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De casus indertijd was een advies van 
de Raad voor de Kunst om te stoppen met 
het subsidiëren van het Holland Festival. Aan
het inhoudelijke oordeel van de Raad destijds,
namelijk dat het Holland Festival had ingeboet
aan artistieke betekenis, wilde de minister niet
tornen. De conclusie echter om dan ook maar
te stoppen met subsidiëring, nam hij niet over.
De Raad was daar verbolgen over. De minister,
zo was de opvatting, zette zijn adviseurs hier -
mee voor schut.

Maar Brinkman zag dat anders. Subsidie
stopzetten was een politieke beslissing. En
daar over ging hij en niet de Raad. Zijn politieke
keuze was om in te zetten op verbetering van
het Holland Festival en zo een functie te
behouden die hij, uiteraard mits kwalitatief
aan de maat, voor Nederland nog steeds van
belang achtte. Met die interpretatie van het
newly invented Thorbecke-principe konden
uiteindelijk alle partijen leven.

Het Thorbecke-principe zorgt al decennia 
met enige regelmaat voor misverstanden.
Thorbecke vond dat de overheid zich, op een
enkel punt na, maar beter niet met kunst kon
bemoeien. Inhoudelijk niet en financieel even -
min. Later heeft vooral de Raad voor de Kunst
daarvan gemaakt dat Thorbecke zich alleen
had willen onthouden van een inhoudelijk
oordeel, maar uiteraard wel publieke
financiering had willen bieden. Alleen dat
oordelen liet hij aan anderen over. En dáár had
je nu precies de Raad voor de Kunst voor. 

Deze discussie over de rol van de overheid
laaide op toen Elco Brinkman minister van
Cultuur was (1982–1989). Hij heeft over die rol
toen twee dingen gezegd. Allereerst dat het
inderdaad een vorm van wijsheid is om als
overheid niet zelf inhoudelijk te oordelen over
kunst. Maar als tweede punt voegde Brinkman
daar onmiddellijk aan toe dat niet ieder oordeel
over kunst een inhoudelijk oordeel is. 

Wethouder 
op zoek naar

een stuur 

Thije Adams Politici doen er verstandig 
aan nooit te vergeten dat zij de kunstbus niet
sturen door achter het stuur te gaan zitten,
maar via de dienstregeling. Tot die mate van
abstractie moeten politici in staat zijn en
daarmee moeten zij ook tevreden zijn. Anders
hebben zij het verkeerde beroep gekozen.
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wereld graag en veelvuldig gespeculeerd. Uit
eigen ervaring kan ik alleen maar met spijt
zeggen: ten onrechte. Iedere brief met politieke
of financiële consequenties die een ambtenaar
tekent, gaat uit namens de minister. En het is
eenvoudigweg een ambtelijke doodzonde om
met je handtekening de minister voor
verrassin gen te plaatsen. Zoiets als een stelsel
van ambtelijke beslissingen parallel of contrair
aan de beslissingen van de minister bestaat 
dan ook niet. Ambtenaren kunnen wel proberen
anderen met hun goede raad te beïnvloeden,
maar zij kunnen er niet ongezien met de inhoud
vandoor gaan. Verder zijn de afgelopen jaren 
de niet-beleidsinhoudelijke aspecten van het
ambtelijke werk enorm in omvang toegenomen.
Daardoor blijft er weinig tijd over voor de
inhoudelijke kant van de zaak. Er zijn daarom
steeds minder ambtenaren die inhoudelijk iets
te zeggen zouden willen hebben, om de een -
voudige reden dat zij niet zouden weten wat. 
Dit is overigens geen verwijt maar een
constatering. Ambtelijk handelen is daarmee
in relatie tot het Thorbecke-beginsel geen
factor van betekenis.

Samenvattend: het Thorbecke-beginsel laat
politici, in tegenstelling tot wat vaak wordt
gedacht, veel ruimte tot het voeren van beleid.
Je moet alleen weten hoe.

