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In het debat over het kunstbeleid maakt staatssecretaris Van der Ploeg staatspaternalisme. Wij 

bepleiten aanmoediging van burgerinitiatieven door de overheid en suggereren de oprichting van een 

zogeheten Fondsenfonds. 

 In de discussie over een multicultureel kunstbeleid hebben de afgelopen weken vele standpunten 

de revue gepasseerd. Toch is de principiele kwestie van een discussie over het kunstbeleid maar 

weinig aangeroerd. Welke relatie mag de staat hebben met kunst? 

 Omdat de staat een democratisch instituut is, moet hij zich bewust zijn van de grenzen van zijn 

maatschappelijke handelingsbevoegdheid. Vooral in zijn relatie met kunst is dat belangrijk. De staat 

moet voorzichtig met zijn bevoegdheid omgaan, wil hij niet vervallen in een ongewenst paternalisme. 

Kunstbeleid mag niet verworden tot welzijnsbeleid.  

 Uiteraard onderschrijft Den Haag dit: sinds de jaren zestig is het niet meer gepast kunst te 

koppelen aan een elitair streven naar burgerlijke beschaving, en sinds de jaren tachtig dient het 

beroep op de maatschappelijke relevantie van kunst ook tot het verleden te behoren. Anno 1999 

weten mensen zelf wel wat goed voor hen is. Daarom stelt de staat slechts procedurele voorwaarden 

aan het kunstenveld en wordt Thorbeckes adagium gerespecteerd dat de regering geen oordelaar is 

van kunst. 

 Mooie woorden, maar niets is minder waar; meer dan ooit is er in Nederland sprake van een staat 

die zich een paternalistische houding jegens de kunst aanmeet. De critici van staatssecretaris Van der 

Ploeg hebben gelijk. Maar zijn ideeen zijn niet uit de lucht komen vallen, zij hebben hun oorsprong in 

de jaren zestig. Destijds werd het politieke denken over kunst aangevallen als in essentie nog steeds 

bepaald door een burgerlijke ideologie die voorschreef wat goed is voor de mensen. Men opponeerde 

tegen dit conservatieve elitisme en stelde dat, omdat elk individu een eigen, te respecteren mening 

over kunst heeft, niet alleen de toegankelijkheid tot kunst, maar ook de hoedanigheid van kunst moest 

worden gedemocratiseerd. Een ieder moest in kunst iets van zijn gading kunnen vinden. 

 De democratisering van de kunst ging in de jaren tachtig onverminderd voort. Nog steeds was er 

in de uitspraken over kunst van bijvoorbeeld de ministers Klompe en Van Doorn een objectief 

vertrouwen te horen in wat mooi en goed is. Voor een oordelende staat moest het oordelende publiek 

in de plaats komen, precies waarom Brinkmans maatstaf van kwaliteit in belangrijke mate bepaald 

werd door het publieksbereik. Hiermee zou het gevaar van staatspaternalisme wijken en de elitaire 

hoedanigheid van kunst vanzelf verminderen. Met de verspreiding van het catechismus van de 

democratische verheerlijking van marktwerking gingen Brinkmans opvolgers, d'Ancona en Nuis, 

verder. 

 Van der Ploeg ook, maar hij neemt tegelijkertijd geen genoegen met hun beleid. Hij vindt het 

allemaal te langzaam gaan, en dat het met het halsstarrige ivoren-torengedrag van het kunstenveld 

nou eens afgelopen moet zijn - het is het soort nijdigheid, die men ook bij Derde-Wegsocialisten als 

Blair en Kok aantreft. Van der Ploegs doelstelling is duidelijk: het aanbod van de gesubsidieerde 



kunsten in overeenstemming brengen met de multiculturaliteit van de samenleving, hetgeen hij als 

een recht ziet van de staat. Omdat de staat het belastinggeld beheert, heeft hij de 

verantwoordelijkheid kunst te wijzen op haar democratische plicht haar kwaliteit voor iedereen 

toegankelijk te maken. Pas dan is de roep van kunst om politieke steun legitiem. 

