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De democratische 
legitimiteit van 
kunstsubsidies1

stelling die Warna Ooster baan uiteindelijk in 
zijn betoog betrok: het is de taak van de 
minister van WVC om de pu blie ke legitimiteit 
van kunst subsi dies over eind te houden. Daarna 
komt het meer concrete probleem aan de orde 
dat de aanlei ding vormde voor de gewraakte 
uitspraken van d’Ancona: de ook door haar 
geconstateerde te grote kloof binnen sommige 
sectoren tussen de culturele preferenties van de 
burgers en van degenen die beslissen over de 
samenstelling van het gesubsi dieerde 
kunstenaanbod.

Liever etentjes dan kunst
Volgens Oosterbaan subsidieert de overheid de 
kunsten omdat zij uiteindelijk ‘vindt dat de 
voorkeu ren van de burgers niet de doorslag 
mogen geven. Liever dan aan kunst geven die 
burgers hun geld immers uit aan auto’s, 
etentjes en amuse ment.’ Zij ‘laten in hun 
consumptiepatroon dus zien dat ze in meer der
heid niet gesteld zijn op de kunst die van hun 
belastingcenten wordt gesubsi dieerd. Als ze er 
wel op gesteld waren, zou die kunst immers niet 
gesubsi dieerd hoeven te worden.7 Ziedaar de 
paradox waarmee een minister van cultuur 
moet leven.’ De belangrijkste ma nier waarop de 
minister deze para dox kan verzach ten is 
volgens Oos terbaan door ‘voortdurend en bij 
velerlei gelegen heid reclame (te) maken voor 
kunst’, kortom, ‘door met elan en overtuiging 
vol te houden dat het de moeite waard is de 
kunst met overheids geld te steunen. In laatste 
instantie zijn het namelijk alleen politieke 
argumen ten, waardeoorde len, overtuigingen 
die tegen de scepsis van de reke naars in stelling 
kunnen worden gebracht. En in laatste 
instantie is het alleen een politicus die kan 
optornen tegen de individuele voorkeuren van 
de burgers.’ Kun stenaars zijn hier volgens 
Ooster baan niet toe in staat. Wanneer de 
politiek zich terugtrekt, dan verlie zen zij hun 
enige bondge noot.

Volkomen terecht wijst Oosterbaan op de 
uiterst belang rijke rol van de poli tiek in de 
verdediging van de maat schappelijke positie 
van de kunsten (en van andere uitingen van 
beschaving). Ten onrechte geeft hij hierin 
echter de kunstenwereld geen enkele rol. 
Daarnaast sugge reert hij ongegrond dat de 
kloof tussen kunst en samenleving per definitie 
onover brugbaar is en dat de kunsten door de 
politiek slechts tegen de samenleving 
beschermd kunnen worden. Dit is kortzichtig en 
voor de kunsten op de lange termijn uiterst 
gevaar lijk. Het legi timeert een reservaat kunst, 
een kunst die nog slechts met zichzelf in debat 
is en nog uitsluitend door een kleine groep van 
ingewij den begrepen kan worden, het wettigt de 
idee dat kunst een luxe is die verder niets te 
maken heeft met ons dagelijks, ‘nuttige’, 
functione ren, en het rechtvaardigt talentlo ze 
prutsers die zichzelf voor een on begre pen Van 
Gogh houden.

In een democratie wordt het midden 
gehouden tussen het lijd zaam volgen van de 
publieke opi nie en het trachten deze opinie te 
sturen of zelfs te maken. Bestond de democratie 
slechts uit het eerste, dan zou dit een door 
relativisme en populisme gedreven ontken ning 
betekenen van deskundigheid. Bestond zij 
slechts uit het tweede, dan zou dit een door 
arrogantie en absolutisme gemoti veerde 
looche ning inhouden van de voorkeu ren van de 
burger. Hiermee verbonden bestaat democratie 
voorts niet alleen uit het nemen van beslissin
gen volgens het ‘one man, one vote’beginsel, zij 
bestaat vooral uit de publieke discussie die aan 
het uiteindelijke besluit vooraf gaat. Daarom 
vormt een referendum niet noodza ke lijk een 
democrati sche besluitvormingsmethode: er is 
geen enkele garantie dat mensen hun stem 
uitbrengen op basis van een redelijke kennis 
van de alter na tieven. Daarom zijn ook de 
besluiten die genomen worden op het doorgaans 
ondoorzichtige en onge controleerde grensvlak 

