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is er dus geen doorslaande reden om kunst 
te moeten subsidiëren. 

Maar er was nog een andere reden waarom
kunst niet werd gesubsidieerd. Een vrije kunst -
uiting is zeer belangrijk voor de gezondheid
van een samenleving. Kunst wordt namelijk
vaak gebruikt om politiek, vorsten, bestuurders
en geloof te bekritiseren. Politieke inmenging
maakt de kunstcultuur minder vrij. Dat de over -
heid geen enkele bemoeienis met de inhoud van
de kunst mag hebben, daar zijn vriend en vijand
het zelfs over eens. Voormalig staats secretaris
van Cultuur Rick van der Ploeg (1998-2002) stelde
in 2004: ‘Het principe van Thorbecke dat de
regering zich niet een oordeel over kunst mag
aanmeten, is een groot goed. Niemand heeft
behoefte aan staatskunst en de bijbehorende
malversaties.’ (Ploeg 2004) Kunstuitingen
mogen dus nooit worden beïnvloed door een
bepaald politiek regime en dat is een tweede
reden om van subsidies af te zien. 

Wolfgang Amadeus Mozart schreef in 1781 
aan zijn vader: ‘Geloof mij: mijn enige doel is 
zo veel mogelijk geld verdienen.’ (Cowen 1998)
Een in onze tijd voor een kunstenaar
opmerkelijke uitspraak, maar in die tijd
volstrekt normaal. Voordat de overheid zich
ging bemoeien met onze smaak via kunst -
subsidies, was de economische elite namelijk
drager van wat mooi, kunst en kitsch was, 
zij kon het zich veroorloven. De productie 
van kunst werd doorgaans dan ook aangewend
om gewoon geld te verdienen. Zonder subsidies
is in de periode van de Gouden Eeuw en verder
kunst van hoog niveau verschenen. Namen als
Rembrandt van Rijn, Jan Steen en Johannes
Vermeer zijn niet meer weg te denken. 
Het loonde om te excelleren, kwaliteit voerde 
de boventoon. Dit alles is niet vreemd als je
bedenkt dat de beste kunst in vroeger tijden tot
stand kwam op de vrije markt. Kunstenaar was
een eervol en vrij beroep. Wat kwaliteit betreft

Handen af 
van de kunst!

Rita Verdonk Het pleidooi om de overheid 
en politiek meer directe invloed te geven bij 
de verdeling van kunstsubsidies is een zeer
slecht plan. Er zou in een heel andere richting
gedacht moeten worden: afschaffing van alle
kunstsubsidies. Slechts voor de bescherming
van het cultureel erfgoed kan een uitzonde-
ring worden gemaakt.
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slechte kunst is. Iedere vier jaar wordt in 
Den Haag in de Cultuurnota vastgelegd waar 
de miljoenen subsidies heen gaan. Om voor de
subsidies in aanmerking te komen, moeten niet
alleen vele formulieren worden ingevuld, ook
moet men de weg in Den Haag goed kennen. 
Wie bepaalt, wie is kruiwagen, enzovoort. 
Het is belangrijk dat de geboden kunstuiting in
de smaak valt van de kunst mandarijnen. Weten
wat de smaakpolitie vindt, is zeer belangrijk.
Toneel gezelschap pen, orkesten, musea, ze gaan
allemaal door de mangel. Het huidige kunst -
beleid is dus verre van politiek neutraal, de
overheid heeft op indirecte manier al zeer lange
tijd de kunstwereld in haar greep. Dit is een
derde reden om de subsidies juist af te schaffen.

Ons kent ons
Subsidies verarmen de kwaliteit en diversiteit
in de kunstsector. Kunstenaars letten helemaal
niet meer op wat het publiek wil zien of horen.

Toch heeft onze overheid een
heel subsidiecircus opgetuigd.
Om zich tegen de kritiek 
van politieke inmenging in 
de kunstsector te weren, heeft
zij de onafhankelijke Raad
voor Cultuur op poten gezet. 
De Nederlandse overheid kan
dus met droge ogen beweren
dat ze niet meer zelf de kunst -
subsidies verdeelt. De onafhan -
kelijkheid van de Raad voor
Cultuur kan echter sterk
worden betwijfeld omdat de
financiering direct van de
overheid komt. Er is sprake
van een heel kleine cirkel van
ingewijden die precies weet
hoe de hazen in Den Haag
lopen. De Raad bepaalt in
Nederland wat goede en

Rita Verdonk, 
woordvoerder
Cultuur Fractie
Verdonk, op haar
werkkamer met 
een schilderij 
van Ans Markus 
met persoonlijke
opdracht.
Foto: Merel Maissan.
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te bevorderen. Of die hier überhaupt behoefte
aan hadden, werd natuurlijk niet gevraagd. 
De elite wist gewoon wat goed voor hen was.
Deze overdreven paternalistische houding is er
inmiddels wel een beetje af. Het elitaire gehalte
echter niet.