De schouw
Bij het overwegend inhoudelijke oordeel 
over bepaalde concrete kunstuitingen is een
nader onderscheid van belang: tussen een
algemeen en een abstract oordeel, en een
specifiek en een concreet oordeel. In het eerste
geval vraag je: is dit een kwalitatief goed,
mooi, belangrijk boek of schilderij? Los van
wie het boek moet lezen of waar het schilderij
moet hangen. In het tweede geval staat die
context juist voorop. Is dit een goed boek voor
jou? Past dat schilderij in mijn woonkamer, 
of in deze specifieke collectie?

Interne en externe adviseurs
Het Thorbecke-principe behelst precies dat -
gene wat in Groot-Brittannië en inmiddels ook
elders wordt aangeduid als het arm’s length
principle: overheid op afstand. Het zet adviseurs
en politici in de best denkbare verhouding ten
opzichte van elkaar. Met de positieve spanning
die daarbij hoort. 

Enerzijds inhoudelijke beslissingen die zó
specifiek zijn, waarbij de inhoud zó prevaleert
en waarvan de politieke betekenis zó gering is,
dat verstandige politici ofwel het advies van
hun adviseurs een-op-een overnemen, ofwel
zelfs de hele procedure van beoordelen,
beslissen en afhandelen aan anderen overlaten.
Aan fondsen bijvoorbeeld, die politiek dan wél
gestuurd worden op hun totale budget, maar
niet op individuele beslissingen.

Anderzijds beslissingen die een politicus
nadrukkelijk zelf zal willen nemen. Of met
publiek geld een nieuwe opera wordt gebouwd,
wat de bespeling daarvan mag kosten 
en of dat ten koste mag gaan van het budget
van een bepaald museum. Dat zijn zaken waar
een minister of wethouder zich over zal laten
adviseren, maar waarvan de uiteindelijke
beslissing aan de politiek is.

En in het gebied in het midden? Daar moet
ergens een streep worden getrokken waar het
primaat van de inhoud overgaat in het primaat
van de politiek. Nederland heeft op dit punt
recent een grote verschuiving beleefd met de
oprichting van het Fonds Podiumkunsten+.
In algemene zin zijn de verhoudingen in Neder -
land inmiddels wel zover uitgekristalliseerd
dat het zelden of nooit over Thorbecke gaat
wanneer politiek en adviseur met elkaar over -
hoop liggen.

Maar ambtenaren dan, die beleid maken en
soms nog uitvoeren ook? Vertroebelen die het
beeld met een inhoudelijke bemoeienis waar de
politiek formeel misschien niet eens weet van
heeft? Over dit onderwerp wordt in de buiten -
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intendant toevertrouwt. Want de Amsterdamse
begroting wekt niet de verwach ting dat die
schouw met een rijk gevuld beursje op stap zal
gaan. Maar een functionaris zonder geld kan
nog altijd coördineren, zult u zeggen. Ook op
grond van bestaande budgetten.

Stelt u zich dan twee dingen voor. Het eerste
is dat de schouw voor Wereldklasse bij het
Koninklijk Concertgebouw Orkest (KCO)
aanbelt om zonder geld het orkest te adviseren

inzake kwesties van Wereldklasse. En het
tweede: stelt u zich diezelfde schouw voor die
het KCO voorhoudt dat hij eigenlijk gaat over
het budget van het orkest dat besteed wordt aan
Wereldklasse en dat schouw en orkest daar
vanaf nu prima samen uit gaan komen. Klaar
met voorstellen? Dan weet u precies waarom
wij binnenkort niets meer van de schouw voor
Wereldklasse zullen vernemen.

De schouw voor Prachtstad voorspel ik
eenzelfde carrière. Maar eerst krijgt die ook
nog een Vogelaarwijk en Slotervaart in het
pakket, vanwege de samenhang in het beleid.

Talentontwikkeling en Laboratorium
krijgen in het ergste geval ieder een ton. 
Dan worden die functies samengevoegd, 
en na de volgende gemeenteraadsverkiezingen
wordt die ene functie weer opgeheven. 
Tot grote opluch ting van al diegenen die 
nu al met talent ontwikkeling en laboratorium
bezig zijn.

