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gelicht vanwege terrorismeverdenkingen. Er
zouden twintig Disney Sneeuwwitjes met nep-
kalasjnikovs optreden die het thema ‘conflict’
in de stad van recht en vrede verbeeldden. Kunst
in de open bare ruimte mag niemand voor het
hoofd stoten; doet ze dat wel, dan moet het
kunstwerk regelmatig wijken, zoals Kabouter
Buttplug in Rotterdam overkwam.

Toch heeft Gehrels een snaar geraakt met
haar pleidooi voor het verkleinen van de afstand
tussen politiek en kunst. George Lawson,
directeur van het Nederlands Fonds voor de
Podiumkunsten, verwoordde de reden hiervan:
de droom van Thorbecke, die vond dat de politiek
zich moet onthouden van een inhoude lijk oor-
deel over de kunsten, is wat hem betreft ontaard
in een nachtmerrie. De afstand die er nu is tussen
politiek en kunst maakt dat de kunst te veel in
zichzelf is opgesloten en van haar politieke
relevantie is ontdaan.2 Ooit was het verwerven
van autonomie voor kunstenaars een belang rijk

De Amsterdamse cultuurwethouder Carolien
Gehrels, die zo graag meer invloed van de
politiek op de kunsten wil, slaat met haar inter -
 ventie door naar een ongewenste politisering
van de kunsten.

De politiek heeft al meer dan genoeg invloed
op de kunst: van het bestaan van allerhande
cultuursubsidies tot de manier waarop die ver-
deeld worden – en aan wie: overal zijn de gevolgen
van politieke keuzes zichtbaar. Bovendien is er
reden te denken dat de Neder landse politiek
helemaal niet zit te wachten op de politiek
spraakmakende kunstscene die Gehrels graag
wil. Culturele stadspromotie neemt een promi-
nente plaats in het cultuur beleid in1, een bij
uitstek politiek doel dat zich vaak slecht ver-
draagt met kunst. In Den Haag overwoog het
college van B en W onlangs een performance
van het TodaysArt Festival te verbieden omdat
die niet zou passen in het pr-beeld van Den Haag.
De directeur van het festival werd van zijn bed

Blijf af van de 
scheppingsvrijheid

Mariko Peters en Erica Meijers Als subsidiegever 
moet de overheid kunst steunen om de kunst.
Maar als opdrachtgever kan de overheid 
haar politieke doelstellingen botvieren. 
Vijf voorstellen voor een geëngageerd
cultuur beleid. 
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evenmin gewaardeerd als door de bestuurders.
In Venlo plaatste beeldend kunstenaar Jonas
Staal in oktober twee vernielde ambulances
voor het station en lokte daarmee veel discussie
uit over geweld tegen hulpverleners. Sommigen
vinden het geen kunst, de gemeente maakt zich
ogenblikkelijk zorgen over haar imago, een
voorbijganger mompelt: ‘Het zullen wel weer
Marokkanen zijn geweest.’ (Steen 2009) 

We stuiten hier in feite op een veel algemener
cultuurvraagstuk: burgers zijn steeds minder
geneigd zich met maatschappelijke kwesties 
te bemoeien. Liever creëren ze een zo veilig
mogelijke eigen plek in de veelvormige veran-
derende buitenwereld. Kiezers trekken steeds
minder naar de stembus en in de politiek is een
duidelijke hang naar nationalisme en ‘oude,
vertrouwde’ waarden te bespeuren. In plaats
van een open debat te voeren tussen de verande-
rende opvattingen en waarden roept men om
aanpassing aan wat als de ‘Nederlandse maat’
wordt geponeerd.

Bestuurders zijn in die situatie niet zozeer
op zoek naar controversiële kunst, maar vooral
naar een potentieel nuttige inzet van kunst op
tal van beleidsterreinen zoals het wijkenbeleid,
welzijnswerk en de toeristische stadspromotie.
Het lijkt geen toeval dat in een tijd van zorgen
over radicalisering en populisme en verlegen -
heid over samenhang in de samenleving, de
politiek bij de kunsten aanklopt. De kunste naar
moet blijkbaar helpen nieuwe visies op onze
samenleving te ontwikkelen, nu we het zelf
niet meer weten. Gehrels’ Boekmanlezing is
hiervan een voorbeeld. Ze benadrukt in haar
lezing meermaals de verbindende functie van
kunst en zegt: kunst is niet het eigendom van
de kunsten en de kunstenaars, maar is van ons
allemaal, dus ook van de politiek. Wat ons
betreft begeeft ze zich hier gevaarlijk dicht bij
een louter utilitaire visie op kunst, die uit -
eindelijk de expressievrijheid van kunstenaars
en dus hun bijdrage aan de samenleving zal

middel om zich te bevrijden uit
allerlei sociale keurslijven. De
kunstenaar werd tot inbreker
in de zuilen en de versteende
maat schap pe lijke codes. Maar
in de huidige pluralistische 
en geïndividua liseerde samen -
leving maakt diezelfde auto-
nomie de kunstenaar tot een
eiland bewoner, aldus Chris
Keulemans. (Keule mans 2005)
Kunst opleidingen en tot op
zekere hoogte de markt sporen
jonge kunstenaars aan om
zich los te koppelen van de
samenleving en de ambachte -
lijkheid, en een eigen auto -
noom discours te ontwikkelen.
Dat leidt tot maatschappelijk
irrelevante kunst, en dat
maakt het voor populisten
weer gemakkelijker om kunst -
beleid als linkse decadentie te
willen afschaffen.

