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artiesten en kunstenaars zich zoveel mogelijk
van elkaar afzijdig houden. Integendeel, er is
juist behoefte aan een normalisering van de
verhoudingen, waarbij men veelvuldig contact
met elkaar heeft en meer met elkaar in debat
treedt. Alleen dan kan in Nederland de ver -
rijking van het culturele leven plaatsvinden 
die volgens de PvdA noodzakelijk is.

Als we de interpretatie van Rutte van het
debat tussen hem en Gehrels voor waarheid
aannemen, dan bestaan er klaarblijkelijk
onoverbrugbaar grote verschillen tussen de
opvattingen van sociaaldemocraten en
liberalen op het gebied van kunst en cultuur, 
en de rol die de Nederlandse overheid hierbij
dient te spelen. Aan de ene kant staat politiek
links, dat zou staan voor een ‘overheid [die]
kunstenaars in een stramien wil duwen’.
Daartegenover zouden dan partijen als D66 
en Ruttes eigen VVD staan, die zich, uit angst
voor een overheid die van kunstenaars en

‘Kunst is geen regeringszaak’, zo luidt het
adagium van Thorbecke. Deze uitspraak van de
liberale staatsman over de relatie tussen kunst
en de politiek is ook in de 21ste eeuw nog steeds
relevant, zo bleek afgelopen zomer maar weer
eens. De Amsterdamse wethouder Carolien
Gehrels opperde in haar Boekmanlezing dat
hedendaagse politici zich niet langer moeten
laten knevelen door het standpunt van
Thorbecke en dat actievere bemoeienis met de
kunst- en cultuursector gewenst is. In zijn
reactie verklaarde VVD-voorman Mark Rutte
vervolgens te ‘gruwen’ van het betoog van
Gehrels, dat hem ‘de stuipen op het lijf jaagde’.

Het is bijzonder jammer dat Rutte op deze
wijze op de stelling van Gehrels is gesprongen
om een muur op te trekken tussen de politiek
enerzijds en de kunst- en cultuursector ander -
zijds. Beide zijn namelijk volgens de PvdA niet
gebaat bij een dergelijke gepolariseerde
voorstelling van zaken, waarbij politici en

Wederzijdse
betrokkenheid

De relatie tussen de 
overheid en de kunsten

John Leerdam Er gaapt een kloof tussen links 
en rechts als het gaat om de bemoeienis van 
de overheid met kunst en cultuur. Het is 
hoog tijd om die kloof te overbruggen. Het
gezamenlijke doel moet zijn een verstand -
houding waarin de politiek de cultuursector
effectiever bijstaat en waarin de cultuur de
politiek meer weet te inspireren.
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artiesten ambtenaren zou
willen maken, principieel
keren tegen welke bemoeienis
van politici met kunst dan
ook, en die zich voordoen 
als heldhaftige beschermers
van de sector.

Na bijna zeven jaar in de
Kamer weet ik als geen ander
dat in politieke discussies
inhoudelijke verschillen 
nog wel eens geaccentueerd, 
of zelfs overdreven worden, 
en daar is in het geval van de
situatie die Rutte beschrijft
natuurlijk ook sprake van. 
Er bestaat namelijk helemaal
geen onoverbrugbare kloof
tussen de overheid en de
kunst wereld. Ik geloof mijn
partijgenoot Gehrels als ze
verklaart zich verre te houden
‘van elke zweem van staats -
kunst’. Bovendien bevat haar
betoog een flink aantal
inspirerende ideeën die het
overwegen zeer waard zijn.
Want als ze haar ambities met
betrekking tot een hechtere
relatie tussen politiek en de
kunst verwoordt in de
volgende termen: wereld -
klasse, talentontwikkeling,
laboratorium, prachtstad, dan
zijn dat toch helemaal geen
twijfelachtige politieke
hobby’s? Integendeel, wat
Gehrels beschrijft, is een visie
die de sector zelf kan om -
armen, en waar partijen aan de
rechterkant van het politieke
spectrum zich ook in zouden
moeten kunnen vinden. 

John Leerdam, woordvoerder Cultuur 
PvdA, tijdens de opening van het Holland
Dance Festival, 50 Years of challenging
dance in het Nederlands Dans Theater,
Den Haag, op 28 oktober 2009.
Foto: Merel Maissan.
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beleid: over welke waarden, ambities, 
thema’s, speciale programma’s belangrijk 
zijn en vanzelfsprekend ook over welke
budgetten daarbij horen. Van cultuur gaat
grote intrinsieke waarde uit en dat is de reden
waarom de overheid er een rol bij te spelen
heeft. De overheid is medeverantwoordelijk
voor het in stand houden en ontwikkelen van
cultuuruitingen en behoort een visie te hebben
over hoe dit het beste bereikt kan worden. 

Bij het maken van dergelijke beslissingen
horen noodzakelijk ook waardeoordelen, 
hoe krampachtig politiek rechts ook denkt
vast te kunnen houden aan Thorbeckes rigide
credo. Wie deze realiteit onder ogen ziet, komt
onvermijdelijk tot de conclusie dat alleen
politici die verstand van zaken hebben en die
geïnteresseerd zijn, hierbij de juiste afwegingen
kunnen maken.

