waarde. We richten ons ook nooit 
op de achtergrond van onze leerlingen. Origi-
naliteit is het belangrijkste.”
Uit de ‘opbrengsten’ van ‘het Hiphophuis’ 
blijkt opvallend genoeg vaak iets anders. Uit 
onderzoek komt bijvoorbeeld naar voren dat 
jongeren er sterker worden, meer zelfver-
trouwen krijgen en afvallen. “Als je je er niet 
specifiek op richt, komt het dus vanzelf”, 
aldus Vermeulen. 
 
VOOR EN DOOR JONGEREN
Wat het succes is van ‘het Hiphophuis’, wil 
Leyers dan weten. Vermeulen: “De kracht 
schuilt in de keuze om verandering te 
omarmen. Meegaan met vernieuwing, dan 
blijf je relevant. Daarbij moet het door en 
voor de jongeren gedragen worden. We zijn 
blije mensen en een warme scene. Iedereen 
wordt bij ons begroet en welkom geheten, 
maar we moeten ook echt naar ons publiek 
luisteren.” Zo speelde intern een tijdje de 
discussie of ‘het Hiphophuis’ wel of niet de 
dansstijl ‘waacking’ aan zou bieden. Was 
het wel hiphop genoeg? “We hebben het 
gedaan. ‘Culturele instellingen: luister naar je 
publiek!’” 
Een ander advies van Vermeulen? “Wees  
eigenwijs. Ik ben verplicht om cijfers bij te 
houden, maar het is de dooddoener voor 
onze cultuur; deelnemers turven werkt hier 
niet.” Daarom richt Vermeulen haar  
methodiek zo in dat het Hiphophuis niet  
institutioneel is. “We benoemen de kaders, 
en that’s it.” Ze knakt even nonchalant 
met haar vingers en glimlacht naar Leyers: 
“Google maar eens op ‘waacking’. Als je dat 
kunt, ben je echt de held.” •

Aruna Vermeulen, oprichter, danser en docent van 
‘Hiphophuis Rotterdam’ is  iemand met het hart op  
de tong en een grote liefde voor de hiphop en break
dancescene. Een intiem studiogesprek met Jan Leyers: 
over blije mensen, waacking en originaliteit.

HIPHOPHUIS ROTTERDAM 
OMARMT VERANDERING

‘We moeten echt 
naar ons publiek 
luisteren’

Wie: Aik Meeuse
Volgde de work-
shop: Cultuurmarke-
ting doe je samen
Oordeel: “Kort maar 
krachtig: Alleen ga je harder, samen kom 
je verder. Een enthousiaste presentatie 
van Sarah Berckenkamp van ACMC. Veel 
praktische voorbeelden die onderschrij-
ven dat je geen concurrent bent van je 
collega uit de cultuursector, maar dat 
je samen aan de sector bouwt en van 
elkaar kunt leren.”

Wie: Nicole de  
Kogel-Rust
Volgde de work-
shop: Oud publiek, 
hoe houd je dat vast?
Oordeel: “Deze 
workshop was nuttig, boeiend en 
interessant. Naar aanleiding van acht 
leuke en beeldende aanbevelingen kan 
je goed zelf aan de slag met ouderen als 
publieksgroep, los van de sector waarin 
je werkzaam bent. Geslaagd dus!”

Wie: Mieke Pennock
Volgde de work-
shop: De cultuurver-
kenning (debat)
Oordeel: “Het was 
een zeer boeiende workshop, over de in-
zet van middelen, zoals film en verhaal. 
Ook werd goed duidelijk wat de Raad 
voor Cultuur precies doet en wat het nut 
is van de Cultuurverkenning. Ook was er 
veel aandacht voor toekomstige trends 
en vraagstukken.”

Wie: Annemieke 
Schors
Volgde: het studio-
gesprek met Willem 
Bijleveld, directeur 
Openluchtmuseum
Oordeel: “Het was verrassend, zijn ver-
haal! Over waarom hij doet wat hij doet. 
Van wassen beelden naar écht! Van  
Madame Tussaud via het Scheep-
vaartmuseum nu naar het Openlucht-
museum. Opmerkelijk: ‘Het moet geen 
maskerade worden, wel écht blijven’.” 

Wie: Merith Smals
Volgde de work-
shop: Taal en reke-
nen in het museum
Oordeel: “Wat is 
kunst? Meestal hebben we het dan niet 
over taal en rekenen. Boijmans van  
Beuningen doet dat wel, en heeft een 
taal- en rekenprogramma voor basis-
scholieren ontwikkeld. De vraag: ‘Wat 
is kunst’ heeft zo voor mij een nieuwe 
dimensie gekregen. Erg inspirerend.”

Wie: Heleen Copin
Volgde de work-
shop: ImproBattle  
als methode voor 
aanpak risico-
jongeren
Oordeel: “De kracht van improvisatie is 
mij helder geworden op een interactie-
ve, speelse wijze. Ik werd er erg blij van. 
Mooi om zo jongeren te kunnen helpen. 
Ik denk dat het voor veel mensen goed 
is, ook voor volwassenen.”

