
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Groningen, 25 oktober 2012 
 
Betreft: Inspraak Hoorzitting Cultuurnota 2013-2016 Cultuurstad Groningen 1 november a.s. 
 
 
Geachte raadsleden,  
 
Met dit schrijven wil Noorderlicht een bijdrage leveren aan de hoorzitting over de Cultuurnota op 1 november 
a.s.. Noorderlicht kiest er nadrukkelijk voor niet in te spreken tijdens de hoorzitting, maar haar punten van te 
voren schriftelijk in te dienen, opdat u als gemeenteraadslid de ruimte heeft om in rust te kunnen wikken en 
wegen.  
 
Deze schriftelijke inspraak is een appèl aan u, Groninger gemeenteraadsleden, het Noorderlicht niet te laten 
doven. Want zonder uw hulp dreigt Noorderlicht door de korting vanuit het Rijk alsnog verloren te gaan. Wij 
vragen ten eerste nadrukkelijk om een financiële inspanning van de gemeente Groningen om onze deuren te 
kunnen openhouden. Ten tweede verwelkomt Noorderlicht een duidelijke lobby richting het Rijk, zoals 
toegezegd in de Cultuurnota 2013-2016. 
 
Hieronder vindt u een nadere toelichting op ons verzoek, als volgt ingedeeld: 
1.    Reactie op de Cultuurnota 2013-2016 Cultuurstad Groningen.  
2. Ons dilemma. 
3. De positie van Noorderlicht in de verschillende subsidietrajecten. 
4. De (internationale) positie van Noorderlicht in de kunsten. 
Bijlage 1. Het BIS subsidietraject van Noorderlicht in vogelvlucht.  
Bijlage 2. Citaten uit recente beoordelingen van Noorderlicht. 
Bijlage 3. Overzicht van de reizende exposities van Noorderlicht. 
 
 
1. Reactie  op Cultuurstad Groningen. Tegen de stroom in. 
 
In de heden verschenen nota Cultuurstad Groningen. Tegen de stroom in, staan op pagina 23 enkele 
onjuistheden over Noorderlicht. Er wordt vermeld dat Noorderlicht €300.000 van het Rijk krijgt. Dit is 
incorrect, Noorderlicht krijgt slechts €200.000. Er staat tevens dat het Rijk het advies van de Raad voor 
Cultuur terzijde heeft gelegd. Echter, in de tweede termijn (na de hoorzitting in de Tweede Kamer) is het de 
Raad voor Cultuur geweest die het Rijk heeft geadviseerd vrijgekomen geld door te sluizen aan Noorderlicht 
(zie de twee citaten in bijlage 2). 
 
Wij zijn verheugd over de positieve formuleringen van de stad Groningen over Noorderlicht:  "Wij vinden de 
presentatie- en productiefunctie van Noorderlicht belangrijk voor zowel de stad als het Noorden als geheel. 
Behoud hiervan zien wij als een opgave voor alle Noordelijke overheden." Dit is een hoopvol geluid.  
 
Direct na Prinsjesdag heeft Noorderlicht een brandbrief geschreven over haar hachelijke positie aan alle 
betrokken Noordelijke overheden. Voor zover ons bekend is er nog geen gezamenlijke Noordelijke activiteit 
ontplooid zoals toegezegd op dezelfde pag. 23: "Wij zullen Noorderlicht bij het verder mobiliseren van deze 
overheden ondersteunen". 
 



 
 
 
 
Momenteel gaan de discussies binnen de Groninger kunsten mijns inziens te veel over organisatiestructuren 
en te weinig over kwaliteit, laat staan excellentie. Het lijkt er op dat veel instellingen niet meer weten waar 
hun primaire doelen liggen. Alles lijkt aan elkaar geketend te moeten worden. Maar de kunsten gaan juist 
over diversiteit. De kunsten gaan over authenticiteit. Het is deze authenticiteit waardoor Noorderlicht zoveel 
nationale als internationale aandacht genereert. De dagelijkse zichtbaarheid van Noorderlicht is ons 
argument om te blijven bestaan. 
 
Groningen heeft zich recent zeer positief onderscheiden qua kunst en cultuurbeleid. Het Noorden, 
Groningen, heeft diverse reparaties uitgevoerd, daar waar het rijk tekort is geschoten. Als gemeenteraad 
moet U binnenkort beslissingen nemen. Wij hopen op een additionele bijdrage. En nog belangrijker, wij 
hopen dat de gemeente Groningen het voortouw wil nemen om gezamenlijk met andere Noordelijke 
overheden Noorderlicht voor het Noorden te behouden.  
 