Hans Blokland  Enige tijd terug bereikte mijn 
loop baan een onverwacht hoogtepunt: ik werd 
instemmend geciteerd door een heuse minis
ter. In een speech voor de Raad voor de Kunst2 
haal       de mevrouw d’Ancona een co lumn3 aan 
waarin ik onder meer had gesteld dat de kun
stenwereld er te veel vanuit gaat dat slechts de 
politiek verantwoorde lijk is voor de publieke 
legitimiteit van kunst sub si dies. Nog nauwe
lijks bekomen van deze ministeriële steun 
voor mijn denkbeelden, beleefde mijn loop
baan opnieuw een climax: Warna Oosterbaan 
berichtte in de NRC Handelsblad4 dat minister 
d’Anco na ‘een funda mentele omme zwaai in 
het kunstbe leid’ had aangekon digd: van nu af 
aan zou het niet aan haar, maar aan de kunste
naars zijn ‘om te vertellen waarom het goed is 
dat de overheid een deel van de belasting op
brengst aan kunst be steedt’. 

In dit verband had d’Anco na, schreef 
Oosterbaan, ‘met in stemming de socioloog 
Blokland (geci teerd) die onlangs in het Federa
tie nieuws betoogde dat kunstenaars “ten volle” 
verantwoorde lijk zijn voor de rechtvaardi ging 
van kunst subsi dies’.5 Oosterbaan zette zich 
hiertegen af en concludeerde: ‘Vertel len 
waarom kunst moet is de taak van de minister.’ 
De buitenstaander zal zich waar schijnlijk 
hebben afgevraagd wat precies de inzet of 
achterliggende motivatie was van het debat dat 

zich vervolgens in NRC Handelsblad ont spon, 
een debat dat overigens op andere plaatsen reeds 
jaren gaande was. Dit valt nauwe lijks te achter
halen wanneer men afhankelijk is van de 
cultuur politieke bericht ge ving in de media. 
Deze is hiervoor te veel geredu ceerd tot 
context loze ‘nieuwsfeiten’ over betrekkelijk 
willekeurige evenemen ten.6 Op deze plaats zal 
daarom een poging worden ondernomen het 
debat in een iets grotere context te plaatsen. 
Allereerst zal hierbij worden ingegaan op de 



Boekmancahier #19 2/4 Discutabel

Kwaliteit bestaat uit meer dan 
 originaliteit

Er is en er wordt in Neder land te veel kunst, niet om 
de kunst, maar om de kunstenaar geproduceerd. Er 
is te veel experimenteel en regisseursto neel, te veel 
conceptuele en abstracte beeldende kunst en te wei
nig kunst die voor een publiek gemaakt is. Het idee 
dat het publiek per definitie dom, oppervlakkig en 
traditioneel is, is een in de kunstwereld met zorg 
gekoesterde mythe, die iedere discussie over de 
kwaliteit en aantrekke lijk heid van het aanbod bij 
voorbaat onmogelijk maakt. Het is een voor de 
positie van de kunstenaar schade lijke mythe, 
omdat een groot deel van het huidige potentiële 
kunstpubliek zich op grond van het niveau van de 
eigen intellectuele en artistieke ontwikke ling niet 
bij voorbaat laat impo neren door de kunstenaar 
met het betere oordeel, maar wel snel geïrri teerd 
wordt door wat als een pretentieuze en arrogante 
habitus beleefd wordt en tegelijk onmisken baar 
simplistische oplossin gen en naïeve ideeën ver
raadt.12

Terug naar de aanleiding van d’Ancona’s 
gewraakte toespraak in de Raad voor de Kunst. 
Al jaren lang woedt er een discussie tussen deze 
raad en het ministe rie van WVC over de 
publieke legitimiteit van het kunstenaanbod 
dat door de Raad in een aantal sectoren is 
geschapen. Dit conflict kan als volgt worden 
samenge vat.

