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Ruim twee jaar nadat stichting Cultuur Eindhoven operationeel  
is geworden en voorafgaand aan de gemeenteraadsverkiezingen 
in maart 2018 was het moment daar voor een open gesprek over 
de Staat van Cultuur in Eindhoven. We organiseerden een  
drieluik: drie gesprekken op drie verschillende locaties in de stad. 
Gesprekken tussen culturele sector, lijsttrekkers van politieke 
partijen en betrokken professionals uit andere sectoren. In deze 
gesprekken kwamen de volgende vragen aan bod: hoe staat het 
met cultuur in de stad, wat heeft de stad en al haar inwoners en 
bezoekers nodig en waar willen we naartoe? Welke toekomst 
wensen we voor cultuur in Eindhoven? Kunstenaars, lijsttrekkers 
en professionals uit andere domeinen gingen open met elkaar in 
gesprek onder leiding van Oscar Kocken. 

Schrijver Henk van Straten woonde de avonden bij en bracht  
verslag uit. Illustrator Gijs Kast heeft de avonden in beelden  
vastgelegd. Alle verslagen en illustraties vind je terug in deze  
publicatie. Ter afsluiting van het drieluik sprak Oscar met  
directeur-bestuurder Tanja Mlaker van Cultuur Eindhoven. 

Cultuur Eindhoven wil Henk van Straten, Gijs Kast en Oscar  
Kocken in het bijzonder bedanken voor hun bijdragen. Gezien de 
levendige gesprekken en de hoge opkomst op de avonden kunnen 
we constateren dat de wens bestaat om samen over de toekomst 
van cultuur te blijven praten en te blijven dromen. We danken dan 
ook iedereen die aanwezig was voor zijn/haar bijdrage.  
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Het eerste publiek voor de debatavond  

De Staat van Cultuur: Publiek en Participatie 

is een kwartier te vroeg. Het betreft twee 

Turks-Nederlandse mannen die direct op 

de eerste rij met stoeltjes gaan zitten,  

nog net niet met hun vinger opgestoken. 

De stoeltjes staan klaar in de bibliotheek 

en zijn rond een uur of acht zo’n beetje 

allemaal bezet. Achter een tafel zit het 

panel, als beklaagden in een rechtbank. 

Van links naar rechts: Patrick van der Voort, 

fractievoorzitter en lijsttrekker van BBL, 

oftewel Brede Beweging LinksOm. Lucas 

Asselbergs, hoofd Studium Generale op de 

TU/e. Christo Weijs, cultuurwoordvoerder 

en bestuurslid van het CDA. Niek Traa, 

voormalig breakdance-kampioen en nu  

artistiek leider van dansgroep The Ruggeds. 

En tenslotte Tijs Rooijakkers, de kunstenaar 

die recentelijk furore maakte met zijn  

sociaal geëngageerde werk Supertoll!   

Beklaagden in een rechtbank, zo staat het 

hierboven, een associatie die niet uit de 

lucht is komen vallen. Na de opening door 

moderator Oscar Kocken en de kernvragen 

gesteld door Cultuur Eindhoven directeur 

Tanja Mlaker - ‘Hoe staan we er nou voor? 

Waar dromen we van?’ - komen er uit het 

publiek van alle kanten harde verwijten.  

Er is een hoop mis, veel kan beter, het ligt 

aan zus, het komt door zo. De mensen  

hebben veel op hun hart en ze willen het 

Publiek en participatie - Themabijeenkomst 1

kwijt - aan bevlogenheid gelukkig geen 

gebrek - en de stoeltjes staan nu eenmaal 

richting het panel. De consequentie is dat 

het haast lijkt alsof breakdancer Niek Traa 

verantwoording moet afleggen over,  

bijvoorbeeld, een groot Turks feest dat,  

aldus één van de twee mannen op de 

eerste rij, door gemeentebeleid de nek is 

omgedraaid. (Er kwamen zoveel bezoekers 

op af dat er een gebrek aan parkeerplaatsen 

was. De bezoekers parkeerden waar het 

niet mocht en werden vervolgens allemaal 

beboet.) De frustratie van deze man was 

oprecht - en misschien ook valide? - maar 

wat kon iemand als Niek daarover zeggen?

De zojuist geschetste verwarring, te zien in 

de blikken van de aanwezigen, is illustratief 

voor het verloop van de avond en het debat. 

Een panel straalt expertise en autoriteit uit, 

dat gaat vanzelf, maar de desbetreffende 

panelleden gingen in feite gebukt onder 

dezelfde verlangens, frustraties, verwarring,  

hoop en wanhoop als de mensen in  

het publiek. 

De argumenten vlogen kriskras door de 

ruimte. Het ene argument lokte het andere 

uit, ook al had dat tweede argument vaak 

weinig van doen met het eerste, waardoor 

veel mensen elkaar beduusd zaten aan te 

kijken. Subsidie, promotie, accommodatie, 

initiatief; het kwam allemaal in een  

moordend tempo voorbij.
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Maar het wás ook ingewikkeld. Of beter: 

het ís ingewikkeld. Er moet meer gedaan 

worden aan integratie. De kunstwereld 

moet eens afdalen naar het gewone volk.  

Er bestaat een schisma tussen Parktheater- 

gangers en de gewone burger; parallel- 

werelden die elkaar niet raken. Kunst 

moet het volk verheffen, en niet alleen de 

mensen met een museumjaarkaart. Er moet 

meer PR zijn voor culturele evenementen. 