 
2. Het fatale dilemma 
 
Velen denken dat Noorderlicht is gered door de toelating in de BIS. Het Noorden is veeleer de winnaar, daar 
er voor de toekomst een zesde Noordelijke BIS plek is verworven. Noorderlicht zelf hangt aan een zijden 
draadje. Als er geen additionele steun komt uit het Noordelijk landsdeel zullen wij het niet redden. 
 
Noorderlicht wordt voor twee kerntaken door vijf overheden gefinancierd. Het Rijk financiert ons als 
presentatiepodium. Onze manifestatie vindt zijn financiering bij de Noordelijke overheden.  
 
Ziehier het dilemma. Als we de galerie opheffen vallen we er bij het Rijk uit - het Rijk eist een fysieke 
presentatieruimte. Heffen we de fotomanifestatie op, dan verliezen we de steun van de Noordelijke 
overheden. De enige manier waarop we substantieel zouden kunnen bezuinigen, het afstoten van 
een van onze kerntaken, is een onmogelijkheid. 
 
 
3. De positie van Noorderlicht in de verschillende subsidietrajecten 
 
Op 1 november moet Noorderlicht een dekkende begroting bij het ministerie indienen. Op 1 januari 2013 
gaat de nieuwe cultuurperiode in. De tijd dringt. 
 
Tot nu toe is aan Noorderlicht €600.000 aan overheidssubsidies toegezegd, door het ministerie van OCW, 
Gemeente Groningen, Provincies Groningen en Friesland. De vaste lasten van Noorderlicht bedragen ca. 
€500.000 aan huisvesting, personeel en infrastructuur. Er resteert een gat in de begroting van €350.000. 
Het is een illusie om te verwachten dat dit gat met additionele financieringen gedicht kan worden. 
 
We hebben reeds ingezet op bezuinigingen. Er is een vacaturestop ingesteld en tijdelijke contracten worden 
niet verlengd. We zijn doende om al het magere vet uit de recente jaren wederom van de botten te schrapen. 
We spelen het spel met u graag met open vizier. Door de broekriem nog strakker aan te halen kan 
Noorderlicht structureel €100.000 inleveren op haar jaarbudget, met in essentie het behoud van kerntaken. 
Een bedrag van €350.000 bezuinigen is totaal onrealistisch. 
 
De rol van het Rijk is nog niet uitgespeeld. Eind november voert de Tweede Kamer het slotdebat over de 
cultuurnota, dan moet blijken of reparaties, zoals genoemd in de verkiezingsprogrammaʼs van diverse 
partijen, zullen plaatsvinden. Noorderlicht is vanaf juni intensief aan het lobbyen met de Tweede Kamer. Wij 
claimen daar een opwaardering naar de €500.000 categorie voor internationale instellingen. Zie hiervoor 
onder andere de verhandelingen van de inspraakronde in de Tweede Kamer medio juni, waar Noorderlicht 
door zes partijen als een urgent dilemma werd gesignaleerd. Mocht zoʼn reparatie komen dan maakt  



 
 
Noorderlicht mijns inziens een goede kans. Het lastige is dat de landelijke en regionale trajecten parallel 
lopen; de aan u gevraagde financiële steun mag u dan ook als een garantiestelling interpreteren. 
 
 
4. De (inter)nationale positie van Noorderlicht binnen de kunsten 
 
Noorderlicht bestaat reeds 20 jaar. We hebben nog nooit ingesproken. Ik krijg het simpelweg niet uit mijn 
mond om te moeten uitleggen hoe goed we zijn. Wij werken uit passie, zijn blij met ons bestaan en met de 
publieke waardering die ons telkens weer ten deel valt.  
 
Al jaren kijken we verbaasd naar de internationale fotowereld die ons als wereldtop beoordeelt (we worden 
algemeen gezien als een van de vijf beste festivals van de wereld, er bestaan ± 300 festivals).  Er ging een 
schok door die fotowereld toen de bedreiging van ons voortbestaan bekend werd, de enorme hoeveelheid 
steunbetuigingen die wij ontvingen was hartverwarmend.  
 