Deze twee soorten oordelen
vragen ieder om een eigen
beoordelingsprocedure. Bij
het kwaliteitsoordeel is dat
het oordeel van een vakjury,
bijvoorbeeld een kunst -
commissie. Hier wordt het
model gevolg dat iedereen
kent van het schoonspringen.
Persoonlijke voorkeuren van
juryleden worden zoveel
mogelijk weggefilterd. Bij het
tweede type staat functionali -
teit voorop. De vraag of een
bepaald werk of initiatief de
best mogelijke mix oplevert
met een bepaalde context, een
concrete omgeving naar tijd,
plaats en publiek. Dan is niet
langer de vakjury het aan -
gewezen instrument, maar een
intendant. Een persoonlijke
signatuur wordt in dit geval
beschouwd als een positief
kenmerk, omdat dat een oor -
deel juist herkenbaar maakt. 

Deze figuur zou wethouder
Gehrels een veel grotere rol
willen geven in haar beleid.
Want ook al geeft zij het
beestje een andere naam,
namelijk schouw, het gaat
gewoon om een intendant. 
Dat is natuurlijk niets nieuws.
Wij kennen de intendant van
festivals, van biënnales, en van
allerlei specifieke situa ties
waarbij een persoon lijke stem
en een persoonlijke keuze
meerwaarde hebben boven het
anonieme commis sie oordeel.
Maar onduidelijk is welke
budgetten Gehrels aan een

Het Thorbecke-beginsel laat politici

veel ruimte tot het voeren van beleid
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zogenoemde basisinfra structuur. Dat is een
politieke keuze voor vaste instellingen die
horen bij een bepaalde functie: u bent daar 
het regionale orkest, u bent hier het groot -
stedelijke theater gezelschap, u bent een
landelijk productiehuis om nieuw talent 
een kans te geven. Het patroon is misschien 
wat uniform en statisch, maar dat heeft ook
voordelen. Het is eerlijk en je kunt precies zien
of je evenveel gekregen hebt als je buurman.
Als dat een beetje klopt, houden de meeste
politici op met denken over hun culturele
infrastructuur.

Ten onrechte. Want er is nog een tweede
niveau. Daar is de vraag aan de orde wat het
orkest, het theatergezelschap, het museum 
nu precies gaan doen. De grote functie wordt
uitgesplitst in subfuncties. Hoe ziet de
verhouding tussen het verzorgen van klassiek
repertoire en het verkennen van nieuw
repertoire er in uw geval concreet uit? Waar
speelt u? Hoe vaak? Wat? Hoe geeft u inhoud
aan uw regionale en educatieve verantwoorde -
lijkheid? Hoe ziet uw samenwerking met
culturele partners hier en eventueel ook
binnen een Euregio eruit? Deze vragen worden
zelden gesteld, maar iedere politicus die het
goed met zijn of haar culturele instellingen
voorheeft, zou die vragen met grote regelmaat
moeten stellen.

Waarom móéten die vragen worden gesteld?
Zoals al gezegd hebben politici de taak ervoor
te zorgen dat de voorzieningen daadwerkelijk
wortelen in hun regionale of stedelijke
omgeving. Daarnaast is er een tweede, zo
mogelijk belangrijker argument: politici
moeten kunnen doorzien of instellingen niet
wegkruipen uit hun functie. Dit verschijnsel
laat zich goed illustreren aan de hand van een
artikel in NRC Handelsblad van 9 oktober:
‘Iedereen wil Berkeley zijn.’ In dat artikel gaat
het om de vraag in hoeverre het Californische
model voor hoger onderwijs interessant zou

Maar waarom kruipt de
wethouder eigenlijk weg
achter schouwen? Waarom
komt zij niet gewoon zelf met
haar opvattingen voor de
draad?

Politieke beslissingen
Wat zijn nu op het eerder
geschetste spectrum bij uit -
stek politieke beslissingen?
Met stip bovenaan: de allo catie
van middelen. Die nieuwe
opera van zo-even. Maar
achter dergelijke beslissingen
gaat een hele allocatie -
piramide schuil: de afweging
van cultuur tegen gezondheids -
zorg; van erfgoed tegen
actuele kunstproductie; 
van muziek tegen vormgeving;
van opera tegen kamer -
muziek. Al die beslissingen
waar appels en peren worden
vergeleken. Pas binnen één
discipline, die vanuit één
deskundigheid in de volle
breedte kan worden overzien,
komt de expertise van de
adviseur aan de politiek
langszij. Veruit het grootste
deel van het gebied van de
toedeling van middelen is
daarmee een zaak van de
politiek. 

