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CULTUURSECTOR ESSENTIEEL 
VOOR ONZE SAMENLEVING

Is kunst en cultuur een hobby 
of een serieus te nemen be-
roepstak in Nederland?
“Dat deze vraag gesteld en 
beantwoord moet worden is 
eigenlijk al bizar. Maar het is 
wel een feit, dat niet iedereen 
in Nederland, en zeker niet in 
de hedendaagse politiek,  cul-
tuur op waarde schat. Kijk naar 
kabinet Rutte I of het recent 
gesloten bestuursakkoord in 
Noord-Brabant. Wat mij be-
treft vormen kunst en cultuur 
één van de pijlers onder een 
beschaafde en welvarende 
samenleving. Het zet je aan 
het nadenken, lachen en ver-
wonderen. Natuurlijk is kunst 
en cultuur een serieuze be-
roepstak. De waarde laat zich 
echter niet altijd uitdrukken in 
euro’s. Dat is voor sommigen 
toch nog het enige criterium 
om ergens een waardebepa-
ling op los te laten.”

Je hebt provinciaal 29 colle-
ga-fractievoorzitters van D66 
benaderd om je in een brand-
brief gezamenlijk te richten 
tot de Tweede Kamer. Waar-
om neem je dat initiatief?
“We gaan als land en wereld 
door een periode van crisis. 
Gelukkig wordt vanuit het 
kabinet eerder dan bij vorige 
crises ondersteuning geboden 
aan bijvoorbeeld onderne-
mers. Alleen bleef deze hulp 
naar mijn idee voor de kunst 
en cultuur sterk achter bij an-
dere sectoren. Terwijl de nood 

overduidelijk zeer hoog is. Het 
hulppakket dat was aangekon-
digd gaat vrijwel geheel naar 
Rijksinstellingen. Daar zie je 
dus in de regio, en dus ook 
in Schiedam, geen cent van 
terug. Er is dus (veel) meer 
nodig, dan in eerste instantie 
geboden is. Om hiervoor aan-
dacht te vragen, heb ik mijn 
collega fractievoorzitters van 
D66 in Zuid-Holland gevraagd 
samen een oproep te doen bij 
onze fractie in de Tweede Ka-
mer. Daar kreeg ik echt mas-
sale steun voor. Uiteindelijk 
stonden er dertig namen, dus 
dertig gemeenten, onder onze 
brief. Dat heeft de oproep on-
getwijfeld gewicht gegeven. Ik 
heb ook vrij snel daarna een 
goed en nuttig gesprek ge-
voerd met Salima Belhaj, por-
tefeuillehouder cultuur voor 
D66 in de Tweede Kamer.”

Heb je een culturele wens 
voor Schiedam?“
“Schiedam kent een prachtig 
en zeer gevarieerd cultureel le-
ven. Mensen komen vanuit de 
regio of soms nog van verder, 
om daarvan te genieten. Men-
sen vestigen zich mede hier-
door ook in Schiedam. Onze 
horeca en middenstand heeft 
hier ook baat bij. Ik hoop, dat 
we na de coronacrisis nog al-
tijd dit culturele leven hebben 
in onze stad. En dat we het de 
komende jaren verder kunnen 
uitbouwen. Met elkaar!”

3 VRAGEN AAN… 
JOHN VAN SLIEDREGT, D66 SCHIEDAM

HET LAATSTE NIEUWS VAN 
THEATER AAN DE SCHIE 
IN CRISISTIJD
Welkom! Op deze wekelijkse pagina brengt Theater aan de 
Schie u op de hoogte van alle ontwikkelingen in de culturele 
sector, leest u nieuwtjes over Theater aan de Schie, leuke 
tips en interviews. Want als u niet naar het theater kunt 
komen, dan zoekt het theater u graag op. Blijf nu zoveel 
mogelijk thuis, dan kunnen wij u snel weer verwelkomen in 
Theater aan de Schie.

Rob Roos, directeur
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D66 is in actie gekomen. Vanuit de zorg dat de cultuursector 
dreigt om te vallen heeft fractievoorzitter John van Sliedregt 
het initiatief genomen om een zorgbrief aan de minister te 
sturen. Dat deed hij namens dertig andere fractievoorzitters 
van de partij uit Zuid-Holland. 

D66 DOET APPEL OP TWEEDE KAMER:

Naar aanleiding van de brief 
heeft Van Sliedregt inmid-
dels gesproken met Tweede 
Kamerlid Salima Belhaj. In 
het gesprek is nogmaals de 
zorg en vraag om steun uitge-
sproken. Salima Belhaj heeft 
een gesprek toegezegd met 
directeur Rob Roos van The-
ater aan de Schie. In dat ge-
sprek zullen door het theater 
concrete voorstellen worden 
aangedragen hoe de sector 
kan worden geholpen.  
Voor D66 is cultuur een in-
spiratiebron voor iedereen en 
geen luxegoed voor enkelen, 
zegt D66 op de landelijke web-

site. Kunst, cultuur en erfgoed 
kunnen verbinden en onder-
scheiden. Ze helpen de sa-
menleving om voortdurend op 
zichzelf te refl ecteren. Tevens 
vindt de partij dat een sterke 
culturele en creatieve sector 
een essentiële voorwaarde is 
voor een open, zich ontwikke-
lende en verbonden samenle-
ving. Cultuur heeft daarnaast 
ook economische waarde, zo 
vervolgt het standpunt. Een 
bloeiende culturele sector is 
een reden om je ergens te wil-
len vestigen en maakt het op 
die manier aantrekkelijk voor 
talenten en bedrijven.

