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Woord vooraf

Hoe blijf je als beeldend kunstenaar, fotograaf, filmer, muzikant of dichter 
overeind in deze wereld die van concurrentie aan elkaar hangt? Hoe bepaal 
je wat je product waard is? Waarom wordt vaak beknibbeld op de kosten van 
kunstuitingen? Als er sprake is van onderbetaling wat is dan de oorzaak? En 
hoe los je het op? 

Zomaar wat vragen die op woensdagavond 5 februari aan de orde kwamen 
tijdens het door Cultura Venray, Odapark Venray en kunstenaarsvereniging 
Zeen uit Horst aan de Maas georganiseerde minisymposium (Un)fair practice 
in de creatieve sector in OJC Niks in Horst. Vijftig belangstellenden beleef-
den een geslaagde avond die begon met presentaties van Natascha Waeyen 
en Erik van Maarschalkerwaard. Daarna ontspon zich onder leiding van Ans 
Gielen een bijzonder levendig debat, waaraan niet alleen de panelleden (Tony 
Knoop, Leon Litjens, Roel Sanders en Joery Wilbers) bijdroegen, maar ook de 
aanwezigen in de zaal.  
 
Misschien waren niet alle woorden die op deze avond werden gezegd behar-
tigenswaardig of belangwekkend. Maar heel veel woorden waren dat wel en 
het zou zonde zijn die woorden te laten vervliegen. Vandaar dat we het de 
moeite waard vonden de avond vast te leggen in deze door Elle van Lier fraai 
vormgegeven publicatie. Die bevat in de eerste plaats een kort verslag van 
Natascha Waeyen van haar presentatie en de tekst die de basis vormde voor 
de inleiding van Erik van Maarschalkerwaard. Daarna volgt een hier en daar 
ingekorte en lichtelijk opgeschoonde weergave van de paneldiscussie.

Wij hopen dat u als lezer uw voordeel kunt doen met deze publicatie. 

Sanne Aben (Cultura Venray)
Wim Moorman (Zeen)
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Dramatis personae

Tijdens het minisymposium voerde een vrij groot aantal mensen het woord. Om enig 
houvast te hebben bij wat volgt, worden zij hier, samen met de inleiders en de ge-
spreksleider, in alfabetische volgorde heel kort geplaatst:

Broeck, Patrick van der – voorzitter Odapark Venray, voormalig wethouder gemeente 
Venray, voormalig gedeputeerde provincie Limburg 
Deters, Henk – podiumkunstenaar, deeltijd ZZP’er
Dekker, Suzanne – afgestudeerd aan iArts Maastricht, master student politieke filoso-
fie, lid Cultuurtank Limburg
Gielen-van Bommel, Ans – voorzitter Zeen
Helden, Jeu van – grafisch vormgever, bestuurslid Zeen
Knoop, Tony – docent iArts Maastricht
Lenssen, Ruud – documentairemaker
Litjens, Leon – zelfstandig ondernemer, voormalig wethouder gemeente Horst aan de 
Maas
Maarschalkerwaard, Erik van – beeldend kunstenaar, bestuurslid vakgroep Beeldend 
van de Kunstenbond
Sanders, Roel – beeldend kunstenaar, projectleider educatie Odapark Venray, vormge-
ver exposities Museum De Kantfabriek
Scheres, Marlies – adjunct-directeur Citaverde College locatie Horst 
Siebers, Piet – beeldend kunstenaar
Sloot, Else van der – beeldend kunstenaar 
Verdijk, Ans – beeldend kunstenaar 
Voesten, Maarten – fractievoorzitter D66+GroenLinks gemeenteraad Horst aan de 
Maas
Waeyen, Natascha – beeldend kunstenaar 
Wilbers, Joery – directeur ECI Cultuurfabriek
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Natascha Waeyen – Voor een visitekaartje op de eerste rij!

Als initiatiefnemer van het project Voor een visitekaartje op de eerste rij heb ik woens-
dag 5 februari in OJC Niks voor een goedgevulde zaal aan de hand van enkele voorbeel-
den uitgelegd hoe alle cultuurmakers op een creatieve manier een bijdrage kunnen 
leveren om een statement te maken tegen onderbetaling van cultuurmakers. We zijn 
immers het sterkste in onze eigen taal. We maken niet te veel woorden vuil aan het 
thema, we laten de kunst spreken. Op het formaat van een visitekaartje, precies wat 
men van ons verwacht, mooie visitekaartjes.
Na mij nam beeldend kunstenaar Erik van Maarschalkerwaard het woord over, maar 
voordat hij aan zijn verhaal begon, overhandigde hij mij #117, zijn bijdrage. Het is een 
prachtig ‘postzegelspaarpotje’ speciaal voor de dubbeltjes waar Voor een visitekaartje 
op de eerste rij! met een knipoog naar verwijst. 

Na de presentatie hebben veel toehoorders een kaartje bij me opgehaald met de link 
naar de website. Hopelijk volgen er weer nieuwe bijdrages, samen staan we sterker! 

http://nataschawaeyen.nl/2018/10/28/voor-een-visitekaartje-op-de-eerste-rij/
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Erik van Maarschalkerwaard – (Un)fair practice, Over de inkomenspositie en fair prac-
tice in de praktijk van een beeldend kunstenaar

aanbieden visitekaartje #117 aan Natascha

Na middelbare school naar Kunstacademie in Arnhem gegaan, omgevingsvormgeving
Na afstuderen in deeltijd aan het werk bij architectenbureau in Grave
 Honorarium: wijn, Franse kazen, gezellige etentjes
Realiseren beperkte toekomstbestendigheid --- aanvraag startstipendium
Een van mijn eerste vrije werken was een installatie waarop mijn naam in veel ver-
schillende schrijfwijzen voor kwam...
 (ontwerp voor een 3-dimensionaal naamkaartje) 

Honorarium: beurs Mondriaanfonds
 --- woon/werkruimte te huren en op te knappen
Tot geld op was, Daarna verschillende baantjes, galvaniseur, belt-inspecteur, enquê-
teur 
Honorarium: af en toe ook betaalde projecten (ook maquettebouw)
Samenwonen, huis kopen, ..
Bijbaan, maakt onafhankelijkheid mogelijk
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Basisstipendium in 2000
 Honorarium; beurs Mondriaanfonds
 --- in die tijd ook lid geworden van vakorganisatie FNV KIEM
   --- tot 2008 ongeveer voldoende betaalde projecten en soort van zeker inkomen 
als kunstenaar met inkomen uit stipendium

Vanaf zo’n 10 jaar geleden is er vanuit overheid flink bezuinigd op het cultuurbudget 
en is daarmee ook een groot deel van de culturele infrastructuur die in de jaren ervoor 
was opgebouwd verdwenen..
Erger dan de bezuinigingen is misschien nog wel de positie en het aanzien waarin een 
groot deel van de Kunsten terecht is gekomen in de publiek opinie. Ik denk dat we 
allemaal voorbeelden kunnen noemen .. 
Een grafiek die mij op viel, begin januari in de Volkskrant….. .

