
Directeur Jeroen Kunstman over vijf jaar Cultuurweb Westland
 
'Geld prima, maar vooral meer aandacht voor kunst en cultuur'
 

Cultuurweb-directeur Jeroen
Kunstman: ,,In vergelijking met de
sport, komen kunst en cultuur er hier
behoorlijk summier vanaf.''
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Cultuurweb Westland bestaat vijf
jaar. Directeur Jeroen Kunstman
blikt terug, zeker niet ontevreden
maar er kan nog meer. ,,Er zou een
echt cultuurbeleidsplan moeten
komen. Alleen een Cultuurweb
opzetten is niet voldoende.''

,,Ik geef een nieuw Westlands
college mee meer te doen voor
kunst en cultuur.'' Directeur Jeroen
Kunstman van Cultuurweb
Westland ijsbeert door de kamer.
Dan verrassend, bijna on-
Westlands: ,,Niet eens in geld. Dat
mag wel, maar vooral in aandacht."

'Zijn' instituut bestaat vijf jaar, is
inmiddels in de culturele en ook de
politieke wereld bekend, daarbuiten
niet echt. Toch? Alsof hij die vraag
had verwacht antwoordt hij: ,,Wij
zijn de spin in het culturele web.
We doen het niet zelf, staan niet op
het podium. We zijn een
netwerkorganisatie en stimuleren
op educatief gebied of participeren

soms bij dingen waar we anderen
aansturen. Wij leggen contacten
met kunstenaars en met
cultuurmakers."

Ongevraagd gaat hij verder: ,,We
willen benadrukken dat kunst niks
elitairs is, maar ook voor het volk,
voor iedereen. En ja, kunst mag
voor een deel ook elitair zijn, het
hoeft niet per se altijd voor de
massa te zijn."

Onderwijs

Kunst moet volgens hem
bereikbaar zijn, moet al beginnen
bij het onderwijs en hij benadrukt
dat Cultuurweb daar dus veel doet.
,,Onze educatieve projecten zijn
aanwezig bij ongeveer 38 van de
40 scholen in deze regio. Dat
betekent dat we constant bezig zijn
om op scholen ook het belang van
kunst, theater en muziek te
onderstrepen. We geven zelf geen
les, maar we helpen bij het beleid
maken, bij trainingen en zorgen
voor lesmateriaal."

Die missie gaat ook buitenschools
en is aanwezig in het sociale
domein. Voor kinderen tot 21 jaar,
met muziek en kunst, maar ook om
ouderen en mensen met een
beperking in aanraking te brengen
met culturele dingen. Hij
onderstreept het bij elkaar brengen
van professionele kunstenaars met
amateurs. ,,Verbinden, hè."

Als voorbeeld noemt hij de
Westlandse Schrijvers tussen de
Kassen, die met Cultuurweb zijn
uitgegroeid van een
internetplatform tot een instituut dat
literaire cafés houdt, een
streekdichter benoemt en een
jaarlijks boekengala organiseert.

,,We hebben hier een rijk bezit van
organisaties op het gebied van
kunst, muziek en toneeltheater. En
een actief creatief
verenigingsleven. Ik denk dat je
best mag zeggen dat Westland

kunstminded is, maar ik moet ook
toegeven dat met name de
amateursector er na de vorming
van de gemeente Westland qua
steun bekaaid van is afgekomen.
Er zijn wel mogelijkheden maar
alleen op projectbasis, niks
structureels zoals je dat in
bijvoorbeeld Den Haag hebt."

Argusogen

Hij vind het achteraf ook niet zo gek
dat de culturele wereld Cultuurweb
aanvankelijk met argusogen
aankeek. Met zo'n idee van 'zij wel
geld en wat ga je nou voor ons
doen?' Kunstman is ervan
overtuigd dat dat wantrouwen
inmiddels grotendeels is
verdwenen. ,,Dat we hebben
kunnen overbrengen dat wij hen op
weg helpen, dat we overkoepelend
kunnen samenwerken."

Hij zou het nieuwe college graag
willen vertellen dat er al veel bereikt
is. ,,Maar ik zou hen vooral willen
adviseren dat er een echt
cultuurbeleidsplan moet komen.
Alleen een Cultuurweb opzetten is
niet voldoende. Ik zou zeggen: durf
klein maar ook groot te denken,
kunst kan zoveel toevoegen aan
een mensenleven." Dan is er een
lichte aarzeling: ,,En besef dat, in
vergelijking met de sport, kunst en
cultuur er hier behoorlijk summier
van af komen."

Wethouder

In zijn oproep om vanuit de
gemeente meer aandacht aan
kunst en cultuur te besteden staat
Kunstman overigens niet alleen.
Onlangs stuurde ook de
initiatiefgroep achter een
'Westlands Kunstmuseum' haar
beleidsplan al naar de twee
informateurs die een nieuw college
in elkaar aan het sleutelen waren.
Daarin vroegen ze onder meer om
een wethouder speciaal voor
cultuur en kunst aan te stellen. De
drijvende krachten achter het plan
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willen dat er vanuit de gemeente
een haalbaarheidsonderzoek wordt
uitgevoerd naar een dergelijk nieuw
museum. Waar het gevestigd moet
worden, is nog niet duidelijk. De
initatiefnemers kijken onder meer
naar het voormalige Dario Fo-
gebouw in Poeldijk, De
Hofboerderij in Wateringen of in
combinatie met theater de Naald
nieuwbouw in het centrum van
Naaldwijk.
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