KLEEDKAMERBLUES 
vanuit het raam
kun je de Schie nét niet zien stromen
maar je weet dat ze er is
ze verleidt je tot dromen
concentratie of focus
net wat je zocht
nog even maar
nog even dan
je was er klaar voor
je mocht

je speelde de sterren
als een geoliede machine
op passie en adrenaline
totdat het doek viel
en je volkomen uitgeblust
nog even alleen
nog even hier
omkleden, afschminken
bijtanken
rust

maar nu
is in het beeld van de spiegels
geen spiegelbeeld zichtbaar
de lampen geven licht, maar
schijnen niemand meer bij
nog even maar
nog even en
dan is het klaar toch?
is het allemaal voorbij

dan 
kleedt de stilte zich om
trekt zij haar glimlach weer aan
voelt het weer als vertrouwd 
wordt spanning opgebouwd
adrenaline
én gaan

nog even maar
nog even dan
je bent er klaar voor

wij ook

TROTS
voorstelling na voorstelling
wordt hier gebouwd
aan het portaal naar magie 
met bloed, zweet, tranen, technici
en hier en daar een changement 
het decor van het decor

plots staan we nu samen
in de coulissen
niemand aanwezig, toch voel je de drang
de ingelaste pauze duurt nét iets te lang
tot iemand erkent
we gaan gewoon door

we buigen niet na het laatste applaus
maar buigen om
geven nieuwe kansen een podium
gaan in ‘Karrentenne’
niet om aan de situatie te wennen
maar om te laten zien
hier staan we voor

zie hoe een gesloten theater 
totdat het doek wordt opgehaald
en capaciteit opgeschaald
van zich laat horen
meer zichtbaar dan ooit
juist door de wrijving
nooit haar glans verloor

LEGE STOELEN  
licht uit
lot aan
onverwacht viel het doek
hét moment waarop theater
voor even
haar magie verliest
er is geen script
geen regisseur
alleen een slechte verhaallijn
geen roadies
geen decor
er is zelfs geen artiest

wel zevenhonderd lege stoelen 
die vechten om de hoofdrol
licht uit
lot aan

hier werd gelachen
geshockeerd en ontluisterd
verbaasd en gefl uisterd
betoverd, ontroerd
hier kon je ontsnappen
aan het dagelijkse leven
niets moeten, niets geven
liet je beslommeringen achter
werd je vrijwillig meegevoerd

de puntjes van de stoelen
verlangen werkeloos terug naar
de tijden van toen
licht uit
lot aan

nee, de huidige tijd
trekt geen volle zalen
maar we hebben het nodig
nu meer dan ooit
hoofd uit, geest aan
onbezorgd lachen
de zinnen geprikkeld
gedachten verstrooid

licht uit
spot weer aan
ik heb het nodig
nu meer dan ooit

De Schiedamse Stadsdichter Yvette Neuschwanger-Kars mist het theater en Theater aan de Schie in het bijzonder. Hoewel wij 
nog steeds gesloten zijn, slipte zij ‘stiekem’ even naar binnen. Ze liep rond in een muisstille zaal, bezocht een lege kleedka-
mer, sloop rond in de coulissen en pakte het podium. Soort van dan. Om de surreële sfeer die er nu hangt op te snuiven én te 
voelen. En om dit drieluik te maken over ons theater. Het theater van ons allemaal.

STADSDICHTER OVER THEATER AAN DE SCHIE

TONEELGROEP MAASTRICHT 
SPEELT BRIEVEN UIT GENUA

“Kunst en cultuur zijn essentieel voor de Nederlandse samenle-
ving. Het dient als bron voor creativiteit en houdt de samenleving 
een spiegel voor. Volgens D66 draagt een stevige en creatieve 
kunst- en cultuursector bij aan een open en verbonden Nederland.”
Lees de gehele brief op schiedam.d66.nl.

Sinds april speelt Toneelgroep Maastricht de voorstelling 
Brieven uit Genua via Zoom. Het is een intiem literair en 
muzikaal miniatuur over de verhouding tussen feit en fi c-
tie, wens en waarheid, schrijven en leven. Acteurs Servé 
Hermans en Michel Sluysmans, sopraan Lies Verholle en 
pianiste Elisabeth De Loore brengen de gelijknamige roman 
van huisschrijver Ilja Leonard Pfeijffer tot leven.

In de maand juni speelt het gezelschap deze voorstelling 
iedere woensdag om 20.00 uur live én gratis via Zoom, 
voor maximaal 200 bezoekers. Kijk voor meer informatie op 
toneelgroepmaastricht.nl.


