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Kunstwerk Groeten uit Delft overhandigd aan Gemeente Delft 
Het kunstwerk is een reusachtige toeristische ansichtkaart met de tekst “Groeten uit Delft”. 
De ene zijde toont een utopische kant van Delft, met een brede en boeiende variëteit aan 
culturele instellingen en evenementen die van Delft zo’n prettige stad maken om in te 
ondernemen en wonen.  
 
Als de kaart omgedraaid wordt zien we een volledig andere kant van Delft: de Dystopie. Alle 
culturele instellingen en evenementen zijn verdwenen en hebben plaats gemaakt voor 
leegstand, verschraling en verloedering.  
 
Zo is Theater de Veste veranderd in een filiaal van de Action, het Delft Fringe Festival 
Paviljoen is een leegstaande snackbar geworden, Museum Paul Tetar van Elven wordt 
omgebouwd tot een appartementencomplex, Museum het Prinsenhof is een döner kebab 
zaak geworden, Filmhuis Lumen staat net als 38CC te huur, Lijm en cultuur dreigt tegen de 
vlakte te worden gegooid, Galerie ART Jacobs is een bordeel geworden, 
Het Vermeercentrum is een omgetoverd in een Mac Donalds, DOK in een parkeergarage, 
het Rietveld Theater en het Prinsenkwartier hebben plaats gemaakt voor filialen van 
respectievelijk de Lidl en een Wibra. 
 
Met het schetsen van een utopie en dystopie in één en hetzelfde kunstwerk lijkt de 
kunstenaar (René Jacobs) aan de Gemeente Delft te willen vragen welk toekomstbeeld zij 
voor ogen hebben. De voltallige Delftse cultuur- en evenementensector bevindt zich al tijden 
in een kwetsbaar evenwicht, het voorzieningenniveau van de Parel in de Randstad zoals door 
Deetman geformuleerd, is onlangs - met het vaststellen van het Herstelplan - nog verder 
teruggeschroefd, terwijl een verstedelijkingsopgave voor ons ligt.  
 
De Cultuurtafel Delft, waarin vrijwel de hele culturele sector in Delft zich heeft verenigd, 
overhandigd het kunstwerk "Groeten uit Delft" aan het college van Burgemeester en 
Wethouders en de volledige gemeenteraad. We doen dit om hen allen tot nadenken te 
bewegen bij het passeren van het kunstwerk: welk toekomstbeeld heeft de gemeente Delft 
voor ogen, met de Omgevingsvisie 2040 en het herijkte Cultuurkader in het achterhoofd. 
 
 


