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    Niet hedendaags, maar tijdloos 
          
 
          
         Groningen 5 juli 2020 
 
 
Aan Gemeente en Provincie Groningen 
 
 
Betreft: Reactie op advies Kunstraad t.a.v. Luthers Bach Ensemble 
 
 
Het advies van de Kunstraad kenmerkt zich door tegenstrijdigheid. Er is lof voor de kwaliteit van de 
muziek van het LBE en de gestage professionalisering van de organisatie, maar het eindoordeel is een 
B-status. Dat is gezien de groeiende weerklank die het LBE verwerft bij het publiek en bij de 
landelijke grootheden in de barokmuziek buitengewoon teleurstellend. 
De beoordeling waarop het advies van de Kunstraad gebaseerd is, vertoont helaas ernstige 
tekortkomingen. We hebben de indruk dat niet alle aangeleverde teksten zijn meegenomen in de 
beschouwing en het oordeel daardoor feitelijke onjuistheden bevat. Op de volgende pagina’s vindt u 
onze argumentatie.  
 
Wij hopen dat Gemeente en Provincie Groningen mede willen waarborgen dat de bevolking van stad 
en ommeland barokconcerten van internationaal niveau kan bijwonen van een ensemble, waarvan 
de artistieke kern geworteld is in Groningen. Een meerjarensubsidie van de eigen regio is daarbij van 
groot belang, niet alleen in financiële zin, maar ook als blijk van erkenning. Landelijke en private 
fondsen nemen dat altijd mee in hun beoordeling.  
We willen benadrukken dat voor het Luthers Bach Ensemble de absolute hoogte van het bedrag van 
minder gewicht is dan het feit dat er een vaste subsidie wordt verstrekt. 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 

 
 
Ton Kee 
Voorzitter Luthers Bach Ensemble 
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1. Positionering 
De stelling: “Vanwege het ruime aanbod aan (ook zeer vernieuwende) oude muziek ensembles die de 
stad en provincie aandoen is het onderscheidend vermogen van het Luthers Bach Ensemble … tamelijk 
beperkt” is feitelijk onjuist. 
Er is in Groningen geen ruim aanbod van oude muziek ensembles die vernieuwender zijn dan het 
LBE. Het grootste aanbod door ensembles van buiten Groningen wordt verzorgd door de 
Nederlandse Bachvereniging, The Bach Choir & Orchestra of the Netherlands en de Nieuwe 
Philharmonie Utrecht. Daarnaast zijn er af en toe nog buitenlandse ensembles van naam zoals het 
Monteverdi Choir and Orchestra of de Akademie für alte Musik.  Het enige ensemble dat er uit 
springt door zijn cross-overs met muziek uit andere tradities is Holland Baroque, maar dat heeft dan 
ook jaarlijks twintig keer zoveel overheidssubsidie als het LBE. Voor de andere ensembles geldt dat 
hun uitvoeringen heel traditioneel zijn, zowel qua muziekkeuze als qua vormgeving. Vergeleken 
daarmee is het LBE met zijn scenische uitvoeringen van Bachs passionen revolutionair te noemen. 
Ook door de nieuwe continuo-bezetting met groot orgel, inmiddels een voorzichtige Europese trend, 
is het LBE in Nederland een voorloper. Daar komt nog bij dat de variëteit in repertoire bij het LBE 
veel groter is dan bij de meeste van deze ensembles. Alleen de Nederlandse Bach Vereniging heeft 
het gehele jaar gezien een zelfde variatie in aanbod, maar komt in Groningen vrijwel alleen met het 
ijzeren barokrepertoire. Datzelfde geldt voor BC&CN en de NPU. 
 

2. Artistiek-inhoudelijke kwaliteit van de activiteiten  
Nadat is vastgesteld dat de artistieke kwaliteit “goed en stabiel” is, eindigt deze paragraaf als volgt: 
“De Kunstraad mist in het voorliggende plan echter een toekomstbestendige, originele en 
vernieuwende artistiek-inhoudelijke visie, gericht op dialoog en verbinding met deze nieuwe 
publieksgroepen.” Dit negatieve oordeel gaat voorbij aan het inhoudelijke plan waarin juist een 
aantal voor Nederland nogal unieke projecten, waaronder scenische uitvoeringen, worden 
geformuleerd, met daarbij een uitgebreide tekst over “organisatie, marketing en publiek”. Daarin 
staat precies aangegeven hoe het LBE omgaat met zijn bezoekers: “De opgave die het LBE zich stelt, 
is om aan de nieuwe generaties de grote expressieve en emotionele kracht van de barokmuziek te 
presenteren in nieuwe aansprekende vormen”.  
 

