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tenland per jaar. De kerk speelt geen wezenlijke
rol meer; politieke partijen verliezen leden en
onderscheiden zich nauwelijks van elkaar; het
verenigingsleven is tanende. Alles staat in dienst
van de ontwikkeling van het individu, en hoe
kan je je als individu anders onderscheiden dan
door het aanschaffen van alles wat nieuw en spe-
ciaal is. Onderscheid je van de massa en koop. Zo-
als Jago in het toneelstuk Othello tegen zijn
vriend Rodrigo zegt: steek geld in je beurs, steek
zoveel mogelijk geld in je beurs, haal al je geld
van de bank en ik toon je het paradijs. Het eind
van het liedje is dat Jago er met het geld vandoor
gaat en Rodrigo berooid achterblijft. 

Als je geen geld hebt kan je je natuurlijk ook
op een andere manier onderscheiden. Beroemd
worden, op de tv komen en daarmee zeggen: kijk
ik onderscheid me van jullie, ik ben bijzonder
want ik ben op de tv, heel veel mensen kijken
naar mij, hebben het over mij en binnenkort ben
ik niet alleen beroemd maar ook heel rijk en heel
gelukkig. De reden waarom je op de tv verschijnt
is volstrekt irrelevant. Je komt op de tv en daar-
mee verhef je je uit de massa en verhoog je je ei-
gen economische waarde, en breekt ogenblikke-
lijk het moment aan om deze om te zetten in
klinkende munt. Kassa.

de vorm geannexeerd

Als ik somber ben verdenk ik de commercie er
wel eens van het idealisme stelselmatig te mis-
bruiken, uit te wonen, te gelde te maken en
daarna weg te gooien. Niet uit vooropgezette
slechtheid overigens. Dat zou ook niet kunnen,
want commercie kent geen moraal. Ze kan maar

De grote politieke partijen zijn steeds meer op el-
kaar gaan lijken. Ze pakken de problemen die
zich voordoen op een pragmatische manier aan.
Idealisme is een vreemd woord geworden. De
kleinere partijen (SP, GroenLinks) kunnen het
zich nog permitteren tegendraads te zijn, maar
hun beloftes zijn nog niet getoetst. 

De sterke invloed van de Europese Unie, eco-
nomische belangen, globalisering, politieke af-
hankelijkheid van zogenaamde bondgenoten: ze
maken het voor een land als Nederland kennelijk
steeds moeilijker om zich te onderscheiden in za-
ken waaraan wij vroeger een zekere trots ontleen-
den. Vrijzinnigheid, liberalisme, eigenzinnigheid
¬ het lijkt wel of we het hoofd buigen en be-
rusten in plaats van de luis in de pels te zijn. Lie-
pen wij vroeger voorop met betrekking tot mi-
lieu, ontwapening, drugsbeleid, eigenzinnige bui-
tenlandse politiek, nu gaan we op in de grootste
gemene deler, bang om andere landen voor het
hoofd te stoten en zo in een isolement te raken.
Begrijpelijk aan de ene kant, maar ook laf. Soms
verlang je erg naar een politicus die zegt: nee, tot
hier en niet verder. Iets wat je zou zeggen als je
overtuigd bent van het ideaal dat je nastreeft. 

We kunnen rustig stellen dat we door het ka-
pitaal geregeerd worden; dat de meeste beslissin-
gen niet uit idealistische maar uit economische
motieven genomen worden. Het hoogste goed is
het verwerven van materie, van geld. Het is de af-
gelopen eeuw gelukt om de arbeidersklasse te
verheffen tot een brede middenklasse met rijt-
jeshuizen, auto’s en twee vakanties naar het bui-
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Wolfson uitkwam.11 Het bevat artikelen over
beeldende kunst geschreven door verschillende
critici, museumdirecteuren en beleidsbepalers.
Geen enkele kunstenaar. 

Is hun mening niet minstens even interes-
sant? Is de kunstenaar in crisis? Of kunnen de
mensen eromheen het aanbod niet meer duiden.
Zien ze door de bomen het bos nog wel? En als zij
het al niet kunnen, kan het publiek het dan nog
wel? Als ik voor McDonalds in de Leidsestraat in
zo’n clownspak ga staan ben ik een sukkel, ga ik
ermee in de hal van het Stedelijk staan maak ik
een statement. Haal ik in hetzelfde Stedelijk in
een zaal alle schilderijen weg en vervang ik ze
door een stenciltje waarop het kunstbeleid van
de PvdA staat, heet het geëngageerde kunst.
Kunst wordt in hoge mate bepaald door de con-
text. Het lijkt mij ook geen sinecure om in de
wervelwind van de interdisciplinaire kunst, de
crossover tussen high en low culture, het gigantisch
diverse aanbod, een duidelijke lijn te moeten
ontdekken.