 In een onderzoek van het SCP mag de regering volgens Nederlandse burgers overal 
geld aan besteden maar liever niet aan kunst en cultuur … 
(Het kan natuurlijk betekenen dat die burgers het er zelf dan wel voor over hebben ..)
Of er een samenhang is met hoe de kunst zich vertoont de laatste jaren en hoe we nu 
tegen investeringen in kunst en cultuur staan laat ik in het midden ..
Feit is wel dat we als Kunst en Cultuursector stil mogen staan bij hoe de vlag er nu bij 
hangt. 
- Vanuit welke richting moet de wind gaan waaien om de inkomenspositie voor de 
makers er beter op te maken?
- hoe kunnen de afspraken die in Den Haag worden gemaakt maakbaar en uitvoerbaar 
worden vertaald?7



Kunstenbond     

de KB is een partij die belangrijk rol kan spelen
De Kunstenbond (ruim 6.000 leden) is de vakbond/-vereniging die gespecialiseerd is 
in belangenbehartiging in de creatieve/cultuursector (leden zijn o.a. : theatermakers, 
acteurs, musici, beeldend kunstenaars, digitale en andere vormgevers, fotografen). 
Daarnaast herbergt de Kunstenbond de vakgroep DAMD, die bestaat uit een groeien-
de groep van jonge, enthousiaste professionele animatoren, animatieregisseurs en 
VFX-professionals.  De Kunstenbond heeft de expertise met betrekking tot de creatieve 
sector, de problematiek van creatieve zzp’ers, het auteursrecht en levert bestuurs-
leden aan diverse auteursrechtenorganisaties (zoals Norma, Thuiskopie en Platform 
Makers).  
De Kunstenbond loopt voorop in de lobby om mogelijk te maken dat ze met/voor meer-
dere zelfstandigen mogen onderhandelen en is actief in de reactie op het kunstbeleid. 
De Kunstenbond is daarnaast actief betrokken bij de Arbeidsmarktagenda Cultuursec-
tor die op verzoek van de Minister OCW met Kunsten’92 en met andere partijen werd 
opgesteld.
Campagnes: #geenstadzonderkunst, Rembrandtalarm

Wat is de Fair Practice Code
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De Fair Practice Code is een gedragscode voor ondernemen en werken in kunst, cultuur en 
creatieve industrie op basis van vijf kernwaarden: solidariteit, diversiteit, vertrouwen, duur-
zaamheid en transparantie. De code nodigt uit tot kritische reflectie en biedt een handrei-
king voor hoe de sector samen tot een toekomstbestendige arbeidsmarkt en beroepspraktijk 
komt. Hij functioneert als een paraplu voor regelingen en richtlijnen ter verbetering van het 
verdienvermogen en ontwikkelingsperspectieven voor werkenden in de culturele en creatie-
ve sector. Ook spoort de code aan om deze, waar nog niet aanwezig, te ontwikkelen. 
Deze code nodigt uit om gezamenlijk verantwoordelijkheid te nemen voor een Fair Chain, 
waarin kunstenaars en creatieven, maar ook mogelijkmakers van kunst en cultuur een Fair 
Share en Fair Pay toekomt van de waarde van hun vakmanschap, zeggingskracht en uniciteit 
in de samenleving. Dat wil zeggen dat iedereen onder eerlijke omstandigheden werkt en 
tegen een redelijke vergoeding. Dat ieder bewust is van zijn plek in de keten, verantwoorde-
lijkheid neemt en solidair is met andere werkenden in het veld. 
De Fair Practice Code is opgesteld door een brede vertegenwoordiging van culturele en 
creatieve professionals en vormt een aanvulling op de Governance Code Cultuur en Code 
Culturele Diversiteit. 

Vanmiddag was er in de ECI Cultuurfabriek in Roermond een kennissessie Fair Practice en 
Governance in de kunstensector in en vanuit Limburg .. Waar het over landelijk beleid en 
Provinciaal beleid ging en hoe de handvaten van Fair Practice kunnen worden toegepast ..

De code in de praktijk 

Handvat, handreiking voor culturele en creatieve professionals, geen instrument dat je 
tevoorschijn haalt en 1:1 kunt gebruiken
 - Kader scheppen voor duurzaam, eerlijk en transparant ondernemen en werken 
in kunst, cultuur en creatieve industrie
 - Discussieruimte over inkomenspositie beeldend kunstenaars en professionele 
creatieven/ doorgaande maatschappelijke dialoog
 - Reflectie en zelfreflectie
 - Kunstenaarshonorarium / experimenteerregeling Mondriaanfonds
 - Beoordelingsgronden subsidieaanvragen
Fair Practice is een kader, het biedt handvaten, maar uiteindelijk is op individueel niveau de 
keuze aan de kunstenaar. Wat doe je wel en wat doe je niet? Bij de keuzes die je maakt is het 
goed om je te realiseren in welk perspectief het staat voor jezelf en de beroepsgroep waar je 
onderdeel van uitmaakt.  
Van harte ook uitgenodigd voor de Bondsalon op 30 maart in Utrecht. Een middag die vooral 
ook in het teken zal staan van Fair Practice. Als je geen lid bent een mooi moment om kennis 
te maken met de Kunstenbond en de mensen die de Kunstenbond maken!
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Weergave van de paneldiscussie

Ans Gielen: ‘Kunnen jullie je voorstellen aan de hand van een statement dat past bij het 
thema van de avond?’ 

Tony Knoop: ‘Ik werk sinds 2011 bij de opleiding iArts aan de Hogeschool Zuyd in Maas-
tricht. De i hierin staat voor “interdisciplinairy”. Ik belandde daar na een ontmoeting met 
een Limburgse filmmaker. Hij kwam terug uit het Amsterdamse. Iedereen trekt daarnaartoe 
omdat de creatieve industrie er het meest bruist. Die filmmaker maakte me duidelijk dat ook 
Limburg een verhaalrijke regio is, met veel talent en creativiteit. Hij zei: “Ik wil hier iets ko-
men doen.” Dat sprak me aan. Het was zo dat er teveel studenten, ongeveer 1600 destijds op 
de Academie Beeldende Kunsten, te lang tegen hun zin met een dienblad bleven rondlopen in 
Maastricht omdat ze niet in hun vak terecht konden, in elk geval niet fulltime. “Neoliberaal” 
noemden we het gekscherend. Er moest een model te verzinnen zijn waarmee je dat kon 
doorbreken. Ook in die tijd zat niemand te wachten op nóg een kunststudie. Het Rijk was aan 
het bezuinigen. Toch konden we goed zaken doen met de minister. We vroegen ons af wat we 
konden toevoegen. Dat bleek iets business-achtigs te zijn. Een vies woord misschien in de 
kunsten, maar we hebben het ermee te doen. Ik vond het leuk om dit mee op te starten. Het 
is zo mooi om te zien wat er kan en wat er anders kan. Ik ben nog steeds als freelancer aan 
iArts verbonden. Er gaat geen week voorbij of ik ben aan de slag met jonge talenten die op 
een hele andere en professionele manier hun creatieve vak, hun artistieke talenten inzetten. 
Dat is mijn tour geweest, van helemaal blanco naar mensen professioneel hun brood laten 
verdienen met het talent dat ze hebben.’ 

