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denkbare kunst doen voortbrengen voor een,
voor die kunstuiting, zo groot mogelijk publiek. 

Er is reden om aan te nemen dat dit onderne-
merschap in de kunsten niet zo maar een trend
van voorbijgaande aard is. Staatssecretaris van
Cultuur Rick van der Ploeg verhief het cultureel
ondernemerschap tot beleidsprioriteit. Direc-
teuren en zakelijk leiders van kunstinstellingen,
maar ook artistiek leiders, acteurs, musici en an-
dere scheppende en uitvoerende kunstenaars lij-
ken meer en meer geïnteresseerd te zijn in een
manier van werken, waarbij marktgericht den-
ken niet langer ‘vloeken in de kerk’ is. Daarbij
hoeft marktgericht denken geenszins een syno-
niem te zijn voor popularisering van het aanbod,
omwille van de vergroting van het publieksbe-
reik. Marktgericht denken heeft in dit verband
meer te maken met het bewustzijn dat de presta-
ties ook gezien moeten worden door het grootst
mogelijke publiek dat voor een bepaalde kunst-
uiting interesse heeft of zou kunnen hebben. Het
is niet het streven naar winstmaximalisatie dat
het marktgericht denken en handelen motiveert,
maar eerder een besef van verantwoordelijkheid
jegens makers en geldgevers. Publieke belang-
stelling, hoe specifiek ook, is nu eenmaal de
beste beloning voor een kunstzinnige prestatie. 

Toch is de publieke belangstelling niet zalig-
makend. Het is immers de vraag welke prijs het
publiek bereid is te betalen voor zijn kunstgenot.
Systematisch publieksonderzoek van onder
meer het Sociaal en Cultureel Planbureau wijst
uit dat de ‘consumenten’ van de hogere cultuur
meestal behoren tot de groep hoger opgeleiden
en bovenmodale verdieners. Ook signaleerden

Cultureel ondernemerschap is van alle tijden.
Veel grote kunstinstellingen, orkesten en kunst-
gebouwen in ons land danken hun oorsprong
aan het laat negentiende eeuwse particulier initi-
atief van cultureel ondernemers en private fi-
nanciers. Tot in de jaren zeventig van de vorige
eeuw waren veel theaters en bioscopen in han-
den van even zovele particuliere ondernemers.
Veel van deze ondernemers, die hun artistieke
bevlogenheid paarden aan een groot zakelijk in-
stinct, zoals Oscar Carré, Abraham Tuschinski,
Louis Bouwmeester en naderhand ook Fien de la
Mar, Piet Meerburg en Wim Sonneveld, kunnen
beschouwd worden als cultureel ondernemer
avant la lettre. 

Sinds enkele jaren behoort de term ‘cultureel
ondernemer’ tot het begrippenapparaat van het
cultuurbeleid. En dan vooral in verband met de
opvallende manier waarop directeuren en zake-
lijk leiders van kunstinstellingen er in slagen om
private financiering voor hun project of activiteit
te verwerven, dan wel een opmerkelijk grote pu-
blieke belangstelling voor hun kunstproduct we-
ten te genereren of beide. Hoewel er iets voor te
zeggen is om élke kunstenaar ¬ scheppend of
uitvoerend ¬ tot cultureel ondernemer te be-
stempelen, zou ik dit begrip toch willen beper-
ken tot de groep ondernemende leiders van bij-
voorbeeld musea, orkesten en theatergezel-
schappen die, gebruikmakend van moderne za-
kelijke inzichten, hun kunstinstelling de best

Over de auteur Ryclef Rienstra is directeur van de
VandenEnde Foundation

Noten Zie pag 34

Over Kunst & Geld (1)

De sluimerende maecenas

ryclef rienstra



de onderzoekers de opkomst van de zgn. ‘cultu-
rele omnivoor’. Deze omnivoren kenmerken
zich eveneens door een hoge opleidingsgraad en
een bovengemiddeld inkomen. Hun cultuurcon-
sumptie varieert van Haydn tot Hazes, van de
opera Aïda van Verdi tot de gelijknamige musical
van Tim Rice. Voor de eerste categorie voorstel-
lingen kopen zij voor € 40 een gesubsidieerde
stoel in het Amsterdamse Concertgebouw of het
Muziektheater. Voor de tweede categorie voor
€ 70 een ongesubsidieerde stoel in Ahoy Rotter-
dam of het Scheveningse Fortis Circustheater.
Het aanbod van de laatste categorie kan kenne-
lijk ongesubsidieerd tot stand komen, dat van de
hoge cultuur kennelijk niet, hoe ondernemend
de aanbieders van dit aanbod zich ook opstellen. 

