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VoonNoord 

Het is niet voor het eerst dat D66 zich over 
kunstbeleid uitspreekt. Er staan passages over in 
Beleidsprogramma en Verkiezingsprogramma, en de 
Handelingen bevatten tal van uitspraken op onderdelen 
ervan. Een uitvoerig en samenhangend betoog is te 
vinden in de SWB-nota Kunst in de samenleving. Maar 
hoewel dat stuk nog steeds een zinvol uitgangspunt is, 
het is inmiddels precies tien jaar oud, en in die 
jaren is er het een en ander gebeurd, ook met het 
kunstbeleid. 

Er is daarom behoefte aan een nieuw stuk, en als 
begin daarvan aan het op papier zetten van de algemene 
uitgangspunten waarop een uitgewerkt kunstbeleid 
volgens D66 hoort te berusten. Dat laatste is nu 
gebeurd. 

De verantwoordelijkheid voor deze plaatsbepaling 
draagt de Tweede Kamerfractie van D66; het werk is 
gedaan door de werkgroep kunsten van de Stichting 
Wetenschappelijk Bureau D66, onder voorzitterschap van 
Theo van Eupen. Velen hebben er in dit verband hun 
bijdrage aan geleverd. Een commissie bestaande uit 
Machteld Versnel, Jan de Lange, Aad Nuis en Hans Onno 
van den Berg coördineerde die bijdragen. Hans Onno van 
den Berg schreef, in talrijke versies en met groot 
geduld, de tekst. 

Namens de fractie, 

Hans van Mierlo 
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Een plaatsbepaling 

De filosofie van waaruit de overheid zich met het 
kunstleven bemoeit, is aan herziening toe. Een 
dergelijke herwaardering van de staatsbemoeienis vindt 
ook op vele andere terreinen van overheidszorg plaats. 
Hoewel het probleem van de financierbaarheid van het 
kunstbeleid gezien zijn geringe omvang veel kleiner is 
dan op andere gebieden als het onderwijs of de sociale 
verzekeringen, zijn de problemen van legitimiteit en 
effektiviteit van het beleid vergelijkbaar. Deze 
problemen rechtvaardigen een nieuwe standpuntbepaling 
met betrekking tot het kunstbeleid. De bijzondere 
plaats die het kunstbeleid van oudsher in het 
oveL"he-idshandelen, inneemt t"echtvaardigt bovend-ien een 
aparte behandeling. De voorliggende notitie probeert 
met beide aspecten van het kunstbeleid rekening te 
houden. Enerzijds wordt verband gelegd met de bredere 
bedding van wat in de wandeling de discussie over de 
verzorgingsstaat is gaan heten en de daarmee 
samenhangende herwaardering van de markt, het scheppen 
van een grotere afstand tussen de georganiseerde 
belangenbehartigers en de volksvertegenwoordiging, en 
met de discussies over een andere taakverdeling tussen 
de diverse overheden. Anderzijds wordt een aantal meer 
kunstspecifieke terreinen aangesneden, zoals het 
kunstonderwijs, het behoud van ons cultureel erfgoed, 
en de zorg voor pluriformiteit en vernieuwing van de 
kunst. 

In dit stuk wordt niet gepretendeerd het 
kunstbeleid tot in lengte van dagen vast te leggen. 
Het wil een beleidsfilosofie formuleren, een denkraam, 
als het ware. Dit denkraam heeft geen 
eeuwigheidswaarde omdat het zijn probleemstelling 
ontleent aan de geschiedenis van het kunstbeleid zelf. 
De - per definitie historische - vorm van ons 
kunstbeleid heeft een aantal problemen opgeroepen die 
om herziening vragen. Hier wordt aangegeven langs 
welke wegen deze herziening zou moeten plaats vinden. 
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Anderzijds geeft dit stuk geen concrete uitwerking van 
zijn filosofie. Er komt geen getal in voor. Het denken 
over beleid wordt in het algemeen tezeer overwoekerd 
door vraagstukken van geld en getal. De notitie 
presenteert een aantal uitgangspunten voor het 
kunstbeleid, waarvan de geldigheid niet afhangt van de 
omvang van het beschikbare budget. Dat neemt niet weg 
dat een concrete uitwerking noodzakelijk zal zijn. In 
een vervolgnota hoopt D66 deze uitwerking te 
presenteren. 

Tot halverwege de vorige eeuw was er van enig 
kunstbeleid in ons land nauwelijks sprake, tenzij de 
zorg die er ten tijde van de Bataafse Republiek 
bestond over de export van onze kunstnijverheid 
daartoe wordt gerekend. Weliswaar waren vorsten, 
kerkvorsten en rijke burgers eeuwenlang de 
belangrijkste opdrachtgevers van kunstenaren, maar 
deze opdrachten dienden allereerst de eigen roem van 
de opdrachtgevers. Zij maakten zich daarbij geen 
zorgen over het kunstleven in het algemeen. 'Kunst is 
geen regeringszaak', heeft Thorbecke gezegd, en hij 
rechtvaardigde daarmee nog halverwege de vorige eeuw 
een vérgaande terughoudendheid van de overheid. Vooral 
kunstenaars hebben een voorkeur voor zijn uitspraak 
dat de overheid 'geen oordelaar van kunst' mag zijn, 
maar zlJ vergeten daarmee gemakshalve de financiële 
implicaties van deze uitspraak. 

In de tweede helft van de vorige eeuw ontwikkelt 
zich een echt kunstbeleid: kunstonderwijs op de lagere 
school (zingen en tekenen) en de oprichting van enkele 
scholen voor kunstvakonderwijs, het begin van enige 
monumentenzorg en de inrichting van enkele rijksmusea. 
Onderwijs en cultuurbehoud dus, waarbij de kunst zelf 
uitgangspunt van het beleid was geworden. Deze 
beperking tot onderwijs en cultuurbehoud blijft 
kenmerkend voor het kunstbeleid tot na de tweede 
wereldoorlog. De schuchtere subsidie aan enkele 
symfonie-orkesten en toneelgezelschappen aan het begin 
van deze eeuw paste in de filosofie van cultuurbehoud. 
Zonder steun van de overheid dreigde immers onze 
muzikale culturele erfenis verloren te gaan. Ook werd 
een beschavingsmotief gehanteerd: begrip voor onze 
kunstschatten in brede lagen van het volk zou 
bijdragen aan zijn verheffing. 



In de jaren twintig neemt de gemeente Amsterdam als 
eerste het initiatief tot een beeldend
kunstenaarsregeling (beter bekend onder de naam 
Contraprestatie), maar deze veranderde na de tweede 
wereldoorlog, toen de regeling landelijk werd 
toegepast onder de naam BKR, in een overwegend sociale 
regeling. 

