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De kleur van het Koninkrijk
In het Koninkrijk van de sport
speelt kleur geen rol
gaat het om het genot van scoren.
In het Koninkrijk van de muziek
valt kleur in het niet
gaat het om het genieten van
composities.
In het Koninkrijk van de letteren
zijn kleurenblind de pennen
gaat het om de charme van de
pennenvruchten.
In het Koninkrijk der Nederlanden
gaat het om het aanhalen van
Koninkrijksbanden
ongeacht de kleur.

Walter Palm, 2007
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1. Introductie
Wuivende palmen, azuurblauwe zeeën en
vissende pelikanen horen evenzeer bij het
Koninkrijk der Nederlanden als duinen
met helmgras, grijze luchten en
meerkoeten. Met het Europese Nederland
enerzijds en de Caribische Nederlandse
Antillen en Aruba anderzijds is het
koninkrijk van een van een ongekend rijke
schakering en met een veelheid van
culturen. Elk deel van het koninkrijk heeft
een volstrekt eigen karakter. De
Caribische eilanden en Nederland zijn
allemaal multiculturele samenlevingen,
maar de verschillen in vorm en karakter
zijn groot. Onderling is het Koninkrijk
verbonden door staatkundige, culturele en
historische banden die niet zomaar
verbroken kunnen worden. Maar het zijn
ook banden die soms wringen en niet
iedereen is op voorhand ingenomen met
zoveel diversiteit. Als cultuurverschillen
opspelen is interculturele uitwisseling en
een open dialoog van belang. Want alleen
met wederzijds begrip en respect kan de
samenhang binnen het koninkrijk vorm en
inhoud krijgen en kunnen wederzijdse
verschillen overbrugd worden.
Met nieuwe staatkundige verhoudingen in
het verschiet neemt het belang van
wederzijds begrip verder toe. Reden voor
de overheid om een nieuwe inzet te plegen
op versterking van de banden en om een
tegenwicht te bieden aan de negatieve
beeldvorming die over en weer soms
voorkomt.
Sinds 1965 werkt de Koninkrijkspelen
voor de Jeugd aan versterking van het
contact tussen jongeren uit het koninkrijk
door het organiseren van een tweejaarlijks
sportevenement. Het evenement is in de
eerste plaats gericht op de deelnemende
sporters, minder op een breed publiek.
Cultuur richt zich per definitie op een
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publiek. Een cultureel evenement, in het
verlengde van de Koninkrijksspelen voor
de Jeugd, kan daarom een waardevolle
aanvulling betekenen.
2. Initiatief
Het was in 2004 dat op politiek en
ambtelijk niveau de eerste gedachten aan
culturele koninkrijksspelen post vatten.
In de zomer van 2006 voerde De Bussy
Consult in opdracht van het Nederlandse
Ministerie van OCW/SICA een
haalbaarheidsstudie uit naar de mogelijke
invulling. Aan de hand van een groot
aantal interviews met respondenten uit de
Antilliaanse en Arubaanse cultuurwereld
in Nederland en overzee, culturele
diensten van gemeenten, artiesten,
impresario’s en andere deskundigen
werden eerste houtskoolschetsen voor een
driedaags festival geformuleerd. In een
sessie in augustus 2006 met
vertegenwoordigers van de Antilliaanse en
Arubaanse gemeenschap in Nederland
werden de uitkomsten van de telefonische
interviews getoetst. Een brainstorm tijdens
deze sessie leverde een naam op: “
Kroonjuwelen”, met als ondertitel
“Koninkrijksspelen Cultuur 2007”.
In september 2006 werd de haalbaarheidsstudie gepresenteerd aan de opdrachtgever
en aan andere betrokkenen, waaronder de
gevolmachtigde ministers van de Antillen
en Aruba. De studie omvatte, conform de
opdracht, niet de beeldende kunsten.
Hiervoor verstrekte de Mondriaan
Stichting een aparte onderzoeksopdracht.
In grote lijnen bestonden de belangrijkste
aanbevelingen uit de haalbaarheidsstudie
uit:
o maak een opvallend cultureel
evenement in de vorm van een
driedaags festival

Tanny & the Boys met
La-Vaune Henry

o
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zorg voor een sterk profiel

o
o
o
o

betrek de Antilliaanse en
Arubaanse gemeenschap
nodig de eilanden uit om zelf
afvaardigingen samen te stellen
verzeker je van invloed op de
overige programmering
creëer geen evenement voor louter
Antillianen en Arubanen maar
richt je ook op de Nederlandse
doelgroep en op buitenlandse
toeristen.

De studie werd goed ontvangen en leidde
tot een vervolgopdracht om Kroonjuwelen
verder uit te werken en te organiseren.
Daarmee trad de voorbereidingsfase in.
3. Voorbereiding
3.1. Omstandigheden
In november 2006 kon De Bussy Consult
starten met de voorbereidingen voor een
driedaags festival in Den Haag. Het was
duidelijk dat er geen tijd te verliezen was.
Een kleine acht maanden later zou een
grootschalig driedaags festival in het
centrum van Den Haag moeten
plaatsvinden. De Bussy Consult heeft veel
ervaring in het werken in een
internationale omgeving, in het Caribisch
gebied en met politiek geladen projecten.
In dit project kwamen een groot aantal
partners, grote onderlinge geografische
afstanden en onderlinge cultuurverschillen
daarbij. Het was duidelijk dat dit een
complex project zou worden.
Gezien de tijdsdruk werd ervoor gekozen
om processen die normaal gesproken
achtereenvolgens uitgevoerd worden, nu
parallel te starten. Gelijktijdig werd
gestart met:
o het samenstellen van een
uitvoerend team
o het realiseren van partnerships
met de Koninkrijkspelen voor de
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o

o
o

Jeugd, Kunstbende, Stroom en
andere partners
het informeren en activeren van
landelijke en lokale overheden op
Aruba en de Antillen om
delegaties samen te stellen die
tijdens Kroonjuwelen voor het
voetlicht kunnen treden
het werven van aanvullende
fondsen,
de programmering.

De tijdsdruk zou er ook toe leiden dat
belangrijke beslissingen in een relatief laat
stadium genomen zouden worden.
Onvermijdelijk gevolg hiervan was dat
soms zaken in gang gezet zouden worden,
die in een later stadium niet haalbaar
zouden blijken en weer van de agenda
afgevoerd zouden worden. Partners en de
projectorganisatie werden voorbereid op
deze situatie.
Gedurende de voorbereidingsfase werden
nauwe banden gesmeed met de Arubaanse
en Antilliaanse overheden en
sleutelfiguren uit de kunstwereld.
Meermalen reisde een delegatie van
vertegenwoordigers van het ministerie van
OCW en de projectorganisatie naar de
Antillen en Aruba. Er werden gesprekken
gevoerd met nationale en lokale
overheden, uitvoerenden en met de
Nederlandse vertegenwoordigingen. Deze
gesprekken waren enerzijds gericht op het
creëren van draagvlak en anderzijds op
informatie-overdracht. Het intensieve
contact waarborgde een solide basis voor
een vruchtbare samenwerking.
Kort voor het evenement werd duidelijk
dat de opening bijgewoond zou worden
door prinses Margriet en mr. Prof. Pieter
van Vollenhoven. Helaas moest prinses
Margriet op het laatste moment verstek
laten gaan.