Als we onderscheid maken tussen de hoge
cultuur en de populaire cultuur, lijkt het vanzelf-
sprekend dat deze laatste categorie vooral ge-
maakt wordt voor de massa en de kassa. Het
grote publiek voelt zich en masse aangetrokken
tot dit aanbod en is ook bereid daar behoorlijk
voor te betalen. Voor de hoge cultuur ligt dit an-
ders. Het kunnen genieten van de hogere cultuur
vraagt beschaving en ontwikkeling. Het aanbod
is er en zij die ervan willen genieten doen dat op
grond van een vrijwillige keuze. De publieke be-
langstelling voor de hoge cultuur en de bereid-
heid ervoor te betalen is echter omgekeerd even-
redig aan de kosten. Daarom wordt de hoge cul-
tuur gesubsidieerd. Omdat zij past in een zorg-
vuldig ontwikkelde opvatting over welk kunst-
aanbod minimaal beschikbaar moet zijn. Een op-
vatting die gecanoniseerd is in een fijnmazig be-
leidsstelsel, op de naleving waarvan wordt toege-
zien door de Staatssecretaris voor Cultuur, de
Raad voor Cultuur, provinciale cultuurraden, lo-
kale kunstraden en kunstenaarsverenigingen.
Dit conglomeraat van beoordelaars en toezicht-
houders stelt de normen voor het al of niet in
aanmerking komen voor subsidie. Eenmaal ver-
kregen subsidie heeft inmiddels de status van
een keurmerk: subsidiëring is gelijk aan kwa-
liteit. De populaire cultuur moet zichzelf maar
bedruipen, want het publiek daarvoor komt ken-
nelijk wel en is ook bereid een min of meer ko-
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stendekkende toegangsprijs te betalen.
Lange tijd was deze tweedeling een gegeven.

Toen echter de afname van het theater en con-
certbezoek inzette, terwijl de productie- en uit-
voeringskosten bleven stijgen, werd voorzichtig
de vraag gesteld of het niet ook redelijk was om
te verlangen dat de gesubsidieerde gezelschap-
pen en orkesten zouden streven naar maxime-
ring van hun ¬ betalende ¬ publiek en daar-
mee eigen inkomsten zouden genereren. Want
waarom ten koste van gemeenschapsmiddelen
cultuur subsidiëren waarvoor verhoudingsge-
wijs weinig vraag bestaat?

private financiering 

Het lijkt mij uitgesloten dat alle overheden bij el-
kaar in de nabije toekomst ooit in staat of zelfs
maar bereid zullen zijn om alle behoeften in de
Nederlandse kunst en cultuur financieel te be-
vredigen. Ik acht het dan ook niet meer dan van-
zelfsprekend dat alles in het werk gesteld wordt
om private rijkdom beschikbaar te krijgen voor
kunst en cultuur. Niet om bezuinigingen op het
overheidsbudget te legitimeren, maar om de
kunst en cultuur meer financiële draagkracht te
geven. Geen van de politieke constellaties van de
afgelopen decennia, van de rood-groene coalitie,
via paars naar de huidige christelijk-liberale coa-
litie, is er in geslaagd ¬ zelfs niet in tijden van
grote welvaart ¬ een zodanig toereikend budget
voor de kunst op de Rijksbegroting te realiseren,
dat de kunstwereld zich gevrijwaard weet van
overheersende financiële zorgen. Al jaren wordt
door de kunstensector gepleit voor een verho-
ging van het jaarlijks cultuurbudget tot 1% van de
Rijksbegroting. Met de huidige cijfers zouden
wij dan spreken van ca € 1,250 miljard voor 2004,
een verhoging van ruim € 540 miljoen ten op-
zichte van 2003.