Wel vraag ik mij af of al die interdisciplina-
riteit en die cross-overs binnen de kunstwereld
(disco in het museum, Rembrandt op Schiphol,
vj in de schouwburg) niet eerder marketingin-
strumenten zijn dan uitingen van een innerlijke
noodzaak. Het is meer meegaan met de trend;
meelopen met de massa in de angst om voor eli-
tair en/of voor behoudend versleten te worden.
Al die curatoren en kunstbeschouwers hebben
jarenlang alles toegejuicht wat jong, nieuw,
spraakmakend en grensverleggend was. De
Vlaamse socioloog Rudi Laermans wees er al
eens op dat de kunstkritiek in het bijzonder be-
staat bij de gratie van nieuwe ontdekkingen en
primeurs. Het gevolg is dat debutanten sowieso
een streepje voor hebben, want wat nieuw is, is
goed ¬ omdat het de nieuwsgierigheid wekt en
dus voor veel volk kan zorgen. 

Bovendien, zo vervolgt Laermans, is de kunst-
toeristische markt groeiende en tegelijkertijd
sterk concurrerend. Het komt er dus op aan zich-
zelf als leverancier van nieuwe goederen te profi-
leren. Het steeds modieuzer worden van het
kunstbedrijf maakt het kunstenaars bijvoor-

een kant uit, namelijk daarheen waar geld te ver-
dienen valt. 

Mensen die elkaar vinden in een mening die
afwijkt van de gangbare, zoeken daar vaak een
uiterlijke vorm bij die, overeenkomstig hun
ideeën, afwijkt van de gangbare. Ze zetten zich af
tegen de mainstream door zich anders te kleden
en te gedragen. Dat valt op. Dat is precies wat ze
willen, want door op te vallen krijgen ze aan-
dacht en door die aandacht krijgen ze de moge-
lijkheid hun boodschap uit te dragen. Vaak we-
ten ze in het begin niet precies wat ze anders wil-
len, want zoiets kost tijd.

Die tijd krijgen ze alleen niet of nauwelijks.
De commercie is er als de kippen bij om de uiter-
lijke vorm te annexeren voor eigen gebruik. Im-
mers, alles wat nieuw en onderscheidend is, is
verkoopbaar aan de massa die bij gebrek aan in-
houd wanhopig op zoek is zich te onderscheiden.
Nog vóór de initiatiefnemers hun ideeën hebben
kunnen ontwikkelen en uitdragen is hun uiter-
lijke vorm al opgepikt en verschijnt deze op de
catwalks van Parijs en Milaan ¬ om vervolgens
binnen een jaar als de nieuwe trend bij ‘H en M’
te hangen. De vorm is gemeengoed geworden,
zonder dat de kiem van waaruit hij ontstaan is,
wordt herkend. Sterker nog: die kiem zal zich
nooit verder ontwikkelen, want het onderschei-
dend vermogen is er niet meer.

Rappers uit de slums met een boodschap die er
niet om liegt en die de vloer aan vegen met de
maatschappij, hebben binnen een jaar een kle-
dinglijn en een eigen parfummerk. De teksten
worden iets gekuist, en in no time vertegenwoor-
digen ze datgene waartegen ze even daarvoor nog
in opstand kwamen. Zelf profiteren zij tenminste
nog van hun stijging op de maatschappelijke lad-
der, maar ik kan me goed voorstellen dat de
meeste van die ontkiemende nieuwe groepen met
lege handen achterblijven. Nog voor een ‘anders
denken‘ zich heeft weten te ontwikkelen, is de
verschijningsvorm al te gelde gemaakt en passé.
Ik moet in dat verband denken aan een discussie
die al enige tijd in de wereld van de beeldende
kunst gaande is. ‘Kunst in crisis’, zo heet een
boekje dat eind 2002 onder redactie van Rutger
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en er gebeurt weer wat. Maar of het gesubsidi-
eerd moet worden betwijfel ik.