3.2. Programmering
Bij de programmering van Kroonjuwelen
werd uitgegaan van drie beleidslijnen:
o
o
o

een grootschalig podiumprogramma met feestelijk karakter
aanvullende programmering van
andere kunstdisciplines
een kleinschalig verdiepend
programma.

Deze drie lijnen vertaalden zich in een
podiumprogrammering met professionele
artiesten op twee podia op het Spuiplein in
Den Haag, een kleinschalig programma in
het atrium van het stadhuis, een literaire
avond in het Nutshuis, feestelijke optredens
in Haagse cafés, een galaconcert met
klassieke muziek voor genodigden en een
jongerennacht in poptempel Het Paard van
Troje. Meer over de programmering op blz.
8 en 9.

3.3. Antilliaanse en Arubaanse delegaties
Budgettair was het mogelijk om van elk
eiland een culturele delegatie uit te
nodigen. Het sportevenement Koninkrijksspelen voor de Jeugd nodigt van oudsher
sportdelegaties van de eilanden uit. Maar
de deelnemers en teams moeten zich eerst
kwalificeren. Dit leidt er toe dat doorgaans
vooral de grote eilanden vertegenwoordigd
zijn. De kleine eilanden brengen nu
eenmaal minder getalenteerde sporters
voort dan de grote. Kroonjuwelen nodigde
alle eilanden uit. De uitnodiging werd door
de eilanden dan ook graag aanvaard.
Om drie redenen werd ervoor gekozen de
selectie en organisatie van deze delegaties
aan de betreffende eilanden te delegeren.
Ten eerste kon zodoende aan de lokale
overheden de gelegenheid worden geboden
om een selectieproces te organiseren dat
recht doet aan plaatselijke opvattingen over
democratische representatie. Ten tweede
zijn de eilanden zelf het beste in staat om te

6

bepalen op welke wijze de eigen culturele
gemeenschap het best gerepresenteerd
wordt. En ten derde om commitment te
bewerkstelligen.
De grootte van de delegaties werd
vastgesteld op basis van een verdeelsleutel.
Elk eiland kon vijf personen afvaardigen,
vermeerderd met een aantal op basis van
het inwoneraantal. De kleinste eilanden
konden slechts het minimumaantal van vijf
persoenen afvaardigen, Curaçao als
grootste eiland kwam tot twaalf personen.
Voor sommige eilanden bleek de omvang
van de delegaties niet te beantwoorden aan
de verwachtingen. Dit betrof met name de
grotere eilanden. Deze eilanden wilden hun
delegaties op eigen rekening en risico
uitbreiden. De meerkosten zouden gedekt
worden door het werven van sponsorgelden
en/of bijdragen vanuit de eigen overheid. In
de praktijk bleek dit niet eenvoudig te
realiseren. De BES-eilanden - Bonaire, Sint
Eustatius en Saba – kozen voor een
bescheiden uitbreiding van hun delegaties
die zij vanuit eigen middelen konden
financieren. Met name Aruba en Curaçao
wilden hun delegaties aanzienlijk
uitbreiden. Maar de benodigde sponsoring
of overheidsfinanciering werd niet
gevonden en men moest kiezen voor een
meer realistisch scenario. Dit leidde soms
tot spanningen tussen de projectorganisatie,
die vanuit het toegemeten budget geen
uitbreiding kon financieren, en sommige
eilanden die de oorspronkelijke ambities
moesten intomen. Aruba koos uiteindelijk
voor een kleinere delegatie dan beoogd –
maar nog steeds groter dan oorspronkelijk
voorzien – en voor het voor eigen rekening
nemen van reis- verblijfskosten.
Curaçao, waar de gedachten oorspronkelijk
uitgingen naar een grootschalige, speciaal
geproduceerde muziektheatervoorstelling,
besloot uiteindelijk om de ambities bij te
stellen en een bestaand ensemble af te
vaardigen.

3.4. Financiering en fondsenwerving
De besluitvorming in de voorbereidingsfase werd mede bepaald door (on)zekerheid
omtrent de financiering. De ministeries van
OCW en BZK gaven in een betrekkelijk
vroeg stadium duidelijkheid over hun
financiële bijdrage. OCW verhoogde later
zijn bijdrage om de financiële ruimte in
evenwicht te brengen met het gewenste
ambitieniveau. Tevens had het toenmalige
Fonds Amateurkunst en Podiumkunsten
aangegeven positief te willen reageren op
een subsidieaanvraag. De gemeente Den
Haag had een substantiële bijdrage in het
vooruitzicht gesteld maar het duurde
uiteindelijk tot kort voor het festival
voordat dit geformaliseerd werd. Hierdoor
kon lange tijd niet besloten worden over de
precieze omvang en het kwaliteitsniveau
van het festival. Dit heeft ertoe geleid dat
sommige opties op artiesten niet meer
geëffectueerd konden worden omdat men
inmiddels andere verplichtingen was
aangegaan. Ook konden niet alle Haagse
wensen in de ca. 4 weken die restten
gehonoreerd worden.
Oorspronkelijk werd er van uitgegaan dat
aanvullende fondsenwerving zeer beperkt
zou zijn en uitgevoerd zou worden door een
externe partij. Met het toenemen van het
ambitieniveau en de gestegen kosten van
vliegtickets doordat later geboekt kon
worden dan voorzien, werd besloten
subsidieaanvragen in te dienen bij drie
particuliere fondsen. Gezien de
onzekerheid over de precieze invulling van
het project, werd tevens besloten de
fondsenwerving zelf ter hand te nemen
want het zou niet eenvoudig zijn een goede
briefing voor een extern bureau op te
stellen zolang er nog veel onzekerheden
bestonden.
Kunstbende wilde parallel aan
Kroonjuwelen een eigen project voor
jongeren organiseren. Men startte een
traject om fondsen voor het project Move
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your Art 1 te werven. Er werd intensief
afgestemd om dubbele aanvragen bij
fondsen te vermijden. Kunstbende kreeg
het primaat omdat voor dit project bij
aanvang nog geen enkele financiële
dekking aanwezig was en ook voor
Kunstbende drong de tijd. Uiteindelijk
heeft Kunstbende het project weten te
realiseren, maar niet in de oorspronkelijk
voorziene omvang. Move your Art vond in
de Cariben alleen plaats op Aruba en
Curaçao. Oorspronkelijk lag het in de
bedoeling om ook Sint Maarten te
betrekken. In de editie 2009 van Move your
Art lukt dit hopelijk wel.
Het resultaat van de fondsenwerving was
dat het VSB-Fonds, het Fonds 1818 (t.b.v.
Kunstbende) en het Fonds voor
Amateurkunst en Podiumkunsten een
financiële bijdrage aan Kroonjuwelen
hebben gegeven. Daarnaast ondersteunde
de Aruba Tourist Authority de Arubaanse
delegatie en zegde de Rotary Club Curaçao
een bedrag toe aan Kunstbende. Een
aanvraag bij het Prins Bernhard Cultuurfonds werd afgewezen. Voorts hebben de
regeringen van Aruba en de Antillen
financieel bijgedragen aan de eigen
delegaties. Deze bijdragen kwamen
rechtstreeks ten goede aan de delegaties en
zijn derhalve niet terug te vinden in de
boeken van Kroonjuwelen.
Een festival over het koninkrijk vraagt om
aanwezigheid van het Koninklijk Huis,
Toen de pogingen om het Koninklijk Huis
uit te nodigen voor de openingsceremonie
tot resultaat leidden, betekende dit in
financieel opzicht een stijging van de
kosten. Behalve extra kosten voor
beveiliging en dergelijke werd een receptie
georganiseerd. Het ministerie van OCW en
de gemeente Den Haag stelden extra
middelen beschikbaar om de kosten
daarvan te dekken.
1

