Open brief aan alle Wethouders Kunst en Cultuur van alle Gemeentes in Nederland
cc.
Ministerie van OCW
Rijnstraat 50
Den Haag
t.a.v. de Minister van OCW, mevrouw Van Engelshoven
Datum 28 oktober 2020

Geachte wethouders,
In correspondentie en gesprekken met het ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschap
is ons het volgende verteld: "Er gaat een 'zak met geld' naar iedere gemeente, bedoeld voor
het steunen van kunst en cultuur........"
Voor de kunst en cultuur heeft onze minister het voor elkaar gekregen dat er tot tweemaal
toe extra geld voor is uitgetrokken. Eerst 300 miljoen extra en later 482 miljoen extra. Hulde.
Het geeft meer dan eens aan dat we niet alleen leven van brood alleen.
Een flink deel van dat geld gaat naar gemeentes. Het is niet geoormerkt, maar wel
bedoeld om besteed te worden aan kunst en cultuur en ook de makers van die kunst en
cultuur. Wij doen een klemmend beroep up u; laat het geld niet weglekken naar instanties en
gebouwen, maar besteed het inderdaad aan de makers. Heb oog voor de noden van de
makers, het begin van de culturele keten. En let op; het is aan u, als wethouder kunst en
cultuur, om dat geld dat in januari 2021 bij uw gemeente binnen komt ook daadwerkelijk naar
u toe te trekken. U heeft er recht op en u kunt het besteden aan makers en projecten van
makers.
Onderstaande tekst is een stuk uit een brief die ik eerder, op 21 sept. j.l. stuurde naar
minister Van Engelshoven. De tekst is zeer van toepassing:
Projecten initiëren
Laten we vele projecten initiëren, oproepen plaatsen en laten we daar zo snel mogelijk mee
beginnen. Projecten waarbij (delen van) de bevolking in betrokken kan worden. Projecten die
de jeugd in aanraking laten komen met (beeldende)kunst. Projecten waarbij zoveel mogelijk
kunstenaars (makers) bij betrokken worden. Het mes snijdt dan aan vele kanten;
kunstenaars kunnen hun kunst maken en verdienen geld, groepen uit de bevolking die nooit
of zelden in aanraking komen met kunst, komen dat nu wel en ook belangrijk; heel de kunsten cultuursector komt positief onder de aandacht. Wij willen wel, wij willen hier op welke
manier dan ook van harte aan mee werken.
Neem de proef op de som; stel een flink bedrag beschikbaar, stel een aantal voorwaarden
op en laat ons kosteloos oproepen plaatsen richting al die beeldend kunstenaars om met
projectvoorstellen te komen.....
Wij bieden uw gemeente aan om alle oproepen richting (beeldend) kunstenaars die
betrekking hebben op bovenstaande geheel kosteloos te plaatsen op onze sites en
mee te nemen in onze nieuwsbrieven. Oproepen richting kunstenaars om met nieuwe
ideeën te komen, maar ook oproepen om met voorstellen te komen voor projecten die
u nu dankzij dit geld mooi naar voren kunt trekken.
Te denken valt aan projecten met scholen en jeugd, aan 'landmarks' in en om een dorp of
stad, aan buitentheaters, aan pleintekeningen en schilderingen, aan (speel)objecten, aan het
pimpen van een gebouw of zelfs een hele buurt, het tot kunstwerk verheffen van een
viaduct,..................

Hoe wij dat doen, dat plaatsen van oproepen, kunt u zien op: https://boknet.nl/nl/prikbord en
op: https://oproepenvoorkunstenaars.nl/nl/oproepen
U kunt al uw oproepen sturen naar info@boknet.nl en voor eventuele vragen kunt u bellen:
0653316494
Laten we er ondanks deze moeilijke tijden toch iets moois bij maken.
Met hartelijke groet,
Henk Hofstra
0653316494
Voorzitter Beroeps Organisatie kunstenaars BOK

