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Geachte heer Kuipers,  
 
Net als onze culturele collega’s overal in Nederland vragen wij uw aandacht.  
 
In Arnhem maken kunst en cultuur als vanzelfsprekend onderdeel uit van het dagelijks leven. 
Arnhem is de meest creatieve stad van Oost-Nederland. Met maar liefst zes BIS instellingen, 
Toneelgroep Oostpool, Museum Arnhem, Sonsbeek/ State of Fashion, Introdans, Phion en 
de Nieuwe Oost. We hebben ook de grote kunsthogeschool ArtEZ en tal van grote en kleine 
podia voor film, theater, muziek en beeldende kunst. In onze stad is er haast geen leven 
denkbaar zonder cultuur. Arnhem is vergroeid met haar podia en makers.  
 
Daarom zijn wij bijzonder teleurgesteld in het besluit de culturele sector gesloten te houden 
tot nader order. Er is geen logische reden voor. Wij hebben als culturele instellingen de 
afgelopen twee jaar bewezen hebben dat we veilig open kunnen, onder andere door 
spreiding op anderhalve meter afstand en tijdsloten.  
 
Kunst en cultuur dragen bij aan de economie van de stad, aan de sociale cohesie door kennis 
te maken met achtergronden en elkaars cultuur. Ze dragen bij aan het maatschappelijk 
evenwicht door kritische vragen te stellen en uit te dagen tot dromen en denken zoals alleen 
de kunsten dat kunnen.  Kunst en cultuur brengen mensen bij elkaar, zorgt voor mooie 
ontmoetingen. Dat we die nu al bijna twee jaar moeten missen is onbeschrijflijk treurig.  
 
We missen ons publiek, we missen de energie die over en weer gaat van publiek naar 
makers. We missen het gouden randje van cultuur om deze grijze dagen. Graag willen we 
iets om naar uit te kijken, we willen ons kunnen verheugen! Kunst en cultuur zijn essentieel 
voor ons welbevinden en voor de bewoners van onze stad. Kunst en cultuur tillen je voor 
even uit deze moeilijke tijd, en dat is hard nodig.  
 
Wij vragen u met klem om zich hard te maken voor onze sector, die van nature in staat is te 
verbinden en te troosten. Stop met het jojobeleid. Wij willen open en openblijven. Geef ons 
een perspectief voor de nabije toekomst. Laat ons doen waar we zo goed in zijn. Open, in 
navolging van de bibliotheken en de amateurkunstbeoefening, de gehele culturele sector. 



Onze wethouders van Cultuur en Economie staan volledig achter ons, zij sturen u een brief 
met hetzelfde verzoek.  
 
Hoogachtend en met hartelijke groet, 
 
Cultuur Netwerk Arnhem 
 
Ralph Dassen (voorzitter, Focus Filmtheater), Saskia Bak (Museum Arnhem), Jenny Doest 
(Rozet), Marjolijn Brussaard (ArtEZ), Steven van Teeseling (Sonsbeek/ State of Fashion), Eve 
Hopkins (De Nieuwe Oost) Roel Coppelmans (Posttheater), Inge Pollet (Beeldende Kunst 
Arnhem), Esther Dikkers (Schakel 025), Elke Makowski (de Vloer), Michiel Nannen 
(Toneelgroep Oostpool), Hans Verbugt (Musis en Stadstheater Arnhem), Jacco Post (Phion) 
Corien van der Poll (Echo), Stefan Rebergen (LuxorLive), Marieke van ’t Hoff (Introdans) 
 