Joery Wilbers: ‘Behalve directeur van de ECI Cultuurfabriek ben ik onder meer bestuurder 
van de VSCD, de Vereniging van Nederlandse Schouwburg- en Concertgebouwdirecties, en 
adviseur bij het Fonds Podiumkunsten. Dus ik zit echt in de podiumkunsthoek, terwijl hier 
de beeldende kunsthoek de overhand heeft. Vanmiddag hadden we in Roermond een soort-
gelijke discussie, die was ingestoken vanuit de podiumkunsten maar zijdelings ook over 
beeldende kunst ging. Duidelijk werd hoe complex de discussie over (un)fair practice in de 
kunst- en cultuursector is. Die discussie gaat dan al heel snel over geld en ik heb één ding 
geleerd: een discussie over geld slaat meteen dood.’ 

Roel Sanders: ‘Ik ben educatief medewerker bij Odapark, ik maak tentoonstellingen en ik 
werk als autonoom kunstenaar. In al die hoedanigheden heb ik te maken met fair practice. Ik 
vind het belangrijk een goed kunstklimaat te creëren. Of dat financieel haalbaar is door het 
op allerlei plekken te halen of dat je het zelf moet doen, valt nog te bezien.’

12



Leon Litjens: ‘Ik ben de enige in het panel die weinig te maken heeft met kunst en cultuur, ik 
heb altijd gewerkt in het commerciële management en in directiefuncties in de agribusiness. 
Verder ben ik zeven jaar wethouder Ruimte en Economie geweest in Horst aan de Maas. Op 
dit moment ben ik zelfstandig ondernemer. Ik ben thuis de kunstenmaker en mijn vrouw de 
kunstenaar, ze heeft een eigen atelier waar ze werkt en teken- en schilderlessen geeft.’ 

Ans Gielen: ‘Waarom is (un)fair practice eigenlijk een thema? Waarom hebben we het hier 
eigenlijk over? Hebben jullie daar een opvatting over?’ 

Leon Litjens: ‘Ik zie verschillende dingen. Als kunstenaar ben je ook ondernemer. Bij het 
zelfstandig ondernemerschap horen naast het maken van je product ook andere vaardighe-
den. Jullie zijn heel goed in je vak, maar missen vaak bepaalde ondernemersvaardigheden. 
Terwijl die er gewoon bij horen. Als ondernemer heb ik een hekel aan de boekhouding, maar 
ik moet het wel doen. Veel kunstenaars en mensen die werkzaam zijn in de cultuursector 
vinden het heel lastig om zichzelf te verkopen en te presenteren. Toen mijn vrouw startte 
met haar atelier heeft ze gesproken met Henk van Hemert, iemand die heel inspirerend is 
en mensen laat nadenken over vragen als “Wie ben ik?”, “Waar sta ik voor en waar wil ik 
naartoe?”, “Waar ben ik sterk in en waarin zwak?”. Op basis daarvan kun je jezelf beter in 
de markt zetten. Als je serieus ondernemer wilt zijn, en dat ben je in deze vrije sector, dan 
moet je ook bepaalde vaardigheden aanleren die in deze tijd essentieel zijn.’ 

Joery Wilbers: ‘Klopt helemaal. De markt is een van de elementen in deze discussie. Hoe 
staan kunst en cultuur in de markt? Ze hebben een bepaalde waarde en kan je op basis van 
die waarde een boterham verdienen of niet? Die discussie wordt wel complex als je bijvoor-
beeld kijkt naar een dansgezelschap. Stel je bent een jonge maker met een idee. Je hebt 
daar zelfs wat geld voor gekregen van de overheid. Je wilt een stuk maken en je hebt maar 
drie dansers tot je beschikking. Je hebt dat begroot op een half jaar werk. Maar na een half 
jaar blijkt dat stuk nog niet af. Wat doe je dan? Stop je dan? En zeg je tegen die dansers: 
“Het was leuk, maar we laten het voor wat het is”? Of ga je dan door? Wat je in je hoofd en 
je hart hebt, wil je maken. Dat móet eruit. Of je nu geld hebt of niet. En dan wordt het com-
plex. Want wat gebeurt er met die dansers met wie je dat stuk wilde maken? Wat ga je die 
betalen? Die dansers worden vaak zo gek van het enthousiasme van een jonge maker dat ze 
meegaan in zijn verhaal. Als je dan terugrekent wat ze per uur verdienen, is dat droevig. Dit 
is een element waar de fair practice op is geënt.’ 
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Leon Litjens: ‘Volgens mij zijn er twee elementen. Je bent enerzijds kunstenaar, dus het 
gaat erom dat je jezelf vaardigheden aanleert die behoren tot het ondernemerschap. Aan de 
andere kant zit je natuurlijk wel in een omgeving. Die omgeving waardeert kunst en cultuur 
maar heel beperkt. Bij de lessen kunstgeschiedenis van mijn vrouw zeiden leerlingen vaak 
“Ja, dat kan ik ook”, bijvoorbeeld bij werk van Mondriaan. Ik heb eens een tentoonstelling 
bezocht van Mondriaan in het Musée d’Orsay in Parijs. Als je dan ziet hoe hij is begonnen en 
welk traject hij heeft doorlopen, dan krijg je daar bewondering voor. Maar dat voortbren-
gingsproces van een kunstenaar is bijna nooit zichtbaar, je ziet het eindproduct. Daarom 
is het belangrijk om de samenleving meer te vertellen over dat proces. Daarom is het ook 
belangrijk dat een gemeente investeert in Muziek in de Klas. Maar waarom niet ook Kunst en 
Cultuur in de Klas? Ja, dat kost geld. Maar het levert ook geld op. Creativiteit wordt steeds 
belangrijker in de economie. Dus het is cruciaal om leerlingen te stimuleren anders te 
denken. Waarom is tekenen belangrijk? Omdat je in de kern met tekenen alles kunt maken 
wat je maar wil. Waarom gaat er vanuit dat perspectief niet meer geld naar creativiteit? 
Iedereen kent Apple, Steve Jobs. Ter voorbereiding heb ik Piet Mondriaan en Steve Jobs 
gegoogled. Steve Jobs blijkt met name door het Bauhaus te zijn geïnspireerd in zijn kunst 
van het weglaten. Zo zijn er veel voorbeelden aan de hand waarvan je als kunst- en cultuur-
sector kunt laten zien wat voor bijdrage je kunt leveren aan samenleving en economie. In de 
politiek werkt het zo dat je wel een verhaal nodig hebt om dat geld los te krijgen.’ 