Afstand tussen kunst 
en politiek

Hier gaat het volgens ons ech-
ter niet om een probleem dat
met politieke maatregelen en
subsidiebeleid is op te lossen,
noch heeft het veel te maken
met de visie van Thorbecke.
De afstand tussen kunst en
politiek heeft ook te maken
met het feit dat een grote
meerderheid in Nederland
hedendaagse (gesubsidieerde)
kunst helemaal niks vindt en
er weinig belastingcenten
voor over heeft. Zeker politiek
geëngageerde kunst wordt
dikwijls door het publiek al
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open samenleving waarin het goed toeven is. 
Kunst kan een bijdrage leveren aan de samen -

hang tussen bevolkingsgroepen, aan het debat
over identiteit, aan tal van andere maatschap-
pelijke doelstellingen, en Gehrels vindt dat ze
als overheid dit van de kunsten mag vragen.
Maar ook wanneer de kunst dat niet aanwijsbaar
doet, behoudt zij haar waarde voor de samen -
leving, omdat nooit precies is vast te stellen
welke bijdrage kunstwerken op de korte en vaak
juist ook lange termijn leveren.

Kunst is namelijk per definitie moeilijk grijp -
 baar, zeker ook voor de politiek, omdat ze deel
uitmaakt van de samenleving, maar er tegelij -
ker tijd afstand van neemt. Die ruimte moet de
politiek niet invullen met allerlei doelen. Tege-
lijkertijd moet de overheid de ruimte wel onder -
houden en mogelijk maken, onder meer door het
scheppen van broed- en vrijplaatsen, vernieu-
wing en het bevorderen van kunsteducatie. De
overheid behoort kunst te steunen om haar eigen
waarde, niet slechts wanneer zij een instrument
is voor een politiek of beleidsdoel, of wanneer
het populair is of commercieel succesvol.

3.   Overheid als subsidiegever dan wel 
opdrachtgever

Als subsidiegever moet de overheid kunst 
steunen om de kunst. Daarbij spelen onver -
mijdelijk allerlei cultuurpolitieke idealen een
rol, maar in deze rol mag de politiek niet in het
vrije scheppingsproces van de kunsten treden.

Als opdrachtgever daar entegen kan de over-
heid haar politieke doelstellingen voluit bot-
vieren. En op dat punt zou ze wel wat meer lef
mogen tonen. Nu laten we de gesubsidieerde
kunstenaar of aannemer autonoom aan het
werk, hopend dat we er wat mee kunnen aan het
einde van de rit – en dat gaat dus nogal eens
mis, zie Kabouter Butt plug. Wij vinden dat die
schroom overwonnen moet worden.

Eens in de zoveel tijd zou de regering opdracht
kunnen geven tot een groot publiek werk, waar-

beknotten. In deze situatie, waar allerlei belan-
gen en motieven door elkaar heen lopen, pleiten
wij voor een aantal heldere uitgangs punten.

1.   Maak subsidieverlening transparant 
De kunsten zijn een specifiek onderdeel van 
cultuurpolitiek in brede zin, waarvoor niet
noodzakelijkerwijs dezelfde uitgangspunten en
beleidsdoelen hoeven te gelden als voor cultuur-
politiek. Politici moeten zo expliciet mogelijk
zijn over hun culturele idealen. Ze worden nu te
veel gehinderd door de misvatting dat Thorbecke
vond dat politici geen mening mogen hebben
over cultuur. Het is juist bevorderlijk voor een
goed debat dat de politici hun meningen in alle
openheid zo goed mogelijk onderbouwen.

Nu wordt het beleid veelal vastgesteld in
commissies en raden die in hoge mate ondoor -
zichtig zijn. Gehrels wil de advisering over de
subsidieverdeling overlaten aan politiek aan -
gestelde kunstschouwen in plaats van aan de
zelfstandige raden voor cultuur. Dat is een onge-
paste politisering op het terrein van de inhoud
van de al dan niet politiek welgevallige kunst.

Wij pleiten ervoor de kunstraden te ver -
plichten zich in te spannen voor meer transpa-
rantie, bijvoorbeeld door het expliciteren van
hun criteria, het organiseren van inspraak en
debatten. Zo ontstaat meer helderheid en debat
over de relatie tussen cultuurpolitieke opvat-
tingen en het specifieke kunstbeleid, dat nu al
te vaak op heilloze wijze door elkaar loopt. 