Na 1945 meet het kunstbeleid zich andere 
doelstellingen aan en rekent de overheid het zich mede 
tot haar taak bij te dragen aan de pluriformiteit en 
vernieuwing van de kunst. Het is vooral de laatste 
doelstelling: vernieuwing, die de overheid voor een 
bijna onoplosbaar dilemma plaatst. Bij cultuurbehoud 
kan de staat immers aansluiten bij een min of meer 
uitgekristalliseerd maatschappelijk oordeel over wat 
wel en niet de moeite van het behoud waard is. Het 
kwaliteitsoordeel over de te bewaren kunstuitingen is 
als het ware door de geschiedenis geveld. Wanneer 
echter ook vernieuwing van .de kunst een overheidstaak 
wordt, moet geoordeeld worden zonder enig historisch 
houvast. Groot maatschappelijk succes is al evenmin 
criterium, omdat succesvolle kunstvormen vaak zonder 
overheidssteun kunnen bestaan. Er moet dus een 
kwaliteitsoordeel worden geformuleerd over kunst die 
wellicht pas in de toekomst maatschappelijke erkenning 
zal vinden. Een oordeel over wat ooit was is veel 
eenvoudiger dan een oordeel over wat nog worden moet. 
Bij ontstentenis van een kwaliteitsmaatstaf verwerd 
vernieuwing tot dogma. Nieuwheid bleek immers 
gemakkelijker vast te stellen dan een maatschappelijk 
nog niet erkende zeggingskracht en kon zo de 
vervangende richtlijn worden. Het is deze 
beleidsverandering die in de jaren zestig en zeventig 
de discussie over kunstbeleid heeft overheerst. 
Thorbeeke's tweede uitspraak indachtig oordeelt de 
overheid niet zelf, maar is een uitgebreid netwerk van 
raden, commissies en adviseurs ontstaan dat de 
overheid moet helpen het heden te beoordelen in het 
licht van de toekomst. Vernieuwing van de kunst is 
weliswaar slechts een doelstelling van het 
overheidsbeleid, maar deze heeft door zijn 
problematisch karakter alle aandacht opge~ist, ten 
koste van de andere beleidsdoelstellingen. 
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Ook beheersmatig is er sprake van een aanzienlijke 
verwarring rond het kunstbeleid. Aanvankelijk beperkte 
de overheid zich tot de ondersteuning van het 
zogenaamd partikulier initiatief. Dat vergaarde een 
belangrijk deel van de benodigde gelden zelf. De 
overheid vulde deze inkomsten aan, meestal in de vorm 
van een zogenaamde tekort-financiering. Van lieverlede 
verminderden de partikuliere bijdragen echter zodanig, 
dat van partikulier initiatief nauwelijks meer sprake 
is. De overheid is daarmee verantwoordelijk geworden 
voor de instandhouding van vele kunstinstellingen. 
Subsidie (= ondersteuning) is tot vrijwel volledige 
financiering geworden. Bij sommige voorzieningen en 
instellingen is daar de konsekwentie uit getrokken 
deze op te nemen in het ambtelijk apparaat, hetzij als 
ambtelijke dienst, hetzij als trend-volgende semi
overheidsinstelling. Dat geldt in het bijzonder voor 
de musea, de archieven, de centra voor kunstzinnige 
vorming en voor de meeste schouwburgen, concertzalen 
en culturele centra. Elders is de fictie der subsidie 
blijven bestaan, ook al is de overheid in feite de 
belangrijkste financier. Dat geldt vooral de 
podiumkunsten en een deel van de beeldende kunst. 
Alleen op het gebied van de film en de letteren 
vervult de overheid een niet meer dan aanvullende 
funktie. Aan de andere kant heeft deze toegenomen 
betrokkenheid van de overheid bij het kunstleven een 
reactie opgeroepen: de kunstinstellingen pleiten voor 
een grotere zelfstandigheid in beleid en beheer en de 
overheid dringt aan op een vermeerdering van de eigen 
inkomsten. Budgetfinanciering, contractfinanciering en 
sponsoring vormen de uiterlijke verschijnselen van 
deze ontwikkeling. 

Tenslotte wordt - op meer terreinen dan die van het 
kunstbeleid - de taakverdeling tussen de diverse 
overheden herzien. Dit komt vooral tot uiting in een 
streven naar decentralisatie, dat door D66 krachtig 
wordt bepleit. Merkwaardig genoeg kenmerkt het 
kunstbeleid van de laatste decennia zich echter door 
een verregaande mate van centralisatie. Zoals verderop 
wordt uiteengezet pleit D66 ook in het kunstbeleid 
voor een ingrijpende politieke decentralisatie. 
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D66 wil in deze plaatsbepaling een aantal 
uitgangspunten voor het kunstbeleid van de overheid 
opnieuw formuleren, op alle drie de genoemde 
terreinen: beleidsinhoudelijk, beheersmatig en naar de 
afbakening van verantwoordelijkheden tussen de diverse 
overheden. Deze wens wordt niet ingegeven door de 
hoogmoed dat het mogelijk zou zijn eens en voor altijd 
de verhouding tussen overheid en kunst vast te leggen, 
maar door de vaststelling dat die verhouding is scheef 
gegroeid en enige correctie behoeft. Dit stuk geeft de 
richting aan waarin deze correcties moeten worden 
uitgewerkt, maar geeft die uitwerking nog niet. De 
geformuleerde principes mogen dan geen 
eeuwigheidswaarde hebben, ze dragen verder dan de 
toevallige omvang van het overheidsbudget. 
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Centrale uitgangspunten 

Voor het toekomstige kunstbeleid dienen twee 
uitgangspunten voorop te staan. Het eerste is dat aan 
de markt moet worden overgelaten wat daar goed gedijt 
en dat het overheidsbeleid hierop aanvullend werkt. 
Het tweede uitgangspunt is dat deze aanvullende taak 
zich allereerst richt op kwaliteit. Deze erkenning van 
de betekenis van de markt en het primaat van de 
kwaliteit zijn bepalend voor alle meer concrete 
doeleinden van beleid: kunstonderwijs, cultuurbehoud, 
pluriformiteit en vernieuwing. Deze uitgangspunten 
worden hieronder kort toegelicht. In de daarop 
volgende paragrafen wordt ingegaan op enkele 
specifieke onderwerpen van het kunstbeleid. 