Want wat is eigenlijk het alternatief voor
een overheid die actief betrokken is bij de
sector? De VVD meent dat een florerende
kunst- en cultuursector al in het verschiet ligt
als jongeren ‘via alle mogelijke vormen van
onderwijs’ voldoende ‘culturele ontwikkeling’
meekrijgen. Op die manier, zo stelt Rutte, 
kun je een samenleving creëren die ‘mondiger,
kritischer en coherenter’ is en waarin men
‘actief of passief aan het culturele leven deel
kan hebben’. Deze benadering is echter tamelijk
kortzichtig en zal ons bij het bereiken van ons

Gezamenlijk doel
Laten we eens proberen uit de
karikatuur die de heer Rutte
schetst te stappen en te komen
tot normale verhoudingen.
Ons gezamenlijke doel moet
zijn een verstandhouding
waarin de politiek de cultuur -
sector effectiever bijstaat en
waarin de sector de politiek
meer weet te inspireren.
Daarvoor moeten we aan 
de ene kant af van de
onrealistische angst dat de
sector als boodschappen -
jongen gebruikt zal worden
voor politieke hobby’s als
politici meer interesse tonen
in de kunsten. Aan de andere
kant zou het goed zijn als er
een einde kwam aan het beeld
dat er sprake is van subsidie -
verslaafde instellingen die
altijd en alleen maar vragen
om meer financiële middelen.
Met andere woorden, het zou
inderdaad goed zijn als het
adagium van Thorbecke,
namelijk dat er een strikte
grens moet zijn tussen politiek
en cultuur, in mindere mate
beschouwd zou gaan worden
als de hoeksteen van het
cultuurbeleid.

Dit kan de weg vrij maken
voor minder wederzijds
wantrouwen en een goede
basis bieden om constructief
verder te werken aan een
gezonder cultureel klimaat.
De politiek mag zich best wat
duidelijker uitspreken over
wat belangrijk is in het kunst -

De overheid moet onpartijdig zijn,

maar niet neutraal of afzijdig
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bestaat, ligt het voor de hand als K’92 zich 
zou omvormen tot K’2020 en zou gaan proberen
om de politiek meer partner te maken van de
eigen ambities. Strategische plannen, ideeën
en overtuigingskracht zijn daarvoor nood -
zakelijk. Het is tijd dat de sector daar nu
serieus aan gaat werken en dat men de kansen
die er zijn niet langer laat liggen.

In dit debat zou het eigenlijk niet uit mogen
maken of we nou links of rechts, liberaal of
sociaaldemocraat, artiest of politicus zijn. 
De kunst- en cultuurwereld en de politiek doen
elkaar enorm tekort als er alleen maar sprake
zou zijn van onderling wantrouwen en als men
zich compleet van elkaar afzijdig zou houden.
Uiteindelijk zal het culturele klimaat in
Nederland daar het slachtoffer van worden, 
en dat moeten we met elkaar proberen te
voorkomen.

Wederzijdse betrokkenheid is in dit opzicht
de sleutel tot succes. Ik heb er het volste
vertrouwen in dat we deze kunnen bereiken. 
Er bestaan in deze discussie namelijk
verschillen van mening over de manieren
waarop we ons doel kunnen bereiken, maar 
in mindere mate over wat het doel is, namelijk
een samenleving met een diverse, vernieuwende
en succesvolle culturele sector. Zolang we 
het daarover eens zijn, is er volgens mij ten
opzichte van andere aspecten ook best ruimte
voor consensus. Zaak is alleen dat we die
consensus ook actief proberen op te zoeken.
Laten we dus geen muur plaatsen tussen de
over heid en de cultuursector, maar laten we
proberen meer tot elkaar te komen. 

gemeenschappelijke doel slechts halverwege
brengen. De rechts-liberale aanpak die de VVD
voorstaat, is verre van voldoende om veel -
belovende, ambitieuze artiesten en kunstenaars
in staat te stellen om te floreren in onze
economie, en ik ben dan ook zeer sceptisch als
de VVD, en ook D66, zich in deze discussie
opwerpen als beschermheren van de kunsten.

In de praktijk blijkt namelijk helaas maar
al te vaak dat in de creatieve sector jonge
talenten hun dromen van een succesvolle
carrière niet waar kunnen maken als ze van de
overheid, zeker in het begin, niet een steuntje
in de rug krijgen. Als we een rijk cultureel
leven willen faciliteren, dan zal de politiek 
deze mensen actief de kans moeten geven om
een goede start te maken. In de moderne
Nederlandse kenniseconomie is dat een
bijzonder complexe verantwoordelijkheid en
dat mogen we niet onderschatten. Als Carolien
Gehrels in dit opzicht verklaart dat bestuurders,
wethouders en ministers ‘stevig en breed’
moeten mogen besturen, dan kan ik me daar 
in grote mate in vinden. Een ‘waardenloos’
overheidsbeleid is dan uiteraard ook niet wat de
PvdA voorstaat. De overheid moet onpartijdig
zijn, maar dat betekent niet dat een neutrale en
afzijdige opstelling wenselijk of zelf mogelijk
is.

Niet lijdzaam afwachten
Het komen tot normale verhoudingen betekent
ook dat de kunst- en cultuursector er niet voor
terug moet deinzen om zich actief te mengen in
het politieke debat en de processen van besluit -
vorming. Lijdzaam afwachten tot de overheid
tot een beslissing komt, mag dan ook niet
langer als optie gezien worden. De sector moet
opkomen voor haar eigen visies en ambities:
wat wil men bereiken op de middellange termijn?
Om maar eens een voorbeeld te noemen: K’92 
is opgericht tegen de 15-procentmaatregel van
d’Ancona. Omdat die maatregel niet meer

John Leerdam
is woordvoerder Cultuur 
voor de PvdA
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