

Creatieve klasse, 
Pleidooi voor een permanente inzet op kunst en cultuur en 
bijbehorende educatie in het basisonderwijs als aanjager 
hiervan. In het licht van de overgang naar een  creatieve 
economie die zich lijkt te voltrekken, zijn dat de kansen die 
steeds duidelijker zichtbaar worden na de bezuinigingen 
binnen de cultuursector. 
Een adembenemende gebeurtenis in mijn directe omgeving is 
een bevestiging van mijn overtuiging dat kunst en cultuur van 
groot belang zijn voor de maatschappelijke samenhang. Door 
Kunst en Cultuur kunnen onverwachte mogelijkheden ontstaan 
met ongewone structuren. Door kunst en culturele initiatieven 
ontstaan nieuwe verbanden zonder bijzondere inmenging van 
de overheid. 
 De creatieve en innovatieve burgers nemen die 
verantwoordelijkheid graag en dan zie je wat voor mooie 
dingen tot stand kunnen komen. 
Genoemde gebeurtenis vond plaats in het dorp Eelde 
Paterswolde. Dit pittoreske dorp ligt in de gemeente Tynaarlo, 
dat zich als groene long bevindt tussen Assen en Groningen. 
Eelde Paterswolde kenmerkt zich naast bossen en 
landgoederen, door een vliegveld(Groningen Airport Eelde). 
Als lid van stichting Dorp vol Verhalen in Eelde-Paterswolde, 
nam ik in de zomer van 2011 de opdracht aan om een 
muzikale poot van het project 'Dorp vol Verhalen' in gang te 
zetten. Het project werd bedacht door predikant Kaj van der 
Plas van de protestante gemeente Eelde-Paterswolde. 
(Inmiddels heeft dit initiatief de Drents Historische 
Verenigingen Prijs gewonnen.) 
Voor mij een carte-blanche om samen met anderen iets 
muzikaals, cultureels uit te broeden en een ontzettend leuke 
uitdaging.  



Al snel kwam de gedachte aan een Muziek-Festival op waar 
het hele dorp aan deel kon nemen en een rol kon spelen. Dat 
idee heb ik voorgelegd aan een aantal muzikanten in Eelde 
Paterswolde en toen gebeurde er iets geweldigs. Het plan 
werd binnenstebuiten gekeerd, uitgebreid en veelvuldig 
ondersteboven gezet door de betrokken creatievelingen, die 
met hun creatieve kapitaal in de breedste zin van het woord, 
contacten, podia, ondernemingen, eigen inzet, een enorm 
initiatief voorstelden: het KoepeltjesFestival. Met als ultiem 
doel: de mogelijke herbouw van de oude en befaamde 
muziekkoepel van Eelde Paterswolde. 
Het werd een daverend Cultureel Dorpsfeest waar duizenden 
mensen op af kwamen. Meteen werd duidelijk dat dit 
KoepeltjesFestival niet meer is weg te denken uit Eelde-
Paterswolde en een volgend Festival is in voorbereiding voor 
vrijdag 28 juni aanstaande. Een groep van minstens 60 
vrijwilligers zorgden voor een perfecte logistiek van opbouw 
van het Festival-terrein, voor de catering en de organisatie. 
Vrijwilligers kwamen uit alle hoeken en gaten: technici, 
elektriciëns, cateraars, schoonmakers, slepers, sjouwers, 
artiesten vanuit alle maatschappelijke lagen. Het festival 
zorgde voor een overweldigend enthousiasme en was een 
uitbarsting van talloze creatieve uitingen op 10 podia (groot en 
klein) waaraan basisscholen, theatermakers, bands, koren en 
musici deelnamen. Allen met een verbinding met Eelde-
Paterswolde. 
Het enige waar de gemeente zorg voor droeg, was de 
evenementen-vergunning. 
Dit festival is een perfect voorbeeld waarin Kunst en Cultuur 
verbindende krachten zijn in onze samenleving, het laat zien 
waar we vandaan komen en wie we zijn. Kunst en Cultuur heeft 
ook een rol als het gaat om vernieuwing en toont hoe het 
maatschappelijk middenveld zonder overheidshulp door 
middel van kunst en cultuur kan worden gestimuleerd. 
Deze gebeurtenis uit mijn directe omgeving is tegelijkertijd een 
mooi voorbeeld van de veranderende samenleving. Deze 
verandering betreft een verschuiving van een industriële naar 
een postindustriële samenleving. Een 'nieuwe economie' die 
niet langer gericht is op industriële massaproductie van 