2.1. Wat de markt doet is welgedaan 

Veel kunst komt tot stand en wordt verspreid en 
genoten zonder enige overheidsbemoeienis. Meer dan nu 
gebeurt zou de overheid het zich tot taak moeten 
rekenen deze 'kunstmarkt' te stimuleren en te 
ontwikkelen. Het peil van beschaving van een 
samenleving wordt - onder andere - gekenmerkt door een 
bloeiend kunstleven. In zo'n land is het voor 
kunstenaars goed toeven, maar niet op grond van een 
omvangrijk subsidiesysteem van overheidswege, maar 
vooral omdat er een brede maatschappelijke behoefte 
aan kunst en cultuur bestaat. Het beleid van de 
overheid moet daarom allereerst gericht zijn op het 
stimuleren van deze brede maatschappelijke behoefte. 
Kunst die niet van de markt leven kan, maar 
desalniettemin bestaansrecht heeft, dient door de 
overheid gesteund te worden. Deze steun buiten de 
markt om kan uitsluitend gerechtvaardigd worden op 
grond van kwaliteit. 
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2.2. Het primaat van de kwaliteit 

Niet elk prentje, wijsje, versje of huppeltje wordt 
vanzelf tot de kunst gerekend. Het onderscheid tussen 
een muziekstuk en een deuntje, een schilderij en een 
plaatje of een roman en een beleidsnotitie mag 
vloeiend zijn, dit onderscheid is van cruciaal belang 
voor het kunstbeleid. De tijd dat kunst met een 
hoofdletter geschreven werd ligt achter ons, maar dit 
mag niet verhullen dat het onderscheid tussen 
zeggingskracht en nietszeggendheid in elk kunstbeleid 
centraal moet staan. Dit onderscheid kan kwaliteit 
genoemd worden. Het feit dat kwaliteit zich niet 
gemakkelijk laat definiëren, dat deze definitie zelf 
onderdeel is van een maatschappelijk proces dat zich 
moeilijk laat voorspellen, ontslaat de overheid niet 
van de plicht kwaliteit als leidraad te hanteren. In 
het kunstbeleid moet de kwaliteit daarom het primaat 
hebben. Dit primaat geldt alle concrete uitwerkingen 
van het overheidsbeleid. Alleen maatregelen die 
gericht zijn op de marktbevordering van de kunst zijn 
in dit opzicht neutraal. Voorzover de markt immers 
zelf zorg draagt voor de produktie en consumptie van 
kunst, moet ook het kwaliteitsoordeel daarover aan de 
deelnemers van de markt worden overgelaten. Een 
voorbeeld: een goed geordend en bewaakt auteursrecht 
is in het belang van de schrijver van De aanslag en 
dus in het belang van de kunst. Maar de auteur van 
Suske en Wiske profiteert tienvoudig. Het stimuleren 
van de markt voor kunst vraagt om een goed geregeld 
auteursrecht zonder pogingen van overheidswege hierin 
op voorhand te discrimineren naar vermeende kwaliteit. 
In een dictatuur immers lijden de goeden onder de 
slechten, in een democratie profiteren de slechten mee 
van de goeden. 

Waar het niet gaat om stimuleren van de markt, maar 
om aanvulling erop, is kwaliteit het richtsnoer. De 
overheid - noch deze notitie - kunnen op voorhand 
bepalen wat wel en geen kwaliteit heeft. Maar de 
overheid is wel verantwoordelijk voor de manier waarop 
dit kwaliteitsoordeel tot stand komt. In het verleden 
heeft de overheid zich tezeer aan deze oordeelsvorming 
onttrokken. 

13 



Het maatschappelijk dispuut tussen producenten, 
distributeurs, critici, connaisseurs en Jan Publiek 
onthult een bijna alchimistisch mengsel van macht en 
argument waaruit het kwaliteitsoordeel naar een punt 
van consensus wordt gevoerd, zonder dit punt overigens 
ooit werkelijk te bereiken. De steun en bemoeienis van 
de overheid dwingt dit proces tot een ééndimensionale 
uitkomst, waarin de één wel en de ander geen geld 
krijgt. Het adagium van Thorbecke dat de overheid geen 
oordelaar van de kunst zal zijn, heeft niet alleen 
geleid tot een uitbesteding van het oordeel (aan raden 
en commissies), maar ook tot een uitbesteding van de 
macht aan vaak maar enkele partijen die bij het 
maatschappelijk dispuut zijn betrokken. Meer dan 
voorheen moet de overheid zich bewust zijn dat zij 
zich in haar oordeelsvorming over kwaliteit wel kan 
laten adviseren, maar dat zij daarin altijd de 
uiteindelijke verantwoordelijkheid heeft. Dat 
betekent niet dat politici of ambtenaren zelf 
zitting moeten nemen in de beoordelingscommissies, 
maar wel dat de volksvertegenwoordiging ook op 
inhoudelijke gronden gebruik moet durven maken van 
haar budgetrecht en dat de politieke bestuurders de 
verantwoordelijkeid voor de benoeming en het ontslag 
van fondsbesturen en adviescolleges moeten durven 
dragen. Besturen, raden en commissies zullen - meer 
dan vroeger - op onafhankelijkheid moeten worden 
geselekteerd. Kunstenaars mogen en kunnen wel lid zijn 
van deze commissies, maar niet als vertegenwoordigers 
van vakbonden of belangengroeperingen en zeker niet 
wanneer zij zelf voor hun werk van de subsidie 
afhankelijk zijn. 

Overigens kan onderscheid worden gemaakt tussen de 
situatie waarin de overheid optreedt in haar 
aanvullende, kwaliteitsbevorderende taak en de 
situatie waarin zij zelf rechtstreeks als koper of 
opdrachtgever op de markt verschijnt. In de eerste 
situatie dient zij zich, behoudens haar uiteindelijke 
verantwoordelijkheid, terughoudend op te stellen, en 
bijvoorbeeld niet tussenbeide te komen bij individuele 
subsidiebeslissingen van fondsbesturen. 
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In de tweede situatie, bij de opdracht voor een 
openbaar gebouw of kunstwerk bijvoorbeeld, nadert haar 
positie die van de particuliere koper of opdrachtgever 
die eigen smaak en voorkeur kan laten gelden. Ook in 
dat geval zal een bestuurder er niettemin goed aan 
doen deskundig advies in te winnen en zwaar te laten 
wegen; als democratisch bestuurder zal hij verder niet 
in de eerste plaats afgaan op eigen voorkeur, maar op 
die van de betrokken burgers en hun 
vertegenwoordigers. 

