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2006) Volgens mij zijn nationale kunstsubsidies
iets ouder, maar het Departement voor Volks -
voorlichting en Kunsten (1940–1945) heeft er wel
een nieuwe dynamiek aan gegeven, met flink
extra geld. Het hele idee van subsidiëring van
het toneel is afkomstig van de Duitse bezetter,
schrijft Jaap Jong, directeur van het Contact -
orgaan Nederlandse Orkesten, in zijn artikel
‘Als het regent in Nederland’. (Jong 2006)

Wie de balans opmaakt van al die jaren kunst   -
subsidie kan niet tevreden zijn. De legitimiteit
van de kunstsubsidie is ver te zoeken, oftewel,
het is impopulair beleid. Dat is niet zo gek. 
De bovenmodale mens geniet er het meest 
van en de Nederlandse belasting betaler betaalt
het gelag. Ik voel me altijd een beetje schuldig
als ik in het theater zit en denk aan al die
mensen die er niet bij zijn, maar wel moeten
mee betalen aan mijn avondje uit. Veel Neder -
landers realiseren zich dat.

Minister Plasterk heeft het vaak over ‘cultuur’,
maar helaas wordt cultuur door het ministerie
gelijkgesteld aan ‘kunstsubsidies’. Het gaat
simpelweg over de vraag: wie krijgt geld en wie
niet. Daarmee begeeft de overheid zich op glad
ijs. Dat weten we al sinds Thorbecke. Die wordt
vaak geciteerd, maar altijd selectief: ‘De Kunst
is geen regeringszaak, in zooverre de Regering
geen oordeel, noch eenig gezag heeft op het
gebied der kunst.’ Daarom was Thorbecke dan
ook tegen kunstsubsidies. Want, zei hij, ‘de
ervaring leert dat het geven van materiële hulp
niet per se tot geniale werken leidt’. (Thorbecke
1867) Kijk eens aan. Anderhalve eeuw later en
vele miljarden lichter komt mijn partij tot
dezelfde conclusie.

Tijd om de balans op te maken. We hebben 
al decennia landelijke kunstsubsidies. Paul
Schnabel, directeur van het Sociaal- en
Cultureel Planbureau, stelt dat we die danken
aan de NSB en de Duitse bezetter. (Schnabel

Maak van 
kunstenaars geen
subsidieslurpers

Martin Bosma   Ooit was kunst de allerindividu-
eelste expressie van de aller indivi dueelste
emotie. Maar het adagium van Willem Kloos
moet tegen woordig worden aangevuld met
‘mits goedgekeurd door de subsidie -
commissie, geheel in lijn zijnde met onze
nationale staatsideologie en na het invullen
van de juiste formulieren’. Na de laatste
Boekman lezing komt er blijkbaar nog iets
achter: ‘En na de zegen van de Nationale
Hoeder der Kunsten in onze Heilige
Grachten  gordel en aanpalende landouwen,
tevens mecenas met andermans geld,
mevrouw Gehrels.’
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Subsidie maakt lui
Als die vaststelling er breed 
is, zou je zeggen: het mes gaat
er in. Maar nee hoor, in plaats
daarvan moet er meer (zoals
het in beleidsesperanto heet)
‘draagvlak’ gecreëerd worden.
Oftewel, het volk wil het niet,
dus gaan we het maar
opvoeden. Er worden weer
miljoenen gepompt in een
actieplan.

Doel van kunstbeleid is
bijvoorbeeld altijd geweest 
dat door overheidsingrijpen
meer mensen met een lagere
sociaal-economische status
bereikt worden. Kunst voor
het volk. Parool-econoom 
Kees Tamboer zegt: van
kunst  subsidies profiteren
vooral de rijken. (Tamboer
2007) En Paul Schnabel stelt:
‘Alle pogingen om door betere
spreiding en lagere prijzen en
hogere opleiding meer mensen
tot de kunst te brengen,
blijken grotendeels te hebben
gefaald’. (Schnabel 2006) 
De opmer kingen worden
ondersteund door het boekje
Cultuur bewonderaars en
cultuur beoefenaars van het
CPB uit juni van dit jaar.