Er is te weinig kleur binnen de organisaties. 

En de positie van vrouwen dan? Zie het 

panel: alleen maar mannen. Het woord 

cultuur werd - vooral de Turks-Nederlandse 

man die een uitgesproken lid van DENK 

bleek te zijn en zo verhit raakte dat hij 

aanschoof bij het panel - vooral  

geïnterpreteerd als etniciteit en afkomst. 

een terugkerend poëzie-evenement.  

Vanavond liep dat allemaal door elkaar 

heen. Niet eens zo gek, want de twee 

hebben natuurlijk raakvlakken. Niettemin 

resulteerde het gebrek aan kaders en  

context in een discours waarin álles  

aan bod kwam.

Een vraag die opdoemde was dan ook:  

‘Wat is cultuur eigenlijk?’ Als je álles onder 

die noemer brengt, dus het totale plaatje 

van gebruiken, uitingen, kunst, omgangs- 

vormen, afkomst - kun je moeilijk nog een 

debat voeren over de staat van de cultuur, 

omdat cultuur dan simpelweg de uitkomst 

van een optelsom is. Maar als je het beperkt 

tot alleen musea en toneelverenigingen  

dan heb je last van tunnelvisie.  

Moeilijk, moeilijk… 

Het was mooi om de betrokkenheid te zien. 

Ondanks de vele stokpaardjes die werden  

bereden was er begrip en wil. Er werden 

mooie woorden gesproken. Niek Traa die 

pleitte voor kleine initiatieven en motivatie  

van binnenuit; je hoeft dat alleen te 

accommoderen. Tijs Rooijakkers die met 

zijn grote tol de straat liet bijdragen aan 

zijn kunstwerk. Nieuws over verscheidene 

poëzie-initiatieven. Een mooi pleidooi uit het 

publiek voor kunst die zich meer verbindt 

aan de maatschappij. Er werden ook zorgen 

geuit: we groeien uit elkaar; de voornaamste 

verantwoordelijkheid voor cultuur in  

Eindhoven zou dáár moeten liggen.  

En minder regeltjes graag; Strijp-S  

verliest door regelgeving alle levendig-

heid. Liever hebben we een klimaat waarin 

nieuwe initiatieven wortel kunnen schieten. 

Ook moeten we af van ons Calimero-gevoel: 

trots zijn op onszelf en in actie komen.  

Niet zo lui, niet steeds met de armen over 

elkaar. Moedig elkaar aan, juich elkaar toe. 

‘Als stad krijg je de cultuur die je verdient,’ 

merkte Lucas Asselbergs op. Daar zit wat 

in. Niettemin was het tastbaar: we willen, 

we zijn bereid, we hopen en we dromen. 

We moeten elkaar alleen nog even vinden, 

en weten waar we het nou eigenlijk precies 

over hebben. Maar laat dát nou juist zo 

ontzettend moeilijk zijn.   

Let wel: de panelleden mochten de staat 

van cultuur in Eindhoven een rapportcijfer 

geven. De reeks cijfers was als volgt:  

6 - 6,5 - 7 - 6 - 7,8. Een voldoende dus.  

Dat is een mooi begin.

3 4

‘‘Er moet meer gedaan 
worden aan integratie.  
De kunstwereld moet  
eens afdalen naar het  
gewone volk.’’ 

Dat maakte het extra verwarrend: er zijn 

natuurlijk verschillende definities van cul-

tuur. Of beter gezegd: het woord wordt  

op verschillende wijzen geïnterpreteerd. 

Het betekent verschillende dingen op ver-

schillende momenten. Je hebt cultuur in de 

zin van, bijvoorbeeld, ‘de Turkse cultuur’, 

maar ook in de zin van, bijvoorbeeld,  
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De tweede avond van De Staat van Cultuur 

vindt plaats in filmhuis De Zwarte Doos. 

Het thema is Grootstedelijke Dynamiek. 

(Voor het gemak spreken we af dat  

Eindhoven een grote stad is.) 

Als het publiek eenmaal op de bioscoop- 

stoelen zit heet Oscar Kocken hen welkom. 

De vorige editie heeft Kocken geleerd dat 

je niet alle sprekers tegelijk naar voren 

moet roepen, omdat het dan een beetje 

chaotisch kan worden (zo bleek), dus  

vanavond krijgen we drie keer twee gasten. 

Te beginnen met Yasin Torunoglu van de 

PvdA (‘als je eenmaal weet hoe je mijn 

achternaam moet uitspreken is hij eigenlijk 

heel eenvoudig’) en Remco van de Craats, 

van designstudio Edhv. 

‘Eindhoven is me overkomen,’ vertelt  

Remco, die opgroeide in Sint-Oedenrode. 

Dat hij koos voor de Design Academy was 

eigenlijk omdat hij de dienstplicht wilde 

ontduiken en verder niets kon bedenken. 

