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kunstsector, stellen experts aan, vullen
beleids  regels in en verdelen de middelen. 
De fondsen zijn de spil geworden in het beleids -
netwerk van de kunsten en daarmee netwerk -
managers geworden. De macht ligt niet langer
bij het parlement, maar is verschoven naar de
kunstfondsen. 

Hoewel de minister het geld over de fondsen
verdeelt en de accenten legt, is hij niet langer
de enige die het beleid aanstuurt. Om de
fondsen heen is een beleidsarena ontstaan
waarin politici in de minderheid zijn. Het
netwerk bestaat voornamelijk uit vertegen -
woordigers van culturele instellingen en
overheidsstichtingen die elkaar nodig hebben
om hun doelen te bereiken. Binnen dit nauw
met elkaar verweven beleidsnetwerk vallen
publieke beleidsbeslissingen voortdurend uit 
in het voordeel van bepaalde kunstinstellingen
of kunstenaars. Het gevaar bestaat dat het
kunstbeleidsnetwerk vooral bezig is met zijn

In de stroom van verzelfstandigingen van
overheidstaken in de afgelopen decennia zijn
veel zelfstandige bestuursorganen ontstaan
waaronder de kunstfondsen, zoals de Mondriaan
Stichting, het Fonds Beeldende Kunst, Vorm -
geving en Bouwkunst, en het Nederlands Fonds
voor de Podiumkunsten. Het zwaartepunt van
de parlementaire cultuurpolitieke arena is
verlegd naar de fondsen. De staat vervult de rol
van katalysator voor ontwikkelingen van een
bloeiende kunstsector en financiert de kunst -
fondsen om dit uit te voeren. 

Door het op afstand plaatsen van overheids -
taken is een groot aantal invloedrijke beleids -
netwerken ontstaan. De zelfstandige fondsen
hebben de belangrijkste positie in het beleids -
netwerk weten te verwerven. Deels door de
taken die zij hebben toegewezen gekregen van
de minister, deels doordat de kunstfondsen
taken naar zich toe hebben getrokken. 
De fondsen stellen zich op als kenner van de

Een nieuwe rol voor
de kunstfondsen

Saskia Cornelissen Het beleidsnetwerk van de 
overheid concentreert zich rondom de fondsen.
Hierdoor is het kunstbeleid op afstand komen
te staan van de politiek, de burger en zelfs de
kunstenaars. Dit staat het maatschappelijk
draagvlak voor kunst in de weg. Politieke toe-
wijding en betrokkenheid zijn noodzakelijk
voor publieke legitimiteit, ook inzake kunst-
beleid.
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Verminderde legitimiteit
De kunstfondsen richten zich in hun verant -
woording rechtstreeks tot de kunstwereld, 
en in veel mindere mate tot de politiek of het
publiek. Zo omzeilen de fondsen de bewinds -
persoon en de Tweede Kamer. Daarnaast heeft
het publiek nauwelijks weet van de ontwikke -
lingen van het kunstbeleid. Deze onwetendheid
draagt niet bij aan het publieke debat en de
legitimiteit van het beleid en doet afbreuk aan
de democratie en de kunsten. De politiek
debatteert zelden over deze negatieve
bijkomstig  heden, als gevolg van de beperkte
verantwoording door de fondsen. Een poging 
tot discussie wordt al snel in de kiem gesmoord
met het citaat ‘de kunst is geen regeringszaak’
van Thorbecke. De verantwoor ding van een
kunstbeleidsnetwerk draagt niet bij aan het
publieke debat en de legitimiteit van het
beleid. 

Ook binnen het netwerk zelf is legitimiteit
niet gegarandeerd. Doordat de fondsen het 
net werk in sterke mate sturen en inrichten, 
is het aantal types spelers in het kunstbeleids -
netwerk verkleind: politici, publiek en kunste -
naars zijn in steeds mindere mate vertegen -
woordigd. Het beleidsnetwerk van de kunst
heeft een gesloten, in zichzelf gekeerd karakter.
Er zit nauwelijks beweging in de onderlinge
relaties en daardoor is er weinig ruimte voor
discussie. Toch scharen in de praktijk lang niet
alle partijen uit het veld zich unaniem achter
de ideeën en motivaties van de kunstfondsen.
Integendeel. Uit alle gelederen van het netwerk
klinkt regelmatig fel protest tegen de meningen
of de strategie van de fondsen. ‘Het draagvlak
is niet sterker geworden, het neemt af. Uit -
eindelijk gaat het er toch om dat het draagvlak
sterker wordt, en dat cultuur niet gezien wordt
als franje, maar als een belangrijk onderdeel
van de samenleving’, beweert Slot. Kunst komt
steeds verder af te staan van de burger en zijn
volksvertegenwoordiging.

eigen aangelegenheden en niet
met het belang van kunst voor
de maatschappij. Zo kan zelf -
regulering van de kunstsector
verworden tot een belangen -
gemeenschap tegen het
algemeen belang.