Heeft het subsidiesysteem
dan geleid tot topkunst, die
(ik noem maar wat) inter -
nationaal gezien even hoog
staat aangeschreven als de
kunst die de ongesubsidieerde
meesters in de Gouden Eeuw
maakten? Volgens de direc -
teuren van de twee grootste

Martin Bosma, woordvoerder Cultuur PVV, bij een sculptuur van schilder Johannes 
Bosboom (1817-1891) door Bartholomeus van Hove (bruikleen van Stedelijk Museum
Amsterdam) in het gebouw van de Tweede Kamer. Op de achtergrond sculpturen van
dichter Joost van den Vondel (1587-1679) (school van Bartholomeus Eggers in bruikleen
van Rijksmuseum Amsterdam) en schilder Charles Rochussen (1814-1894) (Bartholomeus
van Hove, bruikleen Stedelijk Museum Amsterdam). Foto: Merel Maissan.
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over de islam durfde te maken. Door Wilders 
te kakken te zetten, tonen de linkse cabaretiers
hun horigheid aan het systeem. Zij zijn goed.
Een grap over de islam kan betekenen dat de
ruiten bij je worden ingegooid. Gesubsidieerd
en in het café vinden ze misschien dat kunst
grensverleggend moet zijn, in de realiteit
letten ze meer op de kosten van de glaszetter.

Onze naoorlogse verzetsstrijders zwegen ook
al toen kunstbroeder Theo van Gogh ritueel
werd geslacht. Even de andere kant opkijken,
er moest nog een subsidieformulier worden
ingediend. Elke islamitische aanslag op de
artistieke vrijheid betekent dat ze naar hun
schoenen kijken. Een paar voorbeelden: het
boek De Ondergang van Nederland (veroordeeld
wegens discriminatie, want kwetsend voor
moslims), de arrestatie van tekenaar Gregorius
Nekschot (van wie PvdA’er John Leerdam zegt:
‘Wie kaatst kan de bal verwachten’), de bedrei -
gingen van Ewout Jansen, de bedreigin gen 
van Naima el Bezaz (onder andere via het door
PvdA-minister Plasterk gesubsidieerde
Marokko.nl), bedreigingen van Rachid Ben Ali
(na het ophangen van schilderijen in het Cobra
Museum), de bedreigingen van Sooreh Hera
(geweigerd in het Gemeentemuseum in PvdA-
bolwerk Den Haag), de rellen rond Shouf Shouf
Habibi in Amsterdam, het toneelstuk Aisha
dat niet doorging (waarbij PvdA-held Fatima
Elatik pleitte voor het verbieden ervan), een
tentoonstelling in de Nieuwe Kerk aangepast
na klachten van moslims, moslima’s die zich
alleen door vrouwelijke fotografen willen laten
fotograferen, Mohammed Rabbae (de voor malig
leider van GroenLinks) die vindt dat De Duivels -
verzen van Rushdie verboden moet worden, 
et cetera. Dat zijn allemaal voorbeelden van
externe censuur. De zelfcensuur valt uiteraard
niet op te sommen.

beeldendekunstfondsen – het Fonds voor
Beeldende Kunst, Vormgeving en Bouw kunst
en de Mondriaan Stichting – leidt het kunst -
subsidiesysteem tot middelmatige kunst.
(Pontzen 2007) Marina Abramovic, fameus
kunstenaar en nu niet voor niets woonachtig 
in New York, zegt: ‘De enorme overheidssteun
doet de meeste kunstenaars eerder slecht dan
goed.’ (Simons 2005) Kees Vuyk, die kunstbeleid
doceert aan de Universiteit Utrecht, zegt:
‘Buiten de professionals stelt vrijwel niemand
belang in de Nederlandse hedendaagse kunst.
(…) Het is kunst-kunst.’ (Vuyk 2007) In Second
Opinion lezen we over ‘consensuskunst’.
(Luiten 2007) Oftewel: maken wat in de smaak
valt van de commissie. Riki Simons van
Elsevier en Rutger Pontzen van de Volkskrant
zien de Nederlandse kunst als in zichzelf
gekeerd. Dankzij de subsidies. Ronald Klamer,
artistiek leider van Het Toneel Speelt, zegt:
‘Subsidie maakt ook lui, arrogant en gemak -
zuchtig.’ (Klamer 2008)

Wie weleens op een feestje is geweest met
veel kunstenaars of wie zijn zaterdagavond
heeft doorgebracht op een opening, weet 
wat ik bedoel. Het gespreksonderwerp is veelal:
hoe kom ik aan subsidie? Het daadwerkelijk
vervaardigen van kunst lijkt een bijproduct
geworden. 