‘Maar ik had niet beter terecht kunnen 

komen.’ Eindhoven lag vroeger op z’n gat, 

vertelt de ontwerper. Hij zag iedereen naar 

Rotterdam vertrekken, want dat was voor 

design the place to be. Maar hij bleef. En 

ja, daar kwam ondernemerschap bij kijken, 

iets wat hij zelf moest leren. Maar nu 

gaat het goed met Eindhoven, mede door 

mensen als hij. Design bloeit. Wel moeten 

we ervoor waken dat we dat behouden, dat 

er kantoorruimte wordt gefaciliteerd  

- bijvoorbeeld in de vorm van woon- 

coöperaties - en dat we het beginnende  

designers niet te moeilijk maken. Ook 

moeten we erop letten dat niet alle aan-

dacht naar technologie gaat; die verhouding 

dreigt uit balans te raken; er is steeds  

minder ruimte voor het rauwe en voor  

vernieuwers. De nieuwe generatie gaat  

het lastig krijgen, zegt Van de Craats.  

‘De creatieve industrie is fragiel.’

Yasin deelt die angst wat minder. ‘Al zie ik  

wel dat de verhouding tussen technologie  

en design nog beter kan.’ Als hij kijkt 

naar Strijp-S dan beseft hij dat het ruwe 

daarvan af is gegaan. Het is gesteriliseerd 

en daardoor bruist het niet meer. Torunoglu 

houdt ervan als er mogelijkheden zijn voor 

cultuur, ook als dat vernieuwende cultuur 

is, en kunst. Als jongetje in Tongelre kwam 

hij nooit in aanraking met kunst en cultuur. 

Zonde. Meer cultuur en kunst in de wijken 

dus, vindt hij. Gebruik daar ook vooral 

tijdelijke ruimte voor. Leegstaande panden 

en dergelijke.

Tijd voor het tweede duo: Saskia Lammers, 

de cultuurwoordvoerder van Groen-

Links, en Frits van Hout, lid van de raad 

van bestuur van ASML. Wanneer Oscar 

opmerkt dat Saskia bijna lijkt te stralen als 

ze vertelt over kunst dan zegt ze: ‘Ik hou nu 

eenmaal van cultuur.’ Ze is tevreden over 

Eindhoven, maar ook heeft ze zorgen.  
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‘We zijn het hart van de maker verloren,’ 

zegt ze. ‘We presenteren vooral ánderen  

op festivals en dergelijke.’ Alles kant en 

klaar. Het aanbod mag groter en diverser, 

vindt ze. Dus ook marginale kunst en  

kleinere initiatieven. 

Frits ziet in de toekomst juist graag con-

certen van U2 in Eindhoven. Mainstream 

cultuur, grote evenementen. Zodat de 

buitenlandse techneuten die wij hard nodig 

hebben niet kiezen voor Berlijn of Londen. 

Want wil Eindhoven zijn concurrerende 

positie behouden, dan hebben we die 

mensen echt nodig. 

Bij het horen van de bandnaam U2 vormt 

het gezicht van Saskia zich tot een grimas. 

‘Prima, maar ook creativiteit op elke 

straathoek graag, náást die grootschalige 

dingen.’ Want bij de vernieuwers, daar 

begint de innovatie; door hen gaat  

het bruisen.

Uit het publiek een vraag aan Frits: ‘Heeft 

ASML eigenlijk een kunst- en cultuurfonds, 

zoals Philips dat indertijd had?’ 

Helaas, nee, dat is niet zo. Toch staat Frits 

open voor financiële bijdragen aan de sector. 

Aan de stad, eigenlijk. Vanwege de expats. 

Het moet hier aantrekkelijk voor hen zijn. 

Dan het laatste duo: Marcel Oosterveer 

van de VVD en Angelique Bellemakers 

van Woonbedrijf. Die laatste is erg trots 

op recente projecten als Space-S, waar 

de nieuwbouw is ontwikkeld in samen-

spraak met de toekomstige bewoners, 

en op hun cultuurfonds, bestemd voor 

sociaal-maatschappelijke projecten in de 

buurten. Wel heeft ze last van de Woon-

wet. ‘Er mag steeds minder, daardoor is  

er steeds minder ruimte voor nieuwe  

initiatieven.’ Het wordt allemaal veel te  

klinisch. En we doen te negatief over  

sociale huurwoningen. Die horen er ook  

bij en ze zorgen juist voor dynamiek.  

Iedere buurt heeft iets anders nodig.

Marcel is het - gek genoeg - eens met veel 

geluiden afkomstig uit de linkse hoek. 

Minder regeltjes graag. Waarom is het hier 

’s avonds van maandag tot en met donder-

dag uitgestorven? Belachelijk, vindt hij. 

De stad moet bruisen! Dan vinden ook de 

expats het hier leuker. Goed, hij kijkt  

misschien vooral naar economische 

opbrengst, het kosten-baten-plaatje, en 

minder naar de inherente waarde van kunst 

en cultuur, maar wellicht sluit het één het 

ander niet uit. Sterker nog: misschien dat 

ze elkaar kunnen versterken.

Iemand uit het publiek: ‘Jullie hebben  

het steeds over de expats, en dat we  

leuk voor hen moeten zijn, maar moeten  

we niet eerst eens leuk zijn voor de  

Eindhovenaren?’

En daar hebben we de crux te pakken. 

Willen we een grote stad zijn, en een leuke 

stad, dan moeten we dat zijn voor onszelf 

én expats en toeristen. Dan moeten we 

technologie hebben en design, maar ook 

leuke feestjes en kleine, kunstzinnige  

projecten. Een stad gaat pas leven en 

bruisen als het dat allebéí heeft. Eén ding 

is zeker: beginners en innovators hebben 

voeding en ruimte nodig. Laat hen stikken 

en je haalt het hart uit een stad.   