Tegelijkertijd kwamen er bezuinigingen, di-
rect maar ook indirect. Die zijn meestal econo-
misch, zelden inhoudelijk gemotiveerd. Natuur-
lijk proberen de Raden van de Kunst naar redenen
te zoeken. Ook bezuinigingen moeten een reden
hebben en ook als die er niet is, zal die gevonden
worden want er moet bezuinigd worden. Ook de
bejaarden krijgen het moeilijker, dus de kunst,

die eigenlijk al blij mag zijn dat ze iets krijgt,
moet nu niet gaan zeuren. Langzaam begin je je
ongemakkelijk te voelen. Er komen nieuwe crite-
ria. Als blijkt dat je te veel succes hebt, wordt dat
tegen je gebruikt en noemt men je behaagziek, en
niet vernieuwend. Ben je vernieuwend en op zoek
naar iets dat je nog niet kan benoemen omdat, als
je wist wat je zocht, je de bekende weg bewan-
delde, ben je in wezen elitair. Steeds meer ben je
bezig te voldoen aan wisselende eisen in plaats
van doen waar je goed in bent: kunst maken, het
onbenoembare vorm te geven.

Laat ik een praktisch voorbeeld geven van een
indirecte bezuiniging. Door de aanscherping van
de ARBO-wet, die ik hier niet ga uitleggen, heb
je, waar je vroeger met één technische ploeg op
een voorstelling toe kon (bouwen, voorstelling
draaien, afbreken) er nu twee nodig. Speel je als
Amsterdams gezelschap in Breda, dan betekent
dat ’s ochtends een ploeg naar Breda die ’s mid-
dags teruggaat ¬ maar dan zit de andere ploeg al
in de bus naar Breda. En nog een voorbeeld: bij
Orkater maakten we een voorstelling met een
pauze. We kwamen er achter dat dat niet kon,
want dan ‘lag’ de voorstelling te laat en moest er
een nieuwe ploeg komen om af te breken. En die
hadden we niet, want dat was te duur. Dus

beeld steeds minder mogelijk om te rijpen, en al-
dus een oeuvre te ontwikkelen. Want wie van-
daag in is (en dat is, zoals bekend, vooral een
kwestie van veel publiciteit en mediaaandacht),
is morgen in de ogen van critici en organisatoren
alweer uit. Het streven naar onophoudelijke ver-
nieuwing dient tegenwoordig niet zozeer het be-
lang van de kunst, maar veeleer dat van de media
en van de organisatoren en, meer algemeen, van
de commercie. Dat is geen pleidooi voor behoud-
zucht, maar een ontmaskering van het idee dat
‘nieuw’ gelijk zou staan aan ‘kwaliteit’.2

Het probleem lijkt me niet het grote en di-
verse aanbod maar eerder de onmacht van de be-
schouwers om het aanbod te duiden en in een
cultureel historisch perspectief te plaatsen. Mis-
schien missen we wel grote persoonlijkheden, cq
denkers, die geen deel uit maken van de markt
en er dus geen economisch belang bij hebben,
om het gebodene vanuit een andere zienswijze
te belichten. 

bezuinigen, bezuinigen

Ook de kunstwereld werd de afgelopen jaren
door de overheid dringend verzocht iets com-
merciëler te handelen. Zorg voor eigen inkom-
sten en probeer succes te hebben. Een simpel af-
fiche bleek niet meer genoeg. Reclamebureaus
en ontwerpers werden ingehuurd om de kunst
aan de man te brengen. Maak kunst en zorg dat
je gezien wordt. 

Een redelijke eis lijkt mij. In deze tijd ont-
komt ook de kunst er niet aan zijn waar aan de
man te brengen en niet nuffig de neus op te trek-
ken voor de gunst van het publiek. Als je iets
maakt dan wil je ook dat het gezien wordt. Ik
speel ook liever voor een volle zaal dan een lege.
Toch is er een andere kant van de medaille. De
scheidslijn tussen iets commerciëler denken en
commercieel programmeren is een dunne. De
verleiding wordt groter om de scherpe kantjes af
te ronden, wat publiciteit te generen ¬ ja, Caro-
lien Tensen speelt ook een rolletje en voor de va-
der dachten we aan Erwin Krol. De media vinden
het prachtig, gewaagd, interessante cross-over,

Ik verdenk de commercie ervan 
het idealisme stelselmatig te
misbruiken, uit te wonen, te gelde
te maken en daarna weg te gooien



s & d 4  |  20 0 4  

38

Over Kunst & Geld  Gijs Scholten van Aschat  De waarde van de kunst

helemaal van achteroversloeg was een klein be-
richtje in de krant dat het ministerie van OC&W

had besloten, om het effect van de maatregelen
die door Van der Ploeg waren geïnitieerd niet te
meten. Het zou te duur zijn en te veel tijd kosten. 