Het geven van een ant woord op de vraag 
welke kunstenaars in aanmerking komen voor 
overheids steun, is in ons systeem gedele geerd 
naar commissies van onaf hanke lijke 
deskundigen. Niet de over heid, maar zij 
oordelen over de kwaliteit van kunstui tingen. 
Deze kenners, die doorgaans worden gerekru
teerd uit de desbe treffen de kunsten wereld, 
blijken een tamelijk beperkte opvatting van 
‘kwaliteit’ te hebben. Zij plegen, zo komt ook 
uit onderzoek naar vo ren13, een veel zwaardere 
nadruk te leggen op ‘ver nieu wing’ of ‘ori ginali

om altijd van de bestaande voorkeuren van de 
burgers uit te gaan. Ie mands voor keur of belang 
kan binnen een democratie op verschillende 
wijzen worden gede finieerd. Men kan, zoals 
binnen het libe ralisme ge bruikelijk is, het 
persoonlijke be lang gelijk stellen aan wat het 
individu als zijn voor keu ren en wensen te kennen 
geeft. Belangrijk voordeel van deze benadering 
is dat geen ruimte wordt geboden aan 
redeneringen waarin mensen, on der het mom 
van ‘vals bewust zijn’, verlangens worden toege
schre ven die zij in werkelijkheid volstrekt niet 
koesteren. Een nadeel is echter, dat men weinig 
kritisch staat tegen de wijze waarop de betref
fende prefe renties tot stand zijn geko men. Men 
kan zich afvragen of deze bewust, op basis van 
een redelijke kennis van de alterna tieven, zijn 
gekozen of het onwillekeu rige, dan wel door 
ande ren ge wilde, produkt zijn van bepaalde 
sociale struc turen en processen. Een tweede 
belang rijk nadeel is dat men, door uit sluitend de 
huidige wensen tot uitgangspunt te nemen, 
nimmer de situatie kan creëren die, wanneer de 
betrokke nen met haar bekend zouden zijn, zij 
zouden prefereren boven de bestaan de. Beter is 
daarom een defi nitie waarin iemands belang 
wordt gelijk gesteld aan wat hij zou willen, 
indien hij de moge lijke alternatieven zelf had 
erva ren en dus een werke lijke keuze kon ma ken.10

Het is nu een taak van de politie ke 
gemeenschap, met de overheid als een 
belangrijk instrument, om het laatste mogelijk 
te maken. Door de materiële én de immate riële 
voorwaarden van cultuurparti cipatie te schep
pen, bevordert de gemeenschap de mogelijkheid 
voor het individu om werkelij ke keuzen te 
maken en daarmee in hogere mate meester over 
het eigen leven te zijn. Zij stimuleert dus de 
posi tieve vrijheid van het individu. Wil zij de 
vrijheid van het individu werkelijk serieus 
nemen, dan heeft zij tot het laatste ook een 
morele verplich ting.11

in het kunstenaanbod zou kunnen verplaat sen, 
dan raakt de politicus op een gegeven moment 
aan het einde van zijn Latijn. Wan neer een te 
groot deel van de bur gers − ook de zeer 
geïnteresseerde leken − derhalve op een gegeven 
moment geen ‘reflectie, verdieping en troost’ 
van bepaalde kunstuitin gen meent te 
ontvangen, dan neemt de publieke legitimiteit 
van de betreffende subsidies af. Een politicus 
behoort dan na verloop van tijd zijn 
verantwoordelijkheid te nemen. Hij 
vertegenwoordigt de burgers en niet een of 
andere beroepsgroep. Staatsse creta ris Simons 
is ook niet de belangen vertegen woordi ger van 
de medisch specia lis ten. Uiteinde lijk leggen de 
kun ste naars dus de voe dingsbo dem voor de 
legitimi teit van kunstsubsi dies en in laatste 
instantie dragen zij derhalve de volle 
verantwoorde lijk heid voor deze legitimi teit.9

