
Bibliotheken etc.
Toonkunstbibliotheek
Contact Film Cinematheek
Bibliotheek voor Varenden
Fonds Bibliotheekwerk Blinden en 
Slechtzienden
NBLC Vereniging van Openbare 
Bibliotheken
Centrale Discotheek
Homo/Lesbisch Informatiecentrum
en Archief (NB staat vermeld onder
‘bibliotheken’)
KB (Metamorfoze)
Archieven
Nederlands Jazz Archief
Nederlands Audiovisueel Archief
Archiefschool
Centraal Bureau voor Genealogie
Koninklijke Vereniging van 
Archivarissen in Nederland
Nederlands Archief Grafisch 
Ontwerpers
Nederlands Fotoarchief
DIVA
Nederlands Reclame Archief
Documentatiecentra/
kenniscentra
Info- en Kenniscentrum van de Jazz
en de Improvisatiemuziek
Intermediair voor Filmeducatie
Nederlands Foto Instituut
Berlage Instituut
De Beyerd, Centrum voor 
beeldende kunst
Rijksbureau voor Kunsthistorische 
Documentatie
Musea
Nederlands Filmmuseum
Nederlands Letterkundig Museum 
en Documentatiecentrum
Het Nederlands Persmuseum
Museum van het Boek Meermanno-
Westreenianum
Naturalis/Nationaal Natuur-
historisch Museum
Nederlands Scheepvaartmuseum 
Amsterdam
Rijksmuseum Amsterdam
Het Zuiderzeemuseum
Fotografiemuseum Amsterdam i.o.
Kindermuseum van het KIT
Mobiele Collectie Nederland
Rembrandthuis
Volksbuurtmuseum
Wereldmuseum Rotterdam
Web-based design/
-technologie/-zoeksystemen
De Waag, Maatschappij voor 
Oude en Nieuwe Media
Nederlands Instituut voor Media
kunst (Monte Video/Time Based 
Arts)
Het Virtueel Platform
Jongeren Onderwijs Media
DEN (Digitaal Erfgoed Nederland)
Overig
LOKV, Nederlands Instituut voor 
Kunsteducatie
Beeldverzamelgebouw/ICM
Kunst & Zaken
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Jan Jüngen

Cultuurnota 2001-2004 haakt in op trends
Staatssecretaris Rick van der Ploeg heeft bij het opstellen van zijn Cultuurnota 2001-2004

de aanbevelingen van de Raad voor Cultuur in veruit de meeste gevallen gevolgd. Dat lijkt

opvallend, maar dat is het niet. Zowel de politiek als de Raad hebben gemeend, dat er een

antwoord moest komen op de maatschappelijke en technologische trends waarmee het

Nederlandse culturele leven te maken heeft en krijgt.

DDIE TRENDS ZIJN duidelijk. De veranderende samenstel-

ling van de bevolking, met name in de grote steden,

zorgt ervoor dat er van een lineaire, monoculturele voort-

gang geen sprake zal zijn. Bovendien: autochtoon is straks

‘oud’. De komende generatie is een mix van autochtonen

en immigranten. Maar het is wel de bedoeling dat die

generatie zich Nederlands gaat voelen. Daarvoor is een

verandering van het begrip ‘Nederlands’ nodig. Tweede

trend: de digitalisering van de leefwereld – om het recente

onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau nog

maar eens te noemen. Die digitalisering kan uitgroeien tot

een fantastisch maatschappelijk bindmiddel. Om die func-

tie van de grond te krijgen, moeten de diverse schakels

nader worden ontwikkeld. Er moet een aanbod komen dat

de markt wil hebben, er moet ontsluiting komen op basis

van doelgroepen, de toegang tot de nieuwe informatie

moet voor iedere bewoner van deze streken openstaan.

Dan is er massale participatie mogelijk en als consequen-

tie daarvan een massale uitwisseling van denkbeelden en

gevoelens. Die uitwisseling moet in het Nederland van de

toekomst de basis leggen voor een acceptabele vorm van

sociale cohesie, van gezamenlijkheid. De virtuele wereld

als de zoveelste versie van de heilstaat, zullen critici zeg-

gen.