9 10
op bijzondere plekken, maar niet zelden 

worden ze daarbij tegengewerkt. Heb je die 

regeltjes weer. En Ward Rennen, directeur 

van onder andere het preHistorisch Dorp, 

denkt aan een heus stadsmuseum waar 

zowel Eindhovenaar als expat meer te  

weten kan komen over onze geschiedenis. 

Het is simpel. Accommodeer en stimuleer 

zowel het kleine en nieuwe als het grote en 

winstgevende. Laat het een symbiose zijn. 

 

‘‘Jullie hebben het steeds 
over de expats, en dat 
we leuk voor hen moet-
en zijn, maar moeten we 
niet eerst eens leuk zijn 
voor de Eindhovenaren?’’

In feite is iedereen hier het met elkaar eens. 

Even los van de details en de invulling 

natuurlijk. Maar zelfs ASML heeft baat bij 

een bruisend nachtleven, en genoeg ruimte 

voor bloeiende creativiteit. Want een expat 

wíl helemaal niet alleen U2. Die wil in een 

stad het leven en de mogelijkheden voelen. 

Obscure feesten én grootse concerten van 

Janine Jansen. En dus óók op maandag- 

avond. Vanuit het publiek wordt dit beaamd. 

Een aantal van hen probeert het nachtleven 

bijzonder te maken, door bijzondere feesten 

(Groot)stedelijke dynamiek - Themabijeenkomst 2
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We zitten in een witte zaal van het TAC, 

verlicht door witte TL-lampen. Het is de 

laatste van drie debatavonden met betrek-

king tot de staat van cultuur in Eindhoven. 

Alsof we in het hiernamaals zijn beland, 

een soort hemel boven de stad. Misschien 

is het een voorteken. Misschien wacht ons 

vanavond verlichting. 

Het thema van vanavond is Stad voor  

kunstenaars. Oscar Kocken staat klaar 

met de microfoon, Tanja Mlaker opent het 

gesprek met een voorwoord. Daarna  

worden de eerste drie gasten naar voren 

geroepen: beeldend kunstenaar Lex 

van Lith, tevens directeur van Stichting 

Beeldenstorm/ Daglicht; singer-songwriter 

en schrijfster Iris Penning; en Mary-Ann 

Schreurs, lijsttrekker van D66 Eindoven en, 

onder andere, Wethouder van Innovatie  

en Design. 

Iris vertelt dat ze overal optreedt en op de 

raarste plekken komt, maar eigenlijk heel 

weinig in Eindhoven. Voor muzikanten 

is het hier niet bepaald een broedplaats. 

‘De meeste muzikanten met wie ik op de 

Rockcity Institute zat trekken uit de stad 

weg. Ze gaan bijvoorbeeld naar Rotterdam, 

omdat daar constant interessante samen-

werkingen worden aangegaan. Met elkaar, 

maar ook met de gemeente. Ze hebben 

daar veel kleine potjes voor allerlei  

leuke projecten.’ 

‘Eindhoven biedt weinig kansen voor  

beginnende muzikanten’, zegt Penning. 

‘Eindhoven stimuleert kunst niet.’ Nee, ze 

windt er bepaald geen doekjes om. Wat 

betreft haar ligt de focus te veel op de 

prestige van de stad als geheel en te weinig 

op beginnende en kleinere kunstenaars. 

Die moeten alles zelf maar uitzoeken.

Het komt goed uit dat ze naast Mary-Ann 

Schreurs zit, want Pennings aanklacht  

is voornamelijk bedoeld voor haar:  

de wethouder. 

‘Het cultuurbudget stond onder druk,’  

zegt Schreurs, en lijkt daarmee direct 

een kleine schuldbekentenis af te leggen. 

‘Voornamelijk de grote instellingen kregen 

geld en er was weinig ruimte voor nieuwe 

initiatieven. In 2017 is dat veranderd.  

Stichting Cultuur Eindhoven heeft meer 

geld vrijgemaakt voor vernieuwing. Broed-

plaatsen voor jonge makers zijn inderdaad 

meer toegespitst op het gebied van toneel 

en beeldende kunst, dat geef ik toe.’ Ze zou 

graag zien dat ook muzikanten in aanmerking  

komen voor de beschikbaar gemaakte 

werk- en ontmoetingsplekken. Bijvoor-

beeld zou je een atelier kunnen delen op 

het voormalige NRE terrein. De bereidheid 

daartoe groeit. En hopelijk - het is nog niet 

zeker - komt er extra cultuurbudget voor de 

Brainport regio, waardoor voorzieningen 

in Eindhoven nog beter geaccommodeerd 

kunnen worden en er extra geïnvesteerd  
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zal worden in plaatsen en mogelijkheden 

voor kunstenaars. 

Lex van Lith heeft wel zo’n plek waar 

ontwerpers en kunstenaars kunnen werken 

en samenkomen: Stichting Beeldenstorm/ 

Daglicht. ‘De mogelijkheden blijven beperkt,  

maar we werken veel samen, zoals met de 

DIY Textile School en glasblazerijen, en ook 

met instituties in andere landen en steden. 

Je merkt dat kunstenaars en designers 

elkaar inspireren.’ 