Tony Knoop: ‘Voortbordurend op het idee dat als je kunstenaar bent, je per definitie ook 
ondernemer bent: misschien ben je voor het een wat meer opgeleid, formeel door een studie, 
en voor het ander misschien wat minder. Een kunstopleiding, of zelfs een kunstcursus, zet 
niet in op dat ondernemersstuk. Naderhand moet je door schade en schande wijs worden. 
Dat je achteraf denkt over iets waarover je aanvankelijk ontzettend blij was “Daar had ik 
nooit ja tegen moeten zeggen” en “Nu heb ik het plafond voor mezelf in principe gecreëerd”. 
Vanuit de onderwijskant zie ik dat mensen die nu van school af gaan, dus in drie jaar de ba-
cheloropleiding aan iArts hebben afgerond, exact weten waar hun kracht ligt, wat hun niche 
is en waar ze echt voor willen gaan. Kunst in de zin van mooie dingen maken is één. Daarna 
komt het ondernemerschap: dat je het kan laten zien, kan uitvoeren, kan ophangen, verkocht 
kan krijgen. Probeer je je werk te verkopen dan is er altijd wel iemand die het mooi vindt, als 
je het goed doet. Ik heb geleerd dat als er een helft is die het haat, er ook een helft is die het 
fantastisch vindt. Dan zit je goed. Ga je kunst een andere functie geven en zeggen: het moet 
aanzetten tot nadenken, tot verandering, tot maatschappelijk debat? In de opleiding vinden 
we het al te weinig als iemand praat over “awareness”, iemand alleen de ogen openen, is 
niet genoeg. Het moet ook iets anders in gang zetten. Wat is het iemand waard dat er iets 
gebeurt in de maatschappij? Dat iemand tot gedragsverandering kan worden aangezet? Dat 
iemand tot besef komt? Heb je het over dat soort grotere dingen, dan zijn die creativiteit en 
die artistieke kant om dat goed voor het voetlicht te brengen, súperbelangrijk. Die andere 
waarde krijgt dan uiteindelijk ook een prijskaartje. Ik heb studenten waarvan wij intern 14



zeggen: die is de linksbuiten en die knuffelt bomen, maakt mooie dingen in het bos en zit wat 
te fröbelen. Die vindt uiteindelijk een plek waar hij of zij wat werk kwijt kan. En we hebben 
een rechtsbuiten, die maakt informatiezuilen die op zonne-energie werken, in musea kunnen 
staan en door belangrijke bedrijven worden omarmd omdat hij of zij dat een keer in het klein 
heeft kunnen doen en uiteindelijk steeds groter is gaan maken. Kunststudenten uit Maas-
tricht lopen voor 1500 euro per maand stage op het Philips hoofdkantoor in Amsterdam. Ze 
voegen daar met hun artistieke manier kijken iets toe aan een heel andere wereld. Zonder 
dat ze zichzelf geweld aan doen, want zíj kiezen. Ik realiseer me dat ik vanuit de kunsten 
ineens in een heel andere wereld stap, maar de opleiding is nu eenmaal interdisciplinair en 
eigenlijk zelfs transdisciplinair. Die artcreatie over heel veel assen kan in het maatschappe-
lijke iets doen.’ 

Ans Gielen: ‘Dit sluit aan bij wat Leon zei: we hebben steeds meer behoefte aan creativiteit 
in de samenleving.’

Tony Knoop: ‘We zouden hier ook kunnen discussiëren over de vraag of kunst hetzelfde is 
als creativiteit. Dan zouden we een hele andere discussie moeten voeren. Maar ook met 
púre kunst zie ik dat gebeuren. Het is al fijn als iemand anders kan nadenken en tot een heel 
ander inzicht komt. Afgelopen week ben ik vier keer getuige geweest van een performatieve 
kunstuiting die er zó hard in knalde dat mensen het er nu nog over hebben. Die was zo con-
fronterend over onze identiteit, over gedrag dat we vertonen, over hoe we als consument te-
keer gaan, over het milieu, over onze maatschappij. Geweldig als je dat op een goede manier, 
in dit geval in een performance, kunt vatten. Een ander voorbeeld: laatst waren in Lumière 
in Maastricht zestien korte films te zien, gemaakt door studenten. Die films werden meteen 
geprogrammeerd omdat ze zo’n impact hadden. Als je die confrontatie met hoe moeilijk 
sommige dingen zijn kunt grijpen in beeld, geluid, tekst of wat dan ook dan zet je kunst dus 
anders in.’ 

Joery Wilbers: ‘De discussie is vrij abstract geworden. We moeten het ook hebben over 
de vraag wat je moet betalen voor arbeid in de kunst- en cultuursector. Stel je vraagt een 
jonge kunstenaar om het voorprogramma te doen van een bekende band en je zegt: “Dat is 
goed voor jou. Dan kun je je goed presenteren en dat levert je daarna weer concerten op.” 
Vergelijk dat eens met als je bij Albert Heijn een pak melk van het huismerk koopt en tegen 
de caissière zegt: “Ik neem dat pak mee naar huis en zet het daar op tafel. Dan ziet iedereen 
dat ik jullie melk serveer aan mijn gasten en dat is heel goed voor Albert Heijn.” Volgens mij 
gaat het om die discussie. En hoe los je die ongelijkheid op?’ 

Leon Litjens: ‘Die los je niet op.’
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Joery Wilbers: ‘Nee, maar daar voeren we nu wel de discussie over. Wat jij zegt Leon is he-
lemaal waar: kunst en cultuur zijn ongelooflijk belangrijk in de ontwikkeling van kinderen. 
Ook de bewustwording van de waarde van cultuur is van belang: kunst en cultuur zijn 3,7 
procent van het BBP, dat is ongeveer net zoveel als toerisme en de bouw.’ 

Leon Litjens: ‘Begrijpelijk dat je soms je prijs niet krijgt. Ik kom uit de agrarische sector en 
daar zie je dat een pallet tomaten soms zwaar onder de kostprijs wordt verkocht. Dat heeft 
te maken met waarde en vraag en aanbod, een dagelijks terugkerend fenomeen in de agra-
rische sector. Daar zit het verschil met werken in loondienst. Dat mag je niet met elkaar 
vergelijken. Uiteindelijk is het een vraag- en aanbodspel. Dan gaat het erom dat je de waarde 
goed moet kunnen neerzetten. Op het moment dat de ander niet inziet dat iets van waarde is, 
waarom zou hij er dan voor betalen?’ 

Roel Sanders: ‘Reagerend op Steve Jobs: dat was de man die van iets wat niemand had en 
niemand kende, iets kon maken wat iedereen wilde hebben. Dat moeten wij als kunstenaars 
soms nog leren: iets maken wat iedereen wil hebben.’ 

Ans Verdijk: ‘Achter Steve Jobs zit enorm veel geld. Het is niet alleen Steve Jobs, het is een 
heel groot marketingmechanisme.’ 

Roel Sanders: ‘Ben ik helemaal met je eens. Ik snap wat je bedoelt, het is een macro-mi-
cro-vergelijking, die je zo natuurlijk niet helemaal kunt maken. Maar ik wilde het eigenlijk 
ook veel meer over educatie hebben. Kunsteducatie is heel erg belangrijk. Als je mensen 
van kleins af aan al iets leert over de waarde van kunst, dan gaat het groeien en wordt het 
groter. Alleen: die mogelijkheid moet je wel krijgen. Je merkt dat kunsteducatie nog steeds 
een ondergeschoven kindje is, terwijl je in de hele nieuwe denkwereld en de maakindustrie 
juist die creatieve mensen nodig hebt. Dat wordt nog steeds ontkend en daar moeten we met 
z’n allen een lans voor breken.’ 