De genoemde redenen en het politiek
correcte paternalisme wegen natuurlijk zwaar
genoeg om de subsidies gewoon af te schaffen.
Maar er is nog een belangrijke reden: subsidies
werken niet en brengen de kunst niet dichter
bij het ‘gewone’ volk. De doelstelling van de
kunst subsidies is nooit bereikt. Vraag en
aanbod in de kunst maken dat er in toenemende
mate een spagaat te zien is tussen kunst die tot
stand komt op de markt, ook wel massakunst
genoemd, en kunst die wordt bezocht door de
zelfbenoemde kunstelite. De scheiding wordt
dan gemaakt tussen kunst en kitsch, tussen
Bach en Borsato. Niet de ‘gewone man’, de
mensen voor wie het hele kunstbeleid is
opgetuigd, maar slechts een kleine, hoog -
opgeleide groep autochtonen maakt gebruik
van de cultuur- en kunstvoorzieningen en
wordt hier dus beter van. De ‘gewone man’ blijft
de ongesubsidieerde concerten van Marco
Borsato bezoeken, en ziet nooit een museum
van binnen. 

Nadat dit eind jaren negentig werd
geconstateerd, heeft het Rijk samen met de
gemeenten en provincies een actieplan opgezet
om hier een kentering in te brengen. De
overheid kreeg een nieuwe taak: overbruggen
van kunst en kitsch. Het SCP constateerde in
2004 na een evaluatie dat de maatregelen niet
hebben gewerkt. Nog steeds was het publiek
overwegend grijs en blank – de culturele elite
dus. (Huysmans 2005) En ook HP/De Tijd
constateerde: ‘Kinderen van rijkeren maken
meer gebruik van hoger onderwijs en het 
zijn vooral rijkeren die gebruik maken van
gesubsidieerde cultuur en recreatie.’ (Sturman
2003) Het subsidiegeld wordt dus uitgegeven aan

Het is belangrijker om in de smaak te vallen 
bij Den Haag dan bij de mensen in het land. 
Bij de verdeling van de subsidies hebben
kunstenaars en kunstgezelschappen die al
subsidie ontvangen, een streepje voor op de
nieuwere lichtingen. Ons kent ons, nietwaar?
De subsidie is in het verleden natuurlijk niet
voor niets gegeven. Het oordeel was toen goed,
dus nu zal het gezelschap ook wel weer een 
goed product hebben. Voeg hieraan toe 
dat de gevestigde kunstenaars ouder worden 
en dus meer geld kosten, en je ziet dat de door
de overheid gecreëerde kunstmarkt potdicht
zit. Nieuwe kunstenaars en nieuwe stromingen
krijgen maar weinig kans in Den Haag. (Ploeg
2004) Het feit dat nieuw komers minder kansen
krijgen in het huidige cultuurbeleid is een
vierde reden om van de kunstsubsidies af te
willen.

Maar waarom is een actief cultuurbeleid
eigenlijk wenselijk? Is er een goede reden om 
de kunst te willen subsidiëren? Vroeger wel. 
De verspreiding van cultuur werd gezien als de
taak van de elite, de onderklasse moest worden
geëmancipeerd. Hiertoe werden veel middelen
gemobiliseerd, kunst werd steeds belangrijker.
De subsidiecultuur vindt haar oorsprong in het
socialistische verheffen van het volk. Cultuur
en de verheffing van de onderklasse zijn van -
ouds socialistische stokpaardjes. Zo schrijft 
dr. O. W. Dubois over het ‘zuivere idealisme van
mensen als Henriëtte Roland Holst en Herman
Gorter die hun kunst in dienst wilden stellen
van het socialisme dat de mensheid naar een
betere toekomst zou leiden, een voor ons
nauwelijks meer navoelbaar ideaal dat echter
velen, en beslist niet de minsten, heeft bezield’.
(Dubois 2005) Het werd belangrijk gevonden om
de arbeidersklasse in aanraking te laten komen
met kunst. Deze arbeiders hadden een achter -
stand in te halen, en dat moest snel gebeuren.
Door de kunst centraal aan te sturen was het
mogelijk om de emancipatie van de arbeiders
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subsidie te verkrijgen voor hun werk.’ (Brok
2005) Ook zijn we na afschaffing van de subsidies
af van de herverdeling naar boven. 