Mary-Ann: ‘Het is waar dat muzikanten  

zo’n plek in Eindhoven niet hebben.’ 

Dat is waar Iris op doelde, al beseft ze dat 

het niet alleen op de gemeente is af te 

schuiven: ‘Muzikanten mogen ook best  

wat meer initiatief tonen.’ 

Waarop Lex aanhaakt: ‘Wij zijn ook bottom 

up ontstaan hè. Het begon met de kunste-

naars en ontwerpers zelf. Dat is het mooie.’ 

Zijn droom is een residentieprogramma. 

Kunstenaars uit het buitenland naar  

Eindhoven laten komen. ‘Een plek waar 

alles bij elkaar komt.’ 

‘We zijn al goed bezig,’ vindt Mary-Ann.  

‘De inhoud en de motivatie zijn goed.  

Het gaat er nu vooral om dat we nog  

beter gaan faciliteren.’ Iris is het daar  

driftig mee eens. ‘Ik ben ook schrijver,  

en voor schrijvers wordt al helemaal niets 

gefaciliteerd. We hebben meerdere mooie 

initiatieven, zoals Poetry Club 040, maar er 

is geen overkoepelend orgaan. Misschien 

moeten we dat zelf dan maar regelen.’  

Waarop Mary-Ann met een knipoog naar 

Tanja Mlaker wijst en zegt: ‘Praat na afloop 

maar even met Tanja, want een beetje 

budget is zo geregeld.’ Iris, die op het punt 

stond om nog iets te zeggen, glimlacht nu. 

En wat betreft de faciliteiten: Mary-Ann  

vertelt dat er tijdens de crisis veel leeg-

stand was, en dus veel beschikbare, tijdelijke  

ruimte, maar dat nu de economie weer is 

aangetrokken. ‘We werken aan een beleid 

voor meer permanente atelierruimtes.  

Ik hoop dat we daar geld voor krijgen.  

De vierkante meters, geeft ze toe, zijn 

in eerste instantie begroot op beeldend 

kunstenaars en ontwerpers. Maar laten 

we delen. Wellicht kunnen muzikanten en 

schrijvers er ook van profiteren. 

Dan is het tijd voor de volgende twee  

gasten: kunstenaar Jalila Essaïdi, van 

BioArt Laboratories, en Henri de Leeuw, 

bestuurslid bij de SP. 

‘Ik ben een cultuurbarbaar,’ is het eerste 

wat De Leeuw zegt. ‘Ik kom wel eens bij 

het Muziekcentrum en bij het Parktheater, 

maar meer eigenlijk niet. Toch vind ik dit, 

hier, fantastisch.’ Hij bedoelt deze avond, 

en een instituut als het TAC. Hij is een man 

die denkt in mogelijkheden. Daden, geen 

woorden. Zo stelt hij meteen voor om de 

grote ruimte waarin we zitten onder te 

verdelen in een paar kleinere. ‘Dat heb je 

er zo weer een paar beschikbare ruimtes 

bij.’ Zijn kordate idee is zo eenvoudig en 

onverwacht dat niemand er even iets op 

weet te zeggen. 

Jalila woonde haar hele leven in Eindhoven 

en houdt van deze stad. Ze zit volop in de 

verbouwing van haar BioArt Village, waar 

ze experimenteert met kunst en biotech,  

en haar werk wordt momenteel in New 

York geëxposeerd. Met andere woorden:  

ze heeft het druk. Het lukt haar allemaal 

wel, zowel wat betreft geld als faciliteiten. 

Maar waar ze felle kritiek op heeft is de 

Eindhovense ambtelijke molen, op hoe  

laks en ineffectief er wordt omgegaan  

met kunstenaars als zij. ‘Tijd is kostbaar,’ 

stelt ze. ‘En ik denk dat ik jaren kwijt ben  

geraakt aan trage en onwelwillende  

ambtenaren. Die mensen zouden  

een militaire training moeten krijgen.  

Een woord zou een woord moeten zijn,  

en een daad een daad.’

‘Jalila is een vrouw naar mijn hart!’ roept 

Henri de Leeuw enthousiast. ‘Het bastion 

van de gemeente stuurt je van het hokje 

naar de kast. Ik ben van de SP, ik zal altijd 

in de bres springen voor het kleine, voor 

hen die hulp nodig hebben. Het liefst wil 

ik dat iedereen die dat wil morgen al aan 

de slag kan, maar dat kán niet, omdat jullie 

niet worden gestimuleerd. Er wordt te veel 

gepraat en te weinig gedaan. De overheid 

moet ondersteunen.’

Jalila knikt, maar plaatst een kanttekening: 

‘Kunstenaars moeten wel proberen zo veel 

mogelijk op eigen benen te staan. Ik heb er 

keihard voor moeten werken, je kunt niet 

altijd verlangen dat een ander alles voor 

je regelt. Je moet zelf dingen organiseren, 

zelf samenwerkingen aangaan. Het gaat 

echt om dat begin. De zaadjes helpen  

ontkiemen. Als je van de Design Academy 

komt heb je geen idee hoe je moet  

ondernemen. Dat wordt je niet geleerd.’

Na de sprekers is de publieke discussie wat 

tammer dan bij vorige edities. Het is alsof 

we elkaar toch een beetje hebben weten  

te vinden. Het gaat om ondersteunen, om  

faciliteren, om een stad creëren waar 

álle kunst dat eerste eindje vooruit wordt 

geholpen. Een stad die trots is op haar kun-

stenaars en dat ook laat blijken met daden. 

