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Tijdens de Burgertop op 22 maart 2017 is er gepleit voor meer 
experimenteerruimte, werkruimte en presentatiemogelijkheden voor jonge 
kunstenaars en makers in de stad. Het huidige klimaat biedt onvoldoende 
ruimte voor jonge kunstenaars en makers om zich te ontwikkelen, om te 
mogen experimenteren en zodoende bij te dragen aan een levendig, 
kunstzinnig en cultureel aantrekkelijk klimaat in de stad. Momenteel zien we 
nog te veel dat kunstenaars uit Leiden vertrekken omdat steden als 
Amsterdam, Den Haag of Rotterdam meer avontuur en betaalbare ruimte te 
bieden hebben. Dit is een verschraling voor het Leidse kunst- en 
cultuuraanbod. Leiden heeft een prachtige binnenstad en een buitengewoon 
aanbod op het gebied van musea. Maar als jonge kunstenaars en makers 
steeds wegtrekken, kan er ondanks de culturele rijkdom toch een statische, 
zelfs verstarde situatie ontstaan. Dat strookt niet met de positie die Leiden 
inneemt en wil innemen als stad van kunst en kennis.  
  
In de loop der jaren zijn veel plekken verdwenen. Het oude weeshuis was ooit 
de plek voor het Centrum voor Beeldende Kunst. Het waaggebouw, zeer 
geschikt als concertruimte en ook veelvuldig gebruikt als expositiezaal is 
omgebouwd tot een grand café. Exposities in het Scheltema hebben zich ook 
niet tot een vaste praktijk ontwikkeld en het legendarische LVC, wat podium 
bood aan nieuw talent is verdwenen zonder goede vervanger. We moeten 
helaas de conclusie trekken dat er opvallend weinig mogelijkheden 
overblijven, terwijl de stad zo rijk is aan interessante plaatsen en ruimtes.  
  
In dit manifest pleiten wij voor een actief, volwassen en consequent 
broedplaatsenbeleid waarbij kunstenaars, makers en inwoners meer ruimte 
krijgen én creëren voor experiment, productie en product. Vanuit experiment 
ontstaat kunst, vanuit kunst cultuur en vanuit cultuur een prettige en 
inspirerende (leef)omgeving die kosteloos deelbaar is. Dit is ons pleidooi. 
 

1. Creëer ruimte voor broedplaatsen 
2. Maak van de stad een (experimenteel) podium 
3. Faciliteer het recht op risico 
4. Stimuleer de lokale kunst- en maakindustrie 
5. Intensiveer samenwerking met stadspartners 
6. Kunst moet leidend zijn in vernieuwing  
7. Kijk buiten de grenzen van het centrum 
8. Think Glocal!  

 



Structureel betaalbare ruimtes voor broedplaatsen 
De huidige situatie biedt nauwelijks betaalbare ruimte om te experimenteren voor 
jonge makers en kunstenaars. Kunnen leren, jezelf ontwikkelen en groeien als 
kunstenaar vraagt om goede faciliteiten die betaalbaar zijn. Atelierruimte, 
opnamestudio’s en theaterzalen zijn letterlijk en figuurlijk onbetaalbaar en onmisbaar 
voor jonge kunstenaars om te kunnen werken. Kunstenaars en makers zien kansen 
in leegstaande panden die gebruikt kunnen worden als broedplaats. Het is daarbij 
van belang dat de kunstenaars en makers niet steeds opnieuw energie moeten 
steken in de voorwaarden om te kunnen werken. Permanente plekken zijn een 
oplossing, maar er kan ook beleid gemaakt worden waarbij een aaneenschakeling 
van tijdelijke plekken gegarandeerd wordt. Zo kunnen kunstenaars en makers hun 
energie stoppen in wat ze het beste kunnen, nl. maken. Investeer daarbij in 
diversiteit in disciplines en achtergronden van makers en kunstenaars zodat 
kruisbestuiving en interdisciplinair werken gestimuleerd wordt. Dat komt de kwaliteit 
van de kunst- en maakindustrie ten goede en geeft Leiden een betere reputatie als 
vestigingsstad voor jong talent. 
  
De stad als podium 
Wat wij nu maken wordt later erfgoed. Als er geen openbare ruimte wordt gecreëerd 
voor experiment kunnen er ook geen nieuwe dingen ontstaan. Leiden profileert zich 
als stad van ontdekkingen maar je kunt je afvragen wat er nu en in de toekomst nog 
veel te ontdekken valt. Er is lef en moed nodig om te kunnen experimenteren zodat 
er verrassende creaties en innovaties ontstaan. Tijdelijke of permanente 
kunstinterventies prikkelen mensen om na te denken over zichzelf en over hun rol in 
de samenleving. Op die manier  reflecteert kunst in de stad op de mens en zijn/haar 
leefomgeving. Het nodigt uit tot ontmoetingen en gesprekken die er toe doen. 
Inwoners raken meer betrokken bij de stad en dragen bij aan een goed en gezond 
leefklimaat.   
  
Recht op risico; zorg voor een meerjarenbeleid 
Kunstenaars en makers moeten de ruimte krijgen om te falen en risico’s te nemen. 
Het is hun kracht om buiten de gebaande paden te lopen en daarmee tot originele 
denkrichtingen te komen. Kunst en kunstparticipatie kan juist daardoor een open 
vizier creëren richting actief burgerschap. Er moet een stimulerend, positief en 
ondersteunend beleid komen vanuit de gemeente, waarin met trots wordt gesproken 
over het kunst- en cultuurklimaat in de stad. Hierbij is een structurele visie belangrijk 
om een continu beleid te vormen. Als er een structurele visie is met een 
meerjarenbeleid dan kunnen kunstenaars daarop acteren en is er ruimte om te 
experimenteren en werk tot wasdom te laten komen.  
  
