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De culturele ruitntes van de toekornst
Bestaater nog wildgroei in de Nederlandse
kwst? ziin er nog verlaten schoolgebouwenen
bioscopendie door kustenaars op eiEenvoor
waarden in gebruik worden genomen,zonder
meteendoor markl en overhcid te worden ingepolderdeZiin de klassiekeschouwburgenen
museain staal zichzelf om te vomen tot flexi
omgevingenvoor
bele,losjesgeorgmiseerde
nieuw€kunst?wat ziin. koflom, dc cultuele
ru.imtesvm de toekomst?
ln de gesubsidieerdekunstwereld hoefie eipenliikniet te zoeken.Cultuurbeleidzoektnaar
6vezicht en voompelbaeheid.Het schept
mainstrem en steriliseert.De cultuumotasystematiek probeert kunst te ordencn, in een steeds

verdergamde categorisering,net zo lang tot alle
afwijkingen en uitzonderingen ook binnen het
schemap6sen.
Dezc week publiceerde de Rasd van Cultuur
ziin adviesover een nieuwe subsidiesystematiek
voor de vieriaarlilkse Cultuumots. Mad hel
liikr een illusie dat zo'n systeem,verbeterd of
niet, ietsverandert.
De overheid stuut, en dringt ziin taal op ail
de kunst, in plaats vm mdenom. IIet is de taal
vu overzichl en voonpelbarheid, var rendement en efficiency.
ln die taal klinkt altiid de ideologie van.de
markt door. Overheid en milkt ov€rlappen
steedsvaker, in ideean en pnktiik. En kunst

wordt een slmoniem voor prestige.Welvarende
gemeentesverechafen hm rijkdom een qm
bool door elk een eigen schouwbug-annexconferentiecentrum te bouwen. Ze veNachten
dat de kunst zich gaat nestelenin winkel-woonrecreatiepradijzenzoalsdie nu in Nieuwegein,
Breda, Almere en Groningen wordeD oDtworpen
De misvattingdat kunst een bedrijfstakis als
alle andere maakt opgmg. Mmnen en wouwen
aan de top hoeven geen inhoudelijk kennis te
hebben,zo lang ze hm zaakjesmaa goed regelen. Wie zich tegendie opvatting verzet,krijgt
al snel het latale woord 'elitair'te horen.
De enigedie zich niet noodzakeliikietsaan-

is
trekt van cul(uumota's€n recreatieparadiizen
de kunstenaar zelf. Hij is de onvoonpelbare
faclor.Zijn besteideednontstaanniet binnen
de planning van het cultuurbedriif, maar in de
onbewaakteogenblikken.
Het gaater om spannen,de komendejaren.
in
Gaat het amueden vil 'kunstrnanagers'
schouwburgenen museatot eenonlBoochelinB
leiden,alsbtilkt datbezoekemnoch kunstenaaregehoorzamenaan orgmistiemodellen?
het weer over vm
Nemende persoottlijkheden
de schema's?
volgt cr een €erherstelvoor de authentieke
onaangeputestem
stem,de oorspronkeliike,
van de kunstenaar zelf, binnen dynmische,

produwisselende
netwerkenvan kunstenaars,
centen,prograrnmcusen publiek?
paar
Een
voorbeeldendienenzich al aan. In
de geestvan de hedendaagse,altijd grensoverschrijdendekunst,dic zich weinig amtrekt vu
murentussendisciplinesen waardenstelsels,
zijn cr her en der lrensenbezignieuweruimles
in te richtenen oudebolwerkenom te bouwen.
Deel 1 van een zoektochtnaarde culttrrele
ruimtesvan de toekomst.
ChrisKeulemans
DhSan Klaic
Datan Klaicis direc(€uryanhetTheaterIn*ituut
Nederland.

Een strandpaviljoen van strobalen
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Kraken heeft geen zin.