Wie: David Kuiper
Volgde: Cultuur-
sponsoring is veel 
effectiever dan 
sportsponsoring
Oordeel: “De 
workshop was positief. De boodschap: 
de cultuursector is interessant voor 
sponsors omdat onze merkkracht op 
bekendheid, waardering en binding 
hoger scoort dan bij sport. En volgens 
presentator Hendrik Beerda geldt dit 
echt niet alleen voor het paradepaardje, 
het Rijksmuseum.”

IETS GEMIST? 7 RECENSIES!
Zoveel workshops, CultTalks, studiogesprekken  en 
Fringe Meetings te volgen, en dat in een dag? Een  
onmogelijke opgave. Iets gemist? Collega’s uit de 
kunst en cultuursector schieten jou hier te hulp.  
Zij recenseerden tijdens ‘Cultuur in Beeld 2014’ een  
programmaonderdeel. Speciaal voor jou. 
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”Op de finishlijn liggen de cijfers. Uw maatschappelijke 
waarde ligt twintig meter achter de finishlijn. Daar moet het 
debat tussen overheid en de cultuursector over gaan.”
KIM PUTTERS, DIRECTEUR VAN HET SOCIAAL CULTUREEL 
PLANBUREAU

“Een open en creatieve samenleving in verandering heeft de verbeeldingskracht 
van kunstenaars heel hard nodig.”
JET BUSSEMAKER, MINISTER VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP

“Onderschat in deze tijd van digitalisering die 
echte ervaring niet, maar geef deze wel op een 
andere manier vorm.”
VALERIE FRISSEN, SIDN FONDS

“Eigenlijk draai ik twee schouwburgen: die van de stedelijke arena, en 
de schouwburg die zich verhoudt tot overheid en gemeente. Dat is een 
enorme inspanning.”
ELLEN WALRAVEN, DIRECTEUR ROTTERDAMSE SCHOUWBURG

“We dragen bij aan de sociale cohesie van de stad en brengen 
kinderen in aanraking met muziek: ja, ik geloof hartstochte-
lijk in de mogelijkheden van het symfonieorkest.”
ROLAND KIEFT, ARTISTIEK LEIDER RESIDENTIE ORKEST

CULTUUR IN BEELD 2014
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‘ALL THAT IS IMPORTANT IS THIS ONE MOMENT IN MOVEMENT. MAKE THE MOMENT IMPORTANT, 
VITAL, AND WORTH LIVING. DO NOT LET IT SLIP AWAY UNNOTICED AND UNUSED.’ MARTHA GRAHAM, CHOREOGRAAF

Codarts is een in Rotterdam gevestigde internationale hogeschool die hoogwaardig kunst
vakonderwijs aanbiedt op het gebied van muziek, dans en circus. De school telt ongeveer 1000 
studenten, met 50 nationaliteiten. Derdejaarsstudenten Dans treden tijdens Cultuur in Beeld op 
met The Dog Days Are Over XL van de Belgische choreograaf Jan Martens.



@MinOCW  
De jaarlijkse conferentie #Cultuurinbeeld is gestart! 
Meer dan 1000 deelnemers ontmoeten elkaar vandaag  
in de Van Nelle Fabriek.

Zo! @PStheaterLeiden is er klaar voor: presentatie  
tijdens #CultuurInBeeld! Een mooi muzikaal verhaal 
over ons als stadsgezelschap! Spannend
@SmitPepijn  

@MinOCW  
Cultuurdeelname in NL is opvallend hoog: we staan 
met Denemarken en Zweden in de top drie van Europa. 
#cultuurinbeeld 

@museummeneer
Langer dan in andere vakken gaan kunstenaars door  
met werken bij een krimpende markt, zelfs onder  
bijstandsniveau. Hoe lang? #cultuurinbeeld 

@willem11 
#cultuurinbeeld Een politiek debat tussen oude idealen 
en nieuwe realiteiten met alle cultuurbewindslieden, 
nog in leven. Zou mooi zijn.

@EducatieBureau  
De hele dag gedroned met de knuffeldrones van @SET
UPUtrecht op #cultuurinbeeld. Nu moe en uitgedroned.

@ymeessen 
Laten we de waarde van cultuur meten in ‘bruto  
nationaal geluk’ #cultuurinbeeld

@marjoleinde
Wat voegen kunstenaars toe aan de zorg? De zorg voegt 
vooral iets toe aan het leven van kunstenaars, zegt 
Maartje Nevejan #cultuurinbeeld

@EppieFokkema 
Hendrik Beerda bij #cultuurinbeeld onderbouwt dat 
cultuursponsoring minstens zo effectief is als  
sportsponsoring: eye opener!