Tot slot dient de beoordeling van de kwaliteit ook 
meer dan nu het geval is van internationaal niveau te 
zijn. Kwaliteitsoordelen zijn voor een belangrijk deel 
vergelijkend van aard. Deze vergelijking moet zich in 
principe niet tot de landsgrenzen beperken. Zeker 
wanneer het gaat om werkplaatsen voor kunstenaars en 
het kunstvakonderwijs (zie verderop), moeten 
commissies internationaal worden samengesteld. Hoewel 
zeker in de literatuur ook de nationale identiteit van 
onze cultuur van belang is, is juist het 
internationale op veel gebieden één van de 
belangrijkste aspekten van onze culturele identiteit. 
Dat aspekt is van grote waarde en dient gekoesterd te 
worden. Wat onze internationale culturele betrekkingen 
betreft zal de nadruk dan ook meer moeten liggen op 
het presenteren van Nederland als een gastvrij forum 
voor internationale kunst, dan op het organiseren van 
tijdelijke uitzaaiingen naar betrekkelijk willekeurige 
plekken op de wereldbol. 
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Onderwerpen van beleid 

De hierna te noemen onderwerpen van beleid vormen de 
ruggegraat voor elke concrete uitwerking van het 
kunstbeleid. Er worden zeven onderwerpen genoemd, 
waarvan de laatste twee niet zonder reden op de 
laatste plaats staan. Die vormen naar ons oordeel de 
minst belangrijke pijlers onder het kunstbeleid. Het 
adagium: 'Wat de markt doet is welgedaan' en 'het 
primaat van de kwaliteit', die in het vorige hoofdstuk 
centraal werden gesteld, spelen bij alle onderwerpen 
een rol, al is die rol niet overal even groot. Zoals 
hiervoor al gezegd pretendeert deze ordening geen 
eeuwigheidswaarde te bezitten, maar is zij ingegeven 
door de correcties die het beleid op dit moment in de 
geschiedenis naar het oordeel van D66 behoeft. 

1. de decentralisatie van het kunstbeleid 
2. de verzelfstandiging van het beheer 
3. bevordering van de markt voor kunst 
4. kunstonderwijs 
5. behoud van het cultureel erfgoed 
6. pluriformiteit 
7. vernieuwing 

3 .1. decentralisatie van het kunstbeleid 

Het streven naar decentralisatie is op het gebied der 
kunsten teveel een dode letter gebleven. Met 
uitzondering van de amateuristische kunstbeoefening en 
kunstzinnige vorming is er op het gebied van het 
kunstbeleid zelfs sprake van centralisatie. Het 
rijksbeleid krijgt reeds lange tijd veel meer aandacht 
dan het verdient, afgemeten naar de verhouding waarin 
de diverse overheden zorg dragen voor het kunstbeleid. 
Nu al zijn het de gemeenten die de grootste 
verantwoordelijkheden dragen, in elk geval financieel, 
in de toekomst zal deze verantwoordelijkheid zowel 
erkend als versterkt moeten worden. 
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De gemeenten moeten de dragers van het kunstbeleid 
worden. Alleen dat wat zij echt niet zelf kunnen 
opbrengen, dient aan de rijksoverheid te worden 
overgelaten. 

De provincies en gemeenten zijn geheel autonoom in 
hun kunstbeleid. Er behoeven dan ook geen bindende 
afspraken gemaakt te worden tussen het rijk en de 
lagere overheden, met uitzondering van de reeds tot 
stand gekomen bestuursovereenkomsten tussen het rijk 
en de drie grote gemeenten. Het beleid van de 
rijksoverheid dient beschouwd te worden als een 
sluitpost op een reeds vanuit de lagere overheden 
opgebouwd bloeiend kunstleven. 

Allereerst moeten de gemeenten tot een aktief 
kunstbeleid worden aangemoedigd, door aanvulling of 
herschikking van het gemeentefonds. Gemeenten die een 
gezelschap of een culturele accomodatie in stand 
houden (museum, schouwburg, toneelzaal, muziekschool, 
creativiteitscentrum) krijgen daarvoor een 
gedeeltelijke compensatie via bijvoorbeeld een 
tijdelijke verfijning van het gemeentefonds. In plaats 
van een noodzakelijke verplichting moet cultuur een 
onderdeel van de trots van een gemeente uitmaken. 
Landelijke uitstraling en verspreiding van een lokale 
kunstenaar of plaatselijk gezelschap verschaft de 
betreffende gemeente aanzien en prestige. Daar komt 
bij dat een rijk cultureel leven in hoge mate de 
aantrekkingskracht bepaalt die een gemeente heeft op 
toekomstige bewoners en bedrijven. Een gemeente moet 
het als een eer beschouwen scheppende kunstenaars of 
uitvoerende gezelschappen als ingezetenen te hebben en 
deze te ondersteunen. Grotere gemeenten kunnen via een 
produktiebudget van de schouwburg een werkplaats 
creëren voor dans, muziek, toneel of opera of zelfs 
overgaan tot strukturele steun van een gezelschap. Op 
die manier leveren gemeenten en provincies de aanwas 
die op rijksniveau zal concurreren met de zittende 
gezelschappen wanneer deze hun horizon hebben bereikt 
en beoordeeld en vergeleken worden. 

De decentralisatie van de monumentenzorg moet met 
kracht worden doorgezet. 
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In samenhang met de decentralisatie van de ruimtelijke 
ordening, de volkshuisvesting en de stads- en 
dorpsverniewing zijn gemeenten eindelijk in staat een 
integraal beleid te voeren op hun eigen erf, waarin de 
dilemma's tussen natuur en bebouwing, stad en land, 
oude en nieuwe architectuur, in één - politieke - hand 
liggen. 

3.1.1 
doen. 

Het rijk doet wat de lagere overheden niet 

Aangezien het zwaartepunt van het kunstbeleid bij de 
lagere overheden komt te liggen, kan het rijk zich 
beperken tot een daarop aanvullend kunstbeleid: zij 
doet wat de lagere overheden niet doen. Dat betekent 
allereerst de zorg voor de in de volgende paragrafen 
nog te noemen generieke maatregelen ter bevordering 
van een florerend kunstleven. Vervolgens is dat de 
voorziening van het kunstonderwijs in het algemeen 
vormend onderwijs, het kunstvakonderwijs en de nog te 
noemen werkplaatsen voor de verschillende 
kunstdisciplines. De amateuristische kunstbeoefening 
en de kunstzinnige vorming zijn nu reeds de 
verantwoordelijkheid van de lagere overheden. Dat 
moeten zij blijven. 

Waar het gaat om het in stand houden van concrete 
voorzieningen en instellingen kan het rijk zich 
beperken tot een aanvulling op hetgeen door de 
gemeenten en provincies al wordt ondersteund of 
geproduceerd. Na de decentralisatie van de musea 
zullen er van de 550 musea die Nederland rijk is nog 
slechts enkele tientallen onder verantwoordelijkheid 
van het rijk vallen. Nagegaan moet worden of de 
decentralisatie op dit terrein niet nog verder kan 
worden doorgevoerd. 