Dit alles wil niet zeggen dat een ieder of zelfs 
een meerderheid van de burgers zich persoonlijk 
aange sproken moet voelen door alle 
individuele, gesubsi dieerde kunstui tingen. Dit 
zou leiden tot een on aanvaardbare vervlak king 
en uni forme ring. De discussie moet op een 
hoger niveau gevoerd worden: welke argumen
ten zijn er aan te geven om permanent, dan wel 
gedurende korte of lange tijd kun stenaars die 
hun werk op de markt onvoldoende te gelde 
kunnen ma ken, die dus eventueel te weinig 
‘populair’ zijn (eventueel omdat de kans bestaat 
dat de betreffende kunstuiting een collectief 
 goed is), tóch het werken mogelijk te ma ken. De 
argu menten hiervoor − en er zijn er meer dan 
voldoende − dienen in het publieke debat naar 
voren te worden gebracht en er is geen enkele 
reden waarom verte gen woordigers uit de 
kunstenwe reld hierin geen rol zouden kunnen 
spelen. Als het goed is, weten zij immers waar 
zij over praten. Zo werkt dat in een democra tie.

Er kunnen, in het kort, twee argu menten worden 
genoemd waarom het onno dig en onge wenst is 

tussen bu reaucratie en belangen groepen, een 
grens vlak waarop ook de Raad voor de Kunst 
zich bevindt, niet zonder meer democratisch.

De vraag wordt nu in welke mate een minister 
van Cultuur gemeen schapsgel den mag besteden 
aan kunsten, gelden die, volgens Oos terbaan, 
door de burgers liever aan etentjes worden 
uitgege ven. Met andere woorden: in hoeverre 
moe ten de preferenties van de burger door de 
politiek als uitgangs punt worden genomen, of: 
hoe groot mag de kloof tussen de voorkeuren 
van de politiek en die van de burgers worden 
zonder dat het beleid zijn legitimi teit ver liest?

De maatschappelijke legitimiteit van 
kunstsubsidies is uiteindelijk, in laatste 
instantie, afhankelijk van de mate waarin de 
diverse kunste naars en hun belangen
verenigingen er in slagen om de burger ervan te 
over tui gen dat zij een waarde volle bijdrage aan 
de samenleving leve ren. Waar deze bijdrage uit 
kan bestaan, gaf Frans de Ruiter, voorzitter van 
Kunsten 92, in NRC Handelsblad summier weer 
in zijn reactie op d’An co na.8 De Ruiter stelde, 
onder meer, dat de kunst gezien kan worden als 
‘de brenger van reflec tie, verdieping en troost’, 
dat kunst werken ‘onze kijk op de wereld 
bepalen en dus kunnen verande ren’, en dat 
kunst een middel is ‘om je eigen waarde terug te 
vin den en een broodnodige dosis bevrijdende 
opwinding op te doen’.

De juistheid van deze karakterise ring moet 
uiteindelijk niet worden bewezen in de Tweede 
Kamer, maar in de theaters, de musea, de 
concertzalen, de bibliothe ken et cetera. De 
politicus kan weliswaar keer op keer de burger 
op het hart drukken dat de kunstenaar om 
bovengenoemde redenen niet in onze samenle
ving gemist kan wor den, en hij kan zich 
buitenge woon inspannen om de materiële en 
immateriële voorwaarden van cul tuur par
ticipa tie te verzekeren, maar wanneer de burger 
zich op de lange termijn met geen moge lijk heid 
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participatie uitsluit, kunnen echter steevast 
rekenen op forse tegenstand uit de 
kunstenwereld.21 De moge lijkheden van 
kunstenaars om, gefinancierd door de overheid, 
voorna melijk met zichzelf, elkaar en de critici 
in debat te gaan en steeds minder met de 
samenleving of de cultuur in sociologische zin, 
zullen immers bij een daadwer kelijke 
beleidsver andering worden beperkt.

Een veel gehoord argument hierbij is dat 
‘participatie’ botst met ‘kwali teit’ en 
‘pluriformiteit’, en dat een grotere nadruk op 
parti cipatie de onvermijdelijke vertros sing 
inluidt. Dit is onzin. Ten eerste omdat er geen 
enkele reden is om kwaliteit voor namelijk op te 
vatten in termen van ‘vernieu wend’ of 
‘grensver leggend’. Zij wordt ook bepaald door 
criteria als vakmanschap, zeggingskracht, 
inte griteit en samen hang. Het is der halve heel 
goed mogelijk om een stuk van Shakespeare op 
een kwali ta tief hoogstaand niveau op de planken 
te brengen op een wijze zoals de schrijver het 
zelf heeft bedoeld. Toneelgezelschappen die 
hiertoe overgaan trekken ook aan toon baar 
meer publiek, alleen de critici zijn razend.

