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het door Kunsten ’92 georganiseerde Paradiso -
debat in september 2009, was het commentaar
vanuit de media eerder opruiend dan
verhelderend. Een duidelijk commitment 
van de politiek met de kunst, kunstschouwen
om beleidskeuzen uit te dragen, en de besluit -
vorming over subsidies te verdedigen; met
name die onderdelen werden uit de genoemde
betogen gelicht en van cynische kant -
tekeningen voorzien. Slechts in een enkel geval
werd – terecht – verwezen naar de oorsprong,
het waarom en het verloop van de plannen.

Bij het aantreden van het Amsterdamse
college van B en W en de gemeenteraad stond
immers in het Programakkoord 2006–2010 te
lezen dat gewerkt zou worden aan een andere
kunstenplansystematiek. Vervolgens
accepteerde de gemeenteraad de eerste
wijzigingen in 2007 na behandeling van de nota
Een Partituur, actualisering kunstenplan -
systematiek. In 2008 verscheen het advies Een

De koppen van krantenartikelen en de
commentaren op de kunstpagina’s, gewijd aan
de plannen van de Amsterdamse wethouder
Carolien Gehrels om de stedelijke cultuur -
subsidies langs andere wegen toe te delen,
staan in schril contrast met de langdurige,
weloverwogen wijze waarop zij bezig is om die
plannen te realiseren. Ze zouden een breuk
betekenen met het tot nu toe geëerbiedigde
Thorbecke-principe, ze zouden het kunstbeleid
tot welzijnsbeleid transformeren; Gehrels zou
het veld zelf dan wel de gemeenteraad buiten -
spel zetten. Het zou een manoeuvre zijn om de
positie van de Amsterdamse Kunstraad te
minimaliseren omdat ze zich niet kon vinden 
in enkele oordelen die dit adviesorgaan velde
bij het jongste Kunstenplan.

Met name na optredens van de wethouder
waarbij ze probeerde duidelijk te maken waar
haar drang tot verandering uit voortkwam,
zoals in de Boekmanlezing van juni 2009 en bij
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Hedy d’Ancona    De plannen van Carolien Gehrels 
om stedelijke cultuursubsidies langs andere
wegen toe te delen, hebben tot een storm  
van – veelal onterechte – kritiek geleid. De
weloverwogen manier waarop zij deze plannen
probeert te verwezenlijken, verdient een beter
onthaal.
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Toch lijkt het mij niet toevallig dat juist 
een sociaaldemocratisch bestuurder zich op 
dit terrein wil profileren, de legitimiteit van
kunstsubsidies wil versterken en – zoals zij 
dat zelf noemt – de politiek wil culturaliseren.

Dat zijn oude, bekende thema’s voor sociaal -
democraten. Het volk moest zich verheffen
door kennis te nemen van kunst en ervan te
leren genieten. Dat kon door de kunst in dienst
te stellen van dat ideaal. Niet alleen de
socialistische jongerencultuur zoals die in de
vooroorlogse AJC werd bedreven is daar een
voorbeeld van. De beroemde Amsterdamse
wethouder Wibaut paste eveneens in die traditie
door in zijn sociale woningbouw esthetische
schoonheid te integreren, zodat mensen er in
hun gewone leven mee in aan raking kwamen 
en er – zoals hij hoopte en verwachtte – naar
gingen leven. 

In de jaren zeventig van de vorige eeuw 
werd het opnieuw een topic: vormingstheater
met een boodschap, sommige musea die zich
afkeerden van het traditioneel gewaardeerde
erfgoed. Cultuur moest in dienst staan van
maatschappelijke problemen. Maar er was ook
een richting, verdedigd door Emanuel Boekman
– en vijftig jaar later door mijzelf toen ik als
minister onder meer cultuur in mijn porte -
feuille had –, die niet de cultuur wil vermaat -
schappelijken, maar ieder mens in staat wil
stellen zich te laven aan de meest kwalitatieve
uitingen ervan. Die opvatting was geleend 
van Karl Kautsky: ‘Nicht so sehr die Kunst 
zu revolutionieren, als vielmehr das, was die
herrschenden Klassen für sich monopolisiert
haben, den Massen zugänglich zu machen, ist 
die Aufgabe der Künstler und Kunst verständigen
dem Proletariat gegenüber.’ (Kautsky 1927) 
Het leek me (in 1992) een statement van belang,
overtuigender viel de noodzaak van cultuur -
participatie en spreiding van een kwalitatief
hoogstaand aanbod niet te verdedigen. Eerlijk -
heids halve dient hierbij te worden opgemerkt