Een hoogwaardige en diverse cultuur kan
alleen tot stand komen in de afwezigheid van
overheidsingrijpen. Als musea in voldoende
behoefte voorzien, zullen er genoeg belang -
stellenden zijn om een kaartje te kopen. 
En dit geldt evenzo voor orkesten en toneel -
gezelschappen. De participatie van verschillende
bevolkingsgroepen wordt bevorderd door vrije
marktwerking; alle etnische en demografische

geledingen zullen op deze manier in hun
culturele vraag kunnen voorzien. De kwaliteit
en betekenis van kunst zullen sterk toenemen
wanneer de kunstenaar en de klant weer een
verbintenis aangaan. Die verbintenis komt 
tot stand op de markt van vraag en aanbod.

Kunstenaar is een vrij beroep en kan niet
worden gesubsidieerd zonder de eigenheid en
integriteit van de kunstenaar aan te tasten.
Gelukkig zien we steeds meer ‘[i]nvesteerders
lonken naar de creatieve sector’. (Slager 2006)
Private partijen maken in toenemende mate
uit wat relevante kunst is. Dit zou de overheid
veel meer aan moeten moedigen. Professionele
en klantgerichte cultuurorganisaties zullen
voor hun activiteiten marktconforme prijzen
moeten rekenen. Overheidsondersteuning 
van culturele starters in de kunstsector moet
worden gestopt omdat het marktverstorend
werkt en het bestaan van niet-competitieve
ondernemingen verlengt. 

diegenen die neerkijken op 
de ‘lage’ smaak van burgers.
Het is cynisch dat juist de
elite het meest profiteert van
de door de over heid verdeelde
kunst. Her verdeling naar
boven zullen we maar zeggen.
Dit is een doorslaande reden
om de subsidies gewoon maar
te stoppen.

Ondergesneeuwd 
door papieren

De overheid heeft niets te 
zoeken in de kunstsector. 
Het organiseren of subsidiëren
van culturele activiteiten en
het definiëren van wat tot de
Nederlandse cultuur behoort
of zou moeten behoren, is geen
taak van de overheid. Ook 
niet via een ‘onafhankelijke’
subsidieverdeler. Er is gelet 
op de geschiedenis ook geen
enkele reden om aan te nemen
dat de kunst zal marginali seren
of aan kwaliteit zal inboeten
als de subsidie wegvalt. En als
de subsidies worden gestopt,
zijn we ook van de enorme geld -
verslindende bureaucratie af.
Want in de beslissings molen
blijkt steeds meer papier rond
te vliegen. ‘[…K]unste  naars
raken figuurlijk onder -
gesneeuwd door de bureau -
 crati sc he regels, letterlijk
door de hoeveelheid papier,
formats en andere invul -
formulieren die van bovenaf
op hen neer dalen. Onder -
tussen “verraden” ze elkaar 
in hun pogingen structu rele

Private partijen maken in toe nemende

mate uit wat relevante kunst is
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Een uitzondering kan worden gemaakt 
voor de bescherming van het cultureel erfgoed.
Alleen wat algemeen geaccepteerd wordt als
erfgoed dat essentieel is voor de Nederlandse
cultuur, verdient bescherming of subsidiëring.
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met beeldende kunst, fotografie, architectuur, theater … Het is oud van 
dagen, maar jong van geest, en verschijnt zowel op papier, als op het 
podium en het web.

In 2010 speelt DW B cartograaf van 
gekende en minder gekende plekken : 
Jan Lauwereyns en Rachel Levitsky 
masseren met vingertoppengevoel de 
verdubbelende, ontvouwende betekenis-
sen uit Belladonna (februari), Patrick 
Bassant en Bas Groes brengen in Terra 

recognita (april) niet ontdekte plaatsen 
in kaart of bekend terrein opnieuw 
tot leven, Arnoud van Adrichem richt 

de mythe van Mijn Amerika (juni) op 
of te gronde, Johan Reyniers haalt 
uit diezelfde Verenigde Staten Jong 

Amerikaans theater (september) naar 
onze bladzijden, en Inge Henneman 
maakt de balans op van een indrukwek-
kende reeks beeldkaternen: in State of 

the Art van de jonge fotografie in België 
(december) ziet u de wereld helemaal 
in pixels.

Wat van die boekwerkjes een tijdschrift 
maakt zijn de stilaan onmisbare Boeken, 
Tijdschriften en Feuilles volantes, 
de zware artillerie in >> en [ … ], en 
het papieren podium in Theater. Het 
cross-overproject Tegenlicht verhuist 
eind 2010 naar het Gentse S.M.A.K., 
daarnaast vindt u DW B ook in het 
FotoMuseum Provincie Antwerpen,  
het STUK, Perdu en het Kaaitheater.
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