Voor wat betreft het verband tussen 
participatie en pluriformiteit het volgen de. Uit 
onder zoek blijkt dat participatie in meer 
traditio nele kunst vormen een voor waarde 
vormt voor die in modernere vor men.22 De stap 
om aan cultu re le activiteiten deel te nemen zou 
voor men sen met een geringe culturele compe
ten tie dus klei ner zijn, wan neer zij eerst enige 
kleine stap jes hadden kunnen maken. Om deze 
kleine stappen mogelijk te maken, zou derhalve 
een permanent aan bod voor ‘begin ners’ 
be schikbaar moeten zijn. 

Dat brengt mij op het tweede punt: het is de 
taak van de politiek om de pluri formiteit in het 
kunsten aanbod te waarbor gen. Er moeten niet 
alleen symfonische, maar ook kamerorkesten 

Nederlanders voor wat betreft hun artistieke 
belangstelling, uitgedrukt in het percentage 
volwassenen dat in de laatste twaalf maanden 
minimaal één keer naar een bepaalde voorstel
ling, uitvoering of tentoonstelling is geweest, 
niet onder doen voor Engelsen, Fransen en 
Zweden. Er is echter één uitzondering: ‘The 
only major weakness relates to theatre and 
drama, where the Netherlands slips to the 
bottom of the range’ (p. 91). De buitenlandse 
experts schrijven deze verschillen toe aan ‘the 
particular nature of the subsidised drama 
system in the Nether lands’, zoals deze hierbo
ven werd weergegeven (p. 89).

Waarom is de kloof tussen sommige 
gesubsidieerde kunsten en publieksvoor keuren 
de laatste jaren gaandeweg op de agenda 
gekomen? − van een ‘fundamentele om mezwaai’ 
zoals Oosterbaan be weert, is geen sprake. Dit 
hangt allereerst samen met de grotere nadruk 
die de sociaaldemocraat d’Ancona legt op parti
cipatie. Iedere burger heeft recht op de 
mogelijkheid deel te nemen aan cultuur en het 
kunstenaanbod behoort de kans hierop niet 
onno dig te verkleinen.19 Daarnaast is er een 
groeiende zorg over de politieke legitimiteit 
van het bestaande kunstenbeleid: een door alle 
burgers betaalde overheids voor ziening waar 
slechts een zeer kleine elite van profi teert, zal 
in toenemende mate aan kritiek wor den 
blootgesteld.20 Een eerste uiting hiervan 
vormde de zoge n aamde, door ambtenaren van 
het ministe rie van financiën opgestel de, 
‘Subsidie bijbel’ uit 1990 waarin werd gepleit 
voor een sterker toe passen van het profijtbe gin
sel in de kunsten. Ook de groeiende bete kenis 
van het economisch denken speelt een rol: meer 
en meer wordt er voor gepleit de kunsten als eco
nomische goederen op te vatten en hun 
produktie te laten bepalen door de werking van 
de vrije markt.

Pogingen om een kunsten aanbod te scheppen 
dat niet reeds bij voor baat een grote 

Nederland se cultuurbe leid analyseerden.18 De 
commissie le den stellen dat het kenmer kend 
voor het toneelaanbod is, dat het ‘concentrates 
to an unusual degree on new work’ (p. 53). 
Toneelmakers hebben naar hun mening een 
tweevoudige verant woorde lijkheid: ‘to renew 
drama through invention and to preserve the 
reper toire by reinterpretation’. Zij 
constateren echter: ‘Perhaps in the case of the 
Netherlands too much emphasis has been given 
to the former. One apparent result is little 
classical repertoire is played’ (p. 54). In 
Nederland wordt er volgens de deskundigen te 
veel van uitgegaan dat het gesubsidieerde 
aanbod voor wat betreft inhoud en vorm 
volledig moet afwijken van het com merciële 
aanbod. Hierdoor is er geen ‘tussengebied’ meer 
(p. 55).