Wat de podiumkunsten betreft is op dit moment de 
verantwoordelijkheid voor een aantal grote 
gezelschappen op het gebied van opera, toneel, muziek 
en dans geheel bij de rijksoverheid gelegd. De 
provincies hebben tot taak to8 te zien op de spreiding 
van de kunst en de gemeenten verzorgen de 
accomodaties. 
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Na overheveling of verfijningen van het gemeentefonds 
zullen de gemeenten ook ten aanzien van de 
podiumkunsten een ruimer beleid kunnen voeren. De 
rijksoverheid zal zich vervolgens kunnen beperken tot 
de instandhouding van een paar grote gezelschappen, 
die door hun omvang en kostbaarheid de financiële 
mogelijkheden van een enkele lagere overheid te boven 
gaan. In dit opzicht zal meer dan voorheen een 
'volumebeleid' gevoerd moeten worden. Dat wil zeggen 
dat het rijk zich vastlegt op de instandhouding van 
een omschreven aantal gezelschappen voor de genoemde 
disciplines. Men zou kunnen denken aan een situatie 
waarin het rijk zich tenslotte beperkt tot één 
operagezelschap, en twee of drie toneelgezelschappen, 
symfonieorkesten en dansgezelschappen. Daarnaast zou 
het rijk verantwoordelijk zijn voor een klein en 
omschreven aantal musea, monumenten en archieven, 
enkele fondsen voor scheppende kunst (compositie, 
letteren, film, beeldende kunst, architectuur) en een 
beperkt aantal instellingen ten behoeve van de 
produktie en distributie van ad hoc produkties, zoals 
het Nederlands Impresariaat, en twee daarmee te 
vergelijken instellingen voor dans en toneel. Al het 
overige zal voor rekening komen van een versterkt 
gemeentelijk en provinciaal kunstbeleid. 

3.2 verzelfstandiging van het beheer 

Ten aanzien van de beheersmatige problemen van 
doelmatigheid en efficiency van het beleid moet de 
nadruk worden gelegd op een verdere verzelfstandiging 
van de door de overheid gesteunde of gefinancierde 
kunstinstellingen. De experimenten met 
budgetfinanciering of contractfinanciering van 
kunstinstellingen moeten daarom met kracht worden 
voortgezet. Ook de mogelijkheden tot het verwerven van 
eigen inkomsten via sponsoring dienen te worden 
vergroot. Deze zelfstandigheid komt niet alleen de 
efficiency van de instellingen ten goede, maar kan ook 
een belangrijke bijdrage leveren aan de 
verduidelijking van het kunstbeleid. 
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Dit wordt nu tezeer overheerst door financiële, 
administratieve en personele problemen, waarvoor de 
overheid via zijn financieringsmethodiek 
verantwoordelijk is geraakt. Arbeidsvoorwaarden, 
begrotingsbewaking en budgetbeheer dienen de 
verantwoordelijkheid van de instelling zelf te zijn. 
De overheid kan zich dan geheel concentreren op de 
aard van de produkten of diensten die zij voor haar 
financiële bijdrage geleverd wil hebben. 

Deze ontwikkeling dient echter wel binnen zekere 
grenzen te verlopen. Voorkomen moet worden dat 
sponsoring leidt tot een te grote zeggenschap van het 
sponsorende bedrijf op de artistieke produktie, dat de 
toegankelijkheid van de voorziening door (te) hoge 
toegangsprijzen tot een financiële elite wordt 
beperkt, en dat de artistieke uitgangspunten te zeer 
ondergeschikt worden gemaakt aan de rendementseisen 
van het management. Daarom moet een CODE worden 
geformuleerd waarin hierover bindende afspraken worden 
gemaakt. Een dergelijke code vertoont enige 
overeenkomst met bijvoorbeeld het redaktiestatuut 
zoals dat in de media gebruikelijk is, maar omvat veel 
meer dan alleen de verhouding tussen directie en 
artistieke staf. Ook de verhouding tot de 
f inanc ie rende overheid, de grenzen van de 
doelstellingen van een kunstinstelling en de invloed 
van overheid en sponsor dienen te worden vastgelegd. 
Een voorbeeld van een op te nemen bepaling is 
bijvoorbeeld dat overheidssteun publieke 
toegankelijkheid vereist. Voorstellingen of 
manifestaties ten behoeve van begunstigers dienen ook 
een minimaal aantal vrij toegankelijke plaatsen te 
hebben. Ook de prijsstelling mag de vrije 
toegankelijkheid niet tegengaan. Een ander voorbeeld 
van een op te nemen bepaling is dat de verkoop van 
kunstschatten van musea - hoewel in principe 
toegestaan -alleen ten goede mag komen aan de aanschaf 
van andere kunstvoorwerpen. Dit zijn slechts 
voorbeelden om duidelijk te maken welke onderwerpen de 
voorgestelde code zou moeten regelen. In de komende 
maanden zullen wij hierover nadere voorstellen doen, 
in de eerste plaats met betrekking tot de musea. 
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3.3 bevordering van de markt 

De produktie, verspreiding en consumptie van kunst 
dienen door de overheid te worden bevorderd door een 
aantal generale, niet specifiek op de kunst gerichte 
maatregelen. De produktie van kunst is voor een 
belangrijk deel in handen van individuen die als 
(kleine) zelfstandigen werkzaam zijn. Dat geldt voor 
vrijwel alle scheppende kunstenaars: schrijvers, 
beeldend kunstenaars, componisten, fotografen en 
filmers, en voor een niet onaanzienlijk deel van de 
uitvoerende kunstenaars. Het sociale en fiscale 
klimaat voor zelfstandigen is verre van overzichtelijk 
en weinig vriendelijk. Dat geldt ook voor andere 
zelfstandige beroepen. Er dient daarom een 
ZELFSTANDIGENSTATUUT tot stand te komen, waarin 
wettelijke regels met betrekking tot de BTW, de 
inkomstenbelasting en de sociale verzekeringen en 
voorzieningen op een overzichtelijke manier zijn 
vastgelegd en die het zelfstandig werken in ons 
economisch bestel bevorderen. Een dergelijk statuut 
moet voor alle zelfstandige beroepsbeoefenaren gelden, 
maar kan voor kunstenaars een aantal bijzondere 
bepalingen bevatten. 

Het AUTEURSRECHT vormt een belangrijke bron van 
inkomsten voor kunstenaars. Een goed geregeld 
auteursrecht draagt daarom veel bij aan een florerend 
kunstleven. Leenrecht, volgrecht, beeldrecht en 
reprorecht dienen nu eindelijk goed geregeld te 
worden. 

De concertzaal, schouwburg, expositieruimte, 
cultureel centrum of welke andere benamingen 
gehanteerd worden, zij vormen in feite de concrete 
markthallen voor de kunst. Het podium en de 
expositieruimte zijn de plaats waar vraag en aanbod 
elkaar treffen. Het (doen) bouwen en in standhouden 
van dergelijke ruimtes is daarom van groot belang voor 
een bloeiend kunstleven. Ook daarin heeft de overheid 
een taak, in het bijzonder de lokale overheid. 