Deze ontwikkeling is vrij
geruisloos gegaan. In de
Nederlandse traditie van
besturen in samenwerking
met maatschappelijke
organisaties maakt de over -
heid al ruim honderd vijftig
jaar gebruik van kunst -
kenners om het beleid in te
vullen. Dit kan de artistiek-
inhoudelijke verzelfstandiging
genoemd worden. Maar door
de functionele decentralisatie
van overheidstaken naar de
kunstfondsen, de meeste
opgericht in de jaren negentig
van de twintigste eeuw, is 
de politiek op afstand gezet 
en is er weinig over gebleven
om door de volksvertegen -
woor diging te worden
bediscussieerd.

Kunstfondsen bepalen nu
grotendeels het beleid. Zij
bepalen welke instellingen en
kunstenaars geld ontvangen
en nemen regelmatig het voor -
touw in discussies en nieuwe
beleidsvisies. De fondsen zijn
de spil in de sector. Als net -
werk  managers is het hun taak
om de interactie tussen
verschillende spelers te
bevorderen en in goede banen
te leiden. 
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leven’, zegt Meta Knol, conservator moderne 
en hedendaagse kunst van het Centraal Museum
(nu directeur van het Stedelijk Museum De
Lakenhal). De institutionalisering van het
kunstbeleidsnetwerk leidt de aandacht af 
van waar het werkelijk om draait: de kunst 
en haar rol in de samenleving. Met als gevolg
dat de instrumentele benadering van beleid 
en problemen de boventoon voert in de kunst -
sector. Bestuurders en politici begrijpen en
omarmen dit wettelijke kader. Ocker van
Munster, directeur van de Stichting Kunst 
van Rotterdammers, verwoordt het als volgt:
‘Het gaat niet goed, dus we gaan niet over de
inhoud praten, maar het stelsel herzien. De
discussies gaan er altijd over dat de systeempjes
weer anders moeten.’ Het bestel kan worden
aangepast, maar zolang de discussie niet
verandert, levert een hervorming van het
systeem geen extra bijdrage aan de legitimiteit
van de kunstsector. Het huidige stelsel bevat
voldoende handvatten.

Afkalvend draagvlak
De oorzaak van het afkalvende draagvlak voor
de kunstsector ligt enerzijds bij de politiek, die
zich beroept op Thorbecke: ‘Als ze niet willen
praten over de inhoud, dan halen ze Thorbecke
erbij’, zegt journalist Sandra Jongenelen.
Daarnaast is door de inhoudelijke en functionele
decentralisaties het politieke debat verminderd
en is het belang van kunst voor de maatschappij
onduidelijker geworden. Hierdoor is de wens
om één procent van de rijks begroting te
besteden aan cultuur steeds moeilijker te
legitimeren.

Anderzijds ligt het probleem bij de kunst -
sector zelf. Door de autonomisering en
institutionalisering heeft de beleidssector 
zich afgekeerd van het publiek en zelfs de
kunstenaars. Dit leidt ertoe dat de afstand
tussen kunst  sector en publiek steeds groter
wordt. Maatschap pelijke legitimering

Politieke onverschilligheid
Het kunstbeleidsnetwerk heeft zich niet alleen
afgekeerd van de politiek, maar ook de politiek
op haar beurt toont zich onverschillig ten aan -
zien van kunst en cultuur. Van de rijks begroting
gaat slechts een klein deel naar cultuur. 
Hans van Leeuwen, lid van de vaste Kamer -
commissie Onderwijs Cultuur en Wetenschap
namens de SP, merkt op: ‘Deze bijdrage is nu
bijna 0,6 procent van het bruto nationaal
product. De politieke aandacht is daar recht -
evenredig aan.’1

De urgentie wordt niet gevoeld. Deze
politieke desinteresse leidt tot vermindering
van discussie en betrokkenheid, en draagt
uiteindelijk ook bij aan het in zichzelf keren
van het beleidsnetwerk en verwijdering van het
publieke belang. Over behoud van legitimiteit
van kunst en cultuur zou het politieke debat
regelmatig moeten gaan, al is het maar omdat
er belastinggeld naartoe gaat. ‘De legitimering
van overheidbestedingen aan kunst kan veel
scherper’, aldus Van Leeuwen.

