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AAD NUIS 

Opmerkingen over kunstbeleid 

Waarom subsidiëren we kunst? In een vorig ar
tikel (in het themanummer over informatiebe
leid) betoogde ik dat de cultuur in het algemeen 
het middel is waarmee samenlevingen en de in
dividuen erin zich beschermen tegen de chaos, 
doordat het de storm van ervaringen ordent en 
nieuw verbindt met oud. Dat geldt al voor de 
taal, en het geldt ook voor de verschillende spe
cialisaties waarin de cultuur zich van zichzelf be
wust wordt: wetenschappen, onderwijs, religie, 
kunst. Als de tijden snel veranderen, is een vrije 
ontwikkeling van kunst (en literatuur, maar dat 
is ook kunst) van groot maatschappelijk belang. 
Ook als die kunst er op het oog juist heel on
maatschappelijk uitziet. Wie uit de maatschap
pelijke betekenis van kunst in het algemeen een 
maatstafje denkt te kunnen afleiden voor het 
beoordelen van de maatschappelijke relevantie 
van afzonderlijke kunstuitingen, moet diep wor
den gewantrouwd. 

De waarde van een kunstvorm, een kunstwerk, 
een kunstenaar laat zich niet afmeten aan het 
aantal mensen dat er meteen warm voor loopt. 
Iedereen kent de verhalen van miskende kunste
naars die na hun dood pas wereldroem verwier
ven - al moet daarbij gezegd worden dat die ge
vallen zo bekend zijn omdat ze uitzonderingen 
zijn. Over het algemeen maakt het nageslacht 
zijn keuze uit kunst die ook bij tijdgenoten van 
de makers al een zeker aanzien genoot. Maar er 

is veel kunst die nooit een groot publiek bereikt 
en die toch - al is het voor een minderheid - zeer 
waardevol is. De regel dat de meeste stemmen . 
gelden gaat nu eenmaal niet op bij het waarderen 
van artistieke kwaliteit. Kunst die veel mensen 
aanspreekt - dat kan heel hoogwaardige kunst 
zijn - zou in principe door het publiek betaald 
moeten kunnen worden, via de markt. Het is de 
kunst die niet populair is, althans niet populair 
genoeg om zichzelf te kunnen bedruipen, maar 
wel van hoge kwaliteit, die door de gemeenschap 
hoort te worden gesteund. 

Goed, maar wie bepaald die kwaliteit? Stijn 
Verbeeck vroeg zich dat af in de Democraat 
n.a.v. eerdere opmerkingen van mij, en hij is be
paald niet de enige. Niet de overheid, want daar 
komt narigheid van. De selectie van het onder
steunenswaardige zal moeten gebeuren door 
mensen die verstand hebben van kunst, of van 
een bepaalde kunst. Weliswaar hebben ook die 
de wijsheid niet in pacht en zijn ze het vaak 
oneens, maar een beter systeem dan dat van onaf· 
hankelijke, deskundige jury's is er nu eenmaal 
niet. Ook als het omringd wordt met garanties 
als beroepsmogelijkheid, doorstroming van jury
leden en openbare verantwoordingsplicht blijven 
de adviezen die uit zo'n systeem voortkomen een 
kwestie van smaak, en daarover valt altijd te 
twisten, daar is niets aan te doen. 

In de praktijk werken jury's trouwens vaak 
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beter dan de theorie te verwachten geeft. De eer- iswaar is de kunstwereld vrij goed in staat publi-

ste jury waar ik ooit deel van uitmaakte moest 
adviseren over de poëzieprijs van de stad Am
sterdam. De andere leden waren de Vijftiger 

Kouwenaar en wijlen Binnendijk, de medestan
der van Marsman die het ooit nog met Ter Braak 
en Du Perron aan de stok had gehad over Vorm 
of Vent. Zelf werd ik als exponent gezien van wat 
toen Tiradepoëzie genoemd werd, en daarmee als 
verre nazaat van de mannen van Forum. Groter 
verschil van poëzieopvattingen en generaties was 
in één driekoppige jury niet samen te persen ge
weest. Zodra we het over poëzie in het algemeen 
hadden, ontstond er dan ook een ernstige spraak
verwarring. Maar toen we concreet werden en 
eerst maar eens elk voor zich een lijstje van mo
gelijke prijswinnaars maakten, bleken we alle 
drie dezelfde namen te hebben opgeschreven. 