zie blz. 16

Programmering

Nederlandse Politie Steelband
Erno York
Tania Kross
C-Mon en Kypski
Real Hot Brass
Orquesta Pegasaya
Raymi Sambo
Percossa
Marianne Weber
Tico Balentien
Izaline Calister
Control Band
La Banda Loca
Orville's Oxygen
Tim Kliphuis
Randal Corsen's Tumbabo
1st Saba Scout Group & Saba Comprehensive School
Teatro di Danza Arubano
Jorgen Tjon a Fong
Ziggi
Amo-Lab
Happen so Massive
Tanny & the Boys
La-Vaune Henry
Esther Steenbergen
Marlon Titre
Grupo Serenada

Tsunami
Ricardo McDougal
Cache Deluxe
Aloe Dancers
Wakan
Sjoerd Kuyper
Miep Diekman
Kees 't Hart
Peter de Ruiter
Diana Blok
Danzarte
Quito Nicolaas
Giselle Ecury
Clyde Lo-A-Njoe
Runny Margarita
Pierre Lauffer Jr.
Walter Palm
Jorge Labadie
Solano
Paulette Smit
Ken Mangroelal
Aliefka Bijlsma
Bouke Jagt
Scott Rollins
Orchida Bachno
Titia Bouwmeester
Kunstbende

Totaal: 228 artiesten en kunstenaars (excl. openingsceremonie)
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4. Uitvoering
4.1.1. Programma
Van 20 tot 22 juli 2007 traden meer dan
220 artiesten, waarvan zo’n 60 uit de
Antillen en Aruba, op en rond het Spuiplein
in Den Haag voor het voetlicht en naar
schatting 32.000 bezoekers bezochten het
plein en de aanpalende locaties. Het
programma bestond in grote lijnen uit de
volgende onderdelen.
Vrijdagavond 20-7
o literaire avond in het Nutshuis
o warming-up optredens in cafés
Zaterdag overdag en ’s avonds 21-7
o besloten galaconcert in de Nieuwe
Kerk
o openbare gezamenlijke
openingsceremonie van de
Koninkrijkspelen voor de Jeugd en
Kroonjuwelen
o podiumpresentaties op het
Spuiplein
o doorlopende programmering in het
atrium van het stadhuis
o jongerennacht in poptempel Het
Paard van Troje
o jongerenworkshops van
Kunstbende
Zondag overdag 22-7
o podiumpresentaties op het
Spuiplein
o doorlopende programmering in het
atrium van het stadhuis
o presentatie jongerenworkshops van
Kunstbende op het Spuiplein.
De publieke belangstelling overtrof de
verwachtingen. Er was voor gekozen om
via de positionering van de twee podia en
een publiekstribune op het Spuiplein, de
enorme afmetingen van het plein enigszins
te verkleinen. Achteraf was dit wellicht niet
nodig geweest. Maar het heeft ongetwijfeld
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bijgedragen aan de intieme sfeer op het
plein, waar desalniettemin duizenden
bezoekers tegelijkertijd een plek konden
vinden. De atmosfeer op het plein was, niet
in het minst door de enthousiaste reacties
van het publiek op het gebodene, feestelijk
en saamhorig. Veelvuldig namen
Antilliaanse en Arubaanse bezoekers het
initiatief om tot spontane danspartijen over
te gaan, daarbij vaak gevolgd door
autochtone Nederlanders. Ook de reacties
van de artiesten waren onverdeeld positief
over de omstandigheden waaronder zij
optraden en over de publieksreacties.

4.2. Beveiliging
Voorzien was dat een grote publieke
opkomst hoge eisen aan de beveiliging zou
stellen. Het bezoek van een vertegenwoordiging van het Koninklijk Huis
versterkte de noodzaak van een goede
beveiliging. Daarom werd veel aandacht
besteed aan afstemming van het eigen
beveiligingsbedrijf met de lokale politie.
Politie en beveiligers waren ruim
vertegenwoordigd en in grote getale
zichtbaar aanwezig op het festivalterrein.
De afspraak was dat in geval van
calamiteiten de ingehuurde beveiliging op
het terrein de leiding zou nemen, terwijl
buiten het terrein de politie de leiding had.
Gedurende het festival werden niet meer
dan twee incidenten geregistreerd. Het ging
om individuen die elkaar agressief
benaderden, niet om groepen. Dankzij de
strikte afspraken tussen politie en
beveiliging werden beide incidenten binnen
luttele seconden opgelost.

4.3. Vervoersprobleem
Bij het vervoer van personen en materialen
hebben zich geen noemenswaardige
problemen voorgedaan, met één
uitzondering. De belangrijkste logistieke

Danzarte
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operatie was het vervoer van Antilliaanse
en Arubaanse delegaties vanaf de zes
eilanden naar Nederland en vice versa.
Door het korte tijdsbestek waarin
georganiseerd moest worden, kon niet
optimaal ingespeeld worden op beschikbare
vluchten. Veel vluchten waren al volgeboekt. Dit leidde ertoe dat de Arubaanse
jongeren van Kunstbende eerst naar
Curaçao moesten vliegen. Daar vandaan
zouden zij verder reizen naar Nederland,
samen met Grupo Serenada uit Curaçao.
Op Curaçao aangekomen bleek het
vliegtuig ernstige technische schade te
hebben opgelopen. De reparatie zou twee
dagen op zich laten wachten.
Oorspronkelijk was het de bedoeling dat de
vlucht op vrijdagochtend 20 juli in
Nederland zou arriveren. Dit werd
uiteindelijk zondagmiddag 22 juli, kort
voor het einde van het festival. Teatro Luna
Blou organiseerde op Curaçao onmiddellijk
een alternatief workshopprogramma voor
de gestrande jongeren. Uiteindelijk werden
de reizigers op zondag vanaf Schiphol
direct naar de festivallocatie gebracht en de
programmering werd zodanig aangepast dat
zowel de jongeren als Grupo Serenada nog
konden optreden. Beide groepen oogstten
bewondering door ondanks de druk van een
hectische reis optimaal te presteren.

4.4. Catering
Er werd catering verzorgd tijdens het
galaconcert in de Nieuwe Kerk en de
receptie. Maar grootschaliger was de
doorlopende catering voor het publiek op
het Spuiplein. Deze catering stond in het
teken van de Arubaanse en Antilliaanse
keuken. In de Caribische cultuur is eten
tijdens een festival belangrijk en de
kwaliteit steekt daarbij nauw. Ondanks het
uitgebreide aanbod van kleinschalige
cateraars bleek het niet eenvoudig een
cateraar te vinden die kon voldoen aan de
Nederlandse normen m.b.t. hygiëne en
veiligheid. Uiteindelijk werd in zee gegaan

11

met een van de grote en bekende
Caribische cateraars in Nederland.