Zo’n substantiële verhoging zou alleen al no-
dig zijn om de steeds stijgende kosten in de
kunstproductie te kunnen dekken. In een recent
onderzoek wordt deze kostenstijging voor de pe-
riode 2001 tot 2008 voorzichtig geraamd op ca
€ 330 miljoen.1 Niet omdat de kunstenaars in-
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eens zoveel meer zijn gaan verdienen. Het leeuw-
endeel van de kostenstijgingen is het gevolg van
nieuwe wet- en regelgeving: ARBO-wet; Arbeids-
tijdenwet; het schrappen van de zogenaamde
‘Melkert’-banen, verscherping brandveiligheids-
eisen e.d. Allemaal kosten die nauwelijks iets te
maken hebben met de verbetering van de ar-
tistieke kwaliteit van het kunstproduct zelf, noch
met uitbreiding van het aanbod. En dan spreek ik
nog niet van de teugval in sponsorgelden als ge-
volg van de economische recessie en verscherpte
regelgeving voor tabaks- en drankreclame

Er is echter helemaal geen sprake van een sub-
stantiële verhoging van het Rijksbudget voor de
kunsten. Er is, integendeel, juist sprake van be-
zuiniging. Moet er dan misschien meer privaat
geld worden aangetrokken voor investeringen in
kunst en cultuur? Dit is voor mij geen vraag,
maar een opdracht. Maar dat geldt lang niet voor
iedereen. De beoogde sponsoring door automerk
Audi van het Stedelijk Museum in Amsterdam,
begin jaren negentig, leidde tot felle afkeurende
reacties in de Amsterdamse gemeenteraad. Zon-
der dat men zich wilde verdiepen in de precieze
mogelijkheden en beperkingen, werden de voor-
stellen van de museumdirectie en de beoogde
sponsor afgedaan als uitverkoop van de bescha-
ving die tot elke prijs voorkomen moest worden.
Ook de vernoeming van ¬ in oorsprong ¬ pu-
blieke cultuurgebouwen naar private investeer-
ders moet volgens sommigen verboden worden:
de Anton Philipszaal in het Lucent danstheater
in Den Haag; de Philips-vleugel van het Rijksmu-
seum in Amsterdam; de AGA- en Yakult-zaal in
de Beurs van Berlage in Amsterdam, om er en-
kele te noemen. Zelfs de sponsoring van cultu-
rele evenementen zoals de Robeco-zomerconcer-
ten in het Concertgebouw in Amsterdam leidt
volgens weer anderen tot vulgarisering van de
hoge cultuur.

In dit spanningsveld betreedt ook nog eens de
VandenEnde Foundation het domein van de
hoge cultuur. Een ‘representant’ van de massa-
cultuur die zich inlaat met de ‘hoge’ cultuur, is
dat niet het begin van het einde? Dat meent kri-
tisch PvdA-lid Arie van der Zwan, die zich ivorig
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jaar in een radiodebat over de VandenEnde Foun-
dation ernstig zorgen maakte over de hierdoor
dreigende vulgarisering van de hoge cultuur. 
SP-kopstuk Jan Marijnissen ging nog een stapje
verder en zou, zoals Jezus Christus de tollenaars
eertijds de tempel uitzweepte, vandaag de dag de
sponsoren en private financiers van kunst en cul-
tuur graag de musea en kunstgebouwen uitran-
selen. Zouden de reacties net zo heftig zijn als
Van den Ende graanhandelaar was geweest, of
bankier of beursmakelaar? Want dat waren de
private financiers in de negentiende eeuw die het
Stedelijk Museum, het Concertgebouw en de hui-
dige Stadsschouwburg mogelijk maakten.Het is
mij niet bekend of er toen ook zo kritisch op hun
financiële interventie werd gereageerd. 

Toegegeven, het ging om het particulier initia-
tief om cultuurtempels op te richten van een kali-
ber dat er toen ¬ m.u.v. de Stadsschouwburg ¬
eenvoudig nog niet was. Bovendien speelde de
overheid toen niet dié centrale rol ten opzichte
van de kunst en cultuur die zij nu speelt. Zulke
initiatieven komen vandaag de dag zelden meer
voor. Bijzondere musea zoals het volledig uit pri-
vate middelen gefinancierde museum Beelden
aan Zee in Scheveningen, het Frisia Museum in
Spanbroek of het Museum voor Figuratieve
Kunst ‘De Buitenplaats’ in Eelde zijn eerder uit-
zondering dan regel. De betreffende initiatiefne-
mers, die doorgaans niet primair vanuit persoon-
lijke behoeftebevrediging handelen, streven naar
maximale publieke belangstelling. Hun inzet
vormt een belangrijke aanvulling op het publiek
gefinancierde aanbod en kan meestal rekenen op
sympathie van de burgers en van de lokale over-
heid. Problematisch wordt het pas als deze pri-
vate belangen conflicteren met publieke belan-
gen. Of wanneer private initiatieven uiteindelijk
onvoldoende solide blijken te zijn waardoor de
overheid, lokaal of centraal, opgezadeld wordt
met onvoorziene financiële verplichtingen. 