Bovengenoemde maatregelen kunnen ertoe bijdragen 
dat de markt meer kunst voortbrengt en afneemt dan nu 
het geval is. 
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Gegeven het uitgangspu~t dat de overheid alleen dat 
steunt wat niet van de markt kan leven, zijn deze 
maatregelen van cruciaal belang: hoe meer er vanuit de 
markt mogelijk is, des te minder specifiek kunstbeleid 
behoeft de overheid te voeren. 

Het feit dat een niet onaanzienlijk deel van de 
kunst via de MEDIA wordt verspreid, besproken en soms 
zelfs vanuit de media wordt geschapen, maakt de 
verleiding groot de media als onderdeel van het 
kunstbeleid te beschouwen. In het verleden is de 
minister meermalen voor deze verleiding bezweken. Deze 
verleiding dient echter met kracht weerstaan te 
worden. De media vormen een eigen beleidsterrein dat 
zijn rechtvaardiging vindt in het waarborgen van de 
vrijheid van informatie en expressie. Culturele 
factoren spelen alleen een rol in het mediabeleid waar 
de overheid de plicht heeft om die vrijheid te 
bevorderen via voorwaardenscheppende activiteiten. 
Deze rechtvaardiging verschilt wezenlijk van het 
primaat van de kwaliteit dat leidraad voor het 
kunstbeleid moet zijn. Verwarring van de beide 
beleidsterreinen moet daarom vermeden worden. De 
autonomie van de omroep dient vanuit het cultuurbeleid 
zo min mogelijk te worden aangetast. Dit geldt zowel 
zolang het omroepbestel is zoals het is, als in de 
gewenste situatie van een duaal omroepbestel, met een 
geprofileerd, een cultureel/educatief en commerciëel 
net. 

De huidige eisen met betrekking tot profilering van de 
omroep en volledigheid van het programma-aanbod passen 
niet in deze visie. Voorschriften over het aandeel van 
het Nederlands product op radio en televisie dienen 
vooral ter stimulering van de Nederlandse audio
visuele markt, door het vergroten van de vraagzij de. 
Kunstinstellingen moeten - mogelijk in samenwerking 
met de omroepen - gestimuleerd worden zelf televisie
of filmprodukties en registraties te maken of te laten 
maken, die ook voor het buitenland aantrekkelijk 
kunnen zijn. De (voor)financiering van dergelijke 
produkties en registraties kan geschieden door het 
instellen van fondsen. De overheid kan aan deze 
fondsen bijdragen. 
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Marktbevordering - ook op andere terreinen dan de 
kunst vaak bepleit - ontslaat de overheid niet van de 
plicht een toeziend oog te houden op de 
arbeidsomstandigheden die op de markt gelden. De wijze 
waarop - ook in de kunst - soms wordt omgegaan met 
stagiaires, tijdelijke arbeidskrachten, vrijwilligers 
en het zogenaamde werken met behoud van uitkering 
dient, strenger dan nu gebeurt, bewaakt te worden. 

Een zelfstandigenstatuut, een goed geregeld 
auteursrecht, de bouw en instandhouding van 
concertzalen en schouwburgen, musea en 
expositieruimtes dragen bij wat met een tamelijk 
modieus woord de infrastructuur van het kunstleven 
genoemd kan worden. Van deze infrastructuur voor de 
produktie en distributie van kunst profiteren niet 
alleen de kunstenaars, maar ook andere producenten van 
cultuur. Daarnaast kan de overheid ook bijdragen aan 
een vergroting van de consumptie van cultuur. Het 
belangrijkste instrument hiertoe is het onderwijs. 

3.4 kunstonderwijs 

Het kunstonderwijs vormt als het ware de scharnier 
tussen het algemene beleid ter bevordering van de 
markt en het meer specifieke overheidsbeleid, gericht 
op kwaliteit. Het onderwijs bevordert immers in brede 
zin de interesse voor kunst, maar doet dat niet blind. 

De oordeelsvorming over de zeggingskracht van de 
diverse kunstuitingen vormt immers een belangrijk 
onderdeel van veel kunstonderwijs. De verwachtingen 
die er van het onderwijs in dit opzicht gekoesterd 
kunnen worden moeten weliswaar niet te hoog worden 
gespannen, maar dat mag geen reden zijn de 
kunstzinnige vorming als onbelangrijk terzijde te 
schuiven. Het kunstonderwijs funcioneert weliswaar 
onvoldoende, maar moet daarom verbeterd, en niet 
worden beperkt, zoals nu gebeurt. 
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3.4.1. kunstzinnige vorming in basis- en voortgezet 
onderwijs 

De nieuwe wet op het basisonderwijs geeft - althans op 
papier - veel meer ruimte aan de expressievakken dan 
vroeger. De grote zorg is of er voldoende middelen, en 
ook hier, voldoende kwaliteit aanwezig zijn. Het 
verdwijnen van de vakdocenten is voor deze kwaliteit 
niet bevorderlijk. Grote aandacht zal daarom gegeven 
moeten worden aan de begeleiding en bijscholing van 
onderwijzers en onderwijzeressen. De confrontatie met 
kunst en kunstenaars op school zelf dient zoveel 
mogelijk te worden bevorderd. Bij de uitwerking van de 
eerste fase van het voortgezet onderwijs langs de 
lijnen van het WRR-rapport en het daarop gevolgde 
wetsvoorstel moet ervoor worden gezorgd dat de 
kunstzinnige vakken niet in het gedrang komen. In een 
al te platte opvatting van wat basis (basic) mag 
heten, lijken vakken die verwijzen naar kunst, 
esthetica en zingeving door hun moeilijk meetbare 
effecten gemakkelijk als franje verworpen te kunnen 
worden. Deze problematische meetbaarheid is geen 
vrijbrief voor de betreffende docenten te doen wat hun 
goeddunkt, maar evenmin een rechtvaardiging om deze 
vakken af te schaffen. Het primaat van de kwaliteit 
geldt hier onverkort. Dat betekent dat van 
overheidswege het odium van de vrijblijvendheid rond 
deze vakken bij zowel de leerlingen als docenten moet 
worden tegengegaan. Dat betekent onder andere dat elke 
leerling na het einde van de eerste fase van het 
voortgezet onderwijs recht heeft een kunstzinnig vak 
als eindexamenvak te kiezen. 
Dat hoeft niet noodzakelijkerwijs aan de school zelf 
onderwezen of geëxamineerd te worden. Buitenschoolse 
instellingen voor kunstzinnige vorming zouden een 
dergelijk lesprogramma kunnen verzorgen. 

