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Belangrijk voor meer dan 3.350 kunstenaars
Wat bieden de 59 beeldende kunstinstellingen kunstenaars aan:

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

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

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

Advertentie

Speciale cadeau-editie tijdelijk
spectaculair in prijs verlaagd!

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

3 boeken
Normaall 49,99
tijdelijk slechts
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99
Bestel op nrclux.nl/boeken

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

S

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

Kunstenaars kweken bijenvolken in kunstinstelling Stroom. De bijen zijn in Den Haag uitgezet; bezoekers konden investeren en kregen honing als rente.

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

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

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

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