Latere ervaring heeft me geleerd dat -dit meer 
was dan een gelukkig toeval. Meestal is het he
lemaal niet zo moeilijk in een kring van liefheb
bers consensus te bereiken over de vraag of een 
kunstwerk niveau heeft - ook als de kunstopvat
tingen en daarmee de persoonlijke voorkeuren 
sterk uiteen lopen. Vandaar dat jury's zo vaak 
unanimiteit bereiken in hun oordeel, wat na
tuurlijk niet wil zeggen dat elk jurylid altijd even 
enthousiast is over het resultaat. Alleen bij per
soonlijke betrokkenheid of vooropgezette bedoe
lingen van juryleden kan het uit de hand lopen 
- maar dan is er altijd nog de controle door de 
scherp toeziende kunstwereld in het algemeen. 

Maar toch. In een tijd van bezuinigingen komt 
het subsidiëren van niet populaire maar wel 
waardevolle kunst middels het jurysysteem onder 
druk te staan. In de eerste plaats van buitenaf. 
Als iedereen moet inleveren groeit de kritiek op 
overheidsuitgaven, al zijn ze niet hoog, voor za
ken die per definitie niet populair zijn en boven
dien gauw als elitair of zelfs uitgesproken dwaas 
worden beschouwd door een meerderheid. Wel-

citair weerwerk te leveren tegen zulke kritiek, 
maar door het paradoxale van zijn positie blijft 
het systeem kwetsbaar. 

Bovendien dreigt het gevaar van inwendige 
uitholling. Het is betrekkelijk makkelijk, ontspan
nen te delibereren over de vraag wie van een aan
tal verdienstelijke kunstenaars een prijs verdient; 
het wordt heel moeilijk als beslist moet worden 
wie van hen niet langer de kans zal krijgen zijn 
ofhaar werk te doen. Naarmate het meer de laat
ste vraag is die het jurysysteem krijgt te beant
woorden, zullen meer geschikte juryleden zich 
aan de verantwoordelijkheid gaan onttrekken; 
wat overblijft zijn op den duur wellicht minder 
deskundige en vooral minder belangeloze beoor
delaars. Ik zeg niet dat het al zo is, en ik heb alle 
respect voor de mensen die zich van die steeds 
ondankbaarder taak kwijten. Maar als de uit
mergeling van de kunstwereld doorgaat zal dit 
effect zich zeker voelbaar gaan maken. 

Daarmee is niet gezegd dat het systeem, waar 
de Raad voor de Kunst het hart van- is, moet 
worden afgeschaft of wezenlijk herzien. Juist als 
het slecht gaat blijft het uitgangspunt gelden dat 
naast de door de markt in leven gehouden kunst 
ook de door kenners als verdienstelijk beschouw
de kunst bestaansrecht heeft en door de gemeen
schap moet worden gesteund. Wel kan gepro
beerd worden de druk op de laatste categorie te 
verminderen door de eerste te versterken. Meer 
kunst zou van de markt kunnen leven als het op 
de markt eerlijker toeging. 

De markt voor kunst onderscheidt zich van de 
markt voor kaas doordat een kaas maar één keer 
wordt gekocht en opgegeten, en een kunstwerk 
niet. Produkten van kunst zijn niet alleen duurza
me gebruiksvoorwerpen, ze zijn vaak ook onbe
perkt reproduceerbaar. Het ene exemplaar van 
een roman is evenzeer de hele roman als het an
dere, behalve misschien in de ogen van bibliofie-
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len en manuscriptenverzamelaars. 'Levende' uit

voeringen in theater en concertzaal onderschei
den zich weliswaar nog steeds gunstig van de 
beeld- en geluidsweergaven ervan, maar de kwa
liteit en de variatie van de laatsten stijgt, en steeds 
minder mensen hebben voor het verschil lange 
reizen en veel geld over. Alleen in de beeldende 
kunst blijft er nog een kloof tussen origineel en 

copie - dat heeft ook eigenaardige gevolgen voor 
de markt, zoals we zullen zien. In alle gevallen 
zijn er bovendien uitleensystemen - bibliotheek, 
artotheek, videotheek - die maken dat kunst, 
origineel of copie, steeds meer wordt gehuurd in 
plaats van gekocht, vaak tegen huurprijzen die 
met overheidssteun laag worden gehouden. 

Al deze omstandigheden maken dat de kunste
naar in de meeste gevallen moeizamer geld voor 
zijn waar krijgt dan de kaasboer. Het auteurs
recht, bedoeld om eigendom zonder kaasachtige 
concreetheid te beschermen, is altijd een kwets
baar en makkelijk te ontduiken recht geweest, 
met veel piraten op de kust. De moderne techni~k 
heeft dat alleen maar erger gemaakt. En het erg
ste is dat de talloze nieuwe methoden waarop het 
geestelijk eigendom wordt gekraakt zo'n air van 
respectabele vanzelfsprekendheid hebben. De 
schaamteloze manier waarop allerlei officiële in
stellingen en zelfs universiteiten stelen met het 
kopieerapparaat is er een voorbeeld van, de au
teursrechtkwesties rond video en kabel een ander. 