Precieus Domein, opgesteld
door Roel in ’t Veld, over de
verlening van kunstsubsidies
in Amsterdam. Hierin werd
het idee van intendanten –
later omgedoopt tot kunst -
schouwen – gelanceerd, onder
meer om de anonimiteit van
het besluitvormingsproces 
te doorbreken. Niet alleen 
het resultaat was een in 2009
uitgebrachte evaluatie van 
de Kunstraad, en zowel in 2008
als in 2009 bracht de Reken -
kamer rapporten uit over de
systematiek van het kunst -
beleid. Daarnaast werd
gedebatteerd met het kunsten -
veld, en in 2009 vond een eerste
confrontatie met de gemeente -
raad plaats bij de presentatie
van de hoofdlijnen van het
nieuwe plan: de wethouder
werd verzocht om zich 
– na consultatie van het veld –
aan een uitwerking ervan 
te zetten. Het plan komt in
december in de gemeente raad,
zodat ermee gewerkt kan
worden bij de start van het
eerstkomende Kunsten plan
(2012–2015).

Legitimiteit van subsidies
Het nieuwe plan is gebaseerd
op een analyse van de knel -
punten in de huidige situatie.
Daar vanuit worden verbeter -
punten voorgesteld. Dat wil
zeggen een feitelijke en
nuchtere aanpak der zaken,
los van ideologische of partij -
politieke beschou wingen.
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uitdrukking bracht dat democratie geen
mensenwerk is, maar door goddelijke kracht
tot ons gekomen. Anderzijds heeft het over -
laten van het kwaliteitsoordeel aan de vele
commissies van de Raad voor Cultuur ook zijn
schaduwkanten, zoals anonimiteit en gebrek
aan openbare discussie. Toen ik in een inter -
view opperde om dat probleem te ondervangen
door de aanstelling van rijkskunstmeesters,
was dat wekenlang voer voor columnisten; 
het idee stierf vervolgens, in de knop gebroken.

Sturen op de aanbodzijde
De Amsterdamse cultuurwethouder Gehrels
wil nu – hoe gevoelig dat ook ligt – wél sturen 
op de aanbodzijde. Daarvoor voert zij in haar
conceptvoorstel Herijking Kunstenplan -
systematiek een aantal redenen aan. Om te
beginnen is daar de afstand die is ontstaan
tussen cultuurpolitieke doelen en de
beoordeling op artistieke kwaliteit door de
Kunstraad. Dat was in de afgelopen periode
frustrerend voor aanvragers die hun subsidie -
verzoek vaak mede hadden gebaseerd op die
doelen – Wereldklasse, Talentontwikkeling,
Laboratorium en Prachtstad. Maar belangrijker
nog voor Gehrels was dat zo de overheids -
bemoeienis met de kunst en daarmee de
legitimering van subsidie op losse schroeven
komt te staan. De door het college geaccep -
teerde cultuurpolitieke doelstellingen maken
het ook gemakkelijk om collega-wethouders
erbij te betrekken (ook financieel). 

Bovendien wil Gehrels het debat aan -
zwengelen. Niet, zoals nu, als de poen wordt
verdeeld, maar aldoor: bij het vaststellen van
de hoofdlijnen, rond de zogeheten midterm
review, bij het uitbrengen van het Kunstenplan
zélf, bij de evaluatie en bij het formuleren 
van nieuwe doelen. Dit alles om kunst en
cultuur een steviger positie in de stad te
verlenen. Om dit te bewerkstelligen dus een
nieuwe systematiek. Daarbij, aldus het

dat ook zonder Kautsky 
de meeste niet-sociaal -
democratische cultuur -
 ministers de legitimi teit 
van subsidies onder bouwden
door dezelfde instrumenten 
te hanteren: dus uitgaan van
een goed aanbod waarvan
zoveel mogelijk mensen
kunnen profiteren.

Deskundigen op afstand
Het moge duidelijk zijn dat
ministers, staatssecretarissen
of wethouders die belast zijn
met het cultuurbeleid hun
vingers niet graag branden
aan ingrepen op het gebied 
van het aanbod, en hun
inspanningen liever richten 
op de distributie en de afname
van kunst en cultuur. En dat
aanbod werd en wordt
geselecteerd door deskundigen,
op afstand van de politiek. 

Daar kon ik mij destijds wel
en niet in vinden. Wél, omdat
ik niet moest denken aan een
directe beoordeling door
Kamerleden. Ik had wat dat
betreft een slechte ervaring
opgedaan. Ter gelegenheid van
de nieuwbouw van de Tweede
Kamer zou het ministerie van
WVC een beeld van de door
kenners geselecteerde Griekse
kunstenaar Kounellis aan -
bieden. Dat werd echter
afgeblazen door de uit Kamer -
leden bestaande bouw -
commissie: sommigen vonden
het beeld lelijk, anderen waren
van mening dat het niet tot
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wellicht het oordeel van deskundigen naar 
de achtergrond dirigeren, en aanspreekbaar
worden op koers en uitkomst. Maar zo’n
langere arm van de overheid zou op gespannen
voet staan met het Thorbeckiaans adagium.