Ricardo McDougal
presentatie Kunstbende
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5. Organisatie
5.1. Ontwerp-organisatiestructuur
Kroonjuwelen was, mede door de grote
hoeveelheid partners, een complex project.
In het totaal waren 22 partners direct
betrokken, elk met een eigen rol, dynamiek,
organisatiecultuur, opvattingen, wensen,
eisen en belangen.

gewerkt worden met een uitvoerend
producent, die op zijn beurt weer
werkzaamheden uitbesteedde aan
‘onderaannemers’ voor techniek,
podiumbouw, terreininrichting, etc. In grote
lijnen is dit model gehanteerd, zij het met
een aantal wijzigingen.

Grofweg waren drie groepen partners
betrokken:
a. subsidiënten
b. samenwerkingspartners
c. uitvoeringspartners
Voor de realisatie van Kroonjuwelen werd
een organisatiemodel ontworpen met daarin
de belangrijkste spelers.

De ministeries van OCW en BZK vormden
tezamen met de gemeente Den Haag de
belangrijkste financiers. SICA was
verantwoordelijk voor de uitvoering en trok
daartoe Arthur de Bussy aan als
festivaldirecteur. SICA c.q. de directeur
zou worden bijgestaan door een artistieke
beraadsgroep en een programmaraad. Op
de Antillen en Aruba zouden eilandelijke
uitvoeringsorganisaties worden ingericht
met steun van eilandelijke beraadsgroepen.
In Nederland zou voor de uitvoering
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5.2. Subsidiënten
Kroonjuwelen kende nog geen precedent.
Deze eerste editie moest nog geheel
ontwikkeld worden en de basis leggen voor
toekomstige edities. Er was de subsidiënten
dan ook veel aan gelegen om van de eerste
editie niet alleen een succes te maken, maar
ook de ontwikkeling van nabij te volgen en
waar nodig te sturen. Het ministerie van
OCW richtte daartoe een interdepartementaal overleg in waarvoor ook de ministeries
van BZK en VWS werden uitgenodigd.
Daarnaast maakten de gemeente Den Haag,
vertegenwoordigers van het Arubahuis en
het Antillenhuis en de voorzitter van de
artistieke beraadsgroep deel uit van dit
overleg.
De communicatie van het interdepartementaal overleg met SICA verliep merendeels
via de festivaldirecteur. Voor de artistieke
beraadsgroep gold hetzelfde. Door deze
constructie konden in Nederland korte
lijnen gehanteerd worden, waren de
subsidiënten voortdurend met elkaar in
gesprek en kon het aantal aanspreekpunten
voor de festivaldirecteur beperkt blijven.

Partners

Opdrachtgevers/financiers

Samenwerkingspartners/financiers

1. Ministerie OCW

5. Ministerie Aruba

2. Ministerie BZK

6. Ministerie Antillen

3. Gemeente Den Haag

7. Eilandelijke overheden AN

4. SICA

8. Koninkrijksspelen Jeugd

Overige financiers/sponsors
9. FAPK

Kroonjuwelen

10. Fonds 1818 (Kunstbende)
11. VSB-Fonds

projectorganisatie

12. Aruba Tourist Authority
13. Rotary Cur. (Kunstbende)

Uitvoeringspartners
14. Cultuurfabriek
14-I. Praaning & Roekens
14-Ia Onderaannemers:
- podiumbouw
- techniek
- beveiliging
- etc.
14-II. M-project
14-IIa Onderaannemers:
- grafisch ontwerp
- distributie
- assistentie (SICA)
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15. SICA
16. Filmhuis Den Haag
17. Urban Myth
18. Paard van Troje
19. Kunstbende/Teatro Luna Blou
20. Evite
21. Antillenhuis
22. Arubahuis

5.3. Samenwerkingspartners
De festivaldirecteur hield daarnaast
veelvuldig direct contact met de
verantwoordelijk ambtenaar van het
ministerie van OCW. Deze contacten
verliepen bijzonder efficiënt en snel,
hetgeen er zeker toe heeft bijgedragen dat
aan de complexiteit het hoofd geboden kon
worden. Intussen koos SICA ervoor de
ontwikkelingen op afstand te volgen. De
taken waren belegd en nog een actieve
speler zou de zaken alleen maar
compliceren.
Het doel van de artistieke beraadsgroep was
om te adviseren over de programmering,
netwerken beschikbaar te stellen en bij te
dragen aan de beraadslagingen met de
Antillen en Aruba. Naast de onafhankelijk
voorzitter maakten een vertegenwoordiger
van Aruba, van de Nederlandse Antillen
(de directeur Antillen) en van Nederland
deel uit van deze beraadsgroep. In een
politiek nauw verweven project als
Kroonjuwelen, is veelvuldig overleg op
politiek niveau noodzakelijk. De
beraadsgroep vervulde daarin een
belangrijke rol, o.a. door het proces op
gezette tijden van de juiste smeerolie te
voorzien. Daarnaast werden via de
artistieke beraadsgroep waardevolle
artistieke en organisatorische adviezen
verkregen en werden netwerken ontsloten.
Geen van de eilanden richtte een
eilandelijke beraadgroep in, zoals in het
oorspronkelijke model werd voorgesteld.
Ook werd afgezien van een programmaraad.
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5.3.1. Antilliaanse en Arubaanse delegaties
Met Aruba en de Antillen werd nauw
samengewerkt. De eilanden stelden
culturele delegaties samen die zich tijdens
kroonjuwelen presenteerden. In principe
waren de eilanden vrij in hun keuze maar er
was overleg om tot een goed programma te
komen. De festivaldirecteur behield ruimte
om in te grijpen wanneer de algehele
programmering door de keuze van de
eilanden onevenwichtig zou dreigen te
worden. Het viel immers niet uit te sluiten
dat de eilanden min of meer overeenkomstige keuzes zouden maken waardoor
bijvoorbeeld een te sterk accent op een
kunstdiscipline zou komen te liggen. Van
deze ruimte hoefde geen gebruik gemaakt
te worden.
Op Aruba werd de lokale coördinatie in
eerste instantie ondergebracht bij de
adjunct-directeur van het Cas di Cultura.
Later zou deze taak worden overgenomen
door een beleidsadviseur van de overheid.
De Antilliaanse overheid stelde een extern
artistiek directeur aan die tot taak had de
bijdrage van de Antilliaanse eilanden te
coördineren. De bedoeling was dat de
Antilliaanse directeur vanuit de landelijke
overheid de lokale uitvoeringsorganisaties
op de eilanden zou ondersteunen en
faciliteren. De taak was omvangrijk en
divers. Maar ook vatte de directeur haar
taak meer op als een regietaak dan als een
faciliterende. De Antilliaanse overheid
besloot in eerste instantie om ambtelijke
ondersteuning toe te voegen en tot een
sterkere sturing door de directeur Cultuur &
Onderwijs. Later werd de directiefunctie
opgeheven. Vanaf dat moment
communiceerde de festivaldirecteur direct
met de lokale overheden of de eilandelijke
coördinatoren en met de directeur a.i. en de
ondersteunend ambtenaar.