'Er is niks neer.' Atnsterdam heefl een trauna

overgehoudenaan de ontntiningvan

een reekspakhuizen en silo's in dc

hapen, die de subailluur de stad uitioeX. In Kinetisth Noord, o1thet oude
terrein vd,t de vroegere NDSM-stheepsu,erf,
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'De avmt-gardedie voor
a" troepen -uittrekt'. zcgr
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de schrijver vm de gemeenteliikestartnotitie.
'Grote publieksruimtes waar ie ook
nog eens iets vies mag maken zijn er in
Amsterdm niet meer', zegt de voorzitter.
'Ecn haai voorbeeldvan publiek-pri.
vate smenwerking', zegt de projectleider.
'Een soort EuodisneY, zegt de thcalemaker, 'het nabouwen vm iets wat
ergens uders al bestond en daar heel
goed werkie.'
De ontruiming va de Kalenderpmden,de Graansilo'sen VricshuisAmeri'
ka hebben Amsterdam een trauma bezorgd waawan de volle omvmg nog
moet bliiken. Er werd in die kolossale
oude handelspaden geskate,brood gebakken, theater gemaakt, onderhandeld met mbtenuen, gewebcast,onderdak geboden aan ltaliamse backpacken, gedilst zonder horecavergunning - en toen kwm de politie. Niemild is trots op de afloop, behalv€
misschien de eigenaamvm de nieuwe
appartementen die nu vmuit de Silo
genieten van hun ruime uilzicht over
het ll.
Kinetisch Noord moet het uauma helen. Eind 1999 schreef stadsdeel Amsterdm-Noord een priimaag uit: welke cultureel ondememer heeft het beste
plm voor het voomalige NDSM-terrein? Sinds ze daar ophielden grote
schepen te bouwen, twin[ig jaar geleden, ligl er negentigduizend vierkante
meter industrieel erfgoed braak. TWee
reusachtige scheepskranen torenen
werkloos uit boven de onmeteliike
loodsen en de lmgzaam in het water
glildende hellingbmen.

Viif leden vm het Gilde van Werksebouwen, een vereniging van gekraa[k
pmden airn het IJ, venonnen 'een multidisciplinaire cultuwerf.
Ze noemden her Kinetjsch Noord en wonnen de
prijswaag. De gemeente zegde viifuen
miljoen gulden toe,_uit de 65 miljom
broedplaatsengeld dat er tot 2005 is
gereserueerdonder het motto'G€en
cultuur zonder subcultuur'. En als over
een iail met dit geld het dak, de lichr
straten,het riool, de elektra en de atual
depots ziin opgeknapt" mogen de kunstenaarsde loodsenvoor tien iaar huIen.
Hct visio€n is prachtig. De droom die
elke stad nodig heeft. Een domein voor

overheid en ktlnstenaars, aan iets nieutus. Metjln-

eil thedlerzalefl,

otelius, erlnssendoor skaters en dansers, een thuisbasis voor de Dogtroep
en exposities langs het u,ater.
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vmpandenelder cind€stadnieuwe
ruimie nodig hebben'. Eva de tOerk.
een vm de initiatiefnemers,wil hier de
stad opriieuw uitvinden. 'Wii gaan hier
laten zien dat ie nog altild zelf invloed
kan uitoef€nen op je omgeving. De bewoners worden elkaars opdrachtgever
en afnemer. Er ontstaat een eigen economie, met ruimte voor mensen die
zich niet aanpassenam opgelegderegels.'
- beDe website - w.ndsm.nl
schrijft een zomeravond in de nabiie
tockomst. Na de oventeek vmaf het
Centraal Station geven twee gigmtische blauwe deur€n toeganglot een
loods zo hoog en diep dat ie het einde
ervan niet kan zien. 'Skaten scheren
langs een glazen wand als piranha's in
een aquilim.'Filnen theaterzalen,
publiek dat op venchillende hoogles
in - en uitlbopt, ongelijksoortigeateliers
met houten deuren en staalplat€n.'Een
dansgroep beweegt zich acrobatisch
'door de hoge ruimte aan lrapezes, ze
valleninnettenenlopeneralsstruisvogels weer uit.' Onder de grote hellingbaan de thuisbais vm de Dogtroep.
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Exposities langs hct wat€r, aD de voet
van de ryare stalen kram. Een strildpavilioen van strobalen.
Bart Sabelvil het Silo Theater wil er
straks wonen en werken. Om het
woord 'broedplaalsenbeleid' moet hi)
een beetjelachen. 'Het is een contradictie. ldealen en geld gaan nooit samen.'
Maarvoordelentendewerkplaatsvan
het Silo Theater,waarin dromerigeen
uitbundige constructies de hoofdrol
spelen, wordt Kinetisch Noord een
goed onderkomen. 'lets nieuws kraken
heeft geen zin. Er is niks meer. Nu
willen we iets dat blijft. En daar willen
we best voor betalen, als het mail een
plek is die je samen maalil, zonder apparaat dat de reB€lsstelt.'
. Wordt dit de laatste vestigingsplaats
voor de generatiekustenaan uit de
subcultuur die al vijftien laar van pmd
lot pild door Amsterdam zweryen?
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'Het zou iammer ziin als het daubij
bleef. tlet moet een hybride plek worden. Een mix van hou&achels en digitale mensen die we weglokken uit hurr
sterielekantorenmet stofqiie compu'
teF', zegl Nlarleen Stikker, de voorzit'
ler vm het beoogdestichtingsbestuur.
Zii heefi haar sporen verdiend in Amsterdambii projectenals het Wc-terrein, De DigitaleStaden meestrecent
dc Nlaatschappijvoor Oude en Nieuwe
Media in de Waag.
Eva de loerk weet al dat ze een nieuw
soort organisatiemoet veEinnen. Op
haar leeslijstje staan litels als Organizingceilius: the Secretsol Qeative Col
laborution en Disorganiution, lhe
Handbook ol Creatiae Oqatizational
Change.Nr gaat het erom de plannen
in praktijk te brengen.
Bilstadsdeel Noord is Fred Stmmshaus aogetrokken als extem project'