We doen het niet voor ranglijstjes, maar deze waardering voelt als een natuurlijke bevestiging van de 
internationale beeldtaal die Wim Melis – Noorderlicht – al jaren produceert. Evenzo bevestigt het de 
kwaliteiten van de minimale staf die Noorderlicht optimaal in de markt weet te zetten. Menig museum mag 
jaloers zijn op de productiviteit en efficiency van deze kleine organisatie.  
 
Primair willen we een krachtige kunstinstelling zijn voor het Noorden. Iets waar het hele Noorden trots op is. 
Het is onze missie de vele facetten van het maatschappelijk proces, in de totale schoonheid van de kunsten, 
aan een breed publiek te tonen. Noorderlicht dient haar publiek een opiniërende spiegel voor te houden, 
biedt reflectie vanuit het raakvlak van kunst en maatschappij. Daarnaast heeft Noorderlicht een cruciale taak 
voor de positionering van het Noorden. Noorderlicht bewijst dat internationale allure niet slechts is 
voorbehouden aan het westen. Noorderlicht zet Groningen op menig internationale kaart (zie bijlage 3).  
 
Wij zijn niet zoekende, wij koesteren het karakter waarmee we een plek hebben verworven in de wereld. We 
verspillen geen tijd aan onze organisatiestructuur. Die is altijd klein geweest en zal altijd klein blijven. We 
streven niet naar grote ketens, maar werken al jaren samen met vele instellingen omdat dat bij onze doelen 
past. Consolideren op inhoud en kwaliteit is sedert 2009 ons adagium. Een formule die alom wordt 
gewaardeerd.  
 
Tot slot 
Noorderlicht weet zich gesteund door hoge publieksaantallen, een voor een Nederlandse instelling 
ongekende internationale erkenning en de vele nationale positieve beoordelingen. Het zijn beoordelingen 
waaruit blijkt dat Noorderlicht heel goed weet wat haar doelen zijn (zie bijlage 2). We zijn trots op onze 
dagelijkse praktijk en onze autonomie. Trots waarvan ik hoop dat u die met mij deelt. Mocht u hier behoefte 
aan hebben, dan ben ik uiteraard beschikbaar voor een persoonlijk gesprek om onze positie nader uit te 
leggen en van gedachten te wisselen over een mogelijke redding van Noorderlicht. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
 
 
 
Ton Broekhuis 
Directeur Noorderlicht 
Tel: 06-535 916 98 
Email: ton@noorderlicht.com 



 
 
 
 
Bijlage 1: Het BIS subsidietraject van Noorderlicht in vogelvlucht 
 
Heel Nederland, zo ook vele bestuurders en beleidsmakers uit het Noorden waren ervan overtuigd dat 
Noorderlicht medio 2013 een hele schone toekomst in de BIS tegemoet zou gaan. Zeker na het laaiend 
positieve advies van de Kunstraad Groningen was er bij niemand twijfel. 
 
Ik was niet zo overtuigd, reeds lang geleden heb ik een brief gestuurd aan Piet de Vey Mestdagh en Ton 
Schroor met als moraal; Heren, er komt een pijnlijk traject met ingrijpende bezuinigingen. Vele instellingen 
zullen moeten inleveren, danwel hun deuren sluiten. Heren, gezien de tijdsfaseringen van de verschillende 
overheden komt het landelijk oordeel van de Raad voor Cultuur over Noorderlicht als laatste op uw bureau. 
Verdeel uw reparatiegelden niet te vroeg. Wellicht valt het internationale Noordelijk pronkjuweel wel door de 
nationale beoordelingsmand. Hetgeen geschiedde. 
 
Ik voorzag problemen omdat Noorderlicht door het ministerie was ingedeeld bij de nieuwe sector 
presentatiepodia. De intellectuele voorhoede van de beeldende kunsten. Zij, die wars zijn van de 
toegankelijke programmering – hoe  inhoudelijk en innovatief ook – die Noorderlicht aanbiedt. 
 
Bij presentatiepodia gaat het expliciet om het experiment. Om tentoonstellingen waar de theoretische 
kadrering van het kunstwerk boven de kwaliteit van het werk zelf kan staan. Dat is niet de wereld van 
Noorderlicht. Voor Noorderlicht is het experiment wezenlijk en van nature aangeboren, maar niet het 
uitgangspunt. L'art pour l'art is niet des Noorderlichts. Noorderlicht heeft de samenleving als uitgangspunt en 
poogt dilemma's in visuele vorm te communiceren, waarbij het klassieke en het experimentele op natuurlijke 
wijze samenvloeien.  
 
