
58 Boekman 81 Kunst en politiek

Wat politici wél mogen, is sleutelen aan het
systeem waarmee de kunstsubsidies worden
verdeeld. Verdelen doet altijd pijn en daarom is
het goed om geregeld het verdeelsysteem aan
een kritische blik te onderwerpen. Kort gezegd:
is het kwaliteitsoordeel in goede handen?
Wordt er gewerkt volgens te objectiveren of
publiek te verantwoorden maatstaven? Is het
systeem efficiënt? Wordt er een publiek
bereikt? Is er wel voldoende spreiding over het
land? Doet het systeem individuele talenten
wel voldoende recht? Komen kunstenaars om 
in bureaucratie? Dit is een taak van de politiek
en dat wordt ook door niemand betwist. 

Landelijk is het verdeelsysteem op initiatief
van D66-staatssecretaris Medy van der Laan
een aantal jaar geleden nog gewijzigd. Deze
verandering, ingezet met de nota Verschil Maken
(2006), beoogde de subsidieverdeling door -
zichtiger en hanteerbaarder te maken, onder
meer door een deel van het werk te decentrali -

De vraag wordt gesteld of kunstenaars in ruil
voor overheidssteun niet meer maatschappelijke
taken op zich moeten nemen. Dit bepleitte
PvdA-wethouder Gehrels onlangs. Ook leiden
kunstuitingen steeds vaker tot heftig maat -
schappelijk en politiek conflict. Kijk naar de
reacties op ‘godslasterlijke’ kunst, maar ook
naar de heftige reacties die volgen op
‘onzedelijke’ kunst, waarin wordt gerefereerd
aan seks.

Allereerst, er is in ons land een grote mate
van consensus over het feit dat het oordeel over
de kwaliteit van een kunstinstelling of -uiting
het best overgelaten kan worden aan
deskundigen. Wie die deskundigen dan precies
moeten zijn – commissies of eenlingen;
kunstproducenten of ook kunstbemiddelaars
en -consumenten; beroepsgenoten of juist niet
– daarover valt vervolgens nog veel te zeggen.
Maar één ding is voor iedereen duidelijk:
politici behoren daar qualitate qua niet toe.

De kracht 
van cultuur

Boris van der Ham en Cor Wijn Het is een terug -
kerend circus. Eens in de zoveel jaar buigen
honderden raadsleden zich over het lokale
kunstbeleid. Lange debatten over nieuwe 
culturele voorzieningen, het subsidiëren 
van kunstzinnige initiatieven en het 
ondersteunen van lokale kunstenaars. 
Hoewel kunstenaars soms met bestuurders 
en gemeenteraadsleden kunnen botsen over
het lokale beleid, blijven botsingen tussen
politici vaak uit. Maar de laatste jaren is daar
verandering in gekomen. 
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seren naar de cultuurfondsen.
Vrij breed wordt gesteld dat 
de kern van dit beleid goed
functioneert. Een punt van
aandacht blijft voor ons nog
het functioneren van de
cultuurfondsen. Deze quango’s
– quasi-autonomous non-
governmental organisations
zoals ze in Engeland worden
genoemd – bevinden zich in 
de schemerzone tussen markt
en staat. De quango’s zijn 
niet volledig geprivatiseerd,
maar opereren op grote
afstand van de politiek en zijn
dus onderworpen aan minder
sterke parlementaire controle.
Het is echter wel van belang
dat deze instanties zelf -
kritisch blijven, en flexibel.
Zij kunnen dit doen door zich
open te stellen voor overleg 
en samenwerking met het veld
en met de lagere overheden, 
en zich te wapenen tegen het
gevaar dat ‘het systeem’
leidend wordt, in plaats van 
de kunsten. 

Om dat open debat aan te
gaan, moeten de fondsen zich
meer openstellen via jaar -
verslagen, die ook besproken
kunnen worden in politiek en
maatschappelijk debat. Wat
D66 in ieder geval wil voor -
komen, is dat de cultuur -
fondsen zich ontwikkelen tot
eigenstandige koninkrijkjes
die, daartoe gedreven door de
smaakvoorkeuren van een (te)
kleine kring van professionals,
hun eigen missie volgen, los

Boris van der Ham, woordvoerder 
Cultuur D66, in het decor van De kersen -
tuin door het Nationale Toneel in regie van
Erik Vos in de Koninklijke Schouwburg,
Den Haag. Foto: Merel Maissan.
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politiek-correcte mores te voldoen.
Engagement moet van binnenuit komen, 
niet worden afgedwongen.