Patrick van der Broeck: ‘Ik wilde even reageren op mijn oud-collega Leon, we zijn tegelijk 
wethouder geweest. Jij zegt: het is vraag en aanbod. Dat doet me een beetje denken aan de 
discussie over natuur. Alles van waarde is kwetsbaar. Als een weg wordt aangelegd, gaat 
dat vaak ten koste van natuur. Dan krijg je iedere keer de vraag: “Wat is natuur waard?” 
Natuur maakt mensen beter en gezonder, er zijn hele wetenschappelijke studies geschreven 
over hoe heilzaam natuur is. Datzelfde kun je ook zeggen over kunst. Dat is intrinsiek al 
hartstikke goed, dat vormt mensen beter, het maakt je meer mens, het geeft je een bredere 
kijk en het legt betere verbanden in je hersenen. Het bevat een intrinsieke waarde waarvoor 
de overheid vaak heel weinig aandacht heeft.’
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Leon Litjens: ‘Patrick, ik ben het helemaal met je eens. Met dat vraag en aanbod bedoelde ik 
dat er meerdere sectoren zijn die te maken hebben met het feit dat ze niet de juiste waarde 
voor hun product krijgen. Wat betreft Steve Jobs: mij ging het erom dat hij in de kunst van 
het weglaten juist is geïnspireerd door Mondriaan. En als je het hebt over natuur: natuur 
wordt in overheidsland vaak als kostenpost gezien, maar je kunt het ook zien als heel waar-
devol, het vangt CO2 op. Maar ook: in groene wijken blijkt de vastgoedwaarde zich positief 
te ontwikkelen. Enerzijds moet je als ondernemer je vaardigheden hebben, maar laat aan de 
andere kant als sector je belang zien. En koppel dat aan het belang voor de economie: kunst 
stimuleert creativiteit. Het is heel krachtig wat Zeen heeft gedaan. Tijdens de coalitieonder-
handelingen heeft Zeen een brief gestuurd naar de formatie-onderhandelaars. Elementen 
daarvan zijn opgenomen in het collegeprogramma. Zo probeert Zeen een omgeving te creëren 
waarin het een en ander beter kan landen. In Horst aan de Maas en Venray hebben we ooit 
samen met de Rabobanken iemand budget gegeven om jonge ondernemers te coachen. Kan 
iets vergelijkbaars niet worden gedaan voor mensen in de kunst- en cultuursector die op be-
paalde punten hun skills willen verbeteren? En wat betreft de geldvraag: ik denk dat er geld 
genoeg is. In het verleden ging hier bij elke ruimtelijke ontwikkeling twee of drie euro per 
vierkante meter in het potje van een kunstenfonds. Ik weet dat in het gemeentehuis in Horst 
een hele hoop schilderijen uit de BKR staan. Waarom ga je die als sector niet verkopen of 
exposeren? Dat geld is door de sector verdiend en laat het daar dan ook naar terugvloeien. 
Er zijn een hele hoop mogelijkheden, maar het begint wel met het beïnvloeden van de poli-
tiek en duidelijk maken wat je belang is. In dat opzicht kunnen stappen worden gezet. Zeen 
heeft dat goed gedaan. Het heeft zaken op de politieke agenda gezet. In het collegeprogram-
ma van Horst aan de Maas heeft nog nooit zó’n kunst- en cultuurparagraaf heeft gestaan. 
Het is nu wel de taak van de politiek dat dit ook wordt omgezet in beleid.’ 

Ans Gielen: ‘Toen de gemeente onlangs moest bezuinigen, vroeg Hallo Horst aan de Maas in 
een poll waarop zeker wél en waarop zeker níet zou moeten worden bezuinigd. De overgrote 
meerderheid gaf aan: bezuinigen op kunst en cultuur. Voor de gemeenteraad en het college 
van burgemeester en wethouders is het dan misschien moeilijk om te zeggen: “Nou, nee, op 
kunst en cultuur gaan we echt niet bezuinigen, want die hebben intrinsieke waarde. Die zien 
jullie niet maar die is er wel.” Is dat voor jullie als gemeenteraad inderdaad lastig, Maar-
ten?’
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Maarten Voesten: ‘Het klopt dat uit de samenleving klinkt dat thema’s als zorg en onderwijs 
prioriteit moeten hebben. Dan kan het lastig zijn om thema’s als kunst, cultuur en natuur de 
aandacht te geven die ze verdienen. Toch denk ik dat een meerderheid van de gemeenteraad 
graag in gesprek gaat. Denk ook aan wat Leon zei om als politiek creatief te gaan zoeken 
hoe kunst en cultuur ook in bijvoorbeeld onderwijs en zorg kunnen landen. Erik Scherder is 
iemand die laat zien hoe kunst en cultuur kunnen prikkelen om preventief te werken. Zo kun-
nen kunst en cultuur kosten op andere terreinen reduceren, waardoor er geld beschikbaar 
komt. Ik wil jullie ook graag uitnodigen om in gesprek te gaan, niet alleen met ons, maar 
met alle fracties in de gemeenteraad.’

Ans Verdijk: ‘Cultuur zit in natuur, zit in eten, zit in zorg, het zit overal in. Het is niet apart. 
Het wordt nu gezien als een heel klein fragmentje van een aspect van iets, van creativiteit. 
Maar creativiteit zit in maakindustrie, in handel, in alles. Ik vind het ook jammer dat alles in 
hokjes wordt gezet. Wethouder van cultuur, wethouder van sociale zaken, ik snap het alle-
maal. Maar je kunt ook overal kunstenaars bij inzetten. Je moet tegenwoordig alles kunnen 
“plaatsen”. Cultuur is alles. Het is slecht dat het allemaal zo wordt gefragmenteerd en dat 
wij overal inzetbaar kunnen zijn.’

Leon Litjens: ‘Vertel het! Vertel het verhaal!’
 
Piet Siebers: ‘Alles begint bij de kunst. De hele vormgeving, de hele economie is kunst. 
En wij als kunstenaars worden weggezet, we worden eigenlijk gewoon gebruikt. Een klein 
voorbeeld: ik ben al drie keer gevraagd om een werk te plaatsen in de Engelse tuin in Venray. 
Ik wil dat wel doen mits het wordt verzekerd. Maar dat is dan weer te duur. Waar slaat dat 
op? In het Odapark staat een geleend beeld van mij. Ik heb het Odapark al vaak gevraagd om 
bekend te maken dat het geleend is, dat je het ook kunt kopen, maar nee, je ziet het nergens 
staan. We worden gebruikt! Bij mij voor de deur staat een beeld dat al twee keer is schoon-
gemaakt door de gemeente. Terwijl het helemaal niet van de gemeente ís. “Opdracht van de 
gemeente”, zeiden de schoonmakers. Dat is toch een lachertje?’