Izaline Calister

16
16

5.3.3. Kunstbende
Kunstbende organiseert sinds achttien jaar
in Nederland een kunstwedstrijd voor
jongeren. In regionale voorrondes worden
jongeren uitgedaagd om hun eigen kunst te
tonen. De winnaars van de voorrondes
presenteren zich tijdens een landelijke
finale in een toonaangevend theater. Onder
de titel Move your Art organiseerde
Kunstbende in het kader van Kroonjuwelen
een programma op Aruba en Curaçao.
Daarbij werden samenwerkingsrelaties
aangegaan met resp. Cas di Cultura en
Teatro Luna Blou. De winnaars werden
uitgenodigd om naar Nederland komen om
samen met jongeren uit Den Haag een
workshopprogramma te volgen. Bekende
Nederlandse artiesten leidden de
workshops. De resultaten werden
gepresenteerd in het programma van
Kroonjuwelen.

5.3.6. Stroom
De Haagse Centrum voor Beeldende Kunst
Stroom ontwikkelende op initiatief van de
Mondriaan Stichting, en samen met het
Instituto Buena Bista (Curaçao) en de
stichting ArteSwa (Nederland/Curaçao) een
vijfdaagse workshop en een
eindpresentatie. Met ruim 200 jonge
deelnemers werd onder de titel ‘NAbeeld
Willem II' een hedendaags ruiterstandbeeld
gerealiseerd. Dit standbeeld werd op 27 juli
naar het Haags Historisch Museum
verplaatst. Het zag er lang naar uit dat
Stroom geen activiteiten zou ontplooien.
Uiteindelijk bleek inhoudelijke of
organisatorische samenwerking met
Kroonjuwelen helaas niet meer tot de
mogelijkheden te behoren. Wel is in radiointerviews etc. verwezen naar de
activiteiten van Stroom.

5.3.4. Filmhuis Den Haag
Het Filmhuis verzorgde de redactie en
productie van een DVD met beelden uit
oude Polygoon-journaals. Het ging om
delen uit oude nieuwsuitzendingen en
documentaires die Aruba en de Antillen
betreffen. Het filmhuis putte uit de
archieven van Nederlands Instituut voor
Beeld & Geluid. Een DVD met 90 minuten
materiaal werd non-stop vertoond in het
Atrium van het stadhuis van Den Haag.

5.4. Uitvoeringspartners
Voor de realisatie werd in Nederland een
uitvoerend producent aangetrokken in de
vorm van Cultuurfabriek. Cultuurfabriek
was de ‘hoofdaannemer’ voor de realisatie
van de programmering, de productie, de
techniek en de publiciteit. Cultuurfabriek
delegeerde een groot deel van de dagelijkse
werkzaamheden aan onderaannemers. Zo
verzorgde Praaning & Roekens een deel
van de programmering en gehele productie.
Op hun beurt huurden deze
onderaannemers gespecialiseerde bedrijven
in voor diverse onderdelen zoals
podiumbouw, licht en geluid, beveiliging,
etc. M-project werd ingehuurd voor de
publiciteit en PR en werd daarbij
ondersteund door medewerkers van
Cultuurfabriek. Daarnaast verleende SICA
ondersteuning in de vorm van een
projectmedewerker en werd later tevens
bijgedragen aan de publiciteit.

5.3.5. Urban Myth
Utban Myth nam de conceptontwikkeling,
productie en presentatie van de
Koninkrijksquiz voor haar rekening. Op
speelse wijze werd in een interactieve quiz
door publiek en prominenten dieper
ingegaan op tal van aspecten die de
geschiedenis, de onderlinge relaties en
andere wetenswaardigheden m.b.t. het
koninkrijk betreffen. De quiz werd op
zaterdag en zondag gepresenteerd in het
atrium van het stadhuis van Den Haag.
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Belangrijkste publicitaire uitingen

MEDIUM

AANTAL VERSPREIDING

programmaboek

20.000

Amsterdam: cafés, culturele instellingen
Rotterdam: cafés, culturele instellingen, op de Binnenweg, Delfshaven,
Kruiskade, Schiedam, Rotterdam-Zuid Beierlandselaan, Hillevliet
Den Haag

flyer A6

10.000

Den Haag: strand
North Sea Jazz Festival

flyer A5 literair
programma

5.000

Den Haag: geflyerd bij boekwinkels en bibliotheek

affiche A0

260

Den Haag
op/bij Spuiplein

affiche A2 festival

750

Den Haag: strand, frames in cafés, partnerorganisaties, winkelstraten

advertentie NL70

1

4 en 18 juli

advertentie
AD/Haagsche Courant

1

19 juli

advertentie Den Haag
Centraal

1

20 juli

webadressen

170

aan Antillenhuis, Arubahuis, VVV, koepelorganisaties,
Antillengemeenten, etc.

versturen flyers/affiches
persberichten

4

naar ca. 2000 agenda´s, dagbladen, hah-bladen, etc.

websites

ca. 20

banner/link laten plaatsen

bewonersbrief

1000

met 1000 flyers

website

1

ca. drie weken voor evenement online

radio-uitzendingen

11

o.a. Tros Paradise Radio, AVS, Wereldomroep,
lokale radio Den Haag, TeleCuraçao

materialen op plein

18
18

2 x benaderd (gebeld, ge-emaild)

vlaggen, wingdoeken, backdrops, tribunematerialen, polsbandjes

6. Marketing & publiciteit
Voor de marketing en publiciteit werd het
beoogde publiek onderscheiden in drie
doelgroepen:
o
o
o

Arubaanse en Antilliaanse
gemeenschap in Nederland
autochtone Nederlanders
buitenlandse toeristen.