Helaas namen de leden van de Raad voor Cultuur deze theoretische kadrering als uitgangspunt. Tel daar bij 
op dat geen van hen een recente manifestatie van Noorderlicht persoonlijk ervaren had en dus niemand 
bekend was met de unieke presentatiewijze van Noorderlicht. Ondanks dat Noorderlicht op alle nieuwe 
zakelijke kunstcriteria geformuleerd door het ministerie, zoals de verdienmodellen, publieksbereik, educatie, 
internationaal netwerk en meer, het vele malen beter deed dan haar directe concurrenten, volgde toch een 
negatief oordeel. Want men had één punt van kritiek: “Noorderlicht was niet zichtbaar in het landelijk 
discours over de beeldende kunsten”. Dit is feitelijk een wijziging van de  spelregels tijdens de wedstrijd. Het 
is nauwelijks ʻfair playʼ te noemen om een criterium waar in de aanvraagprocedures met geen woord over is 
gerept plotseling centraal te stellen.  
 
Noorderlicht heeft inderdaad nooit geappeleerd aan een filosofisch discours over beeldende kunsten. Het 
maatschappelijke discours daarentegen, daar staan we middenin. Noorderlicht is al 20 jaar toonaangevend 
in het discours van de nationale fotografie, de Noordelijke kunsten en de internationale fotografie. Wij denken 
ons de afgelopen cultuurperiodes uitmuntend te hebben gekweten van alle taakstellingen. Wij pasten vanuit 
onze eigen ontwikkeling perfect in de profielschets van een moderne kunstinstelling, zoals door het 
ministerie omschreven.  
 
Via een omweg is Noorderlicht toch in de BIS terecht gekomen. Aan de ene kant een terechte erkenning 
voor de kwaliteiten. Maar wij zijn niet op de plek gekomen waar we thuishoren. We kregen niet de beoogde 
€500.000 positie die het ministerie oormerkte voor internationale instellingen, maar slechts €200.000 (in de 
vorige periode hadden we €550.000, ergo een korting van 3 ½ ton). 
 



 
 
 
 
 
 
 
Bijlage 2:  Recente beoordelingen 
 
Twee citaten uit het Aanvullend Advies Slagen in Cultuur van de Raad voor Cultuur van 13 juli 2012: 
 
Pag. 88: "… de raad Noorderlicht op alle criteria positief beoordeelt. De raad beaamt dat Noorderlicht positief 
scoort op de afzonderlijke criteria. De raad is ook overtuigd van de internationale betekenis van Noorderlicht. 
Zoals hij hiervoor al heeft opgemerkt biedt het subsidiesysteem echter onvoldoende ruimte een positief 
inhoudelijk oordeel altijd te koppelen aan een positief subsidieadvies".  
 
Pag. 11: "Bij de afweging die de raad nu maakt geeft de positieve waardering van Noorderlicht op de criteria 
geografische spreiding en internationaal belang de doorslag ten opzicht van andere aanvragers. De keuze 
voor Noorderlicht, een instelling gevestigd in het noorden van het land, draagt bij aan de regionale spreiding 
van presentatie-instellingen. Daarnaast onderscheidt Noorderlicht zich in positieve zin van andere 
presentatie-instellingen door zijn internationale positie en netwerk". 
 
 
 
Citaat uit beoordeling van de Kunstraad Groningen van april 2012:  
 
Pag. 59: "Noorderlicht heeft een helder beleidsplan ingediend. Dit toonaangevende platform heeft een 
landelijke en internationale uitstraling en vervult daarmee een ambassadeursfunctie voor de stad Groningen. 
Het artistieke beleid is stevig onderbouwd. Met de grote fotomanifestatie en de programmering door het jaar 
heen levert Noorderlicht een waardevolle en zichtbare bijdrage aan de culturele infrastructuur van de stad. 
Het in het plan geformuleerde beleid op het gebied van talentontwikkeling en educatie wekt voldoende 
vertrouwen. Uit het beleidsplan blijkt dat de organisatie een duidelijk beeld heeft van haar publiek in relatie 
tot het aanbod. Naar aanleiding van de bestuurssamenstelling merkt de Kunstraad op dat een meer 
landelijke vertegenwoordiging goed zou aansluiten bij het (inter)nationale profiel van Noorderlicht". 
 