3. Professionele kwaliteit 
De tekst over de professionele kwaliteit stelt: “Opvallend is dat de begroting voor de periode 2021-
2024 substantieel hoger is dan de realisatie 2018”. Wij willen erop wijzen dat daarvoor heldere 
argumenten worden gegeven in het meegestuurde beleidsplan. Het gaat om de volgende zaken. De 
begroting komt hoger uit omdat het LBE een betaald zakelijk leider aan heeft kunnen stellen dankzij 
gelden uit het Beringer Hazewinkelfonds. Daarnaast is het beleidsplan gebaseerd op de verwachting 
dat er beduidend hogere subsidies zullen worden verstrekt door de overheden; subsidies die meer 
concerten op grotere podia mogelijk maken en die dus leiden tot meer publiek en meer omzet.  
 
De tekst stelt: “Zeer positief is het aandeel eigen inkomsten: de recettes en concertverkoop vormen 
een aanzienlijk deel van de baten. De organisatie geeft geen blijk van een strategie bij tegenvallende 
inkomsten of prijsstrategieën, behalve kortingen voor jongere bezoekers. Daarmee heeft de 
Kunstraad onvoldoende zicht op een aantal belangrijke aspecten van de bedrijfsvoering.” 
Het LBE heeft in de afgelopen dertien jaar ruimschoots bewezen in staat te zijn met tegenvallers om 
te gaan. Dat lukte door snelle bijsturing als de uitgaven hoger dreigden te worden dan de 
opbrengsten en door de hechte verankering bij een grote groep donateurs als het echt een keer 
misging zoals eind 2016 met twee dure concerten met tegenvallende bezoekersaantallen en te 
weinig specifieke subsidies.  
De stelling dat de Kunstraad “onvoldoende zicht heeft op een aantal belangrijke aspecten van de 
bedrijfsvoering” is merkwaardig. Vanaf 2011 levert het LBE aan de Kunstraad jaarlijks alle gevraagde 
informatie over de bedrijfsvoering bij de aanvraag en bij de verantwoording van de jaarlijkse 
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subsidies uit het ‘Incidentenbudget’. Kennelijk tot tevredenheid, want daar zijn achteraf nooit vragen 
over gesteld. 
Daarnaast is er voor deze meerjarenaanvraag op 14 februari jl. nog een mondeling overleg geweest 
over de ingediende begroting n.a.v. de nagekomen vraag van de kant van de Kunstraad naar 
specificatie van de concerten in stad en provincie Groningen. Bij dat overleg is door de 
vertegenwoordiger van de Kunstraad/Gemeente/Provincie met instemming gereageerd op de 
herziene, uitgebreidere begroting en is er geen enkele vraag gesteld in bovengenoemde zin.  
 
De opmerkingen over de Fair Practice Code “Er wordt geen inzicht geboden in de beloning van musici. 
De uitspraak dat het hier een ‘redelijke beloning betreft’ is te vrijblijvend.” gaan voorbij aan onze 
werkwijze zoals die in onze tekst is beschreven. Er staat namelijk meer: “Een belangrijk onderdeel 
van de Fair Practice Code gaat over het betalen van redelijke vergoedingen aan de professionals in de 
cultuursector. Bij het LBE zijn dat de musici en solisten. Daar bestaan geen vastgelegde afspraken 
voor, maar wel ongeschreven regels waarbij wordt uitgegaan van redelijke vergoedingen van de inzet 
bij zowel de uitvoeringen als bij de repetities. Daar voldoen wij aan. Het niveau van de betaling van 
de musici is zodanig dat we er in slagen met een vaste kern te werken, hetgeen de kwaliteit ten 
goede komt. De solisten ontvangen uiteraard hogere vergoedingen samenhangend met hun vaak 
unieke kwaliteiten.” 
Het is heel essentieel dat musici en solisten voor al hun werkzaamheden worden betaald, 
uitvoeringen én repetities. Daarnaast is de continuïteit van het ensemble een uiterst relevant bewijs 
van de (relatieve) tevredenheid van de musici en solisten, die laat zien dat het juist geen vrijblijvende 
bewering is. 
 