Islamitische censuur
Geen wonder dat zoveel kunstenaars hun hoofd
laten hangen naar de nationale staatsideologie,
het multiculturalisme. Subsidiekunstenaars
willen allemaal ‘dialoog tussen bevolkings -
groepen’. Geen wonder, dan krijg je geld.
Kunstenaars zijn een stuk stiller als het aan -
komt op de gevolgen van de islamisering voor
de kunst. Elke cabaretier heeft wel een grap
over het haar van mijn fractieleider... 
De helden. Maar over de islam zwijgen ze. 
Geen wonder, kijk maar eens wat er gebeurde
met Ewout Jansen, de cabaretier die grappen
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Dat wethouder Gehrels nu de kunst verder
wil politiseren, komt dan ook niet echt als een
verrassing. Het is eerder de bestendiging van
een bestaande praktijk. Eerst maak je kunste -
naars afhankelijk en wieg je ze in slaap met
subsidie, daarna maak je de kunstjes die ze
moeten doen voor de multicul-machthebbers
expliciet. Kunst moet de integratie bevorderen,
heet het dan. Oftewel, het moet de loftrompet
steken over de massa-immigratie en de islami -
sering en problemen ontkennen. Een lidmaat -
schap van de PvdA strekt tot aanbeveling.
Kunst wordt nog meer volksvoorlichting.

De subsidiecultuur heeft sowieso gezorgd
voor een kunstwereld die zich helemaal blind -
staart op de overheid. Een totale fixatie op 
Den Haag en op de subsidiepotten. Bij de
stichting Atana kun je een cursus doen: 
‘Hoe kom ik in de Cultuurnota’. Kunsteconoom
Pim van Klink zegt: ‘De kunstwereld roept
altijd om visie en geld, maar het gaat altijd 
om geld en de verdeling ervan.’ (Schnabel 2006)
Precies. De woordvoerders kunstsubsidie
kunnen daarvan getuigen. De inboxen van 
onze kunstwoord voerders stromen altijd weer
over als er een nieuwe subsidieronde aankomt.
Er dreigt altijd weer kaalslag en afbraak, wordt
ons ingepeperd. Geven we geen geld, dan hebben
we geen visie.

Raadslid Marco de Goede van GroenLinks 
in Amsterdam had eens in een sporttas al het
papier meegenomen dat hem had bereikt van
kunstclubs rondom een subsidieronde. Daar zat
vijftien kilo drukwerk in! (Zonder auteur 2008)
De Amsterdamse Rekenkamer trekt aan de bel
over de kunstsubsidies van deze gemeente. 
De Rekenkamer is vernietigend over hoe er met
belastinggeld wordt omgesprongen in de cultu -
rele hoofdstad. Het Parool heeft boven een artikel
over dit onderwerp als kop ‘Stad doet maar wat
met kunstsubsidies’. (Wiegman 2008) De Reken -
kamer zegt: resultaten zijn niet te meten, er is
nauwelijks controle op de bestedingen, kunst -

Sjariasocialisten
Het blijft even angstig stil 
als er plannen bestaan voor
gescheiden voor stellin gen 
in Rotterdam en Den Haag,
gebaseerd op het islamitische
ideaal van sekseapartheid. 
De linkse wethouders ter
plekke vinden het prachtig.

Waar en op welk moment
hebben de Nederlandse
kunste   naars de opstand
afgekondigd? Wanneer hebben
zij café De Smoeshaan verlaten
en zijn ze met banieren naar 
de Stopera getrokken om een
einde aan de islamitische
grappenmakerij te eisen?
Welke galeries hebben hun
deuren ook maar vijf minuten
gesloten toen Van Gogh neer -
ging? Waar zijn ze, met hun
allerindividueelste emotie 
– behalve dan natuur lijk op
weg naar een subsidie loket.
Want ze weten het. Een
kunstenaar die ooit iets zou
zeggen over de islamisering 
en de structurele vijandigheid
van de islamitische ideologie
ten opzichte van kunst
(bijvoorbeeld figuratieve
kunst), krijgt nooit meer een
cent subsidie. Die is brodeloos.
Daarom zwijgen ze.