 Dit is een kromme gedachtengang. De legitimiteitskwestie aangaande de relatie tussen kunst en 

staat moet omgekeerd zijn. Het is niet de staat die bepaalt hoe het kunstenaanbod eruit ziet, maar de 

kunst zelf. Het essentiele aan de idee van democratie is namelijk dat de staat wordt beoordeeld naar 

de legitieme bijdrage van zijn macht aan de bevordering van het algemene belang. En dat algemene 

belang is gecentreerd rond het beginsel van autonomie, namelijk dat de staat ervoor moet zorgen een 

maatschappelijke vrijheidsruimte voor de burgers in stand te houden. 

 Cruciaal hierbij is dat de staat zich alleen bezighoudt met het scheppen van formele en materiele 

voorwaarden ten behoeve van de uitoefening van autonomie. Het ethische of inhoudelijke aspect van 

autonomie is geen staatszaak. Daarom: hoe de burger kunst maakt, ervaart of interpreteert, daar heeft 

de staat niets mee te maken. Autonomie, als centraal beginsel van democratie, vereist een staat die 

haar ondersteunt, niet een staat die haar invult. Aanders wordt autonomie een loos begrip. 

 Pas sinds de jaren zestig is de inhoud van autonomie naar een politiek niveau getrokken. Een 

formele en materiele garantie van autonomie door de staat was onvoldoende, omdat daarmee de 

ideologische vooronderstellingen over wat autonomie eigenlijk voor de burger betekende 

onuitgesproken bleven. Conceptuele kunst kan politieke steun krijgen en voor de kunstkenner van 

hoge kwaliteit zijn, de doorsnee burger kan die kunst als heel vervelend en ontoegankelijk ervaren. 

 Daarom stelt Van der Ploeg: 'Kwaliteit (...) is bij uitstek een ideologisch bepaalde term geworden. 

(...) Die onuitgesproken ideologie moet meer ter verantwoording geroepen worden'. Met het oog op 

het maatschappelijke waardenpluralisme, wat nu multiculturalisme wordt genoemd, dienen deze 

vooronderstellingen in de openbaarheid te worden gebracht, ter voorkoming van een tersluiks 

staatspaternalisme. Volgens Van der Ploeg kan dit wanneer de kunst 'cultureel ondernemerschap', 

'multi-culturele aantrekkingskracht' en een 'outgoing-houding' etaleert. 

 Doctor Van der Ploeg ziet een kloof tussen de monoculturele gesubsidieerde kunst en de 

multiculturele maatschappelijke werkelijkheid en wil deze kloof dichten. Een wetenschappelijke 

basisfout: hij verwart democratie als staatsrechtelijk begrip met democratie als sociologisch begrip. Hij 

trektuit het feitelijke democratiseringsproces de conclusie dat dit proces in politieke structuren 

weerspiegeld moet worden. Ontwikkelingen als de toename van individuele levensstijlen en etnische 

culturen, de vervaging tussen hoge en lage cultuur zullen volgens Van der Ploeg in het kunstenveld 

terug moeten komen. 

 Het is een illustratie dat het recht om te bepalen hoe autonomie wordt ingevuld, van de burger 

naar de staat verschoven is. Niet de staat, maar de burger moet aan democratische voorwaarden 

voldoen. En dat om staatspaternalisme te voorkomen! Het is een pathologische omkering van de 

betekenis van democratie. De enig juiste interpretatie van democratie heeft betrekking op de 

legitimiteit van de staat. Die bestaat bestaat uit het onvervreemdbare belang dat autonomie formeel 

wordt beschermden materieel wordt ondersteund. Over wat autonomie moet behelzen doet de staat 

geen inhoudelijke uitspraken. 