@trendinaliaNL 
1. #MTVStars
2. #NLAlert
3. #cultuurinbeeld
4. #OneLastTime
5. #adoAJA
2014/12/1 20:47 CET

HOE KOMEN WE IN BEWEGING? 
10 adviezen voor de toekomst

1 “Zet cultuureducatie  
ook in bij andere  
vakken. Dat gaat 
voor verbinding 

zorgen.” 
Jessie Nannes – Hogeschool 

Arnhem Nijmegen

8 
“Praat met de jonge  

generatie makers. Omarm 
ons onderzoek en vraag 
waar wij mee bezig zijn.”

Kirsten Robben – Artez Hogeschool voor 
de Kunsten

3
“Ga actief de samenwerking 
aan met de wetenschap en  

het bedrijfsleven. In innovatie 
kunnen we elkaar vinden.”

Susanne Fels – Eerst de Klas

4 
“Omschrijf als sector 

goed wat je wilt en  
zorg dat regionale en 
landelijke overheden  
dat te horen krijgen. 

Wees als sector minder 
bescheiden!”

Jeanne Hogenboom

10 
“Mensen met een handicap  

worden vaak op een te aaibare 
manier benaderd. Diversiteit  
ontstaat pas echt als hokjes  

worden weggelaten.”
Natída Lopez Adrados – Festival 5D

5 
“Maak verbinding  

tussen cultuur, erfgoed  
en toerisme. Zorg dat 

nieuwe initiatieven wor
den omgezet in duurzame 

samen werkingen.”
Marieke Ros – Gemeente  

Zaanstad

6 
“Topsectoren! Werk 
samen, help elkaar.  

Denk out of the 
box.”

Sarah Berckenkamp - ACMC

7 
“Zorg voor een inter
disciplinaire aanpak. 

Daar zit de toekomst.  
Waarden uit verschil

lende sectoren kunnen 
elkaar versterken.”

Cily Smulder – Artez  
Hogeschool voor de Kunsten

2 
“Blijf investeren in cultuur

educatie in het onderwijs. De  
creatieve ontwikkeling van een 

kind gaat de samenleving  
creatieve en vrijdenkende  

burgers opleveren.”
Marlies Romeijnders – Gemeente  

Zaanstad

9 
“Denk in deze tijd van cijfers  

aan de weg ernaartoe. Niet het 
resultaat, maar het beschrijven 

van het proces telt.”
Raphaël Coenen – Schunck
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Op de AGENDA
EEN GREEP UIT DE VELE CULTURELE ACTIVITEITEN 

BABBELBOX
De kunst en cultuursector in beweging brengen, 
hoe doen we dat? Ofwel: wat kunnen wij mor
gen anders doen dan we deden? Deelnemers 
van ‘Cultuur in Beeld 2014’ hebben daar zo hun 
ideeën over. 

22 Speakerscorner

2014
11 DECEMBER 
Kennis in de Buurt
Tijd: 9.00 uur
Locatie: Rijtuigenloods,  
Amersfoort

11 DECEMBER 
Cultuureducatie met  
Kwaliteit/FCP
Tijd: 10.00 – 17.00 uur
Locatie: Het Huis, Utrecht

11 DECEMBER 
Voorstelling ‘I like you a lot’ van 
De Gasten
Tijd: 20.15 uur
Locatie: Maaspodium Rotterdam

11 DECEMBER EN 28 JANUARI 
Workshop Crowdfunding/ 
Voordekunst
Tijd: 13.30 17.30 uur
Locatie: Kleine Gartmanplantsoen 
21 Amsterdam

12 DECEMBER 
Spreekuur Immaterieel Erfgoed
Locatie: Fonds voor Cultuurpartici
patie 

13/14 DECEMBER 
Knuffeldrones ontwerpen/Setup
Tijd: 10.0016.30 uur
Locatie: Vliegbasis Soesterberg

15 DECEMBER 
Talkshow Connections/  
Leiderschap in Cultuur
Tijd: 13.00 uur 
Locatie: Het Huis, Utrecht

20 DECEMBER 
Hiphophuis Benefiet Matinee
Tijd: 1218 uur
Locatie: Nieuwe Luxor Theater

30 DECEMBER 
PIT takes over Art in Redlight
Tijd: 14 uur 19 uur
Locatie: Beurs van Berlage

2015
8 januari 
Workshop Private Fondsen
werving/Wijzer Werven
Tijd: 10.00 uur
Locatie: Berenschot, Europalaan 40, 
Utrecht
Aanmelden: info@wijzerwerven.nl 
of 0850030800

27 januari 
Innovatie Ateliers, buitenschoolse 
educatie LKCA
Locatie: LKCA, Kromme  
Nieuwegracht Utrecht

13 maart 
Pit Boel – Jongerenfeest op het 
gebied van kunst, cultuur en 
theater
Tijd: 20.00 uur
Locatie: De Brakke Grond 

23 maart 
Symposium Skills21Kunst LKCA/
HKU
Locatie: LKCA, Kromme  
Nieuwegracht Utrecht

http://vimeo.com/113489442