3.4.2. het kunstvakonderwijs 

Het in de loop van de afgelopen jaren ontstane netwerk 
van kunstvakopleidingen heeft ten onrechte voedsel 
gegeven aan de gedachte dat het mogelijk is tot 
kunstenaar te worden opgeleid. 



Dat is slechts ten dele het geval. Zeggingskracht is 
moeilijk te onderwijzen en de vaak monomane drijfveer 
van de kunstenaar verdraagt zich slecht met het 
gerechtvaardigde brede onderwijsprogramma van een 
kunstvakopleiding. Het kunstvakonderwijs leidt -
noodzakelijkerwijs - op tot breed inzetbare 
kunstdocenten of goed bruikbare ambachtslieden. 
Natuurlijk gaan 'echte' kunstenaars ook naar 
kunstacademies, conservatoria of andere vormen van 
kunstvakonderwijs, maar het kunstenaarsschap kan nooit 
de pretentie van de opleiding zijn. Ook technische 
hogescholen leiden niet op tot het beroep uitvinder. 
Het kunstvakonderwijs zal zich daarom als doel moeten 
stellen breed inzetbare vakmensen op de diverse 
kunstgebieden af te leveren, zonder de pretentie van 
het grote kunstenaarsschap te veel te willen 
koesteren. 

3.4.3. werkplaatsen voor kunstenaars 

Dat neemt niet weg dat de overheid ook de training en 
scholing van kunstenaars moet ondersteunen. Zoals de 
tweede fase van het wetenschappelijk onderwijs aan de 
wetenschappelijk begaafden de gelegenheid biedt zich 
verder te ontwikkelen, zo moet ook het kunstonderwijs 
een aantal werkplaatsen kennen, waar kunstenaars hun 
creativiteit en zeggenschap verder kunnen ontwikkelen. 
Op dit moment kent alleen de beeldende kunst 
dergelijke werkplaatsen, zoals de Rijksacademie van 
Beeldende Kunst, de Jan van Eyck akademie en Ateliers 
63. De rijksoverheid moet zorg dragen voor minstens 
één dergelijke werkplaats voor elke kunstdiscipline: 
één voor film en fotografie, één voor muziek (musici 
en componisten) en één voor toneel en dans. Toelating 
tot een werkplaats vindt plaats na een strenge 
selektie en de toegelatenen krijgen twee jaar de 
gelegenheid zich te wijden aan het onderwerp van hun 
keuze, daarbij lastig gevallen door docenten van hoog 
gehalte. Het succesvol beëindigen van een 
kunstvakopleiding verschaft niet automatisch toegang 
tot een werkplaats. 
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Ook zij die zich buiten een kunstvakopleiding om in 
enige kunstdiscipline hebben ontwikkeld, kunnen - na 
selektie - tot deze werkplaatsen worden toegelaten. De 
overheid moet zorg dragen voor de kwaliteitsbewaking 
van deze werkplaatsen, enerzijds door regelmatig na te 
gaan wat er met de 'afgestudeerden' gebeurt, 
anderzijds middels het benoemingsbeleid van de 
docenten. Docenten zullen bij voorkeur in deeltijd en 
altijd tijdelijk moeten worden benoemd. 

Het is zeker niet zo dat dit systeem van 
werkplaatsen bedoelt een monopolie op het 
kunstenaarsschap te cre~ren. Integendeel. Het dient 
als bevordering van het kunstenaarsschap, niet als 
enig toegangskanaal. Daarnaast moet een systeem van 
beurzen bestaan dat veelbelovende kunstenaars in staat 
stelt in het buitenland te studeren. 

3.5. behoud van het cultureel erfgoed 

Van oudsher heeft de markt weinig belang bij het 
instand houden van ons cultureel erfgoed, wanneer het 
niet mogelijk blijkt dat rendabel te exploiteren. Dat 
betekent dat de overheid een belangrijke taak heeft 
ten aanzien van de archieven, monumenten en musea, 
omdat dat de plaatsen zijn waar het cultureel verleden 
behouden en toegankelijk blijft. De overheid heeft dan 
ook de eerste zorg voor het verzamelen, bewaren en 
benutten van waardevol geachte voortbrengselen van 
cultuur, techniek en natuur. Juist vanwege deze 
educatieve betekenis van het cultuurbehoud is het van 
belang dat musea en archieven redelijk gespreid zijn. 
Op veel terreinen (kunstnijverheid, beeldende kunst, 
architectuur, industriële monumenten) gebeurt er te 
weinig. Dat geldt in het bijzonder de bibliotheken en 
archieven, waar door personeelsgebrek en geldgebrek de 
noodzakelijke restauratie en opslag verwaarloosd 
worden. 



Historisch belangrijke streekarchieven worden bij 
pensionering van de archivaris soms opgeheven. 
Regionalisatie van plaatselijke archieven moet worden 
nagestreefd, omdat daarmee zowel de kwaliteit van het 
behoud als de toegankelijkheid ervan worden bevorderd. 
Rijk, provincie en gemeenten zullen meer aandacht 
moeten schenken aan deze vormen van cultuurbehoud. 
Door samenwerking tussen archiefdiensten, musea, 
oudheidkamers en bibliotheken en door het meer dan nu 
gebruikelijk is ruilen en rouleren van museumschatten, 
moet de opslag voor het publiek toegankelijker worden 
gemaakt. 

Er wordt in het beleid met betrekking tot de musea, 
de monumentenzorg en de archieven onvoldoende rekening 
gehouden met het feit dat niet alles tot in lengte van 
dagen bewaard en opgeslagen kan worden. Elke uiting 
van menselijke cultuur heeft in principe een 
geschiedenis die zich museaal laat vastleggen. Dat is 
op zich terecht maar stelt het beleid voor grote 
problemen. Het verstrijken van de tijd leidt 
automatisch tot een aanwas van monumenten, archieven 
en te bewaren kunst- en cultuuruitingen (onderwerpen) 
zonder dat daar een evenredige afname tegenover staat. 
Een aankoopbudget van musea moet daarom zijn 
spiegelbeeld hebben in een verkoopbeleid. Hetzelfde 
geldt voor het opnemen, c.q. afvoeren van de 
monumentenlijst. De indeling naar onderwerp van de 
musea (kunst, fotografie, architektuur, wetenschap, 
ethnologie enz.), de aankoop en verkoop en de taak van 
de diverse overheden daarin zal moeten worden 
uitgewerkt, waarbij de kwaliteit van de collecties 
voorop moet staan, uitmondend in de al eerder genoemde 
code, die de onderlinge verantwoordelijkheden van 
instelling en overheid regelt (zie ook paragraaf 3.2 
over het beheer). 