Wat de sjariasocialisten
ook uithalen, wat moslims
ook eisen, een keiharde
zekerheid hebben ze: de
Nederlandse kunstenaars
zwijgen als het graf. Die
spelen viool terwijl Rome in
de brand staat.
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de overheid zich nu met kunst bemoeit, draagt
daar niet aan bij. Dus niet meer politiek, zoals
mevrouw Gehrels wil, maar juist heel veel
minder. Beter is de burger zelf zijn eigen geld
terug te geven. Wil hij dat naar de opera
brengen, prima. Maar dat is dan zijn eigen keus.
Blijft hij thuis: ook goed. Wil hij met een andere
bevolkings groep een dialoog? Be my guest.
Minister Plasterk, die ik zichzelf in menige
vergadering een ‘liberaal in hart en nieren’ heb
horen noemen, kan het daar eigenlijk niet mee
oneens zijn. Nu gaat het via de geld verslindende
omweg van de overheid. En hoevele miljoenen
blijven er niet aan de strijkstok hangen van de
kunstmanagers, de kunstbobo’s, de lobbyisten
en Berenschot? Hoeveel verdampt er niet? 
De beste manier om de kunsten te steunen is
forse belasting verlaging.

Mijn partij wil graag miljarden per jaar
terug  geven aan de burger. Daar kun je heel 
wat schilderijen voor kopen. Ik zou zeggen: weg
met het collectivisme en leve de vrije burger.
De beste manier om kunst te stimuleren, is
belasting verlaging, niet subsidie.
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instellingen bouwen reserves op van miljoenen,
et cetera. Ook in Rotterdam is een dergelijk
onderzoek gehouden, door (toen nog) Eerste
Kamerlid Van Middelkoop die tot vergelijkbare
conclusies komt.

Rupsje-nooitgenoeg
Wie kunst zegt, zegt belangenverstrengeling.
Die ziet de verwevenheid van kunstbobo’s,
kunstmanagers, kunstlobbyisten, kunst politici.
In onze kunsthoofdstad Amsterdam ging zelfs
het Bureau Integriteit onderzoek doen naar 
de verwevenheid tussen kunstbeleid en kunst -
lobby. Goede zaak, maar ik weet niet of er een
echte incentive bestaat om de onderste steen
boven te krijgen. Te veel belangen, te veel
vestzak-broekzak, te veel vriendjes die aan 
het subsidie-infuus hangen.

Nog een bijverschijnsel. Het ontstaan van
geïnstitutionaliseerde actiegroepen. Ik bedoel
de Raad voor Cultuur en de Amsterdamse
Kunst   raad. Twee clubs die gewoon geld moeten
verdelen en niet als gesubsidieerde oppositie
moeten fungeren. In plaats daarvan roeren 
zij steeds de trom en bestoken zij de politiek en
de belastingbetaler met verwijten. Er moet
steeds meer geld bij, op straffe van verwijten
dat er anders geen ‘visie’ is en er ‘afbraak’ dreigt,
of ‘kaalslag’ – om maar drie cliché woorden 
uit het vocabulaire van de subsidie slurpers 
te gebruiken. Mevrouw Swaab, voor zitter van
de Raad voor Cultuur, noemt een redenering
van de minister ‘onzin’. De Amster damse
Kunst raad noemt het schrappen van subsidies
zelfs ‘onbehoorlijk bestuur’. En dat in een stad
die dankzij de Noord-Zuidlijn bijna failliet is
en toch vier miljoen extra aan de kunst geeft.
Rupsje-nooitgenoeg, zou ik zeggen. De Partij
voor de Vrijheid is erg enthousiast over de harde
woorden die de minister wijdt aan de actie groep
Raad voor Cultuur. 

De Partij voor de Vrijheid zet zich graag in
voor een bloeiend kunstleven. De manier waarop

Martin Bosma
is woordvoerder Cultuur 
voor de PVV

Stem!