De rol van de kunstschouw
Uit het conceptvoorstel blijkt dat al die
voorbarige onrust onnodig was, of voor de
nodige bijstelling gezorgd heeft. De Amster -
damse Kunstraad, beducht voor zijn eigen
positie en ook daarom fel criticaster van het
idee, blijft de belangrijkste adviseur en krijgt
eerder meer dan minder werk in de nieuwe
situatie. Niet alleen – zoals nu – aan het eind
van de rit als het gaat om het toedelen van geld,
maar ook als adviseur over de basisinfra -
structuur en als regisseur van de midterm review:
de Verkenning. De kunstschouwen worden in
het conceptvoorstel omschreven als ‘een groep
adviseurs met een bijzondere opdracht en
bijzondere deskundigheid, gekoppeld aan de
cultuurpolitieke hoofdlijnen’. Zij worden
benoemd door het college van B en W. In de
huidige periode zouden ze dus benoemd zijn op
de gebieden Talentontwikkeling, Laboratorium,
Wereldklasse en Prachtstad. Deze richting -
aanwijzers kunnen bij het volgende program -
akkoord uiteraard verschuiven. 

‘De kunstschouwen hebben als eerste belang -
rijke opdracht, de Vooruitblik te verzorgen en
daarbij een sleutelpositie te vervullen tussen
publiek en veld. Zij regisseren en prikkelen 
het debat en leveren hierna een advies af aan
het college dat vervolgens een belangrijke rol
speelt bij het opstellen van de nieuwe Hoofd -
lijnen nota. Als tweede opdracht gaan de kunst -
schouwen na hoe het advies van de Kunstraad
zich verhoudt tot de ambities van de politiek…
Hierover brengen ze aan het college advies uit.
Op basis van beide adviezen, dat van de Kunst -
raad en dat van de kunst schouwen, stelt het
college het Kunstenplan vast en legt dit voor

voorstel, wil men gaan werken met het 
concept culturele basisinfrastructuur, zoals
ook bij het Rijk is ingevoerd.

Deze basisinfrastructuur wordt omschreven
als een samenhangend geheel van functies
waar  op het culturele leven in Amsterdam
steunt. De discussie zal zich toespitsen op wat
nodig is in Amsterdam, dus nog niet op
instellingen die een en ander uitvoeren. 
Ten einde die infrastructuur zo goed mogelijk
te laten aansluiten op de actuele behoeften,
wordt als onderdeel van de Kunstenplancyclus
een ‘Verkenning’ opgesteld. Daarin staat een
overzicht van de sterkten en zwakten in de
cultuursector, aanwezige functies en hun
spreiding over de stad, de relatie met andere
beleidsterreinen en de beschikbare middelen.
Deze Verkenning wordt onder regie van de
Kunstraad halverwege de Kunstenplanperiode
opgesteld. 

Daarnaast introduceert de wethouder in
haar voorstel een ‘Vooruitblik’, waarin niet
alleen een beoordeling wordt gegeven van de
uitvoering van de hoofdlijnennota, maar ook
een beeld wordt gegeven van actuele ontwik -
kelingen en eventuele nieuwe thema’s. Zowel
het culturele veld als politici moeten hieraan
een bijdrage gaan leveren. Het door de
wethouder zo gewenste discours alsook de
betrokkenheid van kunstenaars, kunst -
instellingen en politiek zou juist in deze fase
van de plancyclus gerealiseerd kunnen worden. 

Verkenning en Vooruitblik zijn belangrijke
bouwstenen voor een volgend Kunstenplan.
Mede op grond van deze input wordt de basis -
infrastructuur opgesteld. Uit de plannen tot nu
toe is niet duidelijk hoe en wanneer de cultuur -
politieke doelstellingen daarin verweven zijn,
dan wel los daarvan behandeld worden. Daarop
moet een antwoord komen, ook omdat dit raakt
aan de positie van de kunstschouwen. Die
zouden immers worden aangesteld als vertolkers
en uitdragers van de politieke uitgangspunten,
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waarbij de laatste betrekking heeft op de
bijdrage die geleverd wordt aan de realisering
van cultuurpolitieke doel stellingen. Daarnaast
hangt kwaliteit af van de context, die bepaald
wordt door onder meer genre, discipline en de
achtergrond van de maker. En ten slotte moet
kwaliteit niet top-down worden benaderd,
maar in dialoog.