Joery Wilbers: ‘Ja, jij wordt inhoudelijk gebruikt. Landelijk en internationaal zijn er voor-
beelden van door kunstenaars bewoonde wijken die nu enorm veel waard zijn. De vastgoed-
ontwikkelaars die daarvan hebben geprofiteerd, kopen weer nieuwe wijken op en zo gaat dat 
door. Dus dat is waar. Er zijn heel veel dingen die gezegd worden die heel erg waar zijn. De 
essentie van dit alles is dat het ons kennelijk nog steeds niet lukt om de boodschap op een 
goede manier naar buiten te brengen.’
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Else van der Sloot: ‘Die boodschap wordt pas duidelijk als de basis wordt aangepakt. Die 
basis zijn de scholen, waar de kunstzinnige en culturele vakken worden geschrapt. Ik kan 
me herinneren dat ik twintig jaar geleden vrij gemakkelijk aan een baantje kon komen als ik 
wilde bijverdienen in het onderwijs. Maar tegenwoordig zijn er geen uren meer. Alle ge-
schrapte uren zijn onder één grote noemer gebracht. Daarmee is dat bewustwordingsproces 
bij kinderen en jongeren ernstig belemmerd. Dat is ook weer een politieke keuze.’

Joery Wilbers: ‘Klopt, maar er wordt godzijdank wel hard aan gewerkt. Er zijn een aantal 
landelijke regelingen. Zo is er veel geld voor muziekonderwijs bijgekomen. Helaas is dat geld 
nu langzaam op. Toch is er wel cultuureducatie met kwaliteit. Roermond is een hartstikke 
leuke stad, maar ook een krimpregio. Dat legt druk op de kwaliteit van kunstvakonderwijs, 
want daarop bezuinigen scholen als eerste. Het is de opgave van ons als ECI Cultuurfabriek 
om daar een antwoord op te dichten. Hoe kunnen wij het niveau van die kunstvakken op peil 
houden? Wij achten dat belang van de ontwikkeling van kinderen namelijk heel hoog, ook 
voor de leefbaarheid, een ander aspect van kunst en cultuur. Dus die aandacht is er. Alleen: 
hoewel er veel opleidingen zijn bijgekomen, gaat toch veel talent richting de Randstad na 
het afstuderen.’

Leon Litjens: ‘Ik ben het helemaal met je eens. In een plattelandsgemeente als Horst aan de 
Maas heb je veel fanfares en harmonieën. Doordat leerlingen op school geen muziekles meer 
kregen, werden zij met hoge kosten geconfronteerd voor de opleiding van nieuwe leden. Ze 
verenigden zich en legden het probleem bij de toenmalige wethouder op tafel. Uiteindelijk 
heeft de gemeente geld vrijgespeeld voor de introductie van Muziek in de Klas. Dus als we 
zeggen dat we kunst en cultuur van belang vinden om de creativiteit te stimuleren, waarom 
gaan we dan niet in gesprek met de politiek? Misschien moet je die schilderijen wel verko-
pen en de opbrengst gebruiken om dingen weer op gang te brengen. Het is wel van belang 
dat je het georganiseerd doet: enerzijds heb je de Kunstenbond, maar anderzijds je lokale 
platforms. Pak de handschoen op en ga met de politiek in gesprek. Probeer mee te denken 
en creëer oplossingen zodat kunst en cultuur in de klas van de grond komen.’

Roel Sanders: ‘In Venray geeft de gemeente al extra geld voor cultuur in de klas. Elke ba-
sisschoolklas in Venray krijgt zeshonderd euro extra per jaar. Daarmee kunnen ze allerlei 
dingen doen. Op microniveau gebeurt het dus al, het zou eigenlijk landelijk moeten zijn. Goed 
voorbeeld doet goed volgen. Horst aan de Maas zou misschien de volgende kunnen zijn.’

Ans Verdijk: ‘Het zijn zeker ongeschoolde vrijwilligers die dat doen in Venray?’

19



Roel Sanders: ‘Nee, juist niet. Het zijn geschoolde cultuuraanbieders die verdieping kunnen 
brengen. Het gaat echt niet om moeders die goed kunnen breien. En zeshonderd euro per 
klas is best veel geld voor een school. Dat zijn tien uur extra voor een klas in een jaar, bo-
venop de elf euro die ze al krijgen van de landelijke overheid.’

Jeu van Helden: ‘Ik ben opgegroeid in de Herstraat in Horst. Mijn ouders hadden daar een 
sigarettenzaak. Daar waren er destijds drie of vier van in Horst. Ze deden het allemaal netjes 
en goed. Op een gegeven moment werd duidelijk dat roken heel ongezond is. In een jaar of 
dertig, veertig is er zoveel veranderd dat al die sigarettenzaken zijn verdwenen. Er is een 
maatschappelijke beweging ontstaan die een verandering teweeg heeft gebracht. Als de 
politiek kunst en cultuur en natuur zo belangrijk vindt, zoals ze het ook belangrijk vond om 
roken tegen te gaan, dan zou ze ook in twintig, dertig jaar kunst een belangrijke plek kunnen 
geven, samen met mensen zoals wij hier. Maar wat hebben ze de afgelopen tien, vijftien 
jaar gedaan? Ze hebben het juist afgebroken. We zijn vaak weggezet als een stelletje ar-
moedzaaiers, als mensen die steeds steun zoeken, die zitten te wachten op inspiratie en ’s 
morgens om elf uur opstaan. Dus die verandering zit niet alleen bij de kunstenaars, hoewel 
we ons meer en beter moeten laten zien, maar ook bij de mensen die zeggen dat ze kunst en 
cultuur zo belangrijk vinden. En inderdaad, met Zeen hebben we gesprekken gevoerd met 
alle politieke partijen. Ze vonden het allemaal belangrijk en hebben het in hun verkiezings-
programma’s en het coalitieakkoord gezet. Anderhalf jaar later gingen we weer met de poli-
tieke partijen in gesprek over wat er in die anderhalf jaar was gebeurd. “Nee, ja, we vinden 
inderdaad ook wel dat het belangrijk is.” En: ”Ja, we zouden het ook wel willen, maar er zijn 
altijd andere dingen die belangrijker zijn.” Als dan wordt gezegd “Laat je horen, ga naar de 
politiek toe”, dan moet je ook het gevoel krijgen dat het op een plek terechtkomt.’

Leon Litjens: ‘Ik snap dat het frustrerend is. Maar Keulen en Rome zijn niet op één dag 
gebouwd. Het kost tijd en energie om het mensen te laten zien. Ooit zei iemand: “Je gaat het 
pas zien als je het doorhebt.” Dus het kost bloed, zweet en tranen. Het is echt niet zo dat het 
morgen geregeld is als je het een keer roept.’ 