Soms wordt de ondermijning van de geestelijke 
eigendom zelfs voorgesteld als een idealistisch ge
vecht: vrijheid van informatie voor de burger ver
sus de kapitalistische hebberigheid van uitgevers, 
produktiemaatschappijen en succeskunstenaars 
in de Beuysklasse. Maar de Federatie van Kun
stenaarsverenigingen heeft terecht gesteld dat je 
de mensen die in het betalen van auteursrecht 
een bedreiging zien voor de 'free flow of infor
mation' nooit hoort zeggen dat de kassa in de 
supermarkt een bedreiging vormt voor de 'free 

flow of food'. Ontduiken of ontkennen van de 

rechten van de maker blijft diefstal, en een uiterst 
schadelijke vorm daarvan omdat de kunst erdoor \ 
wordt uitgemergeld en vaak nodeloos armlastig 
gemaakt. 

De overheid moet er volgens mij dan ook voor 
zorgen dat de rechten van de maker worden er
kend en gehandhaafd over de hele linie van de 
nieuwe techniek. Het alternatief zou zijn dat de 
markt voor kunst wordt opgeheven en dat de 
overheid rechtstreeks voor de hele financiering 
zorgt. Kunstenaars worden dan ambtenaren, 
zoals hoogleraren en treinmachinisten, en de 
overheid stelt de prijs van hun diensten voor de 
burgers vast. Het is een oplossing waar ik om tal 
van redenen op tegen ben. In sommige sectoren 
gaat het mij nu al veel te ver die kant op. Maar 
het is tenminste consequent. De enige andere 
consequente weg is een krachtige versterking van 
het auteursrecht. 

Een recht hoort gelijk te zijn voor allen. Het 
is begrijpelijk dat men uit zorg voor de cultuur 
geneigd is terughoudend te zijn ten aanzien van 
de kitscherige succesauteur en vrijgeviger voor de 
baanbrekende dichter, maar in dit verband komt 
dat niet te pas. Het teveel van de eerste corrigeren 
we maar met ons progressieve belastingstelsel, 
zoals bij alle paarden die meer haver krijgen dan 
ze verdienen. Het tekort van de laatste kan even
tueel met een toelage worden aangevuld. Men 
kan niet met één maatregel tegelijk de markt -
d.w.z. de wet van het getal - zuiverder laten wer
ken en kwaliteitscriteria aanleggen. 

De nieuwe voorstellen voor leenrecht op bi
bliotheekboeken zijn niet helemaal aan die ver
warring ontkomen. In de eerste plaats wordt er 
nog moeilijk in gedaan over de vraag of dit leen
recht echt een uitvloeisel van het auteursrecht is. 
Ook zit er een aftopping in, die merkwaardig ge
noeg alleen voor auteurs geldt, niet voor de even
eens van de regeling profiterende uitgevers. De 
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niet helemaal uitgesproken redenering daarach

ter is waarschijnlijk: als we voor elke uitlening 
hetzelfde bedrag betalen, gaat bijna al het geld 
naar een paar succesauteurs en via hen naar de 
fiscus die dat partje van de cultuurbegroting met

een weer in de algemene middelen stort. Daar is 
de literatuur niet bij gebaat. Dus toppen we maar 
af, bij de schrijvers althans, niet bij de uitgevers, 

want daar is de inbreuk op het principe blijkbaar 
minder hard nodig. Het is een onbeholpen op
lossing, typisch het resultaat van touwtrekken 
tussen belangengroeperingen. Veel eleganter zou 
hetzelfde effect bereikt kunnen worden door bij
voorbeeld uit te gaan, niet van het aantal uitle
ningen, maar van het door de bibliotheken aan
geschafte exemplaren van een titel. Of desnoods 
door op het aantal uitleningen het principe van 
de verminderende meeropbrengst toe te passen -
maar dan ook voor de uitgevers . Dat zou zowel 
principieel beter te verdedigen zijn als praktisch 
makkelijker uit te voeren. Overigens wil ik de 
leenrechtvoorstellen niet te hard vallen, ze zijn 
zonder twijfel de eerste stap op de goede weg. 