leider,'onr de zaak financieelen juridisch op de rails te z€tten'. Kinetisch
Noord moet de culturele trekpleister
worden van een oud havengebiedvol
nieuwe woningen en bedrijven. Ecn
nog dichtere bebouwing dan het
KNSM-eiland, zegt het bestemmingsplan. 'De CVIBV Durf moet het hele
gebied gam ontvikkelen', zegt Stammeshaus.'Dat is een initiatief van het
stadsdeelmet een scala aan private or
ganisaties.'Kinetisch Noord is daar nog
wat huiverig voor, bang dal ze ondergesneeuwd rakcn onder de commerci6le
belangen Nu is die combinatic van
zelfwerkzamheid en autonomie nog
hun kracht, maar volgens Stammeshaus zullen ze moeten professionaliseren. 'Neem het strandpaviljoen.Daa(
moet ik straks riet alleen een stmppol
voor vijf guldenkrijgen.lk moet er ook
kmnen dineren met miin zakenrelaties.Het midden hrsseneengaarkeuken
en een vijfsle[en-restaurant,dat is het
ideaalbeeld.'
Iedereenkoestertzijn eigenvevachtingen. Maatschappelijk, cultureel en
economischrendementstriidenom de
voonang.'De overheidzou zo'n tenein
gewoon,bam, uit de markt moetenhalen', vindt initiatiefneemsterDe Klerk.
'Het wordt geven en nemen', zegt proiectleider Stammeshaus.
'Als de gemcentete ver gaat in ziin
bemoeizucht,laat Eva het hele plan
nstig vallen', gelooft theatemaker Bart
Sabel. l)at hele broedplaatsenbeleid
moet zich eerst mail eens bewiizen.'
Mdeen Stikker, voorzilter vm het
stichtingsbestuur,vindt de plotselinge
wiiplaatsenliefde van de gemeenteiets
te pragmalisch.'Natuurlijk stellen ze
vooruaardenbij dat Eeld.llet gaattenslotte om publieke middelen.Maar ze
komen nri binnen niet het klassieke
instrumenlariumvan de projectontwikkclaar.Het gesprekover de consequen-

ties var de autonomie die zo'n vriiplaats kemerkt, moel nog op gang ko'
men. Nu wordcn de kunstenaarsnog
als lavartiemaker gezien die het gebied
aantrckl<cliikmoetenmaken.zodat het
slraks economischrendabel is. Mau
wat gebeurt er met ze als het huwcontract over tien iail alloopt? Met welke
maatstav€n mect ie dan of de plek een
succesis gervorden?'
Die strijd komt latcr, zegt rurgen
SleHoogendoom,beleidsmedewerker
delijke Woningdienst Amsterdam en lid
van dc projectgroep Broedplaats.
'Voorlopig kfiigl Kinetisch Noord alle
tijd en ruimte om zich te bewijzen. De
gemeentefaciliteert alleen mail, om te
voorkomen dat de vastgoed-druk ze
veriaagt.'En als de kunstenaanstraks
toch weer verdertrekken,'dm is dat de
paradox vm de avant-garde.Die ontdekl telkens nieuw terein, maar vestigl
zich nooit blijvend.'Voorlopig ziet hij
in KinetischNoord een model voor de
stedelijke vemieuwing van de toekomsl. De lichteen flexibelebouwtechnieken, de zelfserkzamheid van de
bewoners, de vloeiende overgmg van
openbaar naar priv6, de samenwerking
tussen alle betrokkenen - het is nog
nooit op deze schaal vertoond. Daar
ligt de sleutelvoor het slagcn.
De havenwind waait koud over het
roestig€ spoorbaantie en de woekerende struiken. De scheepskrau steekt
roerloos de lucht in. 'Het liefst', verzuchl Bart Sabel,'zoudenwe de werkplaats van het Silotheatcr in die kraan
willen bouwen. lntuitief is dat de plek
waar ons werk thuishoort. Maar die
kraan is gezichtsbepatend.Het s(adsdeel zal er wel niel aan willen.'
Fred Sta|meshaus, proiectleider,
aarzelt geen moment. 'Een theaterwerkplaatsin de scheepskraan?Daar
valt over t€ praten.Daar valt zekerover
te praten.'