Tony Knoop: ‘Ja, het duurt lang, maar dat wisten we. Het begint bij kunst en alles is kunst. 
Als je dat met z’n allen vindt, dan hoort daar ook iets bij. Dat lukt dus blijkbaar niet of het 
duurt lang. Die zeshonderd euro per klas is veel, echt klasse dat je dat lukt. Ik zat deze week 
bij mensen van de TEFAF. Zij stipten een verschil aan: in Nederland geven we niet structureel 
geld aan kunst en cultuur, want we willen letterlijk voor dat dubbeltje op de eerste rang. Als 
je kijkt wat ze in Duitsland besteden, dan heb je een veel dieper probleem te pakken. De uit-
daging zit ‘m in de vraag in hoeverre je bereid bent om het toch iedere keer, structureel, een 
maatje groter te laten zijn. Aan de achterkant, als een soort stille kracht, bemoei ik me met 
heel veel van die dingen, zoals Cinesud, een stichting voor jonge, talentvolle filmmakers. 
Film is per definitie een tak van sport waar heel veel kunst bij komt kijken. Terug naar toen 20



komt kijken. Terug naar toen ik destijds geïnspireerd raakte door die kunstenaar die zei 
“Ik ga Limburg niet ontvluchten maar ik ga hier wat doen”. In Luik, op dertig kilometer van 
Maastricht, heerst wél een filmcultuur. Als je in deze verhaalrijke regio zit waar je mooie 
verhalen kunt optekenen en dertig kilometer verderop zit iets met een signatuur van we-
reldwijde faam, dan moet je dat misschien ook durven te omarmen. Hetzelfde geldt voor 
Nordrhein-Westfalen: het filmbudget van een opleiding in Keulen, is groter dan het hele 
Nederlandse filmbudget. Dus als je anders kijkt en anders verbindt en heel dichtbij blijft, 
heb je misschien wel meerwaarde. Dat verbinden over de grenzen en onze regionale verhalen 
is wat anders dan een Amsterdams plat verhaal neerzetten, waarvan we allemaal vinden 
dat het één op één is verfilmd en te weinig aan de verbeelding overlaat. Cinesud is een van 
de dingen waar ik drie of vier dagen per week mee bezig was en waarvan ik zag dat het traag 
ging. En nu is het structureel gefund door de provincie, zitten er leden in en gebeurt er van 
alles. Dan een mislukking. Als je zegt “Geef ze kunst en cultuur” dan kun je ook zeggen 
“Geef ze brood en spelen”. Heb je het over Limburgse voetbalclubs en wat die kosten en 
opbrengen dan zal iedereen daarover een mening hebben. Maar goed, ik werkte met be-
stuurders van de vier Limburgse clubs aan de Limburgse voetbalacademie. Wat kan Limburg 
nog worden, als je weet dat er al tien jaar geen scout meer uit het westen is gekomen om te 
kijken of hier nog talent rondloopt dat het tot Oranje zou kunnen schoppen? Na Van Bommel 
en die generatie is er niks meer gekomen. Waar het om gaat is: blijkbaar vinden de bedrijven 
om ons heen het wel belangrijk dat deze regio iets uitstraalt. Mensen moeten hiernaartoe 
willen verhuizen. Als toekomstige werknemers googlen en zien dat hier geen reet te doen is, 
gaan ze liever naar München. Als je dat wilt doorbreken, dan zijn daar krachten voor. Des-
tijds haalde ik bij DSM binnen een paar maanden vijf ton op om die voetbalacademie op te 
zetten. Iedere grote naam in die industrie, iedere grote spits, iedere scheidsrechter, iedere 
keeper is daar geweest. Dus wij verbrandden vijf ton om iedere goede scheids, spits, keeper 
op jeugdniveau samen te voegen tot een topteam: FC Limburg. Dat dat niks geworden is, 
dat dat cultuur is, dat dat rivaliteit is, dat was het ingecalculeerde risico. Bij Cinesud lukt 
het wel om een regionaal platform op te zetten. Met een filmfonds waarin inmiddels vijf ton 
zit en waar een  regie op zit met een visie en duidelijke doelen. De films gaan ook naar het 
buitenland en laten het verhaal van onze regio zien. Dus als je het hebt over zeshonderd euro 
per klas, ga ik naar zes ton per project om daar met twee-, drie-, vierhonderd makers op te 
duiken en daar iets mee te doen. Je moet kijken of je dat een dimensie vindt waarvan je zegt: 
“Ja, daar horen wij ook bij.”’
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Ruud Lenssen: ‘Ik ken Cinesud goed. Film zit inderdaad in de lift. Dat is ook te danken aan 
de provincie die ineens geld beschikbaar stelde. Nu is er beleid en je ziet hoeveel effect dat 
heeft. Ik ben het wel met Jeu eens: als er beleid is dan creëer je wat. Als kunstensector 
hebben we een imagoprobleem. Als ik hoor dat 21 procent van de mensen geen geld wil uit-
geven aan cultuur, dan denk ik dat die mensen eigenlijk niet weten hoeveel kunst en cultuur 
ze zelf gebruiken. Iedereen gaat naar de film, naar concerten en kijkt televisie. Dat is alle-
maal cultuurgeld. Mensen weten dat vaak niet, ze denken dat het geld verdwijnt naar een 
of andere gekke kunstenaar op een zolderkamertje. Dat is een imagoprobleem. We moeten 
transparanter zijn: wie zijn we, wat doen we, waar gaat het geld naartoe? Zo vergroten we 
onze zichtbaarheid. Wat is cultuur? Hoe wordt dat geld besteed? Ik denk dat mensen dan 
misschien inzien hoe dat wél waardevol kan zijn. Als de samenleving het wil, dan gaat de 
politiek zeker volgen.’

Suzanne Dekker: ‘In tegenstelling tot veel anderen hier ben ik best optimistisch. Het is top 
dat met de politiek wordt gepraat. Hetzelfde geldt voor het feit dat op het gebied van cul-
tuureducatie zoveel gebeurt. Alleen is die cultuureducatie blijkbaar niet genoeg. Als niet 
hardcore-kunstenaar en oud student aan iArts vind ik de kunstacademies een goede plek om 
te beginnen met die imago-omslag. Een goede plek ook om kunstenaars bewust te maken 
van onze positie. Eigenlijk zitten we overal in, we hebben te maken met elk aspect van de 
samenleving waartoe we ons kunnen verhouden. Ja, dat is een kwestie van de lange adem. 
De politiek volgt de samenleving, maar ook andersom, daar zijn tal van voorbeelden van. Op 
veel vlakken is veel gebeurd, vandaar mijn optimisme. Van dit soort avonden word ik bijvoor-
beeld optimistisch en gemotiveerd, net als van een opleiding als iArts. Soms is het keihard 
werken en duurt het jaren. Maar als we een beetje uitzoomen zien we dat de positie van de 
kunstenaar in de samenleving de hele tijd verandert en nu anders is dan vierhonderd, hon-
derd, vijftig jaar geleden. Hopelijk is het over vijftig jaar weer beter.’