Hieruit blijkt dat de Kunstraad zich openstelt
voor een andere en nieuwe werkwijze, waarbij

het gehanteerde kwaliteitsbegrip diverser en
variabeler is. Ook het veld kan zich goed vinden
in het idee dat de overheid aan culturele voor -
zieningen specifieke eisen kan stellen. Als
voorwaarde geldt vanzelfsprekend dat die eisen
zo concreet mogelijk worden geformuleerd
zodat ze toetsbaar zijn. Kortom, als iedereen
vanuit deze instelling werkt, dan zullen
verschillen van inzicht zich eerder aan het
begin van de cyclus dan aan het einde
manifesteren. En dat was ook de bedoeling.

Fris en eigentijds
De plannen van de wethouder komen tegemoet
aan het oplossen van knelpunten in de bestaande
systematiek. Ze wakkeren de communicatie
tussen de spelers op het cultuurveld aan, er
komt veel meer dynamiek en transparantie.
Maar de belangrijkste verandering lijkt me de
mogelijkheid om te sturen op cultuurpolitieke
doelstellingen. Als je bedenkt dat de laatste

aan de raad.’ Op deze manier
omschreven, lijkt mij het
instrument van de kunst -
schouw een waardevolle
bijdrage aan de nieuwe
systema tiek.

Niet helemaal voorspelbaar
is de uiteindelijke verhouding
tot de Kunstraad, mochten de
uitgebrachte adviezen ver
uiteenlopen. Maar ook dan zal
het door de wethouder zo
gewenste debat er ongetwijfeld
door worden gestimuleerd.
Overigens acht ik de kans dat
er gigantische menings -
verschillen gaan ontstaan,
niet heel groot. De kunst -
schouwen gaan namelijk over
een bescheiden budget
beschikken, zodat ze eigen
accenten kunnen aanbrengen. 

Belangrijker nog is dat de
Kunstraad een veranderde
opvatting over het begrip
kwaliteit zal gaan hanteren.
In De volgorde der dingen, een
brief aan de gemeenteraad van
18 juni 2007, geeft de Kunstraad
een interessante uiteen -
zetting over kwaliteit, die in
het conceptvoorstel is over -
genomen: de Kunstraad stelt
dat kwaliteit geen absoluut
begrip is; dat de bekende
criteria oorspronkelijkheid,
zeggingskracht en ambachte -
lijkheid van belang zijn, maar
niet toepasbaar op het hele
cultuurspectrum. Tevens
maakt de Kunstraad onder -
scheid tussen intrinsieke en
instrumentele kwaliteit,

De plannen van de wet houder komen

tegemoet aan het oplossen van 
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oprisping om de cultuur te vermaat schappe -
lijken uit de jaren zeventig van de vorige 
eeuw stamt, met als meest zichtbaar effect 
de alliantie tussen welzijn en cultuur binnen
één ministerie (tenietgedaan in 1994), dan is 
de achterliggende gedachte van Gehrels’ plan 
– gemeenschapsgeld dat aan zoveel mogelijk
leden van die gemeenschap ten goede moet
komen – niet nieuw, maar de uitwerking ervan
oogt fris en eigentijds. 

Het gaat trouwens om een substantieel
bedrag. Uit een recent onderzoek van
Berenschot naar de verdeling van cultuurgeld
in tien steden blijkt dat Amsterdam niet alleen
in absolute zin (160 miljoen euro), maar ook
relatief (200 euro per inwoner) aan de top staat.
(Vinkenburg 2009) Dat is een bedrag dat 
– ook vergeleken met de bijdrage van het Rijk, 
50 euro per inwoner – serieus nadenken vergt
over hoe kunst en cultuur zich tot de stad
verhouden; welke toegevoegde waarde 
de gesubsidieerden hebben voor de culturele 
infra structuur en voor kunst en cultuur in
Amster dam.

Hans Abbing betoogt in zijn boek Van Hoge
naar Nieuwe Kunst, dat lokale overheden zich
bij het verlenen van kunstsubsidies meer en
meer met de inhoud van kunst gaan bemoeien.
Afgezien van het feit dat in Gehrels’ voorstellen
gepoogd is een goede balans tussen politieke
sturing en artistieke beoordeling te bereiken,
juicht zij die grotere bemoeienis juist toe. In
een stedelijke samenleving die complexer is
geworden, gedifferentieerder en multi cultureler,
moet de kunst- en cultuursector zijn bestaans -
recht legitimeren – ook in relatie tot andere
sectoren. Het is een blijk van haar vertrouwen
in de kracht en betekenis van kunst dat Gehrels
dat debat zo enthousiast begroet.
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