Zij stellen evenzo vast dat het gesubsidieerde 
toneelaanbod in de jaren zeventig en tachtig is 
gecon fronteerd met een dramatische teruggang 
in bezoekersaan tallen: ‘By the 1980s the 
principal problem in the theatre related to 
subsidised drama which after a fall of 37 per 
cent in the 1970s experienced a further collapse. 
Accor ding to figures from SCP, here were 111 
attendances per 1000 in 1980 compared with 35 
per 1000 population in 1990’ (p. 89). De 
bezoekersaan tallen voor andere sectoren 
(muziek, ballet, dans, opera, cabaret, musea) 
hebben zich daarentegen gestabiliseerd of zijn 
gestegen. Dit geldt ook voor de amateursector, 
een sector die zoals bekend traditioneler 
program meert. Een vergelij king met het 
buitenland leert voorts dat de daling in de 
belangstel ling voor het gesubsidieerde toneel 
weliswaar ook daar valt waar te nemen, maar 
nergens zo excessief is geweest als in Nederland: 
‘Whilst other European countries experienced 
reduced demand for subsidised drama, none 
appears to have known a fall quite as severe or 
protracted as in the Nether lands’ (p. 89). 
Internationale vergelijking laat tevens zien dat 

teit’, dan de doorsneekunstminnaar. Men zou 
dit onder andere kunnen ver kla ren uit het 
ge geven dat zij over een meer dan ge middel de 
cultu rele competen tie be schikken en der halve 
meer comple xe stimu li, meer onbetre den paden 
verlan gen om ge boeid of in ieder geval niet ver
veeld te raken.

Een verklaring voor deze eenzij digheid is ook 
dat vernieuwing en avantgardisme in de 
hedendaagse kunst een wel haast absoluut 
streven, een dogma, is geworden.14 Van een 
discours met de samenleving is daarbij 
nauwelijks spra ke meer. De kunsten zijn steeds 
meer met zichzelf in debat gegaan en daarmee 
is, stelt de Belgische criticus Leo de Haes, een 
‘autisti sche’ en ‘hermetische’ kunst wereld 
ontstaan. Kunste naars hebben zich aldus 
weliswaar bevrijd van de sa menle ving, maar 
zijn tegelij ker tijd de gevangene van zichzelf 
geworden.15

Het gevolg  van deze twee tenden ties is dat 
met name een aanbod van com plexe, vernieu
wende cul tuur uitin gen wordt gesti muleerd en 
geproduceerd, een aanbod dat steeds meer voor
kennis vereist om het te kunnen begrijpen en 
waarde ren. De kloof tussen, aan de ene kant, 
geïnte res seerde leek of lief hebber en, aan de 
andere kant, kun stenaar en ingewijde is dus 
groter en groter gewor den. Dit heeft weer tot 
resul taat dat het voor nieuw komers steeds 
moeilij ker is gewor den een bepaalde kunsten
wereld binnen te dringen. Het aanbod sluit dus 
reeds bij voorbaat een grote par ticipa tie uit. 
Aantoonbaar is dat het publiek steeds meer uit 
een elite be staat.16 Deze ontwikke ling geldt met 
name voor de to neelwereld en de beeldende kun
sten. Tegenge steld is goedbe schouwd de gang 
van zaken in de biblio the ken17 en, voor een deel, 
in de musea.

Aangaande de toneelwereld zijn de 
opmerkingen illustratief die onlangs zijn 
gemaakt door een viertal buiten landse 
deskundigen, die voor de Raad van Europa het 
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18. J. Myerscough, F.N. Simoneau, M. Marschall, C.J. 
Kleberg. National cultural policy: the Netherlands, 
examiners’ report, revised preliminary version, Council 
of Europe, december 1993

19. Zie bijvoorbeeld d’Ancona’s bijdrage ‘Laat kunst en 
samenleving niet uit elkaar groeien’. In: NRC 
Handelsblad, 1111994.

20. Een indicatie van de afnemende maatschappelijke 
steun voor kunstsubsi dies geeft het antwoord op de 
enquêtevraag of deze subsidies moeten worden 
uitgebreid. In 1970 was nog 41 procent van de 
Nederlandse bevolking het (sterk) met deze opvatting 
eens. In 1991 gold dit nog voor 19 procent. In 1970 was 36 
procent het (sterk) met deze opvatting oneens. In 1991 
was het laatste percentage gestegen tot 55 procent. Zie: 
Sociaal en cultureel rapport 1992. Den Haag, 1992, p. 447, 
Tabel 11.13.

