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PvdA-staatssecretaris Van der Ploeg van Cultuur heeft in de kortst 
denkbare tijd vrijwel de gehele kunstensector tegen zich in het harnas 
gejaagd. Oorzaak: de wijze waarop hij zijn onbezonnen ideeën over be
vordering van de culturele diversiteit trachtte te decreteren. Op een 
zeer volgzame PvdA-fractie na, en een aarzelend naar haar lonkend 
Groen Links, keerde de gehele Tweede Kamer zich tegen zijn autori
taire aanpak. Begin oktober realiseerde Van der Ploeg zich dat er niets 
anders op zat dan bakzeil te halen en zijn voornemen op te geven om de 
instellingen die de subsidies in de kunstensector toewijzen door straf
kortingen te dwingen tot ondoordachte beleidswijzigingen. 

Het was een in deze beleidssector ongekende, maar gegeven de 
werkwijze van Van der Ploeg en de gretige regelneven op zijn departe
ment ook een zeer begrijpelijke gang van zaken. De betrokken instel
lingen en de Kamer waren allerminst gekant tegen bezinning op de in 
cultureel opzicht veranderende samenstelling van de bevolking, noch 
tegen bijstellingen van het cultuurbeleid waar dit wenselijk of nodig is. 
Men keerde zich tegen het decreteren van onbezonnen beleid en het 
voorbijgaan aan de ruime ervaring en kennis van de gesubsidieerde 
maar altijd sterk onafhankelijk opererende semi-overheidsinstellingen 
en belangenorganisaties, die bij de advisering en uitvoering van het cul
tuurbeleid betrokken zijn. 

Van der Ploeg koos voor een door niets te rechtvaardigen dwang die 
in strijd is met de democratische opvattingen en tradities die een diep
geworteld grondbeginsel vormen van het cultuurbeleid in ons land: een 
terughoudende overheid ziet af van elke vorm van schoolmeesterij en 
delegeert inhoudelijke zaken aan semi-overheidsinstellingen waarvan 
de besturen en adviseurs worden gerecruteerd uit een brede kring van 
mensen met ervaring en betrokkenheid en waarin doorstroming is ver
zekerd. Dat is de beste garantie voor een beleid dat zowel de kwaliteit 
als de verscheidenheid van gesubsidieerde kunst en cultuur bevordert. 

Vergaande bemoeienissen van departementsambtenaren zijn, onder 
welke staatssecretaris dan ook, uit den boze. Vanuit de Kamer of het de
partement gewenste bijsturing van het beleid kan alleen in serieus over
leg, rekening houdend met praktische ondervinding, en door stimule
rende maatregelen tot resultaat leiden. Maar in het recente overleg lijkt 
Van der Ploeg vooral naar zichzelf te hebben willen luisteren en zijn 
nieuwe kunstenbegroting komt in feite neer op voortzetting van depri
merende bezuinigingen. 

De Partij van de Arbeid zou zich eens moeten afvragen waarom 
haar bewindslieden, zowel landelijk als lokaal, door ongewenste be
moeienis en herhaaldelijk irritatie en conflicten uitlokken met de kun
stensector. Vóór Van der Ploeg ('Ik wil me dus directer met het beleid 
bemoeien dan tot nu toe gebruikelijk was') kondigde Hedy d' Ancona 
als minister van Cultuur aan voor elke sector een Rijkskeurmeester te zul
len benoemen - een idee uit de tijd van Karel de Grote, dat ook schie
lijk moest worden ingetrokken. Blijkbaar hebben ook heel moderne 
socialisten nog altijd moeite met de autonomie :an de kunst. 
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