filantropie als morele plicht

Volgens schattingen van het Center for the Study of
Philantropy and Volunteering van de Vrije Univer-



siteit in Amsterdam moet de komende decennia
rekening gehouden worden met een gigantische
vermogensoverdracht van ouders op kinderen.2

Nu al vloeit jaarlijks een bedrag van ruim € 4 mil-
jard in de richting van goede doelen. Ca € 334
miljoen gaat naar de cultuur (kunsten en cultu-
reel erfgoed).3 Buiten beschouwing blijven dan
nog de bedragen die jaarlijks gemoeid zijn met
de aankoop van kunst door individuele en insti-
tutionele collectioneurs. Het zijn bestedingen
die voor sommige kunstenaars een niet onbe-
langrijke inkomstenbasis vormen.

Wil men private rijkdom voor de financiering
van kunst en cultuur aanboren, dan is een gron-
dige analyse nodig van de potentiële omvang van
deze rijkdom en van de manier waarop welge-
stelden verleid kunnen worden om een deel van
hun rijkdom aan dit ideële doel te besteden. Er-
varing leert dat de private financier meestal een
affectieve verbondenheid heeft met diegene aan
wie hij geeft of datgene waaraan hij geeft. Die
verbondenheid komt soms voort uit bijzondere
persoonlijke ervaringen: een ernstige ziekte mo-
tiveert een mecenas geld te geven aan weten-
schappelijk onderzoek op dit terrein. Ook kan
een bijzondere affiniteit met bijvoorbeeld mu-
ziek ertoe leiden dat welgestelden begunstiger
worden van een orkest, individuele musici
ondersteunen bij de ontwikkeling van hun ta-
lent, of een kostbaar instrument kopen en in
bruikleen afstaan.

Lastiger is het om de sluimerende mecenas te
wekken. Met welk motief kan de welgestelde ver-
leid worden tot het doen van iets tegennatuur-
lijks: nl. het weggeven van geld zonder materiële
tegenprestatie? Het is de kunst juist deze groep te
verleiden en aan te spreken op hun maatschappe-
lijke verantwoordelijkheid. De Amerikaanse
staalmagnaat Andrew Carnegie zei eind 19e

eeuw: ‘Rijke mensen moeten dankbaar zijn voor
één onschatbare zegen: zij onderscheiden zich
doordat zij in staat zijn om nog gedurende hun
leven liefdadigheid te bedrijven waarvan talloze
medemensen duurzaam kunnen profiteren.’4

Hij vond zelfs dat welgestelden de morele
plicht hadden om hun vergaarde fortuin bij leven
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aan goede doelen te schenken. Cynici kwalifice-
ren dit als mooie praat van roofridders die zich
tot de filantropie bekeren. Eerst rijk worden over
de rug van anderen en er dan goede doelen mee
financieren ter meerdere glorie van jezelf. Ruim
een eeuw later stelde Eurocommissaris Frits Bol-
kestein: ‘winstbejag, ijdelheid en geldingsdrang;
dat zijn de straalmotoren waarin de mensheid
vooruitging, maar ze worden getemperd door
waarheid en moraal.’5

In de Verenigde Staten is filantropie de van-
zelfsprekende financieringsbron van de kunst
en cultuur. Geheel anders dan bij ons, waar de
overheid nog altijd de voornaamste financier is
van kunst en cultuur. Niettemin kunnen wij le-
ring trekken uit de Amerikaanse ervaringen.
Enerzijds blijken fiscale prikkels te kunnen lei-
den tot grote private geldstromen voor maat-
schappelijke doelen, waaronder cultuur. Maar
anderzijds is een nauwkeurig toezicht op de be-
schikbaarheid en aanwending van deze geldstro-
men een vereiste. Een dergelijk toezicht bestaat
in ons land al in de vorm van het Centraal Bureau
Fondsenwerving, dat scrupuleus onderzoek doet
naar charitatieve instellingen en onder zeer
strenge voorwaarden een zogenaamd CBF-keur
afgeeft. Ook de Belastingdienst volgt de charita-
tieve instellingen, de zgn. artikel 24 instellingen
¬ verwijzend naar artikel 24 lid 1 van de Succes-
siewet ¬ nauwkeurig in hun doen en laten.