21. Een voorbeeld van een dergelijke reactie vormt het 
laatste ‘Vooradvies’ van de Raad van de Kunst ten 
behoeve van de cultuurno ta van het ministerie van 
WVC. In dit advies, met de veelzeggen de titel Om het 
bestaan van de kwali teit (juni 1991), wordt gepo neerd dat 
‘kwaliteit’, en na drukkelijk niet ‘participa tie’, het 
criterium behoort te zijn op basis waarvan besluiten 
over subsidies worden genomen.

22. Er is bij  voorbeeld een empirisch verband tussen 
interesse voor klassie ke muziek en belangstel ling voor 
moder ne symfo nische (of ‘serieu ze’) muziek. 
Omgekeerd is deze relatie niet aan toon baar  (zie: Maas, 
Verhoeff en Ganzeboom, 1990). 
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‘Natuurlijk mag van kunstenaars en zeker van 
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niet dat zij het kunstbe leid legitimeren. Laat 
kunstenaars goede kunst maken. Dat levert de 
legitimiteit van het beleid op.’ Ook Nicolaï is dus van 
mening dat kunste naars zich al dan niet legitimeren 
met hun kunstprodukten. In laatste instantie zijn zij 
derhalve verantwoorde lijk voor de maatschappelijke 
legitimi teit van kunst subsidies.

 Een meningsverschil is echter wel wie uitmaakt, en 
vooral: op basis van welke criteria, wat ‘goede kunst’ is. 
Nicolaï poneerde in dezen dat ik ‘een belangrijke factor 
over het hoofd (had) gezien: de onafhankelijke 
inhoudelijke deskundig heid’ van de Raad voor de 
Kunst. ‘Daarin zitten geen vertegenwoordigers van 
belangengroeperin gen, maar onafhan kelijke 
deskundigen uit de culturele wereld’ (‘Laat toch de 
kunstenaars kunst maken’, NRC Handelsblad, 1112
1993). Ik wil zonder meer aannemen dat de leden van de 
Raad van de Kunst uiterst betrouwbaar en integer zijn 
en geen belangen van particuliere kunste naars of 
kunstinstellingen behartigen. Dit is er echter geen 
bewijs voor dat hun gemeen schappelijke 
beoordelingscriteri a van kunst niet beperkt en 
eenzijdig zijn, en dat deze criteria niet eigen zijn aan 
een specifieke groep. Het sluit al helemaal niet uit dat 
de raadsleden gezamen lijk als een belangen groepering 
optreden, die niet onderdoet voor die van de medisch 
specialisten of de landbouwers.

in het aanbod zitten. Er moet jazz, blues, pop, 
klassiek en folk zijn. En er moet niet alleen 
avantgarde, maar ook repertoiretoneel 
aangebo den worden. Binnen de verschillende 
soorten aanbod behoort de eis van kwaliteit 
echter onverminderd overeind te blijven staan. 
Het beperkt definiëren van kwaliteit als zijnde 
‘vernieuwend’ of ‘grensverleggend’ tast dus ook 
de plurifor miteit aan en hiermee de 
mogelijkheid tot het vergro ten van de 
publiekspartici patie.

Het zich beroepen op de vrijheid van de 
kunsten, zoals in de inter preta tie van de 
kunstenaars ver tolkt door onder anderen Thor
bec ke − ‘De regering is geen oordelaar van kunst 
en weten schap’ − is kort om mis plaatst. 
Niemand wordt ervan weerhouden om kunst 
vol gens zijn eigen beperkte kwaliteits maat
staven te scheppen. Er kan echter niet van de 
overheid worden verlangd dat zij dit alles subsi
dieert. De overheid behoort zich tot doel te 
stellen een kwalitatief hoog staand, pluriform 
kunsten aan bod te scheppen dat mensen de 
gelegenheid biedt tot cultuurparti cipatie 
(daarnaast heeft zij tevens zorg te dragen voor 
de materiële en immate riële voorwaarden voor 
het laatste, maar dat is een ander verhaal). In 
dit aanbod hoort ook avantgar de, 
vernieuwende kunst thuis die zijn tijd, laten we 
het hopen, ver vooruit is, maar niet alleen. 
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