Natascha Waeyen: ‘De overheid moet gewoon lef hebben. Kunst is iets van de lange adem. 
Daarnaast moeten wij als kunstenaars ook nee durven zeggen. Hoe vaak beginnen wij niet 
ergens onbetaald aan een opdracht omdat we dan denken dat het later wel goed komt? Zo 
lang er mensen zijn die allemaal gratis willen werken, gebeurt er niets. Een voorbeeld: en-
kele jaren geleden werd in Meerssen een opdracht uitgeschreven. Wat de kunstenaar kreeg 
voor het idee? Niets. Je kon gewoon ideeën aandragen. Voor de drie uitverkoren ideeën werd 
elk tweehonderd euro betaald, dus voor concept, ontwerp, begroting. Dat ga ik gewoon niet 
meer doen. Punt. Probleem is dat vijftig anderen het wel doen. Met als gevolg dat de over-
heid nooit zal hoeven te zeggen “We gaan meer betalen, anders krijgen we geen kunst en 
cultuur meer”. We hebben ook zelf macht. We kunnen gewoon eens zeggen dat we bepaalde 
dingen niet meer doen. Als er dan straks geen film, kunstwerk of theaterstuk meer is, zullen 
we zien of uiteindelijk wordt gezegd: “Fair practice code, we gaan er toch maar eens aan 
doen.”’22



Marlies Scheres: ‘Ik wil even op Tony reageren. Ik heb altijd het gevoel dat je in je kracht, in 
het licht moet gaan staan in plaats van in de schaduw te blijven. Ga het doen! Wij zijn Lim-
burgers. Een oude waarde hier is het verenigingsleven. Maar je kunt oude waarden nieuwe 
waarde geven. Ik heb dat ooit ‘slimburgerschap’ genoemd. Ga slimmer om met onze kracht, 
met onze waarden, verenig je, ga je verhaal vertellen, ga groot denken, niet dat calimero-
denken. En ga gewoon als kunst en cultuur integraler denken met elkaar en de krachten 
bundelen. We zijn met Zeen begonnen omdat we vonden dat kunstenaars teveel in hun hok 
bleven zitten. Laat je horen, ga doen, ga samen doen! Tien dingen kunnen mislukken, maar 
er gaat er ook altijd eentje goed heb ik geleerd van een topman van Philips. Geloof nu eens 
in jezelf! Hup verenig je en ga nieuwe waarde geven aan ons Limburgerschap: slimburger-
schap. Ik wens jullie heel veel succes daarmee!’ 

Henk Deters: ‘Wat betreft dat “Nee verkopen, dan komen ze er vanzelf wel achter”: ik zit 
ook in de agrarische sector en daar heb ik geleerd dat elk agrarisch bedrijf een bedrijf op 
zich is. Het heeft heel lang geduurd voordat de agrarische sector een echte vuist heeft 
gemaakt richting overheid. Dat zal in de kunstensector hetzelfde blijven. We zijn allemaal 
kleine eilandjes die voor zichzelf moeten vechten. En als de ene buurman “nee” zegt dan 
zegt de andere buurman “ja, dan doe ik het wel”. Je krijgt het nooit voor elkaar om met z’n 
allen te zeggen: “Nee, voor die prijs gaan we dat niet doen“. Het moet een bewustwording 
worden binnen heel Nederland. Dit doet me ook een klein beetje denken aan de tandarts. Die 
kijkt vijf minuten in mijn mond en rekent 35 euro onder het mom van: “Dat geld wordt toch 
wel betaald, het is nu eenmaal zo dat hij driehonderd euro per uur kost.” Die acceptatie is er 
wél. Men zou moeten beseffen dat ook de kunstensector zo’n prijskaartje heeft.’

Ans Gielen: ‘Het forum mag de avond nu afronden.’

Tony Knoop: ‘De essentie is dat je door kunst echt de verbinding moet aangaan, de crea-
tiviteit moet verbinden aan grotere thema’s die wel worden betaald, zoals veiligheid in de 
wijk, sociale thema’s, culturele thema’s. Dan ben je deel van een groter budget waar het 
normaal is dat de rekening fatsoenlijk wordt betaald. Ga je het isoleren als een kunstkers 
op iets ander relevants, dan zit je ernaast en duurt het te lang. Je moet verbinden op inhoud. 
Verbind je ‘m daar dan kun je nog steeds even creatief zijn. Een voorbeeld: een meisje dat bij 
mij studeert, kan fantastisch tekenen, ze kan elke dag twintig cartoons bij elke Nederlandse 
krant kwijt. Maar nu zegt ze: “Ik ga iets groters doen, de wereld gaat naar de knoppen, ons 
gedrag moet anders. Waar moet ik beginnen? Bij de jeugd.” Dus wat doet ze? Ze maakt elke 
dag één tekening met een verhaaltje en maakt daar een kinderboek van. Ze gaat in Engeland 
naar een uitgeverij en heeft ineens een oplage van honderdduizend exemplaren. Daardoor 
kan ze nu elke dag tekenen en wordt het gelezen door ouders met kinderen, en heeft het een 
thema dat hen beide raakt. Dus pak dat grote thema en communiceer meer mee met wat nu 
relevant is, waar het geld zit. De creativiteit stuwt dat. Durf je dat dan heb je business.’23



Joery Wilbers: ‘Met andere woorden: we moeten niet kijken naar wat het kost, maar naar 
wat het oplevert. Dat is een beetje de boodschap. En dat is bij cultuur buitengewoon com-
plex. Als je zoiets als Muziek in de Klas doet op het niveau van je eigen dorp of je eigen 
regio dan is het dat ene dorpje dat dapper standhoudt tegen de Romeinen. Als je het doet 
op een Noord-Limburgse, provinciale of Zuid-Nederlandse schaal dan wordt het ineens wel 
interessant, zeker als je kijkt naar wat cultuur oplevert. Lokaal gaat al snel veel geld naar 
een theater, een toneelgezelschap of een museum. Dat wordt op een hoop gegooid en dat is 
dan de optelsom van de kosten van kunst en cultuur. Daarmee zijn we weer terug bij wat ik 
zojuist zei: de waarde ervan wordt nooit meegenomen in het totaal. En dan toch weer terug 
naar het thema, de fair practice, eerlijke beloning in kunst en cultuur. “If you pay peanuts, 
you get monkeys”, is een heel mooi credo. Uiteindelijk zijn wij er in de kunst- en cultuursec-
tor voor de mooie dingen die dit leven kleur geven. We verklanken en verbeelden wat speelt 
in de maatschappij. Als we dat in de hoofden van de beleidsmakers weten te krijgen, want 
die moeten het uiteindelijk wel doen, dan hebben we een eerste stapje gezet. Dan gaat het 
over andere dingen dan alleen de kosten.’        

Roel Sanders: ‘In het gezamenlijk verbinding zoeken kunnen we nog een heel grote stap 
maken. Harmonieën en fanfares vormen hier in Limburg een groot blok dat gezamenlijk 
lobbyt. Als beeldende kunst en theaterkunst zou je ook zo’n blok moeten vormen. Dan bereik 
je meer dan als individuele kunstenaars op een eigen eilandje. Het legitimeren van je eigen 
kunst en daar je geld uit halen zouden we veel meer gezamenlijk moeten doen. Daardoor 
creëer je ook een gezonder kunstklimaat voor iedereen.’

Leon Litjens: ‘De grootste waarde van deze avond is dat jullie met elkaar over dit thema pra-
ten. Daar begint het ook mee: zelfbewustzijn als sector en met elkaar nadenken over wat je 
zelf kunt doen en hoe je anderen kunt beïnvloeden. Het is een lange weg, maar dit zijn eerste 
cruciale stappen om uiteindelijk de juiste beweging te realiseren. Dus ik zou zeggen: ga hier 
mee door en – om het op z’n Horsters te zeggen – “Da kumpt ’t good”.’
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