goederen, maar meer gericht is op kennis en ervaringen, de 
'experience economy'. De overgang naar een creatieve 
economie is zich aan het voltrekken. 
De postindustriële economie is gericht op onder andere het 
menselijke intellect, kennis, en creativiteit. De toename van 
creatieve industrieën in Nederland betekent dat steeds meer 
mensen die nu opgroeien, klaar gestoomd dienen te worden 
om in deze sector werkzaam te zijn. Creatieve industrieën zijn 
gebaseerd op producten die symbolische meerwaarde 
creëren. Een meerwaarde die vanuit creativiteit gedreven is.
( Richard Florida). 
Het is dan ook mijn stellige overtuiging dat er moet worden 
ingezet op Kunst en Cultuur en de bijbehorende educatie als 
aanjager hiervan. Creativiteit zorgt er voor dat mensen buiten 
de gebaande paden durven te denken en lef durven te tonen 
om een nieuwe route te nemen. 
De aanjaag functie van Kunst en Cultuur is wat mij betreft 
kunst- en cultuurlessen op basisscholen, en komt op termijn 
ten goede aan de creatieve industrieën. 
Natuurlijk hebben harde bezuinigingen de cultuursector 
getroffen maar juist een beperking van middelen maakt 
creatief, en dus is het op te vatten als een kans. Echter: ook op 
cultuureducatie is de laatste jaren enorm bezuinigd en op dit 
punt moeten de bakens radicaal verzet worden. 
Muziekles draagt bij aan de ontwikkeling van kinderen, zo 
kunnen we lezen in verschillende wetenschappelijke 
rapporten. Goed muziekonderwijs maakt slim, sociaal en 
draagt bij aan het empatisch vermogen. Muziek is een taal die 
door iedereen op de wereld wordt verstaan, je kunt er overal 
mee terecht en stimuleert creatief denken. 
Op basisscholen moeten leerlingen weer ouderwets wekelijks 
een uur muziekles krijgen in de klas. Net zoals dat vroeger het 
geval was. Daarnaast tevens aandacht voor theater en dans of 
beeldende kunst. De meeste docenten zijn vaak onvoldoende 
gediplomeerd en hebben hun handen vol aan reken- en taal 
onderwijs. Daarom moeten professionals worden ingezet om 
deze verdieping in te kunnen zetten. Zoals ook gaat gebeuren 
in grote steden zoals onder andere Amsterdam en Rotterdam. 



Inzetten op creatieve mensen zou de trend moeten zijn van het 
CDA. Een creatieve economie is permanent op zoek naar 
creatieve mensen. En creatieve mensen gaan eerst en vooral 
wonen daar waar ze graag wonen en waar ze zich kunnen 
ontplooien en niet alleen daar waar de grote bedrijven 
gevestigd zijn. 
Tussen muziekscholen, conservatoria, musea en andere 
kunstinstellingen moet worden samengewerkt om te komen tot 
een samenhangend plan van aanpak voor onze basisscholen. 
Het permanent inzetten op creatieve mensen, kan op deze 
manier gestalte krijgen. 
Naast de positieve invloed van substantiële kunsteducatie op 
de ontwikkeling van kinderen, is het tegelijkertijd een garantie 
voor een doorgaande beweging binnen de kunstsector in de 
toekomst. De creatieve economie heeft de toekomst en de 
kinderen van nu moeten daar, door kunst en cultuureducatie op 
voorbereid zijn. 
Maar, hoe kan een klein dorp, kleine stad concurreren met een 
stad als Amsterdam? Amsterdam heeft belangrijke culturele 
spots met musea, muziek, toeristen en alles wat er mee 
samenhangt. Hoe kan bijvoorbeeld gemeente Tynaarlo 
concurreren met de enorme creatieve city-marketing kracht 
van Amsterdam? 
Lokaal in Tynaarlo zou  dat op dezelfde manier moeten plaats 
vinden. In Tynaarlo hebben we bijvoorbeeld museum de 
Buitenplaats, het Klompenmuseum, het 
Muziekinstrumentenmuseum, Molenmuseum de Wachter, de 
Zuidlaardermarkt, het Eelder Corso, het Eelder 
KoepeltjesFestival, festival Donderslag te Donderen, Filmhuis 
de Melkfabriek te Bunne, de VriezerMarkt enzovoort. Hier ligt 
denk ik de sleutel om de juiste creatieve village-marketing te 
doen. Het gaat erom het unieke uit het locale, breeduit te 
marketen in het semi-locale (regio) en te zoeken naar 
nichemarkten dat het lokale uniek maakt. 
Dynamiek vanuit kunst en cultuur ontstaat door creatieve 
activiteit en enthousiasme. Dit kan in elk dorp. Elke stad of 
dorp heeft een eigen, wellicht onvermoed 'Ruigoord'. De 
toekomst is wat dat betreft dus aan creatieve mensen! Regio's 
met een open en creatief karakter zijn ondernemend. Daar 
ontstaan de nieuwe broedplaatsen, nieuwe ideeën. Talentvolle 
mensen zijn veelal op zoek naar een dergelijke omgeving en 



zorgen voor groei! Het is tijd om de bakens te verzetten, te 
beginnen met muziek- en cultuureducatie op basisscholen. 
Waar wachten we nog op! 
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