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De slingers en feestmuts voor
Jan Klompen kunnen weer de
kast in
Hoe komen mensen in de cultuurwereld deze crisis door? In
de rubriek ‘Creatief tijdens Corona’ laten we Limburgse mu-
zikanten, auteurs, kunstenaars en theatermakers aan het
woord. In aflevering 3: Jan Klompen, directeur van Limburg
Festival.

DOOR KIM NOACH

Limburg Festival-directeur Jan Klompen op Wienerte in Neer, hier traden diverse theatergezelschappen op
eerdere edities.
© Peter Schols
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Verrek. Daar zeg je wat. Over de vraag: ‘hoe kom je nu de zomer
door?’, heeft Jan Klompen (64) van Limburg Festival nog geen
seconde nagedacht. Het nieuws dat de 38ste editie van het thea-
terfestival in Midden-Limburg niet doorgaat, is nog niet in de grij-
ze massa geland. Het is even stil aan de andere kant van de lijn,
dan klinkt zijn vrolijke lach. „Ik was net de oprit aan het vegen.
Misschien gaan we wat meer wandelen, dat doen we graag. Of
klussen. Al ben ik niet zo’n klusser. ”
De komende editie van het theaterfestival – van 12 tot en met 16
augustus – had een klein feestje in Huize Klompen moeten wor-
den: het zou zijn 25-jarig jubileum als medewerker van het Lim-
burg Festival zijn. De slingers en feestmuts kunnen de kast weer
in, het is nu vooral tijd om de spreekwoordelijke wond te stelpen.
Natuurlijk kwam het nieuws van een gedwongen annulering deze
week niet als een verrassing.

Sprankje hoop
Maar ergens in zijn achterhoofd vonkte een sprankje hoop, dat ze
misschien, eventueel, wellicht, toch tegen de stroom in door zou-
den mogen gaan. Ach ja. „Waarom zouden wij ‘ontsnappen’ aan de
maatregelen? Gezondheid staat voorop.”
In zijn woensdag verstuurde nieuwsbrief aan de betrokkenen
vraagt Jan Klompen zich af of ze wellicht helderziend waren door
op de festivalposter van dit jaar twee mensen af te beelden die
kopje-onder gaan. Je vecht tegen iets onzichtbaars, dat maakt het
zo wrang, klinkt het. Om meteen nuchter te vervolgen: „Dan kun
je maar beter door de zure appel heen bijten nu er duidelijkheid
is.”
Zo’n 80 procent van de theaterprogrammering had hij rond. Alles
stond in optie, nog niets was definitief vastgelegd. „Daarin heb ik
meteen open kaart gespeeld met de gezelschappen. Ik kan niets
vastleggen vanwege de omstandigheden en als jullie daarmee niet
akkoord kunnen gaan, heb ik daar begrip voor.” Het zorgt er nu
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wel voor dat het festival niet ook nog met een financiële kater zit.
Ook andere zaken, zoals de bouw van tribunes, waren nog niet
vastgelegd.

Hartverwarmend
Het voordeel van kleine vrijwilligersorganisaties zoals die van
Limburg Festival is dat ze geen grote financiële risico’s dragen.
Jan Klompen maakt zich wel zorgen over de theatergezelschappen
en de hele cultuursector. „Ik zie de echte (economische) crisis pas
komen na deze coronacrisis. Als cultuursector hang je aan de laat-
ste mem en ben je als eerste het haasje als gesneden wordt in (ge-
meentelijke) subsidies, waar wij vooral mee te maken hebben.
Hartverwarmend vond ik de reacties van diverse partners waar we
al jaren mee samenwerken, zoals hotel de Abdij in Horn dat al ja-
ren het festivalhart is. „Zij hebben gezegd dat ze – totdat er duide-
lijkheid was – de data zouden blokkeren zodat we er altijd terecht
zouden kunnen met het festival. Die opbeurende berichten doen
me goed.”

Plan B
Nu wordt er nagedacht over een Plan B om in het najaar – als het
dan mag – een alternatieve versie van het festival te kunnen bie-
den. Maar daar moeten ze met het team nog over brainstormen.
En dan wordt de blik langzaam op 2021 gericht. Van 25 tot en met
29 augustus staan Klompen en zijn team er weer. Of dat dan in de
nieuwe anderhalvemetersamenleving is? Hij zucht. „Op zich zou
dat tijdens onze wandeltochten wel lukken, net als bij onze theater
op locatie-voorstellingen. „Organisatorisch lukt dat, maar financi-
eel gezien wordt het lastig. Je mist een deel van je inkomsten om-
dat je een deel van je publiek mist. En zeker nu fair practise zo be-
langrijk is – dat iedereen goed betaald wordt – kunnen we dat dan
nog wel voor elkaar krijgen? Maar de onderliggende vraag is ei-
genlijk: cultuur is beleving, is samen – letterlijk naast elkaar – op
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een tribune op locatie naar theater kijken in de ondergaande zon.
Theater is sfeer. Samen ervaringen opdoen. Een anderhalvemeter-
samenleving is niet sfeervol.” Over die uitdaging gaat hij nog eens
goed nadenken de komende maanden als hij aan het wandelen of
klussen is.