Een lange termijn visie over welke rol de
kunst in een samenleving zou kunnen en moe-
ten spelen, gebaseerd op een gefundeerd idee
over kunst en samenleving, vind ik in geen enkel
politiek programma terug. Verschillende par-
tijen schermen met de 1%-norm. Prachtig. Maar
het komt er nooit van. Er zijn namelijk altijd ur-
gentere zaken waaraan het geld uitgegeven
wordt. Dat zal wel zo zijn. Maar waar ik niet te-
gen kan is de schijnheiligheid waarmee ten tijde
van verkiezingen mooie beloften worden ge-
daan, die vervolgens met even veel gemak ter-
zijde worden geschoven.

verbeelding als tegenwicht

Het streven van de overheid om de kunst voor
zoveel mogelijk mensen toegankelijk te maken
is in principe te prijzen, maar de verwezenlij-
king van dat streven ligt niet alleen bij de makers
van kunst. Wil je dat mensen ontvankelijk wor-
den voor de kunsten dan zal je vroeg moeten be-
ginnen. Op school dus. Als ik naar mijn eigen
kinderen kijk, valt me op hoe razend snel zij zich
het internet en de mogelijkheden daarvan eigen
hebben gemaakt. Gelukkig zie je dat scholen hier
meer en meer mee werken. Het scheelt tijd, want
in plaats van informatie uit het hoofd te leren
word je geleerd waar het te vinden is. Het zou zo
goed zijn om in die gewonnen tijd de kinderen
in aanraking te laten komen met de geschiedenis
van de kunst en de cultuur. Waar komen wij van-
daan? Wat zijn de grote verhalen van onze ge-
schiedenis? De bijbel, de Koran, de Ilias, de
Griekse mythologie ¬ in wezen allemaal span-
nende verhalen die kinderen heel goed kunnen
begrijpen. En waar ze ook behoefte aan hebben. 

Elke kunstuiting is eigenlijk ook zo’n verhaal.
Maar je moet geleerd hebben er naar te luisteren,
te kijken, het aan te voelen. Daar kan je niet
vroeg genoeg mee beginnen. Als men kritiek op

schrapten we de pauze. Consequentie: boetes
van de schouwburgen die omzet misten uit de
verkoop van drankjes in diezelfde pauze. 

En dan zijn er de nieuwe sejour-regelingen
voor artiesten, die zo ingewikkeld zijn (bonnet-
jes, eigen bijdragen) dat gezelschappen extra per-
soneel moeten aannemen om ze uit te voeren.
Wat duurder bleek dan handhaving van de oude
regel, die wegens bezuiniging veranderd is. Dus
neem je als acteur brood mee, want je bent loyaal
aan je gezelschap en wil het niet op kosten jagen,
en je leeft voor je kunst. 
Tegelijkertijd met de bezuinigingen en de wens
om commercieel aan de weg te timmeren, wer-
den de kunsten door PvdA-er Van der Ploeg ge-
maand om de allochtone medemens niet te ver-
geten en zich in te zetten om deze groep een
plaats te gunnen binnen de kunsten. Een loffelijk
streven. Hoe de kunsten dat voor elkaar moeten
krijgen werd er niet bijgezegd. Dat de politiek
zelf nauwelijks grip krijgt op dit fenomeen en
het integratiebeleid van losse flodders aan elkaar
hangt en er geen enkele partij is die hier een pas-
send antwoord op heeft, is blijkbaar even niet ter
zake. Het is een misrekening om te denken dat
serieuze sociale problemen door de kunsten
kunnen worden opgelost.