Kort en goed: de naam van de nota ‘Cultuur als Confron-

tatie’ had ook ‘Cultuur en Consensus’ kunnen zijn. De

Raad voor Cultuur heeft de aanvragers van subsidie beoor-

deeld volgens professionele kwaliteitscriteria, de staatsse-

cretaris heeft er zijn selectiematrix van breed gedragen

politieke prioriteiten overheen gelegd, waaronder ‘diversi-

teit’, ‘educatie’, ‘ondernemerszin’, ‘het beheren en verto-

nen van ons cultureel vermogen’ en ‘E-culture’ – de weg

van de toekomst. 

Informatieknooppunten
Wat betekenen deze uitgangspunten voor de informatie-

sector? Er zal tenslotte een infrastructuur moeten worden

aangelegd om al deze wensen te kunnen accommoderen.

De nota maakt hier veel duidelijk. De overheid wenst voor-

al de regie te hebben bij het totstandkomen van de beno-

digde knooppunten. Dat betekent steun voor een portal als

Kennisnet – ontmoetingsplaats van cultuur, ict en onder-

wijs – vanuit de gedachte dat je langs deze weg tenminste

een gegarandeerd publiek van jongeren bereikt. Ook het

bevorderen van Regionaal Historische Centra ligt in deze

lijn. Deze regionale combinaties van openbare bibliothe-

ken, provinciale archieven en andere erfgoedinstellingen

zullen de band tussen de bevolking en hun regio moeten

versterken. Dat vraagt om een laagdrempelige ontsluiting

van regionaal-culturele thema’s voorzover te vinden in

gedigitaliseerde collecties. Met dit doel wordt de Netwijzer-

Cultuur ontwikkeld door de vereniging Digitaal Erfgoed

Nederland (DEN). Maar zou het dan niet beter zijn om alle

cultuur-historische koepels te laten integreren? De nota

pleit daar ook voor. 

Op het terrein van de kunsteducatie een vergelijkbare ont-

wikkeling: het LOKV zal worden uitgebouwd tot Expertise-

centrum Cultuureducatie. Samen met de ‘onderwijsschil’

van de NetwijzerCultuur levert dat een goed begin op voor

de ‘Culturele Ruimte Kennisnet’, de beoogde digitale ont-

moetingsplaats tussen culturele instellingen en scholen.

Deze trend tot – cultuurpolitiek gezien – functionele con-

centratie c.q. portalvorming bestaat ook met betrekking tot

instellingen die op landelijke schaal werken. De nota ver-

wijst in dit verband naar de plannen om een Nationaal

Historisch Centrum te vormen, met als kern de Koninklij-

ke Bibliotheek, het Algemeen Rijksarchief en het Rijksbu-

reau voor Kunsthistorische Documentatie. Onderzoek naar

een dergelijke bundeling gaat er wel komen. Voorstelbaar

is dat het creëren van een gemeenschappelijke beschik-

baarstelling van de gedigitaliseerde informatie van deze

instellingen een enorme klus zal worden. Datzelfde zal

gelden voor het opzetten van opslagsystemen die voldoen

aan het criterium van digitale duurzaamheid.

Cultureel ondernemerschap
Wil de overheid op deze manier vooral greep houden op

de organisatie en de inrichting van de informatieknoop-

punten, het leveren van inhoud en het ontwikkelen van

aansprekende ontsluitingssystemen wordt overgelaten aan

de innovativiteit van de afzonderlijke instellingen. Op deze

manier worden zij met zachte hand geleid in de richting

van cultureel ondernemerschap. En om hen daarbij te hel-

pen, laat de nota zien dat achterblijven verlies van subsidie

betekent ten gunste van nieuwe ‘initiatieven met toe-

komstpotentieel’. Een selectie van instellingen die subsidie hebben aangevraagd

Strijdpunten
En daar komen dan toch enkele strijdpunten tevoorschijn.

Punt één: hoe herken je toekomstpotentieel? Punt twee:

wat moet prioriteit hebben, het aanleggen van nog meer

digitale verzamelingen, of het investeren in doelgroepge-

richte ontsluiting en presentatie?

