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veel in detail met de kunst, de kunstenaars, de
pers en de ambtenaren bemoeien. Daar komt
meestal alleen maar bonje van. De cultuurporte-
feuille kan er door een Minister rustig bijgedaan
worden, zoals dat ten tijde van Brinkman en 
d’Ancona het geval was. Eigenlijk zou het hele-
maal niet slecht zijn als de portefeuille cultuur
ondergebracht zou worden bij de Minister van
Algemene Zaken.

advies 2

De ‘vrije’ kunsten, in de modernistische zin, dus
kunst als ‘doel’ in plaats van kunst als middel, is
een publieke zaak geworden. Kunst in een mu-
seum, een operavoorstelling, een theater, dans-
festival of muziekschool, ze zijn allemaal zwaar
door de overheid gesubsidieerd en niet mogelijk
zonder die overheidsbemoeienis. Kunst is in die
zin meer dan ooit een staatszaak geworden,
Thorbecke, sponsoring en cultureel onderne-
merschap ten spijt. Kunstenaars zijn echter nog
steeds kunstenaars, met hun hoogst individuele
emoties en expressies, wars van overheidsbeleid
dat kunst ziet als middel tot of instrument van
de publieke zaak. Zie daar in een paar woorden
het grote dilemma van cultuurbeleid: hoe formu-
leer je overheidsbeleid voor een groep professio-
nals (kunstenmakers dus) die zich bij uitstek
niet leent of laat inzetten voor welk beleid dan
ook. De moeizame verhouding tussen overheid
en kunstwereld is vooral op dit dilemma terug te
voeren. De overheid wil gericht met de subsidies

advies 1

Ik ben teleurgesteld in de zojuist afgeronde kabi-
netsformatie. Mijn eerste advies is namelijk niet
opgevolgd en wordt pas weer actueel over, zeg,
vier jaar bij de volgende formatie. Mijn advies
luidt: Zorg dat de portefeuille cultuur weer
ondergebracht wordt bij een Minister. Om twee
redenen: In de eerste plaats omdat cultuur geen
afgesloten, specialistische portefeuille is, maar
een breed (zij het klein) beleidsterrein. Kunst en
Cultuur, en een integraal beleid daarvoor, heeft
te maken met bijvoorbeeld economische ontwik-
keling, financiën, sociale zaken, ruimtelijke or-
dening en buitenlandse zaken. Het is goed als
cultuurbeleid iets is dat in een Ministerraad be-
sproken kan worden en dat gaat via een Minister
nu eenmaal beter dan via een Staatssecretaris.
Een tweede reden om de portefeuille cultuur on-
der te brengen bij een Minister is van geheel an-
dere aard: De portefeuille is gewoon te weinig
werk voor een Staatssecretaris die alleen cultuur
onder zich heeft, zoals bij Nuis en Van der Ploeg
het geval was. Omdat een Staatssecretaris toch
zijn dagen nuttig wil maken gaat hij zich veel te
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deze zorgvuldigheidstoets bijvoorbeeld door
controle door de Rekenkamer). Bezuinig op de
kunstmanagement- en kunstbeleid-opleidingen
bij academies en Universiteiten.

advies 3

Het kunst- en cultuurbeleid van de overheid lijkt
zich in woord en geschrift te beperken tot de en-
clave van de gesubsidieerde kunsten. Het beleid-

sterrein is echter veel groter, want ook de onge-
subsidieerde, ‘commerciële’ cultuur, de enter-
tainmentindustrie en de massamedia maken
deel uit van de kunst en cultuur en hebben aller-
lei verbanden met de gesubsidieerde cultuur. De
groei van de culturele belangstelling de afge-
lopen decennia komt volgens het Sociaal Cultu-
reel Planbureau (scp) voor een groot deel voor
rekening van het populaire, ‘commerciële’ aan-
bod. In de afname worden de ‘commerciële’ disci-
plines met name bezocht door jongeren, terwijl
de traditionele disciplines worden bezocht door
ouderen. Het scp voorspelt dat jongeren bij het
klimmen der jaren, anders dan vroeger, op hun
populaire cultuur gericht zullen blijven, met als
resultaat dat het publiek van traditionele cultuu-
ruitingen zal vergrijzen en uiteindelijk slinken3. 