4. Bijdrage aan de strategische doelen  
Hier wordt gesteld: “Door de nadrukkelijke keuze zich niet (expliciet) te verbinden met hedendaagse 
maatschappelijke vraagstukken blijft de praktijk van het Luthers Bach Ensemble zich bovendien op 
een redelijk smalle basis afspelen.” Dit is een onjuiste samenvatting van onze tekst. Daar staat: “Het 
LBE streeft er niet naar om de oude barokmuziek op een kunstmatige wijze te verbinden met 
hedendaagse maatschappelijke vraagstukken.” Het kan toch niet waar zijn dat de Kunstraad serieus 
meent dat de oude muziek benut moet worden om ‘hedendaagse’ vraagstukken (klimaat, migratie, 
ongelijkheid) op te lossen? In ons uitgebreide plan staat nadrukkelijk aangegeven wat we wél willen 
bereiken:  
“Deze muziek speelt als gevolg van de teruglopende deelname aan religieuze activiteiten een grote 
rol bij de beleving van de emoties die verbonden zijn aan de life events (geboorte, huwelijk, ziekte, 
dood) van eenieder. Het is een rijke bron van gestileerde vormgeving van emoties als verdriet, liefde, 
vreugde, angst, verloochening en acceptatie. De opgave die het LBE zich stelt, is om aan de nieuwe 
generaties de grote expressieve en emotionele kracht van de barokmuziek te presenteren in nieuwe 
aansprekende vormen.” Niet hedendaags, maar tijdloos. 
 
Het advies stelt: “Het Luthers Bach Ensemble speelt graag in monumentale kerken en brengt 
daarmee bijzonder erfgoed onder de aandacht. Van een fundamentele bijdrage aan ‘thuis in 
Groningen’ is volgens de Kunstraad echter geen sprake.” 
Dit is een onderschatting van de betekenis van het optreden van het LBE in de oude kerken van stad 
en ommeland van Groningen. Die oude kerken vormen een uitzonderlijke waardevolle erfenis van dit 
oude cultuurlandschap. Helaas wordt er door weinig professionele ensembles opgetreden in de 
kerken buiten de stad. Het LBE is in dat opzicht echt een uitzondering. Het is onbegrijpelijk dat dat 
niet als een belangrijke bijdrage aan ‘thuis in Groningen’ wordt beschouwd. Hoe kunnen mensen 
deze kerken op waarde schatten zonder mee te maken hoe grandioos de oude muziek daar klinkt? 
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5. Subsidieadvies 
 
Daar staat: “Uit de aanvraag spreekt geen reflectie op de noodzakelijke verbreding van de eigen 
concertpraktijk en het bereiken van nieuwe publieksgroepen, behoudens de semi-geënsceneerde 
concerten”. 
Daarover allereerst een aanvulling wat de verbreding betreft. Teruggeblikt en opgeteld bestaat de 
concertpraktijk van het LBE gedurende de afgelopen drie jaar uit 23 verschillende programma’s, 
uitgevoerd in 67 concerten voor ruim 16.000 bezoekers. Dit mag reeds een brede score heten. En in 
het voorliggende plan worden deze aantallen in de komende periode nog een stuk groter. 
Verder een redeneertechnische opmerking. Met “behoudens de” schuift u de semi-geënsceneerde 
concerten terzijde. En dat zijn nu juist de concerten die qua impact, vernieuwing en publieksbereik 
een substantieel onderdeel zijn van het jaarprogramma. Op dit punt onderscheidt het LBE zich van 
vrijwel alle andere barokensembles.  
 
Conclusie 
Het advies lijkt niet gebaseerd op kennisname van alle aangeleverde documenten en dat maakt 
herziening noodzakelijk.  