Al is de filantropie in de kunsten in ons land

Oscar Carré, Abraham Tuschinski,
Louis Bouwmeester en naderhand
ook Fien de la Mar, Piet Meerburg
en Wim Sonneveld paarden hun
artistieke bevlogenheid aan een
groot zakelijk instinct. 
Zij waren cultureel ondernemer
‘avant la lettre’
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nog geen gemeengoed, we kennen al wel de ver-
keerde voorbeelden, waarbij het publieke belang
ondergeschikt bleek aan het private belang.
Neem bijvoorbeeld het Cobra museum in Am-
stelveen. Begin jaren negentig besloot de ge-
meente Amstelveen tot de bouw van dit museum.
Het moest onderdak bieden aan de omvangrijke
collectie (ruim 500) Cobra-kunstwerken van de
particulier verzamelaar Karel van Stuyvenberg,
die zijn collectie in langdurige bruikleen aan het
museum zou afstaan. Toen de verzamelaar on-
langs het museum voorstelde zijn collectie over
te nemen, stond de daarvoor aangeboden prijs
hem niet aan. Met als gevolg dat de collectie door
Van Stuyvenberg werd weggehaald. De gemeente
Amstelveen bleef zitten met een museum met
slechts enkele Cobrawerken in eigen bezit. Dit
incident illustreert duidelijk hoe bij gebrek aan
goede afspraken het private belang met het pu-
blieke belang op de loop kan gaan.

Toch lijkt een vergaande publieke bemoeienis
met private geldstromen naar kunst en cultuur
mij niet gewenst. Voorzover het gaat om particu-
liere initiatieven, zoals de eerder genoemde par-
ticuliere kunstmusea, is de publieke zaak hier-
mee gebaat. Ik zie niet in welke voorwaarden
hieraan vanuit publiek belang moeten worden
gesteld. Essentieel lijkt mij dat private bijdragen
aan projecten of instellingen met een publiek be-
lang dit publieke belang niet verstoren. De be-
langen van de private geldgever mogen niet do-
minant worden. Dit betekent echter niet dat op
voorhand aan de motieven van private geldge-
vers getwijfeld moet worden. Integendeel, de
subsidiërende overheid en de particuliere geld-
gever kunnen elkaar alleen goed aanvullen op

basis van wederzijds vertrouwen. Iedere betrok-
ken partij moet haar verantwoordelijkheid kun-
nen nemen in de overtuiging dat ook de andere
partij haar beloften nakomt. Deze afspraken
moeten controleerbaar en afdwingbaar zijn en in
het uiterste geval zelfs herroepbaar.

Overigens valt het aantal gevallen waarbij pri-
vate financiering tot misstanden heeft geleid en
tot beschadiging van het publieke belang, vol-
strekt in het niet bij de vele honderden initiatie-
ven van private financiers, institutioneel en par-
ticulier, die kunstuitingen mogelijk hebben ge-
maakt die zonder hun hulp eenvoudig niet tot
stand zouden zijn gekomen.In dit verband zou
ik ook nog wel eens willen wijzen op het weinig
consistente gedrag van de subsidiërende overhe-
den. Het gesjacher met Toneelgroep De Appel is
bepaald geen voorbeeld van hoe een zorgzame
overheid met cultuur dient om te gaan. Ook het
jaren slepende gekrakeel rond de renovatie van
het Stedelijk Museum te Amsterdam recht-
vaardigt niet de veronderstelling dat alleen de
overheid de publieke belangen van kunst en cul-
tuur zorgvuldig kan behartigen. Laat ik besluiten
met Lucebert’s veel geciteerde dictum: ‘Alles van
waarde is weerloos’. 
Als dit op iets van toepassing is, dan is het wel op
de kunst en cultuur. Maar ik zou eraan toe willen
voegen dat dit niet per se voor handhaving van
de status quo pleit. Zelf weerbaar zijn is ook in
het belang van de kunsten en de kunstenaars.
Het is een overschatting van de daadkracht én de
bestuursmacht van de overheid om te verwach-
ten dat alleen deze de noodzakelijke weerbaar-
heid kan bieden voor alles wat van waarde is.