Er ontstaat daarnaast echter een steeds grotere
wisselwerking tussen gesubsidieerde kunst en
ongesubsidieerde, tussen ‘high culture’ en ‘low

omgaan, moet zich voor de besteding kunnen le-
gitimeren, voert beleid, zoekt raakvlakken met
andere beleidsterreinen, etc. Kunstenaars willen
niet ingepast worden in ’multiculti’, sociaal- of
welzijnsbeleid, kunstenaars denken niet in de
eerste plaats aan hun ‘nut’ voor de publieke
zaak1. De overheid vindt dat op zijn beurt weer
ondankbare ijdeltuiterij en bedenkt Kunsten-
plannen, ‘resultaatafspraken’ en ‘formats’ om de
sector toch in het stramien van het vigerende
kunstbeleid te krijgen. De kunstensector doet
met tegenzin, doch met verve, aan deze formali-
sering mee en reageert met steeds nietszeggen-
der beleidsplannen, opgesteld door kunstmana-
gers, en voert gerechtelijke procedures als het
tegenzit. Met deze opmerking in het achter-
hoofd een paar adviezen.

Wees je als Minister goed bewust van het ge-
schetste dilemma bij het voeren van kunstbeleid.
Besef dat de betekenis van een actief kunstbeleid
beperkt is, omdat de kunst tamelijk onstuurbaar
is en gebaat bij enige vrijheid. Besef tegelijkertijd
dat het meestal vanzelf wel goed komt, dat kunst
reflecteert op dezelfde thema’s die ook politiek
actueel zijn, maar dan op een eigen manier, wat
ongecontroleerder, tegendraads, soms elitair,
soms onbegrijpelijk, maar wel geestverruimend.

Geef de hoop op dat de Minister van Cultuur
met het voorschrijven van resultaten, doelgroe-
pen, formats, percentages en andere verplichtin-
gen de kunstensector in het gareel krijgt. Waak
voor pogingen kunstbeleid te ‘objectiveren’ met
meetbare criteria. Breek daarom met de ontstane
juridisering, objectivering en bureaucratisering
bij de uitvoering van het kunstbeleid. Schaf no-
deloze regelgevingen en verantwoordingsplich-
ten af2, bezuinig op de dan overbodig geworden
bureaucratie. Als de Minister de teugels van het
formele  wat laat vieren, mag van de kunstsector
verwacht worden dat ook daar de bureaucratie
en juridisering wordt afgebroken. Voorkom dus
dat kunstinstellingen zich blijven vastbijten in
de procedures, schaf bijvoorbeeld de toepasse-
lijkheid van de Algemene Wet Bestuursrecht af
voor afzonderlijke kunstsubsidies (en vervang

Kunstenaars willen niet ingepast
worden in ’multiculti’, sociaal- of
welzijnsbeleid, kunstenaars
denken niet in de eerste plaats aan
hun ‘nut’ voor de publieke zaak.
De overheid vindt dat op zijn beurt
weer ondankbare ijdeltuiterij 
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> het bevorderen van kwaliteit
> cultuurspreiding / participatie / publieks-

bereik
> aandacht voor jongeren en culturele minder-

heden
> aandacht voor cultuureducatie

In dit licht bezien kenmerkt ook het cultuurbe-
leid van Van der Ploeg (die in dit blad door Arie
van der Zwan nog beticht werd van ‘cultuurpoli-
tiek activisme’4) zich door een hoge mate van
continuiteit, want het bovenstaande waren ook
zijn aandachtspunten. Ik zou de nieuwe Mi-
nister van Cultuur daarom aanraden om niet
wakker te gaan liggen van het feit dat hij zelf nèt
te laat is voor het formuleren van een ‘eigen’
spannende uitgangspuntennota. Maak van de
nood een deugd en schroom niet in de Uitgangs-
puntennotitie de thema’s van voorgangers als
d’Ancona, Nuis en Van der Ploeg over te nemen;
daar was op zich niets mis mee en het scheelt een
hoop werk. Kijk in plaats daarvan eens naar de
effecten en resultaten van oud beleid, gebruik de
komende vier jaar om het bestaande beleid door
te lichten: werkt het, bereiken we de doelen, is
het nodig de procedures te herijken, e.d. 