De Arubaanse en Antilliaanse gemeenschap
werd benaderd via landelijke
koepelorganisaties en via lokale
organisaties in de 21 zogenoemde
Antillengemeenten die Nederland rijk is.
Hierbij werd steun verkregen van het
Antillenhuis, dat mede namens het
Arubahuis de distributie van promotiematerialen verzorgde. Ook op de Antillen
gerichte lokale omroepen en de
Wereldomroep speelden een belangrijk in
het bereiken van deze doelgroep.
Autochtone Nederlanders werden benaderd
via de gebruikelijke media en in de regio
Den Haag ook via actieve flyercampagnes.
In meer bescheiden mate werd geflyerd in
Rotterdam en Amsterdam. Voorts werden
de gebruikelijke postercampagnes in de
openbare ruimte en binnen cafés, culturele
instellingen, etc. uitgevoerd.
Voor buitenlandse toeristen werd actief
geflyerd op toeristische locaties in Den
Haag, met name bij de Scheveningse
stranden. Hierbij werd aangesloten op
andere activiteiten zoals het Salsafestival
dat kort voor Kroonjuwelen georganiseerd
werd. Er werden duizenden flyers verspreid
maar door het slechte weer was het aantal
toeristen geringer dan gebruikelijk is.
Gezien het publieksbereik mag de
marketing succesvol genoemd worden.
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Toch was het niet eenvoudig een effectieve
marketingstrategie te vinden. In feite
omvatte de doelstelling van het project
twee elementen. Enerzijds ging het om
versterking van de banden binnen het
koninkrijk - waarmee het gehele Koninkrijk
bereikt moest worden - en anderzijds ging
het om versterking van de beeldvorming
van de Antillen en Aruba in Nederland. Het
laatste impliceert het werven van een
autochtoon Nederlands publiek om hen te
confronteren met de Antilliaans/Arubaanse
cultuur. Voor de marketingmanager
betekende dit het vinden van verschillende
oplossingen binnen een beperkt budget.
Gezien de samenstelling van het publiek
lijkt vooral de eerste opzet geslaagd. Er was
veel publiek, zowel Nederlands als
Caribisch, hoewel de laatste in de
meerderheid waren.
Het bereiken van buitenlandse toeristen waarmee Kroonjuwelen ook een vorm van
Holland promotion zou zijn - lijkt niet
bijzonder goed gelukt. Er is geen
onderzoek naar gedaan, maar de indruk
bestaat dat weinig toeristen, anders dan
toevallige passanten, bereikt zijn. Achteraf
moet ook geconcludeerd worden dat deze
doelstelling wellicht een weinig gelukkige
was. Wanneer een festival als
Kroonjuwelen onderdeel moet uitmaken
van Holland-promotion (of Haagse citypromotion) is een internationale branding
vereist. Het festival zou onder de aandacht
gebracht moeten worden van bijvoorbeeld
luchtvaartmaatschappijen en het
Nederlands Bureau voor Toerisme. En een
internationale branding vereist in elk geval
een internationale, bijvoorbeeld Engelse,
naam.

7. Duurzaamheid
7.1. Bestuurlijk
Het ligt in de bedoeling om Kroonjuwelen
om de twee jaar te organiseren, telkens op
een andere locatie binnen het koninkrijk. In
2009 zal Kroonjuwelen naar verwachting
plaatsvinden op Aruba.
Deze eerste editie, grootschalig van opzet,
vormde een in het oog springend
momentum en werd op hoog politiek
niveau gedragen. Ruim 400 bestuurders en
andere notabelen zoals ministers,
staatssecretarissen, gedeputeerden en
vertegenwoordigers van de lokale
overheden uit de Antillen, Aruba en
Nederland waren aanwezig. Voor hen was
een besloten galaconcert in de Nieuwe
Kerk georganiseerd met voldoende
gelegenheid om elkaar te ontmoeten en
informeel te spreken. Er werden enthousiast
eerste ideeën uitgewisseld over versterking
van wederzijdse culturele betrekkingen.
Ruim zes maanden later is voor zover wij
kunnen constateren de aandacht voor
culturele betrekkingen niet verdampt. In
Nederland is zowel op ministerieel niveau
als bij uitvoeringsorganisaties veel
enthousiasme om de culturele relaties met
de overzeese delen van het koninkrijk te
intensiveren. Veelvuldig worden wij gebeld
door Nederlandse organisaties die de
Antillen en Aruba in het vizier hebben voor
projecten. Het lijkt een hot item. En vanuit
de Antillen en Aruba komen regelmatig
berichten over hun culturele ambities..
7.2. Artistieke spin-off
In het besef dat de voorbereidingstijd
bijzonder kort was en weinig ruimte bood
om extra dimensies aan de programmering
toe te voegen, is toch geprobeerd om enkele
bijzondere combinaties te bewerkstelligen.
Waar veel festivals volstaan met het

20

contracteren van al dan niet bekende acts en dat is vaak al een ingewikkelde
logistieke operatie - is getracht om de
doelstelling van Kroonjuwelen, nl.
versterken van de banden binnen het
koninkrijk, ook vorm te geven door nieuwe
combinaties van artiesten, bij voorkeur
maar niet persé uit verschillende delen van
het koninkrijk, te organiseren. Zo werd het
galaconcert op 20 juli verzorgd door Tania
Kross (Curaçao), Esther Steenbergen
(Nederland) en Marlon Titre (Aruba). Naar
aanleiding van Kroonjuwelen spraken zij
uit om in de toekomst als trio meerdere
concerten te willen verzorgen. In Het Paard
van Troje trad zanger Ziggi (St. Eustatius)
op met de Nederlandse Happen So Massive
en Amo-Lab.
Op Bonaire werd voor Kroonjuwelen een
aantal bekende lokale musici en dansers
samengebracht. Dit nieuwe ensemble
presenteerde zich onder de naam Wakan.
Speciaal voor het festival hebben zij een
programma samengesteld dat door het
publiek enthousiast werd ontvangen.
Wakan zal in de toekomst blijven
samenwerken: Kroonjuwelen heeft voor
Bonaire een nieuw ensemble opgeleverd.
Zangeres La-Vaune Henry is op Sint
Maarten een bekende naam maar zij treedt
niet veel op. Reden is het gebrek aan
serieuze podia. Artiesten op Sint Maarten
zijn veelal aangewezen op de podia van
hotels en clubs die zich richten op het
vermaken van toeristen. La-Vaune Henry
kiest niet voor dergelijke podia.
Tanny and the Boys is de langst bestaande
band van de Nederlandse Antillen. Hun
reputatie reikt van de Antillen tot ver in het
buitenland. De leden zijn musici die al
jarenlang de muzikale cultuur van Sint
Maarten promoten, in leeftijd variërend van

eind 60 tot 86 jaar. Voor een relatief jonge
artieste als La-Vaune zijn de leden van
Tanny and the Boys iconen die niet
gemakkelijk benaderbaar zijn. Door
Kroonjuwelen kwam het contact tot stand
en La-Vaune en Tanny and the Boys
verzorgdentijden Kroonjuwelen optredens
die veel respect afgedwongen. Ze hebben
daarna al meer optredens verzorgd en
zullen in de toekomst vaker samen optreden
en hun repertoire uitbreiden.