Dat wil niet zeggen dat het onmogelijk is om
plannen te ontwikkelen om tot een divers kunst-
aanbod te komen waarin grote groepen in de
samenleving zich kunnen vinden. Integendeel,
ik denk dat er genoeg mensen zijn die dat als een
serieuze uitdaging zien. Maar niet als ze als een
soort dwangmaatregel van boven af wordt opge-
legd. Ook kan je van de kunsten niet verwachten
dat ze bevlogen raken en zich serieus voor min-
derheden gaan inzetten nadat ze stelselmatig,
jaar na jaar, uitgekleed zijn. De schraperigheid
en bemoeizucht hebben lidtekens achtergelaten.
Dat nog afgezien van het systeem waarbij de
kunsten zich elke vier jaar weer achter een
nieuwe Messias moeten scharen, die zich altijd
eerst weer eens stevig in gaat lezen, gaat kijken
hoe een schouwburg er ook alweer van binnen
uitziet, een stukje Brahms draait, en daarna
roept dat het allemaal ook anders kan. Waar ik
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de jeugd heeft, als men constateert dat de maat-
schappij materialistischer wordt en oppervlakki-
ger, laten we dan eerst naar onszelf kijken. In-
vesteren wij genoeg in onze kinderen, biedt het
onderwijs genoeg verbeelding als tegenwicht?
Waar leggen wij de nadruk op? Je kan van hen
niet verwachten dat ze op hun achttiende mas-
saal naar Shakespeare gaan kijken, als dat niet is
voorbereid. Grote kunst heeft zich altijd bezigge-
houden met de wezenlijke vragen over ons be-
staan, over de zin en onzin van het leven, over
keuzes die je maakt en de consequenties die
daaruit volgen. Dat mag je kinderen niet onthou-
den. Tegenwoordig overheerst de beeldtaal. Je
kan niet vroeg genoeg beginnen met uit te leg-
gen dat wat je ziet niet altijd waar is. En waarom.
Hoe werkt televisie? Wie bepaald welk beeld je
ziet en wat is de bedoeling daarachter? 

Het is onmogelijk om in dat verband niet ook
wat te zeggen over de politiek en het omroepbe-
leid. Sinds de opkomst van de commerciële tele-
visie bevindt de publieke omroep zich in een on-
mogelijke spagaat. Halsstarrig houden de oude
zendgemachtigden zich vast aan hun oude rech-
ten, gebaseerd op een achterhaald systeem van
meer dan een eeuw oud. Ze verschuilen zich in te
dure panden en zijn meer bezig met lijfsbehoud
dan met goede televisie. Jaren geleden namen ze
de opdracht aan om een bepaald gedeelte van
hun zendtijd aan Nederlands drama, kunst en
cultuur te besteden. Het lukt ze maar niet. De
meeste cultuur wordt gemaakt door externe pro-
ducenten; de omroepen zijn verworden tot duur-
betaalde doorgeefluiken, die eerder een sta-in-
de-weg zijn dan een toevoeging. Nederland 3 vol-
doet nog het beste aan de eisen van samenwer-
king en zenderindeling, maar de rest…

Je zou toch van de politiek verwachten dat er
iemand opstaat om het omroepbestel uit haar lij-
den te verlossen. Steeds bekruipt mij het gevoel
dat het eigenbelang van de politieke partijen pre-
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valeert boven het algemeen belang. Het CDA

houdt de christelijke omroepen liever te vriend,
de VVD haalt haar stemmen bij de AVRO en de
TROS en de PvdA zou het niet durven om de
VARA te schofferen. Wie doorbreekt deze pat-
stelling, haalt de bezem erdoor, en geeft de televi-
sie terug aan de makers, de mensen met ideeën?
Er zijn gelukkig ook nog goede programma’s, laat
ik niet generaliseren ¬ maar dat er iets snel en
fundamenteel moet veranderen lijkt me onont-
komelijk.

Er was mij gevraagd iets te zeggen over de po-
litiek en kunst en cultuur. Dit waren enkele ge-
dachten die ik de vrije loop liet ¬ soms mis-
schien iets te ongenuanceerd, iets te provoce-
rend. Schop er maar tegenaan, zou ik zeggen. Tij-
dens de voorbereiding van dit verhaal las ik af en
toe iets in de krant over het beleid van de nieuwe
staatssecretaris van cultuur. Het spijt me het
voor een PvdA-publiek te moeten zeggen: in ver-
gelijking met Van der Ploeg, pakt zij het behoed-
zamer en slimmer aan. Dat geeft hoop.

Waarop ik aanstuur is een debat over de
waarde die een moderne samenleving aan haar
kunst hecht. Laten we het, voor we het over geld
hebben (waar het al snel over gaat), eerst hebben
over onze idealen, hoe wij vinden dat ons leven
eruit moet zien. Welke rol spelen de kunsten
hierin? Misschien komen we er dan wel achter
dat die kunst onontbeerlijk is in een tijd waarin
iedereen zoekende is. Kunst stelt vragen. Door
over die vragen na te denken, denken we over
een antwoord ¬ niet hét antwoord, maar een
antwoord. Noem het een dialoog. Dat is een be-
gin van beschaving. Ik moedig de politiek, kun-
stenaars en de media aan deel te nemen aan dit
debat en er een plaats voor te vinden. 

Deze bijdrage is, evenals de vorige van Ryclef Rienstra,
gebaseerd op een lezing die op 22 november 2003 op 
het PvdA-Kennisfestival in Leiden werd gehouden.