Een onderzoekscommissie van de Raad van
Europa kenschetste het Nederlandse cultuur-
beleid eens als ‘strong on principles, weak on
issues and virtually silent on targets’5. Ik denk
dat dat waar is. Het zou niet slecht zijn als de
nieuwe Minister naam maakt met een grondige
evaluatie en doorlichting.

advies 5

Nederland is een cultuurarm land. Ondanks dat
we er graag anders over praten, moet ten op-
zichte van ons omringende landen worden ge-
constateerd dat:
> we minder kunst kopen
> de cultuurdeelname laag is
> de kunstenaar een laag maatschappelijk aan-

zien heeft
> kunst geen serieus onderdeel uitmaakt van

onze opvoeding. 

culture’. De ongesubsidieerde theaterproducties
van Joop van den Ende worden gespeeld door ac-
teurs opgeleid op een gesubsidieerde Theater-
school en gespeeld in veelal gesubsidieerde thea-
ters. Voor de commerciële muziekindustrie zijn
gesubsidieerde podia als Carré, Concertgebouw,
Paradiso en Melkweg cruciaal. De toeristenbran-
che in Amsterdam zou een stuk minder rendabel
zijn zonder gesubsidieerde musea als het Rijks
en Van Gogh. 

Ik zou de Minister van Cultuur dus adviseren
om zijn beleidsterrein niet te marginaliseren en
de commerciële cultuur deel uit te laten maken
van zijn cultuurbeleid. Ook de musicals van Van
den Ende maken deel uit van het cultuurbeleid,
evenals het Lowlandsfestival van Mojo. Claim
het hele gebied van kunst en cultuur en wordt
dus de Minister van hoge èn lage kunst. 

advies 4

De nieuwe bewindspersoon voor cultuur treedt
aan op een lastig moment. De cultuursubsidies
worden eens per 4 jaar verdeeld en de planning
daarvan is zodanig dat de nieuwe minister of
staatssecretaris zijn uitgangspunten eigenlijk al
voor zijn aantreden geformuleerd en goedge-
keurd zou moeten hebben. Dat gaat dus niet luk-
ken en daardoor kan hij of zij minder pregnant
een nieuw stempel op het cultuurbeleid druk-
ken. Sinds Nuis is er een trend dat de bewinds-
personen die over kunst gaan graag hun stempel
willen zetten, zich nadrukkelijk willen onder-
scheiden van hun voorgangers met een eigen
cultuurnota. Dat is niet bij alle ministersposten
zo. Bij het aantreden van een nieuwe minister
van Verkeer en Waterstaat bijvoorbeeld ver-
schijnt er niet meteen een nieuwe nota en wor-
den de wegen niet ineens anders aangelegd. De
vraag is dan ook of het cultuurbeleid op dit mo-
ment zo veel baat heeft bij de retorische kracht-
patserij van een nieuwe beleidsnota. Het cul-
tuurbeleid van de afgelopen vijftien jaar werd
immers gedomineerd door een aantal aandachts-
punten die in de praktijk in belangrijke mate
constant en continue bleken te zijn. Het gaat om:
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volg hiervan een grote variëteit, maar weinig
topkwaliteit. Ik zou de Minister dus adviseren
scherpere keuzes te maken, en ervoor te zorgen
dat kunstinstellingen ¬ al zijn het er minder ¬
op voldoende nivo zijn gefinancierd. Daarbij
moet ook nagedacht worden over nieuwe vor-
men van private financiering, venture capital en
publiek private partnerships.

Maar er is nog wat anders: In de Nederlandse
kunstwereld, met name in de beeldende kun-

sten, is sprake van een merkwaardig hipheids-
syndroom. Er is een fixatie op het ontdekken van
nieuwe jonge kunstenaars, een mentaliteit om
iedere paar jaar een nieuw blik kunstenaars open
te trekken en de daaraan voorafgaande blikken
weg te gooien. Juist op het moment dat een kun-
stenaar op het punt staat een eigen oeuvre op te
bouwen ¬ in plaats van een aantal min of meer
geslaagde werken te hebben gemaakt ¬ wordt
hij afgedankt. In de theater- en muziekwereld is
het beeld in dit opzicht wat genuanceerder, maar
ook in het gesubsidieerde theater is veelal sprake
van het meesurfen op de waan van de dag, zon-
der dat het publiek wordt vastgehouden. Het in
rust tonen en hertonen, publiek opbouwen, aan-
dacht voor de context en educatieve program-
ma’s komen hierdoor in de knel en juist met die
functies onderscheidt een museum of gesubsidi-
eerd theater zich van de commerciële galeries of
vrije theaterproducties. Het Nederlands cultuur-
beleid stimuleert die hit-and-run mentaliteit in
niet geringe mate. 