9. Cultuurverschillen &
omgevingsdynamiek
Dat de verschillen in cultuur tussen de
Arubaanse, Antilliaanse en de Nederlandse
gemeenschap groot zijn, behoeft geen
betoog. Dat geldt ook voor de organisatiecultuur. Maar ook tussen cultuur- en
sportorganisatoren bestaan cultuurverschillen. Binnen de context van deze
rapportage beperken wij ons tot enkele
punten die gedurende het project sterk naar
voren kwamen.
In Nederland is in de afgelopen decennia
steeds sterker een scheiding aangebracht
tussen beleid en uitvoering.
Kerntakendiscussies hebben ertoe geleid
dat zowel de nationale overheid als lokale
overheden zich vooral concentreren op
beleidsontwikkeling en de uitvoering van
wettelijke taken. In de kunsten betekent dit
dat de scheiding tussen overheidstaken en
uitvoerend werk sterk is verankerd. De
overheid ontwikkelt beleid en besteedt via
subsidie-instrumenten, aanbestedingen en
opdrachten de uitvoering uit aan
gespecialiseerde kunstinstellingen,
kunstenaars en organisatoren. Het
Thorbecke-principe, dat stelt dat politiek en
overheid zich verre houden van de inhoud
van de kunsten, versterkt dit nog eens. Dit
is dit een helder systeem dat recht doet aan
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de competenties die binnen de
verschillende organisaties verwacht mogen
worden. Maar in de praktijk van
Kroonjuwelen bleek echter dat bij een
project dat zozeer van belang geacht wordt
door de overheid, die overheid soms de
neiging heeft om in details van de
uitvoering te treden. Over het algemeen
leidde dit tot waardevolle versterking en
ondersteuning van het project maar op
sommige momenten doorkruiste dit het
natuurlijk verloop van de uitvoering. Dit
was met name het geval bij gevoelige
onderdelen zoals het bezoek van het
Koninklijk Huis. Onder andere bracht dit
bezoek met zich mee dat de Rijksvoorlichtingsdienst in beeld kwam. Deze dienst
neemt het voortouw en maakt als eerste
publiciteit. Dit heeft er toe geleid dat de
toch al krappe publiciteitsplanning enige
tijd moest worden uitgesteld. En ook op
andere onderdelen werden uitvoerende
werkzaamheden wel eens doorkruist.
In het Caribisch gebied is de scheiding
tussen beleid en uitvoering (nog) niet
vanzelfsprekend. De eilanden die een
kunstbeleid hebben, maken daarin soms een
helder onderscheid tussen beleidsmatige en
uitvoerende taken, maar het is niet
ongebruikelijk dat overheden in de praktijk
zelf uitvoerende taken ter hand nemen. En
de kunstinstellingen zijn, anders dan in
Nederland, overwegend publiekrechtelijk
georganiseerd. In het beeld van scheiding
van beleid en uitvoering paste de keuze van
de Antilliaanse overheid om voor de
directievoering van de Antilliaanse
delegaties een extern directeur uit de
kunstwereld aan te trekken.
Wat betreft de omgevingsdynamiek speelt
schaalgrootte een rol. Tijdens de
voorbereidingen voor Kroonjuwelen
vonden op de Antillen verkiezingen plaats.
Een dergelijke belangrijke gebeurtenis trekt
een sterke wissel op de capaciteit van het
politieke en ambtelijke apparaat. Het was

Openingsceremonie
Spuiplein
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duidelijk dat in de aanloop tot de
verkiezingen minder ruimte was om zich
bezig te houden met de voorbereidingen
van Kroonjuwelen. Na de verkiezingen
hadden vaak nieuwe politici de plaats van
de oude ingenomen. De informatie die aan
gedeputeerden was verstrekt moest
opnieuw worden gegeven en zij moesten
zich opnieuw in de materie verdiepen.
Een cultureel verschijnsel dat de gehele
samenleving wekenlang beïnvloedt, is
carnaval. Het is het belangrijkste culturele
evenementen op de Antillen en speelt zich
af in de eerste maanden van het jaar. Vanaf
de Kerst tot, afhankelijk van de jaarlijkse
planning, februari of maart is weinig ruimte
voor andere zaken. Hoewel in december
2005 het eerste werkbezoek aan de Antillen
en Aruba werd afgelegd, en de eerste
informatie werd toegestuurd, konden de
voorbereidingen voor Kroonjuwelen
daardoor pas in maart krachtig ter hand
genomen worden.
Andere cultuurverschillen dan hierboven
geschetst, schuilen vanzelfsprekend in
factoren zoals verschillen in volksaard,
schaalgrootte, geschiedenis, klimaat, het
eilandelijk karakter en zo meer. In het
kader van dit projectverslag voert het te ver
om daar uitvoerig op in te gaan.
Een geheel ander verschil m.b.t.
organisatiecultuur kwam naar voren in de
samenwerking met de Koninkrijkspelen
voor de Jeugd. Het organiseren van een
sportevenement stelt andere eisen dan
cultuurproductie. In beide sectoren heerst
dan ook een andere organisatiecultuur. Bij
sport is sprake van uniforme en veelal
internationaal geldende regels: regels van
het spel, regels ten aanzien van doping of
regels met betrekking tot accommodaties.
Hierdoor is het mogelijk om tevoren
gedetailleerd te plannen. Bij het produceren
van cultuur moeten de regels elke keer
weer bepaald worden. Kunstenaars worden
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op grond van hun bewezen of vermoedelijke kwaliteiten gecontracteerd om
vervolgens het culturele eindproduct te
gaan ontwerpen en produceren. Daarbij
wordt gaandeweg het creatieve proces
ontwikkeld, aangevuld en uitgewerkt. Dit
vergt van de organiserende instelling een
andere attitude. Planning van tevoren is
minder goed mogelijk en vertrouwen in het
vakmanschap van de kunstenaar is
belangrijk. In de samenwerking met de
Koninkrijkspelen voor de Jeugd heeft het
enige tijd geduurd voordat dit verschil in
planbaarheid geen rol van betekenis meer
speelde.
De Koninkrijkspelen voor de Jeugd werden
georganiseerd door de Haagse Academie
voor Lichamelijke Opvoeding (HALO). De
HALO betrok studenten in de organisatie
en beschouwde dit als een onderdeel van
het leerproces. Kroonjuwelen werkte
uitsluitend met professionele medewerkers.
Dit leidde ook tot verschillen in
organisatiecultuur die overbrugd moesten
worden.
In een project dat zo onder tijdsdruk staat
als Kroonjuwelen, lossen dergelijke
verschillen in organisatiecultuur zich niet
gemakkelijk op. Zoiets kost tijd. In de
toekomst is meer tijd beschikbaar en zou
meer synergievoordeel gehaald kunnen
worden uit samenwerking, mits de
samenwerkingspartners een open attitude
hebben t.a.v. de verschillen in werkwijze in
de afzonderlijke disciplines.

10. Tenslotte

10.1. Commitment
In de voorbereiding naar Kroonjuwelen
moesten soms serieuze problemen worden
opgelost. Problemen die dankzij de inzet
van velen op de Antillen, Aruba en in
Nederland het hoofd geboden kon worden.
Een ieder was ervan overtuigd dat de eerste
editie van Kroonjuwelen iets bijzonders
moest opleveren dat zou bijdragen aan
wederzijds begrip en waardering. Zoals zo
vaak bleek ook nu weer dat cultuurverschillen eigenlijk niet zo’n belangrijke
rol spelen als voldoende commitment
bestaat om gezamenlijk een resultaat te
bereiken. Als het vaarwater onrustig was,
ging de aandacht er vrijwel steeds naar uit
om in gezamenlijkheid oplossingen te
vinden. Misschien hebben de cultuurverschillen daar juist in positieve zin toe
bijgedragen. Want problemen werden niet
eendimensionaal, maar vanuit verschillende
invalshoeken benaderd. En dat levert betere
oplossingen op.