In maart 2010 zijn de gemeenteraads -
verkiezingen. Kunst en cultuur zullen wat 
D66 betreft daarbij een belangrijke rol spelen.
Een rijk cultureel leven is belangrijk voor de
leefbaarheid in gemeenten en speelt een rol
voor zowel burgers als bedrijven om zich ergens
te vestigen. Daarom moet de kracht van kunst

en cultuur worden erkend in de zogenoemde
‘harde sector’. Kunst en cultuur moeten worden
betrokken bij planvorming, welstandstoezicht,
de vormgeving van de openbare ruimte, het
archeologie- en monumentenbeleid, economi-
sche zaken, stedenbouw en toerisme. Kunst en
cultuur moeten integraal bij stads- (en dorps) -
ontwikkeling betrokken worden. Want cultuur-
beleid is voor D66 veel meer dan alleen subsidie-
beleid, die enclave waarop de door Gehrels 
aangezwengelde discussie betrekking heeft.

Cultuuronderwijs voor jongeren is belang -
rijk, en zal in de ogen van D66 de sleutel moeten
zijn naar een verbreding van het kunstpubliek.
Net zo belangrijk is dat kunstenaars aan betaal -
bare werkruimten kunnen komen; dat er ook
voor amateur kunstenaars voldoende oefen- en
presentatie plekken zijn; en dat de plaatselijke
omroepen kunnen voortbestaan en de burgers
niet alleen lokale en regionale informatie
ontvangen, maar ook de gelegenheid houden
om zelf die informatie te leveren. 

van de publieke context
waarin ze opereren. Bij elke
macht hoort controle, en die 
is het beste gewaarborgd met
openheid en debat. 

De waarde van kunst
De vraag of kunst een maat -
schappelijk nut moet hebben,
is desalniettemin een lastige.
Onweerlegbaar hebben kunst
en cultuur een belangrijk
maatschappelijk nut, maar
wij zouden dat ‘nut’ niet 
als ‘doel’ willen verheffen. 
De ‘voor wat hoort wat’-
benadering die Gehrels koos
voor het kunstbeleid staat ver
af van de erkenning van de
intrinsieke waarde van kunst.
Kunst hoeft niet altijd
(meteen) nuttig te zijn, omdat
het nut soms pas veel later
blijkt, of er misschien niet is.
Kunst moet iets van zichzelf
kunnen zijn. Dat kunst een
bijdrage kan leveren aan
begrip tussen mensen is waar,
maar kunst moet niet als
opdracht meekrijgen om dat
‘begrip’ te bewerkstelligen.
Kunst moet immers ook
kunnen bevreemden. 

D66 verzet zich daarom
tegen het starre doelgroepen -
beleid dat sommige kunste -
naars en kunst instellingen
wordt opgelegd, zeker als dit
direct gekoppeld wordt aan
financiering. Voorkomen moet
worden dat kunstenaars en
instellingen projecten gaan
‘verzinnen’ om maar aan de

De vraag of kunst maatschappelijk

nut moet hebben, is een lastige
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Improvisatie en innovatie
Tot slot vinden wij het belangrijk om nog op
één aspect te wijzen. In onze moderne maat -
schappij is informatie het belangrijkste
handelsgoed. De economie draait erop en onze
vrijetijdsbesteding wordt er in belangrijke
mate door bepaald. Oog hebben voor de
behoeften en de wensen van onze kennis infra -
structuur is voor D66 daarom een essentieel
element van cultuurpolitiek. Wij moeten
bevorderen dat het opleidingsniveau in
Nederland stijgt en dat onze innovatiekracht
sterk toeneemt. Onze dynamische samenleving
vraagt om improvisatie, innovatie en
permanente kennisontwikkeling. D66 is ervan
overtuigd dat jongeren hierop het best kunnen
worden voorbereid, door hun creativiteit,
cultuur en identiteit op een positieve manier
centraal te stellen in het leerproces. Aad Nuis,
een eerdere D66-staatssecretaris voor Cultuur
in het eerste paarse kabinet, formuleerde met
zijn notie van ‘pantser of ruggengraat’ een
thema dat voor ons essentieel is. Een stevig
cultureel zelfbewustzijn zien wij als een
voorwaarde voor een open bejegening van
anderen. Wie zijn culturele verworvenheden
met zich meedraagt als een innerlijke
zekerheid, als een steun in de rug, die in staat
stelt tot welwillende omgang met anders -
denkenden zonder angst voor identiteits -
verlies, blijft in onze overtuiging slagvaardig
en tot verandering in staat. Wie daarentegen
culturele identiteit propageert als een middel
om het verschil te markeren tussen de eigen
groep en de anderen, komt gemakkelijk terecht
in een reactionair schemergebied. Een samen -
leving vol ‘gepantserden’ drijft in argwaan
uiteen; een maatschappij van mensen met
cultuur als ruggengraat kan groeien naar
eenheid in verscheidenheid.
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