Ik maakte eerder in dit artikel een vergelij-
king met het Ministerie van Verkeer en Water-
staat en in dat verband doet het Nederlandse
kunstbeleid mij soms denken aan een beleid

Dat Nederland niet aangemerkt kan worden als
kunstminnende natie kan in hoge mate terugge-
voerd worden op de historische tradities van het
calvinisme (met zijn soberheid en afkeer van
pronkgedrag) en handelskapitalisme (met zijn
pragmatisme en houding van ‘doe maar nor-
maal, dan doe je al gek genoeg’). Die historische
achtergrond impliceert dat een verandering een
kwestie van lange adem is. Niettemin is de groot-
ste uitdaging van het cultuurbeleid naar mijn
mening om er aan bij te dragen dat Nederland
een wat meer cultuurminnend land wordt. Dat
betekent veel inzetten op cultuureducatie,
kunstonderwijs in schoolprogramma’s, het sti-
muleren van kunstinstellingen om educatieve
programma’s te ontwikkelen voor jong en oud.
Bevorder als Minister ook meer respect voor
kunst en cultuur onder meer door ‘management
by speech’, door prijzen, onderscheidingen en
waardering voor persoonlijk initiatief. Geef bij-
voorbeeld blijk van waardering voor sponsors en
verzamelaars, o.a. door fiscale stimuli. De fiscale
stimuleringsmaatregelen voor film hebben aan-
getoond dat dit tot substantiële particuliere in-
vesteringen en extra werkgelegenheid kan lei-
den. Ga dus als Minister geregeld op de koffie bij
de ambtsgenoten bij Financiën en Economische
Zaken. En zorg dat Máxima de nieuwe bescherm-
vrouwe voor de kunsten wordt. 

advies 6

In het subsidiebeleid van de overheid bestaat de
typisch Nederlandse attitude van de verdelende
rechtvaardigheid. Er worden veel organisaties en
kunstenaars gesteund met net iets te weinig
geld. Veel instellingen liever dan groot en diver-
siteit vinden we belangrijker dan grandeur. Door
die ‘iedereen-een-beetje-mentaliteit’ bereiken
veel kunstinstellingen nooit echt vlieghoogte en
dat is slecht voor de kwaliteit van de kunsten.
Grotere mainstream-instellingen zoals het Con-
certgebouw, kunnen door hard aan sponsoring
te werken nog iets bereiken, maar dat is voor
kleinere en middelgrote instellingen veel moei-
lijker. De Nederlandse kunsten kennen als ge-

Nederland kan niet worden
aangemerkt als kunstminnende
natie. Nederland is een cultuur-
arm land
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nieuwe weg is. Zo’n beleid zou leiden tot veel we-
gen van matige kwaliteit en een beroerde lo-
gistiek. Ik ben dan voor minder wegen en betere
bewegwijzering. Ik zou de Minister van Cultuur
adviseren in zijn subsidiebeleid aandacht te heb-
ben voor vertraging, toewijding en diepte.

waar een fixatie is op het steeds bouwen van heel
veel, telkens nieuwe rijkswegen. Zonder erover
na te denken dat soms een grote snelweg andere
wegen overbodig kan maken en zonder zich er
rekenschap van te geven dat net gebouwde we-
gen moeten worden onderhouden. En dat het pu-
bliek ook nog moet weten dat er weer een

Noten

1 Ter illustratie een hartenkreet
van kunstcriticus Anna Tilroe:
Politici zijn er altijd op uit kunst in-
strumenteel te maken. Dat wil zeg-
gen kunst in te zetten voor politieke
doeleinden. Houdt u daar toch eens
mee op! Uw doeleinden zijn veel te
opportunistisch voor de kunst. Kijk
hoe snel uw windvaan tegenwoor-
dig draait! Laat kunst de aspecten
van de werkelijkheid op haar eigen

manier onderzoeken, onafhanke-
lijk, vrij, zelfs als ze wordt gesubsi-
dieerd (Lezing Stadsschouwburg
Amsterdam 10 januari 2003).

2 De gewraakte regelgeving be-
treft niet alleen het Ministerie
van oc&w, maar bijvoorbeeld
ook allerlei regelgeving m.b.t.
arbeidsvoorwaarden, arbeids-
tijdenwet, arbo, Ruimtelijke
Ordening, e.d. Cap Gemini,
Ernst&Young becijferde on-
langs de hieruit voortkomende

kostenstijging op ca ¤ 330 mil-
joen.

3 ‘Scan van de culturele sector
van Amsterdam’, Amsterdam
maart 2003, pag 5

4  s&d, 10-2000
5  Nationaal rapport Cultuurbe-

leid in Nederland, Raad van Eu-
ropa, uitgegeven door Ministe-
rie van wvc Rijswijk 1993

S&D 5/6 binnenwerk  03-06-2003  18:10  Pagina 44


