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Thorbecke is dus helemaal niet dood. Elke keer dat we het hebben
over de rol van de overheid bij de financiering van het kunstleven,
poetsen we hem weer op, zetten hem een hoed op en laten hem iets
zeggen. Hij is onze buikspreekpop, zoals ook Jezus en Mohammed
door hun aanhangers steeds weer op de schoot van de buikspreker
worden gezet om waarheden uit te spreken die de spreker zelf
hartstochtelijk belijdt, maar liever in de mond legt van een dode
heilige. 

Maar met de pop op schoot wint de buikspreker niet de discussie.
Hij zegt niet wat hij zelf vindt, maar verstopt zijn standpunt achter een
exegese van oude teksten. Zo ontlopen wij de discussie over de rol
van de overheid in het kunstleven door een scrutineuze schriftlezing
van de handelingen in de Tweede Kamer, waar Hij gezegd zou hebben:
‘De overheid is geen oordelaar van Kunst en Wetenschap.’ Laten we
daarom de discussie voeren op grond van wat we er zelf van vinden. 
Ik doe een voorzet.

De overheid heette vroeger vorst of heer, de mecenas heette 
kerk of bedrijfsleven. Tegenwoordig heet de overheid wethouder 
en gemeente raad of minister en parlement. Financiering van kunst
door overheid of mecenas is zo oud als de kunst zelf. Samenlevingen
waar vorst of mecenas actief de kunst bevorderen, genieten van meer
en mooiere kunst dan samenlevingen waar die overheid of mecenas
afwezig is en de kunst het moet hebben van de markt. 

Mag de overheid bepalen wat zij mooi en de moeite waard vindt?
Eigenlijk is dat een rare vraag. Want wat voor argument hebben we om
de overheid dat bepalende oordeel te onthouden? Wie betaalt, bepaalt,
zou je toch denken. 

Inhoudelijke bemoeienis door overheid of kerk is op haar beurt 
zo oud als de kunst zelf. De paus stuurde schilderijen terug aan
Leonardo da Vinci met de opdracht hem meer op de voorgrond te
plaatsen, Bach kreeg te horen dat hij minder woest moest
improviseren, en keizer Frans Jozef meldde Mozart dat hij te veel
noten gebruikte. Heeft dat de kunst slecht gedaan? We weten niet of
de meesterwerken van Da Vinci, Bach of Mozart dankzij of ondanks
deze bemoeienis onsterfelijk zijn geworden. In elk geval bleken zij
aanzienlijk onsterfelijker dan hun opdrachtgevers. 

Is dat een argument voor een blanco cheque aan overheden: 
doe maar wat u goeddunkt? Bijna. Want als de opdrachtgever het te
bont maakt, lopen de kunstenaars weg. Chopin verkoos het lieftallige
gehoor van de Franse beau monde, waar vooral vrouwelijke salon -
houdsters hem bewonderden, boven de salons van de Poolse vorsten
die hem in een hoekje wat aan de piano lieten rammelen terwijl zij er
doorheen praatten. Toen de bemoeizucht Bach te gortig werd, ging hij
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Vaak zijn dat de ‘leefbaar’-partijen, maar even zo
vaak is het de SP of GroenLinks die opeens vindt
dat ‘het gewone volk’ onvoldoende aan zijn trekken
komt in het theater, of is het de VVD die bedenkt
dat het wel allemaal ‘uit de markt’ moet kunnen
komen. En steeds weer moeten schouwburg,
concert  zaal, poppodium of festival uitleggen waar
de gemeente lijke subsidie goed voor is. Dat er
heus ook aandacht is voor het amateurleven in de
eigen stad, dat de variëteit van het gebodene
garant staat voor een brede deelname van de
bevolking, dat de kwaliteit van de programmering
ervoor zorgt dat het beste wat er in het land te koop
is in juist die gemeente ook te beleven valt. Dat is
hard werken. Daar moet keer op keer gevochten
worden voor het gepaste respect en de gepaste
afstand. Er zijn legio theaterdirecteuren die 
bij de derde college wisseling murw geslagen 
de pijp aan hun opvolger geven. Maar telkens weer
blijkt het gevecht de moeite waard. Vastgelegd 
in een beleids nota, voor vier jaar afgesproken in
een prestatiecontract, weten beide partijen weer
waar ze het voor doen: een bloeiend kunstleven
voor iedereen die kunst nodig heeft. En dat, zo weten
we, is dus iedereen. Allemaal zonder de buik spreker
van God, zonder Thorbecke.

naar een andere stad met een andere kerk -
gemeenschap. En Mozart ging naar de Volks oper
toen de beperkingen van de keizer hem te veel
werden. Kortom, als de overheid haar hand over -
speelt, zoekt de kunst haar heil elders. Het gaat dus
om gepast respect en daarmee verbonden gepaste
afstand.

Gepaste afstand
De centrale vraag in hetThorbecke-debat is 
daarom: wat is gepast respect en gepaste afstand?
Kunst raden en Raden voor Cultuur lijken hun tijd 
te hebben gehad. Niet alleen is de afstand door
deze deken van professionals zo groot geworden
dat de overheid soms verworden lijkt te zijn 
tot een geld automaat. Minstens zo belangrijk is 
dat het voor kunstenaars en kunstinstellingen
helemaal niet zoveel prettiger is zich te moeten
verantwoorden (laten betuttelen) in een systeem
waar collega’s mogen uitmaken wie in de prijzen
valt en wie niet. Natuurlijk doen de leden van deze
commissies hun werk vaak met inzet en professio -
nele overtuiging, maar even zo vaak heeft de
instelling of kunstenaar het gevoel beoordeeld te
zijn door een kafkaiaans systeem van ongrijpbare
vooroordelen en smaak voorkeuren van collega’s,
verscholen achter de anonimiteit van de commissie.

Mogelijk kunnen we een voorbeeld nemen 
aan al die gemeenten die het zonder een dergelijk
Thorbeckiaans schild van kunst- of cultuurraad
weten te regelen. Vaak is gezegd dat de kunst 
in gemeentelijke handen slechter af zou zijn dan 
bij het veel kunstgevoeliger rijksbeleid. Wie kijkt
naar de cijfers, kan niet anders dan tot de tegen -
gestelde conclusie komen. De gemeentelijke
budgetten voor de podiumkunsten – dat is een
terrein dat ik kan overzien – zijn in de afgelopen
twaalf jaar meer dan verdubbeld. Die van het Rijk
zijn – na aftrek van inflatie – hoogstens gelijk
gebleven. Die sterk toegenomen gemeentelijke
financiering van de podiumkunsten is niet zonder
strijd. Steeds weer staat er een fractie op die vindt
dat de schouwburg vooral en alleen maar geld kost.
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