Ook de podiumkunsten (opera, dans, toneel) ontlenen 
een belangrijk deel van hun bestaansrecht aan het 
bewaren van ons cultureel erfgoed, in het bijzonder 
door het levend houden en toegankelijk maken van 
klassieke 'meesters'. Daarnaast vervullen zij een 
funktie in de ontwi~keling van de kunst. In paragraaf 
3.1 is gepleit voor een vergaande decentralisatie van 
de podiumkunsten. 
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Om hoeveel gezelschappen en geld het daarbij moet 
gaan, en welke gezelschappen overblijven voor 
rijksverantwoordelijkheid, moet nader worden 
uitgewerkt. 

3.6 pluriformiteit 

De zorg voor pluriformiteit is evenals die voor de 
vernieuwing de afgelopen jaren verabsoluteerd. Daarmee 
wordt bedoeld dat het beleidsbegrippen zijn geworden 
die aanvankelijk van de maatschappelijke werkelijkheid 
afgeleid werden, maar vervolgens een eigen leven zijn 
gaan leiden en op hun beurt de kunstproduktie zijn 
gaan beïnvloeden. Zo is het van uit de pluriformiteit 
winstgevend geworden aan te tonen dat een kunstuiting 
'anders' is dan andere. Daarmee verwerft men zich 
immers een subsidiegrondslag. Zo heeft het 
jeugdtheater zich nadrukkelijk onderscheiden van ander 
theater en pretendeert de fotografie een 
zeggingskracht die anders heet te zijn dan die van de 
beeldende kunst of de film en worden er op 
muziekgebeid grensgevechten gevoerd tussen de 
popmuziek, de jazz en de serieuze muziek. Dit soort 
onderscheidingen zijn van belang binnen het 
maatschappelijk discours over de betekenis van de 
diverse kunsten, maar door het subsidiestelsel worden 
de onderlinge grenzen eerst bevestigd en vervolgens 
versterkt en bevroren. De kunstproduktie heeft zich 
dienovereenkomstig naar de gehanteerde 
beleidsindelingen gevoegd. In feite is hierdoor -
tegen alle bedoelingen in - een vorm van staatskunst 
ontstaan. De zorg voor pluriformiteit wil weinig meer 
zeggen dan dat de bemoeienis van de overheid zo veel 
als mogelijk alle kunstvor~en moet betreffen en per 
kunstvorm oog moet hebben voor uiteenlopende stijlen, 

maar wel onder de uitdrukkelijke norm van onvoldoende 
marktmogelijkheden en onder een streng 
kwaliteitsregime. Pluriformiteit moet dan ook zeker 
niet de vorm van verdelende rechtvaardigheid tussen 
verschillende kunstvormen aannemen. 



Kunstvormen als de literatuur, de fotografie, de 
popmuziek en tot op zekere hoogte de film behoeven 
minder steun omdat de marktomstandigheden voor deze 
kunstvormen gunstiger zijn dan voor andere. Een 
democratisch bestel dat door belangengroepen wordt 
beheerst, kan een aanspraak op grond van een 
'eerlijke' verdeling (waarom zij wel en wij niet) 
nooit afwijzen. Het criterium dat het overheidsbeleid 
aanvullend moet werken op de markt en alleen kwaliteit 
honoreert maakt een dergelijke keuze (en afwijzing) 
wel mogelijk. Evenmin moet pluriformiteit worden 
bevroren in aparte subsidiestromen en regelingen, 
waardoor kunstenaars zich daarop gaan richten. Juist 
het primaat van de kwaliteit en de marktaanvulling 
maken een flexibel gebruik van subsidiegelden 
noodzakelijk. Pluriformiteit is een afgeleide 
opdracht in elke subsidieregeling en behoeft daarom 
niet omgezet te worden in een veelstromenland van 
regelingen en fondsen. Vermindering van het aantal 
geldstromen en een verbreding van de taakstelling per 
geldstroom moet daarom nagestreefd worden. 

3.7 vernieuwing 

Vernieuwing is, zoals in hoofdstuk I al gemeld, de 
meest problematische der doelstellingen. Evenals de 
beleidscategorie pluriformiteit is vernieuwing 
verabsoluteerd tot waarde in zichzelf, los van enige 
kwaliteit. De paradox van deze nadrukkelijke aandacht 
voor vernieuwing is dat zij bepleit en bezongen wordt 
maar zelden echt serieus wordt genomen. Wie 
gelegenheid geeft ofwel krijgt tot experimenten loopt 
daarmee risico, in casu het risico van de mislukking. 
Slagen of falen van een experiment moet worden 
beoordeeld op grond van kwaliteit. In commissies wordt 
dit oordeel nogal eens ontlopen en neemt men zijn 
toevlucht tot het veel gemakkelijker criterium der 
vernieuwing op zich. 
Dan is elke vernieuwing per definitie geslaagd omdat 
zij immers nieuw is. Zonder criterium voor slagen of 
falen van vernieuwing is deze echter zinloos. Het 
kwaliteitscriterium dient daarom ook bij vernieuwing 
voorop te staan. 
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In paragraaf 3.4 werd gepleit voor een aantal 
werkplaatsen voor veelbelovende kunstenaars en groepen 
of gezelschappen. In het verlengde daarvan dient de 
overheid voor elke kunstvorm een fonds in het leven te 
roepen dat tot taak krijgt uit de levende kunst 
datgene te subsidiëren dat voldoende kwaliteit heeft 
en tevens marktaanvullend is. De overheid moet daarbij 
zijn verantwoordelijkheid voor de oordeelsvorming, 
zoals uiteengezet in paragraaf 2.2, ser~eus nemen. 
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Slotwoord 

We zijn ons ervan bewust dat deze notitie onvoltooid 
is. Wat ontbreekt zijn de uitwerkingen in geld en 
getal. Hoeveel geld moet er naar de lagere overheden 
worden overgeheveld, welke gezelschappen moeten onder 
rijksverantwoordelijkheid vallen, hoeveel werkplaatsen 
en fondsen moeten er precies komen en wat wordt hun 
budget, hoe ver moet de verantwoordelijkheid van de 
overheid precies reiken bij de benoeming van 
commissies en raden? Dat deze vragen hier wel worden 
opgeroepen, maar niet beantwoord heeft twee redenen. 
De eerste is in hoofdstuk I al genoemd: het hier 
ontvouwde denkraam voor een nieuw kunstbeleid mag niet 
afhangen van de concrete invulling, maar heeft 
betekenis bij zowel groeiende als krimpende budgetten. 
De discussie over de taak van de overheid is op veel 
terreinen vervuild door een bijziende aandacht voor 
cijfers en getallen. Dat wil deze plaatsbepaling 
voorkomen. De tweede reden is dat er voor een concrete 
uitwerking nog het nodige denkwerk verzet moet worden, 
waarvoor een brede discussie zinvol is. D66 heeft zich 
voorgenomen het komende jaar deze uitvoering ter hand 
te nemen. 
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