10.2. Aanbevelingen
Zoals gezegd ligt het in de bedoeling om
elke twee jaar Koninkrijksspelen Cultuur te
organiseren. Op dit moment buigt het
ministerie van OCW zich over de wijze
waarop dat mogelijk is. Op basis van de
eerste ervaringen formuleren wij hieronder
enkele aanbevelingen voor de toekomst.
10.2.1 Culturele betrekkingen
Met Kroonjuwelen werd een sterk
momentum voor cultuur gecreëerd. De
vele aanwezige politici en ambtelijke
vertegenwoordigers bespraken bij hun
informele ontmoetingen de culturele
toekomst van het koninkrijk. Voor het
eerst sinds lange tijd stonden wederzijdse
culturele betrekkingen hoog op de
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agenda. Het is te overwegen om
toekomstige edities van Kroonjuwelen
aan te wenden voor meer formele
besprekingen op overheidsniveau over
culturele betrekkingen, bijvoorbeeld in de
vorm van een cultuurdebat of
cultuurcongres.
10.2.2. Vlammend en langlopend
Een festival is per definitie een kort en
een intensief project, een project met een
begin en een einde. Een festival vangt
gemakkelijk de aandacht maar raakt ook
weer snel vergeten. Het valt te
overwegen om behalve een festival
waarmee een sterk momentum wordt
gevormd, ook tweejarige programma's te
organiseren met meer impact op de lange
termijn. Dergelijke programma's zijn
wellicht minder zichtbaar, ze kunnen wel
structureel bijdragen aan culturele
ontwikkeling. De resultaten van deze
programma's kunnen tijdens de festivals
gepresenteerd worden.
10.2.3. Platform Cultuur
Naar aanleiding van Kroonjuwelen heeft
een aantal Nederlandse organisaties
gereageerd, vooral op het terrein van
jeugd en cultuur. Zij willen programma’s
starten op Aruba en/of de Antillen.
Onderdeel van een tweejarig cultureel
programma zou een platform kunnen zijn
waarin vraag en aanbod samenkomen en
waarin culturele organisaties tot
onderlinge afstemming geraken.
Bijvoorbeeld door de programma's van
Nederlandse organisaties af te stemmen
op langlopende programma's op de
Antillen en Aruba. Zo staat het vak CAV
in het onderwijs nog in de kinderschoenen. In onderlinge dialoog kunnen
de Nederlandse organisaties met hun
projecten bijdragen aan de ontwikkeling
van CAV. En zo zijn er ongetwijfeld
meer langlopende programma's waarop
aangesloten kan worden.

10.2.4. Organisatie
De eilanden van de Nederlandse Antillen
en Aruba hebben zeer uiteenlopende
culturele infrastructuren. Sommige
eilanden hebben culturele organisaties,
zowel privaat- als publiekrechtelijke, bij
andere heeft de overheid het voortouw en
soms is cultuur een vrijwel onontgonnen
gebied. De mogelijkheden om op
wisselende plaatsen binnen het koninkrijk
succesvolle culturele spelen te
organiseren, lopen dan ook sterk uiteen.
Bestuurlijke en organisatorische
constructies moeten hiermee rekening
houden. Daarom lijkt het aanbevelenswaardig om een organisatie in te richten
die in bestuurlijke zin verantwoordelijk is
voor de realisatie. In deze organisatie
zouden alle delen van het koninkrijk
vertegenwoordigd moeten zijn. Deze
organisatie bepaalt wie op welke wijze de
organisatie ter hand neemt.
Voor Kroonjuwelen werd een stichting
opgericht met als doelstelling "het
financieel ondersteunen van een
tweejaarlijks te organiseren festival onder
de naam: "koninkrijkspelen cultuur”
alsmede het bevorderen en mogelijk
maken van culturele activiteiten in het
Koninkrijk der Nederlanden dan wel
samenhangend met het Koninkrijk."
Bijzonder aan de stichting is dat de
zittingstermijn van de bestuurders twee
jaar bedraagt. Hiermee wordt het
mogelijk de bestuurssamenstelling voor
elke editie af te stemmen op het
organiserende deel van het koninkrijk en
kunnen locatiespecifieke eisen ingevuld
worden zonder dat de continuïteit in het
bestuur te zeer geweld wordt aangedaan.

10.3. Tot besluit
De overheid nam het initiatief voor
Kroonjuwelen. Op de vooravond van
nieuwe staatkundige verhoudingen is zo 'n
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initiatief belangrijk, maar ook daarna. Het
gaat erom de dialoog levend te houden. Die
dialoog dreigt meer dan eens vast te lopen.
Het is een dialoog die in de openbaarheid
vooral op politiek niveau gevoerd wordt
maar ook leeft onder de bevolking. Een
tweede natuur van politici is om
voortdurend het electoraat voor ogen te
houden. De opvattingen van de kiezer
spelen dus door in het politieke discours.
Wanneer onkunde, cultuurverschillen en
vooringenomenheid de mening van de
bevolking bepaalt, zal die toon doorklinken
in de standpunten van politieke partijen.
Daarom is het van belang dat informatie
uitgewisseld wordt, cultuurverschillen
overbrugd worden en een open en
respectvolle uitwisseling plaatsvindt.
Cultuur en sport zijn dé instrumenten om
culturele verschillen te overbruggen. In het
geval van Kroonjuwelen niet alleen voor de
deelnemers en het publiek, maar
uiteindelijk ook voor de politiek.
Naar het zich nu laat aanzien zullen de
BES- eilanden eind 2008 worden
omgevormd tot een soort gemeenten van
Nederland. Curaçao en Sint Maarten
streven naar een status aparte, vergelijkbaar
met die van Aruba. Op dit moment gaan
ont- en invlechtingsprocessen gepaard met
tumultueuze discussies en veel aandacht
van de media. Na 2008 zal nog veel te doen
zijn voordat de nieuwe staatkundige
verhoudingen in alle opzichten
geïmplementeerd zijn. De discussies en de
media-aandacht zullen voorlopig nog wel
doorgaan. En als die verstomd zijn, is er
nog volop werk aan de winkel voordat de
onderdelen van het koninkrijk elkaar
volledig begrijpen en waarderen en in de
nieuwe setting kunnen werken aan de
toekomst. Toekomstige edities van de
Koninkrijkspelen Cultuur kunnen helpen
bij het creëren van de juiste atmosfeer om
gezamenlijk die toekomst in te gaan.

11. Betrokken personen &
organisaties

Directie: Arthur le Cosquino de Bussy, De
Bussy Consult
Projectmedewerker: Maite Garcia Lechner,
SICA
Producent: Cultuurfabriek
Productie & programmering: Praaning &
Roekens
Artistieke leiding opening: Titia
Bouwmeester
Promotie & publiciteit: Cultuurfabriek en
Marja Smits, M-Project
Vormgeving en website: overburen
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Met dank aan:
Dutch Fashion Foundation
Filmhuis Den Haag
Koninkrijkspelen voor de Jeugd 2007
Kunstbende / Marjolein Rietveld
Ministerie van VWS
Paard van Troje / Jeroen v.d. Wiel
S4 Foundation / Linda Richardson
Stichting 160 / Sophie Cerutti
Teatro Luna Blou / Norman de Palm, Dana
Kibbelaar
Urban Myth / Jörgen Tjon a Fong
Winternachten / Ton v.d. Langkruis
Rotary Curaçao
Peter de Ruiter
Aruba Tourism Authority
Barbara Martijn, Diana Blok
Eric Meijer
Guus Dutrieux
Izaline Calister
Jacques Visser
Anthony Begina
Geraldine Gaari
Jermain Lobato
Kathy Joe
Leonie Nicolaas
Marije Berkhouwer
Nuris Baris Dabian
Onno Koerten
Ronnie Caprilles
Saron Petronilia
Suzy Maduro
financiers en vrijwilligers.
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