De nota lijkt wat het eerste punt betreft vooral te kiezen

voor zakelijkheid en publieksgerichtheid. Zie de subsidies

voor ‘Kunst & Zaken’, musea als het Kindermuseum van

het Koninklijk Instituut voor de Tropen of het Volksbuurt-

museum. Of bijvoorbeeld voor Intermediair voor Filmedu-

catie, de Mobiele Collectie Nederland en De Beyerd, cen-

trum voor beeldende kunst. Opvallend is in ieder geval dat

een aantal wat meer naar binnen gekeerde organisaties tot

de verliezers behoort: het Nederlands Archief Grafisch

Ontwerpers bijvoorbeeld, of de Grafische Cultuurstichting,

of een organisatie als De Best Verzorgde Boeken.

Bij de vraag wat prioriteit moet hebben, is er een duidelij-

ke voorkeur te constateren voor het ontwikkelen van cre-

atieve presentatievormen. Vandaar subsidies voor bijvoor-

beeld De Waag, Maatschappij voor Oude en Nieuwe Media

en het Nederlands Audiovisueel Archief.

Wat de bibliotheken betreft kan verwezen worden naar de

ruim 11 miljoen voor het NBLC, iets minder dan gevraagd,

maar toch een steun in de rug voor een sector die ener-

zijds vooruit wil, anderzijds geconfronteerd wordt met

gevoelens van afscheid en verlies.

Voor de informatiesector als geheel, kan de balans slechts

positief zijn. ‘Cultuur als Confrontatie’ opent perspectie-

ven op werk. Veel werk.

Drs. J.A.G. Jüngen is beleidsmedewerker onderwijs & educatie bij de

Koninklijke Bibliotheek.
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100 102 102
243 203 203
1.174 1.174 1.174
26.195 26.196 26.196

12.411 12.068 11.068

405 230 nihil
395 100 100

5.065 5.065 1.5003

269 225 225
5.370 3.391 3.391
2.142 2.142 2.142
3.518 2.647 2.647
90 nihil nihil

410 nihil nihil

nihil 559 559
789 630 630
200 nihil nihil

380 200 nihil

221 860 860
1.249 1.249 1.249
1.398 1.748 1.748
900 800 800

7.358 6.4002

24.110 10.015 9.630
5.729 5.279 4.779

453 453 453
2.548 2.1232

31.877 25.7052

10.025 7.2412

33.137 32.8472

10.971 10.6212

1.750 nihil nihil
343 343 343
14.390 500 500
435 435 435
600 500 500
295 150 150

3.133 1.000 1.000

1.246 1.246 1.246

469 200 200
305 305 305
1.390 761 761

4.000 3.000 4.000
1.397 500 500
310 310 310
915 915 915

Subsidie-
bedrag1

Advies
Raad voor
Cultuur1

Gevraagd1

Uitleg
Bij de indeling van het overzicht is die van de Cultuurnota
gevolgd.  Bij de categorie ‘bibliotheken etc.’ zijn alle instellin-
gen genoemd die subsidie hebben aangevraagd. Bij de catego-
rie ‘documentatiecentra/kenniscentra’ is een selectie gemaakt.
Hier zijn ook instellingen met een secundaire documentatie-
functie, maar wel veelbelovend opgenomen. Datzelfde geldt
voor de categorie ‘musea’. Hier gelden als selectiecriteria: mede
wegens digitaliseringsplannen/ontwikkeling digitaal educatie-
aanbod en indien museum tevens een belangrijk documenta-
tiecentrum is. Ook is uit de categorie ‘web-based design etc.’ en
uit de categorie ‘overig’ een selectie opgenomen.

1 Alle bedragen x 1.000 gulden.

2 Over de subsidie wordt in later stadium beslist, buiten het kader

van de Cultuurnota. Wel goede vooruitzichten.

3 De KB krijgt vier jaar lang 1,5 miljoen gulden, in totaal dus 6 mil-

joen.

Deze instellingen hebben voor het eerst subsidie aangevraagd.nieuw