Het tweede punt waarvoor
de stem van de politicus
onmisbaar is, betreft de toe -
wijzing van functies aan
instellingen. Daarbij zijn 
twee niveaus te onder -
scheiden. Op het eerste niveau
zijn dat voorzieningen in de
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voering. Je kunt niet telkens iets heel anders
verlangen van je partners. Elke opdracht, elk
contract moet vallen binnen een spectrum van
wat voor de instelling in kwestie als redelijk
kan gelden.

Dat was, achteraf gezien, misschien het
kwetsbaarste punt in het diversiteitsbeleid van
staatssecretaris Rick van der Ploeg. Dat instel -
lingen het gevoel hadden dat zijn ambities in
díe vorm, niet in díe mate op hen van toe -
passing waren als hij veronderstelde. Bínnen
dat spectrum evenwel is er voor een politicus
alle ruimte om een politieke verantwoordelijk -
heid en politieke keuzes waar te maken.

Eén ding mogen politici daarbij nooit
vergeten. Zij sturen de kunstbus niet door
achter het stuur te gaan zitten, maar via de
dienstregeling. En soms zelfs via de ‘Regeling
dienstregelingen’. Tot die mate van abstractie
moeten politici in staat zijn en daarmee
moeten zij ook tevreden zijn. Anders hebben zij
het verkeerde beroep gekozen. Maar als zij de
vereiste handigheid bezitten en het moment
van de ‘Regeling dienstregelingen’ goed weten
te benutten, dan zijn er weinig aspecten van de
van een culturele instelling waar een politicus
zich niet over kan, mag en moet uitspreken.

Dat brengt ons dan als vanzelf bij de over -
weging dat je politici inderdaad maar beter 
wat te doen kunt geven op hun terrein. Als wet -
houder Gehrels ergens gelijk heeft, dan op dit
punt. Politici zijn uiteindelijk ook maar
brandweermannen. Als er niets te blussen valt,
zetten zij voor je het weet zelf de boel in de fik.

kunnen zijn voor Nederland. Robert Berdahl,
een expert op dat onderwerp, zegt dan dat
Amerikaanse staten die het Californische
model wilden overnemen, op fikse universitair-
politieke problemen stuitten: elke universiteit
wilde Berkeley zijn, en niemand het community
college. Iedere instelling zag voor zichzelf het
liefst een plek aan de top van de piramide.
Berdahl: ‘Er trad een fenomeen op dat wij
mission creep noemen. Universiteiten
probeerden af te wijken van de hun gestelde
doelen. Een universiteit die niet op onderzoek
gericht was, wilde zich toch op researchgebied
gaan profileren. Dat verstoort de balans die 
in het Californische model zo belangrijk is.’ 

Mission creep, onthoud dat begrip. Overal in
de samenleving kom je dat verschijnsel tegen.
Telkens als op het gebied van diensten en
voorzieningen het bijzondere, het spectacu laire,
ten koste gaat van het gewone, het alledaagse,
is er waarschijnlijk sprake van mission creep. 
En in het culturele veld is het niet anders. 
Er is geen regionaal orkest waar men niet
onder schrijft dat af en toe een buitenlandse
tournee ongelooflijk belangrijk is voor de
orkestklank. Als dat gebeurt, is het weer tijd
voor het gesprek met de vragen zoals hierboven
aan geduid. En dan maar hopen dat de politicus
in kwestie op dat gesprek is berekend. 

Goed opdrachtgeverschap
Hedy d’Ancona was als minister van WVC
(1989–1994) de eerste die voor deze functie van 
de politiek in relatie tot de kunst aandacht
heeft gevraagd. In feite gaat het daarbij om wat
nu ook wel ‘goed opdrachtgeverschap’ heet.
Daar liggen voor politici volstrekt legitieme
mogelijkheden om via datgene wat in de bouw
een programma van eisen heet, op hoofdlijnen
mee richting te geven aan de koers van een
culturele instelling. Natuurlijk moet een
politicus daarbij blijk geven van een gevoel
voor de traditie van de instelling en van maat -
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