Er zijn behalve het aanpakken van de wijd
vertakte problematiek van het auteursrecht, an
dere manieren om de marktpositie van kunst te 
versterken. Sponsoring is er één van. Het wan
trouwen daartegen komt voort uit de vrees dat 
de overheid in sponsoring door het bedrijfsleven 
een aanleiding zou zien om zelf minder te gaan 
doen. Dat moet natuurlijk niet. Zoals we zagen 
heeft de overheid in de eerste plaats tot taak de 
niet-populaire kunst in bescherming te nemen, en 
sponsoring zal zich uit de aard der zaak richten 
op kunst die wel populair is, althans prestige h~eft 
in betrekkelijk ruime kring. Maar zolang de over
heid ook aan zulke kunst veel geld kwijt is, is er 
veel voor versterking van de marktpositie ervan 
door sponsoring te zeggen; de overheid kan zich 
dan des te beter op haar eerste verantwoordelijk
heid concentreren. 

Rechtstreeks zal de overheid - zeker ook de 

lokale overheid - meer dan tot nu toe voor de 
marktpositie van kunst kunnen doen door het 
verbeteren van de infrastructuur van die markt. 
Vanouds is het de overheid die het marktplein 

onderhoudt en de kramen verhuurt: in hetzelfde 
vlak ligt de zorg voor podia. Niet alleen voor de 
grote schouw- en muziekburchten, maar ook 
voor de kleine gelegenheden waar rondtrekkende 
komedianten van allerlei slag met weinig geld een 
bescheiden publiek kunnen bezighouden. De 
kleinste gemeente kan daar voor zorgen, zonder 
daarvoor dure deskundigheid te hoeven inhuren; 
een oordeel over de kwaliteit van het gebodene 
is er immers niet voor nodig. 

Trouwens, sinds kort vraag ik mij af of het wel 
zo nodig is dat de overheid zich altijd door ken
ners laat leiden, ook als zij zelf als koper optreedt, 
van een schilderij voor de hal van het gemeen
tehuis bijvoorbeeld, of voor een plastiek op het 
nieuwe stationsplein. Met de markt voor beel
dende kunst is namelijk iets bijzonders aan de 
hand, zoals ik al opmerkte. Door de waarde die 
er aan originelen wordt gehecht, lijkt die zoal niet 
op de kaas-, dan toch op de wijnmarkt. Beleggers, 
geadviseerd door kenners, maken er de dienst uit. 
Hoge prijzen worden er betaald voor wat door 
de connaisseurs hoog wordt geprezen. In de li
teratuur en de podiumkunsten, die het hebben 
moeten van de hoofdmacht van de gemiddelde 
liefhebbers, ligt dat heel anders. Daar heeft de 
avant-garde van de kenners een steuntje nodig; 
bij de beeldende kunst is het eerder die hoofd
macht die wat aanmoediging kan gebruiken. Ik 
zou daarom willen dat artotheken meer de ver
koop zouden mogen bevorderen, en ook de aan
koopsubsidie zou ik graag in ere hersteld zien. En 
waarom zouden de burgers eigenlijk die plastiek 
op het stationsplein niet mogen kiezen, uit een 
aanbod waar desnoods door deskundigen de 
handige namaak is uitgezift? 
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Ik vat samen. Vrije kunst en vrije markt zijn 

geen tegengestelden die elkaar uitsluiten. Kunst
beleid zou er meer dan tot dusver op gericht moe
ten zijn een gunstig marktklimaat voor de kunst 
te scheppen. Een wat groter gevoeligheid voor de 
markt zou in sommige kunstsectoren, vooral bij 
de grote, gevestigde kunstinstellingen, trouwens 
ook geen kwaad kunnen. Kunst moet onafhan
kelijk zijn, maar als zij uit angst voor beïnvloe
ding door het publiek wegvlucht in een autono
mie die in feite neerkomt op gemakzuchtige af
hankelijkheid van het subsidiestelsel is het ook 
niet goed. 

Maar nooit moet vergeten worden dat kwali-

teit in de kunst in principe niet bij meerderheid 

wordt beslist, en dat het daarom altijd nodig blijft 
niet-populaire kunst van kwaliteit mogelijk te 
maken. In die zin is kunsten beleid een bijzonder 
soort minderhedenbeleid. Het systeem van advi
sering door de Raad van de Kunst en andere des- ' 
kundige jury's blijft daarbij onmisbaar, en mag 
niet worden aangetast. Dat systeem zal zijn taak 
des te beter kunnen vervullen als het niet alle goe- . 
de kunst onder zijn hoede heeft, maar alleen dat 
deel ervan dat ook onder gunstiger omstandig
heden zich niet op de markt kan handhaven. 
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