 



Stimuleer lokaal talent; erken het werk niet alleen de maker 
Het verwerven van je plek als kunstenaar en maker lijkt in toenemende mate 
vergeven aan degenen die zichzelf weten te vermarkten en internationale 
bekendheid hebben. Kunstenaars  worden uitgenodigd in galeries en musea 
wanneer ze hun kwaliteit reeds hebben bewezen. Terwijl Leiden vol lokaal talent zit 
dat te weinig mogelijkheden ziet om tot wasdom te komen. Er is behoefte aan 
laagdrempelige galeries en andere (openbare) expositieruimtes die ruimte biedt aan 
onbekende Leidse kunstenaars die mogen experimenteren. Kunst is waardevol, door 
wat het teweeg brengt, niet door wie het heeft gemaakt. Durf onbevangen en 
onafhankelijk te kijken naar kunst. Beoordeel het op wat het met jou doet, niet op wie 
het heeft gemaakt. 
  
Intensiveer samenwerking met gevestigde partners 
Verschillende cultuur- en kunst partners in de stad hebben toegang tot professionele 
faciliteiten voor het maken van producties. Helaas zijn de tarieven om hier gebruik 
van te maken hoog. Dit ontmoedigt makers en kunstenaars om hun vak uit te 
oefenen en samenwerkingen aan te gaan. Wij pleiten voor het verlagen van de 
(financiële) drempels voor het maken van producties door jonge makers en 
kunstenaars met gevestigde partners. De universiteit kan bijvoorbeeld meehelpen in 
het realiseren van een experimenteerruimte, een laboratorium tussen kunst en 
wetenschap. Niet geformaliseerd in een officieel onderwijsmodel of in een 
onderzoeksplan, maar gewoon een ruimte waar onverwachte ideeën een kans 
krijgen. Maar al te vaak wordt gezegd dat Leiden jong talent verliest omdat er geen 
kunstacademie gevestigd is. Bestaande voorzieningen zoals de Academie der 
Kunsten (samenwerking Universiteit Leiden met Koninklijk Conservatorium en 
Koninklijke Academie van Beeldende Kunst in Den Haag),  T.I.M.E. (masteropleiding 
muziektheater Koninklijk Conservatorium) in Scheltema en The Arts and Genomics 
Centre hebben een aanjagende functie voor jonge makers als ze zichtbaarder zijn in 
de stad. 
   
Kunst moet leidend zijn in vernieuwing (niet volgend) 
Wanneer het artistiek vermogen van de maker slechts wordt gebruikt om 
economisch gewin te realiseren, wordt kunst een antwoord op een vraag.  
Maar kunst is niet een nieuw antwoord op een bestaande vraag, maar een nieuwe 
vraag op een bestaand antwoord. Het geeft richting, inzicht en inspireert mensen zelf 
op zoek te gaan naar nieuwe antwoorden. Kunst moet gebruikt worden om 
(maatschappelijke) vraagstukken aan de kaak te stellen.  
 
Kijk buiten de grenzen van het centrum 
Een creatieve ruimte hoeft niet per definitie een plek in het centrum van de stad te 
zijn. Wij willen dat mensen meedenken om ook creatieve plekken te vinden buiten 



het centrum; plekken waar niemand nog aan gedacht heeft. Met creativiteit kunnen 
we aantonen hoezeer ‘vergeten’ plaatsen of ruimtes waar niemand iets in ziet, toch 
aangewend kunnen worden voor kunst en creativiteit, om te maken en te 
presenteren. Nog verder buiten het centrum kan er gekeken worden naar de 
‘stedenbanden’ die Leiden jarenlang heeft onderhouden, deze kunnen ingezet 
worden om vooral jonge makers een kans te geven.  
 
Think Glocal!  
Breng het maatschappelijk belang van ruimte voor experiment onder de aandacht 
van de (op mondiaal niveau opererende) universiteit en bedrijfsleven. Kunstenaars 
en makers die zich verbonden voelen met de stad Leiden of de regio zijn 
initiatiefnemers in het vertalen van persoonlijke of maatschappelijke vragen, 
waarden en dromen. Het spanningsveld tussen mondiale, nationale, regionale en 
lokale ontwikkelingen is een vruchtbare bodem voor nieuwe vragen en inzichten op 
het terrein van innovatie, identiteit, burgerschap, duurzaamheid, creativiteit, 
maatschappelijk verantwoord ondernemen en het delen van kennis. Leiden als 
vestigingsplaats van een bedrijf of publieke instelling betekent dan ook een actieve 
houding en morele plicht je in te zetten voor een culturele infrastructuur waarin ook 
aandacht is voor initiatieven en producties van eigen bodem. Burgerparticipatie is 
een model dat verder gaat dan zelfredzaamheid en actief burgerschap. Het vereist 
een laagdrempelige gemeenschappelijke kennisplaats. 
 
Tot slot 
 
Wij pleiten ervoor dat: 
 

● Leiden inzet op talentontwikkeling en dat de stad meer budget vrijmaakt voor 
het ondersteunen van culturele initiatieven waaronder broedplaatsen  

● Leiden een kunstenaarsbeleid en beleid voor kunst in de openbare ruimte 
-beiden met veel ruimte voor experiment- ontwikkelt en daar ook concrete 
beleidsvoornemens en budget aan koppelt 

● Leiden hoger onderwijs op het gebied van kunst (en wetenschap) in de eigen 
stad faciliteert en zichtbaar maakt 

 
 