2.   Instrumentaliseer kunst niet
Kunst is van waarde voor de samenleving, omdat
zij vragen stelt bij gevestigde gewoontes en
patronen, ons een spiegel voorhoudt én (daarmee)
een andere blik op de werkelijkheid biedt, visioe-
nen en angstdromen tot leven wekt, met haar
schoonheid troost én verontrust. Een samen -
leving waarin de creatieve, scheppende krachten
op allerlei niveaus (niet alleen in de kunst) 
worden gekoesterd en bevorderd, is een levende,
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voor jaarlijks een bedrag 
kan worden gereserveerd. Dan
koop je als het ware ‘kunst-
ruimte’ waar de politiek zich
tegenaan mag bemoeien in
ruil voor kunst vrijheid waar
de politiek met haar vingers
van af moet blijven: geef bij-
voorbeeld opdracht aan een
veelbelovend componist voor
een uitvoering op Prinsjesdag
als je de Nederlandse muziek
wilt stimuleren, maar ver-
wacht niet dat alle kunste-
naars de nationale rituelen in
acht nemen. Neem een ont-
werper in de hand als je een
nieuwe Vinexwijk een beelden-
tuin wilt geven in plaats van
het uit te besteden aan een
post modern kunstbureautje,
waardoor de bewoners van de
Leidsche Rijn nu opgescheept
zitten met abstracte kunst
waar ze niks mee kunnen. En
neem stevig het heft in handen
als een Rijksmuseum gerestau-
reerd moet worden.

4.   Geef kunstkritiek 
de ruimte 

Het aanjagen van het debat
over de maat schappelijke 
relevantie van kunst en de 
al dan niet gewenste afstand
tussen kunst en politiek, 
iets wat Gehrels zo graag wil,
is in de eerste plaats de ver-
antwoordelijkheid van kunst -
critici: kunstrecensenten,
opinie makers en kunstenaars
zelf. Door hun onafhankelijke
positie zijn zij daar beter voor

Mariko Peters, woordvoerder Cultuur 
GroenLinks, op haar werkkamer bijThirst
for freedom van de Palestijnse grafische
kunstenaars Amer Shomali en Basel Nasr,
Zan Studio, Ramallah. Foto: Merel Maissan.
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excellentie, een betere beloning, minder regio-
nale spreiding en aandacht voor amateur- en
volkskunst.

Wij juichen het toe wanneer kunstenaars
zich voluit bemoeien met het politieke klimaat.
Wij vinden het aanbevelenswaardig dat politici
zich laten inspireren door kunst en we pleiten
ervoor dat de overheid als opdrachtgever 
kunstenaars inzet voor politieke/bestuurlijke 
doelen. We zijn er van harte voor dat politici,
kunstenaars en critici hun schroom overwinnen
en in een vurig cultuurpolitiek debat de degens
kruisen over de rol van de kunst in de samen -
leving. 

Maar als subsidiegever moet de overheid zich
niet bemoeien met het creatieve scheppings-
proces in de kunsten zelf. Daar moet de overheid
met haar tengels vol belangen van afblijven,
anders is er straks niemand meer die met een
betrokken, maar afstandelijke blik onze samen -
 leving van creatief commentaar voorziet. 
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vergroten cultuurparticipatie op 2 en stadspromotie
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toegerust dan politici. Nu tonen de meeste
kunstcritici een overdreven respect voor de
autonome kunstenaar. Het bevochten domein
van de uitings vrijheid voor maatschappij kritiek
wordt te weinig benut voor kunstkritiek.

Politici mogen zich uiteraard mengen in dit
debat, maar ze moeten daarbij wel een scherp
onderscheid maken tussen hun eigen culturele
opvattingen en hun rol als wetgever. Nogmaals:
het oordeel over de kwaliteit van kunst zelf
moet duidelijk worden onderscheiden van 
de politieke keuzes die aan de inrichting van
het systeem ten grondslag liggen.

5.   Waak voor verschraling 
Er komen steeds meer doelen bij voor het 
cultuur- en kunstenbeleid. Naast meer amateur   -
kunst en cultuurparticipatie nu ook – eindelijk –
meer excellentie en internationale toon aan -
gevendheid. Dat willen wij ook, vooral dat 
laatste. Maar dan moet er ook geld bij, want
deze extraatjes genereren geen eigen inkomsten.
Wie in tijden van bezuiniging en crisis meteen
op cultuur schrapt, kan niet verwachten al deze
doelstellingen te kunnen realiseren. Integen -
deel, die draagt bij aan verschraling van het
culturele klimaat. 

En dat dreigt te gebeuren: er is meer reden
ons zorgen te maken over bezuinigingen op
kunst & cultuur door gemeenten als gevolg 
van de economische crisis en een gebrek aan
waar dering voor kunst, dan over een te grote
bemoeienis van de politiek met de kunst. In de
kunstwereld maakt men zich grote zorgen over
de opmars van de PVV, die de subsidies aan de
kunsten wil afschaffen. Wie een bloeiende kunst -
scene wil, moet de kunsten vooral de ruimte
geven en niet als subsidiegever allerlei voor-
waarden gaan stellen boven op de grote invloed
die de politiek toch al heeft. En wie geen extra
geld wil uittrekken voor kunst, moet duidelijke
prioriteiten stellen – niet steeds het verlang-
lijstje uitbreiden. Wij kiezen dan voor meer
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