De kunstwereld is vooral onderling in
gesprek en heeft zich teruggetrokken in een
isolement, met als gevolg dat kunst steeds
‘ongrijpbaarder’ is geworden voor het grote
publiek. Daarnaast is in de afgelopen decennia
de maatschappelijke rol van kunstenaars
vrijwel uitgespeeld. Zij nemen steeds minder
vaak zitting in adviescommissies, die meer en
meer worden bevolkt door vertegenwoordigers
van de (kunst)instituten. Kunstenaars functio -
neren hierdoor al snel los van de politieke en
publieke context: ze zijn als beroeps beoefenaars
volledig of gedeeltelijk afhankelijk van subsi -
dies en, net zoals het publiek, afnemer van het
beleid geworden. 

‘Het geld is helemaal gericht op de institu-
 tio nele infrastructuur, en kunstenaars krijgen
eigenlijk heel weinig. Kunstenaars cirkelen 
om instituties heen om wat geld op te vangen,
waar ze vervolgens nauwelijks van kunnen
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gelden die hiermee gemoeid zijn. Beleid 
vraagt om verantwoording, betrokkenheid en
toewijding. Politieke inmenging komt ten
goede aan de kunstsector en is daarom
noodzakelijk.

Nieuwe rol fondsen
‘Fondsen zouden niet dominant moeten zijn.
Wat ze wel zouden kunnen doen, is het organi -
seren, zonder zelf een standpunt in te nemen.

En dat hebben ze te weinig gedaan’, stelt Knol.
De fondsen zijn in de positie om bij de verant -
woording van het kunstbeleid en de overheids -
gelden een bredere taak vervullen. Om draag -
vlak te krijgen voor het kunstbeleid, is het van
belang dat het publiek en de politiek het belang
van dat beleid inzien. De culturele instellingen
hebben de afgelopen tien jaar veel gedaan om 
te laten zien wat de kunstwereld te bieden
heeft. Nu is het tijd voor de fondsen, als netwerk -
manager, om naar buiten te treden, buiten de
gebaande paden van de relatief veilige kunst -
sector, en te laten zien aan het publiek waarom
kunstbeleid belangrijk is voor de maat schap pij.
SP-Kamerlid Van Leeuwen: ‘De fondsen zouden
veel meer moeten zitten op wissel werking
tussen kunst en samenleving, daar zouden ze
zich mee kunnen profileren.’ Bij de verbreding
van de politiek hoort ook het ter verantwoording
roepen van experts, ofwel gewoon het uit leggen
van keuzes. 

verdwijnt. De kunstsector
heeft een maatschappelijke
voedings bodem nodig om te
kunnen floreren.

Het lijkt politici niet te
interesseren dat belastinggeld
wordt uitgegeven aan beleid
waarvan het draagvlak afkalft
en waar de beleidsbeslissingen
zo ondoorzichtig zijn. Over
deze ondoorzichtigheid is 
het afgelopen jaar veel te doen
geweest. Er zijn relatief
nieuwe voorstellen om een
kunst schouw en/of intendant
in het leven te roepen 
om de verant woording
transparanter en de
aanspreekbaarheid groter 
te laten zijn. ‘Thorbecke’ 
is in feite irrelevant. 
‘Het catego risch afwijzen 
van overheids bemoeienis 
met het citaat van Thorbecke 
in de hand, is echt de dood 
in de pot’, brengt Meta Knol
in. Het gaat namelijk niet over
wat wel of geen goede kunst is,
het gaat om het onder strepen
van het belang van kunst. 
En daar hebben politici wel
degelijk een rol. 

Door de ondoorzichtigheid
van beleidskeuzes te
verhelderen, ontstaat het
debat. Leg die inhoudelijke
keuzes, van een commissie of
persoon, vlijmscherp, glas -
helder én in het open baar uit.
Het debat in de politiek zou
niet zozeer over de kunst zelf
moeten gaan, als wel over 
de legitimiteit van de rijks -

De afstand tussen kunstsector en

publiek wordt steeds groter
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de onderbouwing van het onderzoek De vijfde macht.
(Cornelissen 2009)

Minister Plasterk verwoordt
zelf in zijn beleidsplan Kunst
van leven: ‘Een sterke cultuur -
sector, die verankerd is in 
de maatschappij, is een 
voor waarde voor een bloeiend
cultureel leven.’ (Plasterk
2007) Om die verankering 
te bereiken, zijn juist voor 
de kunstwereld de publieke
betrokkenheid en politieke
toewijding van groot belang.
Wanneer er publiek draagvlak
bestaat, volgt het geld vanzelf,
zowel vanuit de overheid 
als vanuit de samenleving.

En wat te doen met 
de politieke verbreding van
‘Thorbecke’? Natuurlijk is
kunst een overheidstaak. 
De fondsen kunnen hierbij
fungeren als een faciliterend
knooppunt van interactie 
en dialoog tussen politiek 
en kunstenveld, én publiek.
Als het kunstbeleid zich meer
naar buiten richt, verdwijnt
mogelijk de afstand tussen 
de sector en de maatschappij,
en floreert de kunst.
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