Tegelijkertijd moet de kunstenaar zelf ook 

hard werken en bestaansrecht afdwingen; 

niet als eerste impuls dat handje ophouden, 

ook vooral laten zien wat je in je mars hebt. 

Het komt goed, zoals we hier graag  

zeggen. We hebben het wel in ons.  

Zelfs de luidste kritiek die de afgelopen 

drie avonden werd geuit kwam uit een 

hart vol betrokkenheid, liefde en - al zit bij 

sommigen diep weggestopt - trots.  
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De kunst 
van het  
verbinden

Is dat iets specifiek Eindhovens?
‘Deze vraag speelt in alle steden, maar 

in een grotere stad kunnen verschillende 

werelden eenvoudiger langs elkaar heen 

leven. In een stad van de omvang van 

Eindhoven echter kun je de werkelijkheid 

van de ander niet ontkennen. In Amsterdam 

kan je in Zuid wonen en Noord negeren, 

in Eindhoven lukt dat niet. De confrontatie 

met wat er gebeurt om je heen is hier veel 

directer aanwezig. Dat betekent dat je hier 

een grotere verantwoordelijkheid hebt om 

mensen te betrekken.’ 

Een kleinere stad heeft dus geen kleinere 
verantwoordelijkheid?
‘Juist niet. Men moet zich ervan bewust zijn 

dat keuzes die in Eindhoven qua cultuur- 

aanbod worden gemaakt gelden voor de 

hele regio. Culturele instellingen hebben 

een verzorgingsgebied dat veel breder is 

dan de stadsgrenzen. Dat betekent dat je 

de behoeftes van de hele regio moet mee- 

nemen in je plannen. Dat is de uitdaging 

waar we nu voor staan: Eindhoven heeft op 

dit moment al een breed aanbod en trekt 

veel bezoekers uit de regio, zeker uit een 

straal van 30 à 40 kilometer, maar die rol 

van centrumstad op het gebied van cultuur 

mag - of moet - zichtbaarder worden.’

Hoe dan?
‘Het gaat erom zichtbaar te maken wat  

Eindhoven te bieden heeft. De vraag is: 

durf je als stad dat grootse gebaar te  

maken om mensen werkelijk te attenderen 

op wat er is? Durf je trots te zijn op wat je 

hebt en wie je bent?’

Goede vraag. En hoe luidt het antwoord?
‘Cultuur krijgt in mijn ogen onvoldoende 

waardering. Wat ik heel sterk vind aan 

de stad is de mentaliteit van aanpakken, 

schouders eronder, we-doen-het-gewoon. 

Dromen en daden worden hier heel mooi 

met elkaar verbonden. Maar trots zijn op 

iets wat bereikt is, dat gebeurt hier helaas 

niet zo. Positief gesteld zou het eindeloze 

ambitie kunnen zijn, waardoor de stad 

nooit tevreden durft te zijn en te denken 

dat hebben we mooi voor elkaar. Maar als 

je echt hardop durft uit te roepen dat iets 

goed is, dan creëer je ook nieuwe ambities. 

Zo trots als men kan zijn op PSV, zo blijft de 

trots op de kunstenaars uit. Dat is zonde, 

want daarmee remt ook de groei.’

Eindhoven is toch best trots op design?
‘Natuurlijk. Maar er zijn nog zo veel andere 

disciplines zijn die het ook ontzettend goed 

doen. Doordat het stadsprofiel nu gefocust 

is op dat ene element – design – tonen we 

naar buiten toe niet het héle beeld.’

Eigenlijk zeg je: zo’n stokpaardje is  
ook beperkend?
‘We zijn de vijfde stad van Nederland.  

Ook op het gebied van kunst en cultuur 

moeten we dan een complete stad willen 

zijn. En dat zeg ik niet alleen voor de  
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Dik twee jaar staat ze nu aan het roer van 

Cultuur Eindhoven, de stichting die ver-

antwoordelijk is voor de uitvoering van het 

cultuurbeleid van de Gemeente Eindhoven. 

In die twee jaren leerde ze de stad kennen, 

de inwoners, de kunstenaars én de politici, 

ze initieerde samen met haar organisatie 

bijeenkomsten en debatten, tot ontbijt-

sessie aan toe, alles om te zorgen dat álle 

stemmen gehoord worden. En nu we aan 

de vooravond staan van een landelijk debat 

over de invulling van het cultuurbeleid na 

2020, acht directrice Tanja Mlaker de tijd 

rijp voor een nieuwe stap. ‘Onze organisatie 

vormt niet alleen een buffer tussen de  

politiek en de kunstensector,’ vertelt ze, 

‘Maar ook een platform om op te halen wat 

er aan beide kanten leeft. Ruim twee jaar na 

mijn begin bij Cultuur Eindhoven wilde ik 

daarom nu een breder gesprek op gang  

brengen, een gesprek dat ons weer verder 

kan helpen om de toekomstkoers te bepalen.’

