
 
Geachte formateur, geachte meneer De Bat, 
 
Als bestuurders van kunst- , cultuur- en erfgoedorganisaties vragen wij uw aandacht 
voor het volgende. 
  
“Cultuur heeft in de eerste plaats een eigen, intrinsieke waarde. Als uiting van 
allerdiepste gedachten of zielenroerselen, van schoonheid en verfijning, of juist van 
confrontatie en rauwheid. Daarnaast heeft cultuur ook een belangrijke 
maatschappelijke functie, als thermometer voor de tijdgeest. Cultuur kan vooruit 
lopen op de tijdgeest en die (mede)bepalen. Cultuur kan de tijdgeest vangen en 
ertegenin gaan. Een samenleving met een sterke culturele sector voelt beter aan wat 
de tijd vraagt dan een samenleving die het zonder die thermometer moet stellen. In 
onze tijd zijn die maatschappelijke functies van cultuur onmisbaar. Als rationalisering 
en rendement dominante thema’s zijn in een samenleving, is cultuur als tegenkracht 
van cruciaal belang.” Dit schrijft Minister van Engelshoven in haar nota ‘Cultuur in 
een open samenleving’ van 12 maart 2018.   
 
In haar rapport ‘Zeeland in stroomversnelling’ uit juni 2016 stelt de commissie 
Structuurversterking en Werkgelegenheid Zeeland (Balkenende) dat een goede 
culturele infrastructuur een van de basisvoorwaarden is voor een aantrekkelijk 
vestigingsklimaat en een gezonde economie.  
 
Vanuit de kracht van cultuur voor ons als individu en voor onze samenleving roepen 
we de coalitie op om stevig en met een langetermijnperspectief te investeren in een 
gevarieerde, sterke en aantrekkelijke culturele infrastructuur. Daarnaast roepen we 
de coalitie op om kunst en cultuur actief te promoten als vanzelfsprekend onderdeel 
van het Zeeuws imago. Op deze wijze dragen we bij aan een Zeeland waar het 
aantrekkelijk recreëren én wonen is, voor jong en oud. Het is vooral van belang dat 
een jongere generatie zich op de lange termijn thuis blijft voelen in Zeeland, omdat zij 
actief kan bijdragen aan en bepalend is voor de economische groei van onze mooie 
provincie. Een Zeeland waar jongeren, na elders gestudeerd te hebben, naar 
terugkeren om hun ambities te realiseren.  
 
Met vriendelijke groet, 
 
Kunst Educatie Walcheren  
Theaterproductiehuis Zeelandia 
MuziekPodiumZeeland 
HZ Cult  
VESTROCK 
Poppodium De Spot! 
Watersnoodmuseum 
Het Festival van Zeeuwsch-Vlaanderen  
Grote Kerk Veere  
Vereniging Zeeuwse Musea 
Theaters aan Zee 
Podium ’t Beest en de Jeugdtheaterschool Zeeland. 
ZB| Planbureau en Bibliotheek van Zeeland 
You-Dance         



Cultuurwerf  
Zeeuws Maritiem MuZEEum  
Ledeltheater    
CBK Zeeland 
Kunst en Cultuur Educatie Oosterschelderegio 
Zeeuwse Muziekschool 
Erfgoed Zeeland 
Podium Reimerswaal 
Zeeuwse Concertzaal  
Oostkerk  
Cinema Middelburg 
Toonbeeld 
Concert at Sea 
Zeeuws Orkest 
Zeelandtheaters 
Cultuureducatie Zeeuws-Vlaanderen  
Vleeshal/Stichting Beeldende Kunst Middelburg 
Cultuurkwadraat  
Zeeuws Museum 
 
 