Laten we bij het begin beginnen:  
wat leeft er aan die beide kanten?
‘Ik zie dat iedereen behoefte heeft aan 

verbinding, aan een gezamenlijk verhaal 

over waar we als maatschappij vandaan 

komen en waar we naartoe gaan. Deels als 

tegenwicht aan het opkomende indivi- 

dualisme, deels als reactie op de komst van 

nieuwkomers met een andere achtergrond, 

deels vanuit het besef dat verschillende 

generaties tegenwoordig minder met elkaar 

in aanraking komen. De verbindingen lopen 

niet meer per definitie via familiebanden.  

Er ontbreken op dit moment schakels om dat 

soort verbindingen aan te gaan. Culturele 

instellingen zijn bij uitstek plekken waar de 

mogelijkheid bestaat om elkaar te ontmoeten 

en de verschillen te overbruggen. Cultuur is 

een dankbaar communicatiemiddel. Het gaat 

immers per definitie om verhalen, inleven, 

het uitwisselen van perspectieven.’

De kunst van het verbinden - Interview met Tanja Mlaker



kunstenaars, ik zeg dat ook voor de inwoners 

van de stad: voor een krachtige stad heb je 

autonome, kritische, zelfdenkende burgers 

nodig, die weten wie ze zijn en wat ze 

willen. Maar om te weten wat je wil, zal je 

toch eerst iets te kiezen moeten hebben. 

Daarvoor heb je een breed spectrum nodig 

qua aanbod, maar ook lange lijnen, zodat  

de Eindhovenaren de kans hebben om  

keuzes te maken en een eigen smaak  

te ontwikkelen.’

Wat bedoel je met lange lijnen?
‘Met alleen verschillende disciplines red 

je het niet, er moet ook verdieping zijn. 

Net zoals je niet alleen amateurkunst wil, 

zo wil je ook niet alleen maar starters, of 

alleen maar gevestigde namen. Er moet 

doorstroom zijn, een helder traject dat men 

ondersteunt van beginner tot professional, 

maar dat is er nu nog niet genoeg. Het is vrij 

simpel te bedenken wat een beginnend  

kunstenaar nodig heeft: werkruimte, 

toegang tot informatie, een financiële 

impuls in de vorm van een beurs of betaalde 

opdrachten. Daarnaast is het cruciaal om 

plekken te hebben waar geëxperimenteerd 

kan worden, een onderzoeksfase – research 

& development – met de mogelijkheid om 

ongestraft te mogen mislukken. Dat zijn  

de relatief eenvoudige opgaven. Een moei- 

lijkere vraag is hoe je als maker na een jaar 

of vijf pionieren je carrière bestendigt.  

Wat er dan nodig is om je te ontwikkelen  

om door te groeien? Hier hebben we in  

het huidige cultuurbeleid nog onvoldoende 

antwoord op.’ 

En dan heeft Eindhoven alles om te  
kunnen groeien?
‘Bijna. Je moet ook elkaar wel nog succes 

gunnen, wil je samen groter kunnen worden. 

Hoewel veel mensen zeggen dat ze heel 

goed samenwerken in Brabant, denk ik:  

dat kan best nog wat duwtjes gebruiken. 

Cultuur Eindhoven organiseert ook trainingen  

en leertrajecten waarin deskundigheid 

wordt ingezet en uitgewisseld. Zo ontstaat 

wederzijds begrip, en groeien er nieuwe 

ideeën en samenwerkingen. Ik hoop dat we 

door nieuwe verbindingen kunnen zorgen 

voor een écht bloeiend kunstklimaat, waarin 

iedereen gezien wordt in die brede, diverse 

context. Als die scene sterk is, dan betekent 

dat dat je veel makkelijker een voorbeeld-

functie creëert voor een jongere generatie 

en dat de betrokkenheid vanuit de stad 

vergroot wordt.’ 

Want hoe staat het nu met die  
betrokkenheid? 
‘De participatie van volwassenen is in  

Eindhoven relatief hoog, als we het hebben 

over amateurkunst. Dat gaat dan over het 

spelen van een instrument, zingen in een 

koor, schilderen, fotograferen, et cetera.  

De creativiteit van de gemiddelde  

Eindhovenaar is groot, maar dat moeten  

we wel blijven voeden. Ook een nieuwe 

generatie moet weer een eigen weg vinden.’

Maak je je daar zorgen over?
‘Er ligt daar zeker een uitdaging. En niet 

alleen voor de kunst zelf. Cultuureducatie 

reikt immers verder dan alleen dat, het gaat 

om het bekrachtigen van kinderen in het 

maken van eigen keuzes. En om keuzes te 

kunnen maken moeten ze dus met zo veel 

mogelijk in aanraking komen, om uiteindelijk 

te ontdekken wat er wel en niet bij hen past. 

Een gevarieerd aanbod is dan cruciaal.  

Op dit moment worden echter lang niet alle 

scholen bereikt, dat moet wel de ambitie 

zijn. Ieder kind verdient gelijke kansen.’

internationals in de regio. Dat betekent dat 

we ook voor hen passend aanbod moeten 

creëren. En niet alleen dat, je moet ook  

zorgen dat ze ervan weten. Dat kan beter  

als de sector de handen meer ineenslaat.’

En hoe kan Eindhoven al deze ambities 
verwezenlijken?
‘Ik zie cultuur als een volwaardig beleids- 

terrein, verbonden met veel andere 

aspecten zoals wijken, economie, welzijn, 

onderwijs, zeg maar stedelijke ontwikkeling 

in de volle breedte. De verbinding met al die 

andere beleidsterreinen kan uiteindelijk naar 

een overkoepelend meerjarenplan leiden en 

zo kán Eindhoven een volwaardige culturele 

speler worden. Gelukkig zijn er nu veel 

kansen vanuit de regio-envelop, waardoor 

er financiële ruimte ontstaat. Maar los nog 

van het geld: of je nu rijk bent of arm, je kan 

een euro maar één keer uitgeven. Hoe meer 

je dat weloverwogen doet, hoe groter het 

rendement. Het momentum is er.’

21 22

‘‘Je moet ook elkaar  
wel nog succes gunnen, 
wil je samen groter  
kunnen worden.’’

Een knuppel in het hoenderhok: wíl de 
Eindhovenaar wel kunst? 
‘Ik twijfel er niet aan of de behoefte 

aanwezig is. We moeten alleen wel blijven 

luisteren wát die behoefte dan precies is.  

Ik had het eerder over de toenemende ver- 

schillen tussen de mensen die in Eindhoven 

wonen. De stad is de laatste jaren erg 

veranderd. Enerzijds heb je een grote groep 

studenten, anderzijds de vergrijzing. Die 

groepen hebben andere behoeftes en dus 

een ander aanbod of een andere benadering 

nodig. Daarnaast komen er meer en meer 

De kunst van het verbinden - Interview met Tanja Mlaker



De stichting Cultuur Eindhoven is opgericht 

in juni 2015 en is verantwoordelijk voor 

de uitvoering van het cultuurbeleid van de 

Gemeente Eindhoven. Cultuur Eindhoven 

investeert in kunst, cultuur en creativiteit.  

Van en voor alle Eindhovenaren. Door  

middel van het vergeven van subsidies,  

het aanbieden/organiseren van workshops, 

trainingen en netwerkbijeenkomsten wil 

Cultuur Eindhoven de culturele sector in  

de stad stimuleren.
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Cultuur Eindhoven heeft drie basisfuncties: 
• Een fonds dat op transparante wijze een  

 gelijk speelveld creëert voor de verdeling  

 van subsidies van kunst en cultuur in  

 Eindhoven en verantwoording aflegt over  

 de verdeling en impact van de middelen. 

•  Een expert die diverse stakeholders  

 (met name individuele kunstenaars,  

 instellingen en de gemeente) adviseert  

 en beleid ontwikkelt in afstemming met  

 betrokken partijen en stakeholders.

•  Een verbinder die door het aangaan en  

 creëren van (nieuwe) netwerken zorgt voor  

 een grotere zichtbaarheid van en draagvlak  

 voor kunst en cultuur in de stad.
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Subsidies
Cultuur Eindhoven stelt namens de 

gemeente middelen beschikbaar via een 

basisinfrastructuur (BIS) regeling evenals via 

een PLUS-regeling voor culturele program-

ma’s en projecten. Tevens zijn er middelen 

beschikbaar via het Snelgeldfonds waar 

een maximum van €3.000 aangevraagd 

kan worden. Tenslotte subsidieert Cultuur 

Eindhoven de Eindhovense gilden. Subsidie 

kan aangevraagd worden via de website cul-

tuureindhoven.nl. BIS-instellingen kunnen 

tevens aanspraak maken op PLUS-regeling, 

mits de aanvraag in combinatie is met een 

niet BIS-instelling.

Activiteiten
Cultuur Eindhoven organiseert elke week op 

dinsdag een open spreekuur en verschillen-

de workshops, cursussen en bijeenkomsten 

om de kennis van de culturele instanties te 

delen, vergroten en te verbreden. Daarnaast 

heeft stichting Cultuur Eindhoven een cul-

tuurprijs van de stad Eindhoven in het leven 

geroepen in 2017. Het doel van de deze 

prijs is het vieren van cultuur. De Eindhoven 

Cultuurprijs wordt uitgereikt aan culturele 

instellingen, initiatieven of individuele 

makers voor hun verdiensten voor de stad. 

Eindhovenaren mogen een partij of persoon 

nomineren en hun stem uitbrengen op hun 

favoriet voor de Publieksprijs. 



Inclusief gelabelde subsidie 
Muziekgebouw Eindhoven € 4.469.000

BIS:
€ 18.333.644

BIS PLUS regeling

PLUS regeling
beschikt:
€ 2.722.857

PLUS Programma:
PLUS Project:

Em
oves (1%

)

STR
P (1%

)
M

U
 (2%

)

Bibliotheek Eindhoven (18%
)

Plaza Futura (4%
)

Eindhoven M
useum

 (4%
)

Beeldende kunst (15%
)

Film
 (4%

)

Letteren (2%
)

C
reatieve industrie (21%

)

Bovensectoraal (2%
)

U
rban (11%

)

Erfgoed (1%
)

Podium
 theater (12%

)

Podium
 dans (2%

)

Podium
 m

uziek (30%
)

Park Theater (16%
)

M
uziek G

ebouw
 (24%

)

Eff
enaar (6%

)

C
ultuurstation (1%

)

C
K

E (23%
)

€ 2.282.421
€ 440.436

2017 totaal:
€ 21.729.163

Waaronder gelabelde subsidies
voor een totaalbedrag van € 591.067,
gilden voor € 13.500 en Eindhoven
Cultuurprijs voor € 15.000

Snelgeld:
€ 53.095

Overig:
€ 619.567
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