 In het kunstbeleid kan de staat dit alleen maar in de praktijk brengen door een culturele 

infrastructuur aan te leggen, een maatschappelijke ruimte te vestigen, waarin de burger in vrijheid 

kunst kan genieten en de kunst in vrijheid haar vorm en inhoud kan bepalen. Op het ogenblik staat de 

zaak er weinig rooskleurig voor: de staat heeft het kunstbeleid gemonopoliseerd en van 

burgerinitiatieven is maar weinig sprake. Als de staat dan iets wil van de kunst zijn er weinig krachten 

die dat beleid kunnen pareren door iets anders te doen. Al het geld komt tenslotte uit de belastingen 

en niet meer uit particuliere beurzen. De burgers kunnen roepen wat zij willen, werkelijke verandering 

zal pas plaatsvinden by putting their money where their mouth is. 

 Daarom stellen wij voor: het Fondsenfonds (Ffonds), een hybride vorm van burgerinitiatief en 

overheidsbeleid. Wij zullen dit idee beperken tot de beeldende kunst, omdat daar de afstand tussen 

staat en burger het kleinst is.  

 Een aantal kunstliefhebbers vormt een stichting. Deze liefhebbers willen iets met kunst doen. 

Daartoe genereren ze geld en formeren een actief bestuur. Daarnaast zoeken ze in eigen kring of 

daarbuiten naar adviseurs die het werk en de activiteiten mede vormgeven. Dat kan van alles zijn: het 

stimuleren van Marokkaanse schilders en hun tentoonstellingen, het tonen van minimale sculptuur in 

de natuur, het presenteren van vrije fotografie in druk, het ondersteunen van beeldende kunst in 

relatie met theater. De presentatie van het totstandgekomen werk is steeds onderdeel van het doel. 

 Een verband kan, als het voldoet aan de formele eisen, een aanvraag doen bij het Ffonds. Een 

positieve beoordeling leidt tot bijvoorbeeld een verdubbeling van de in de stichting aanwezige gelden. 

Het Ffonds beoordeelt haar structuur, haar maatschappelijke draagwijdte en plaats in het veld van 

activiteiten dat wordt ondersteund. 

 Wanneer bepaalde activiteiten of groepen in het culturele scala ontbreken, kan het Ffonds die 

stimuleren. Daarbij wordt slechts organisatorische en geen inhoudelijke ondersteuning geboden. 

Jongeren, allochtonen, groepen die de weg in de formele structuren wellicht minder kennen, worden 

op die manier geholpen zonder dat er van bevoordeling sprake is. De begeestering komt van hun zijde 

en het geld moeten ze zelf vinden. Een instelling als de sponsorloterij kan daarbij uitkomst bieden. 

 In ons voorstel ondersteunt de staat (Het Ffonds) wat in aanzet reeds aanwezig is. Het grote 

verschil met de huidige fondsen is dat er niet alleen gekeken wordt naar de kwaliteit die bepaald is 

door de canon van kenners, maar ook naar wensen van bevolkingsgroepen of liefhebbers van 

bepaalde soorten kunst en de hoeveelheid geld dat een desbetreffende groep bij elkaar weet te 

krijgen. De door Van der Ploeg gewenste diversifiering van het culturele veld wordt op deze manier 

eerder bereikt, terwijl dat niet eens de bedoeling is. 

 Het tweede belangrijke verschil is de politieke status van het Ffonds. In ons voorbeeld is het 

Ffonds alleen budgettair afhankelijk van de politiek. De regering stelt een budget op voor de 

beeldende kunsten en stelt dat beschikbaar aan het Ffonds. Daarbij onthoudt de regering zich van 

inhoudelijke richtlijnen aangaande de handelingen van het Ffonds. Dit zou heel goed kunnen 

betekenen dat het fenomeen cultuurnota in zijn huidige hoedanigheid wordt afgeschaft. 

 Met de onafhankelijkheid van en een eigen budget voor het Ffonds hebben wij het staketsel voor 

een culturele infrastructuur voor beeldende kunst geschetst om eindelijk het politieke respect en 

ondersteuning van de autonomie van beeldende kunst, zoals het behoort in een democratische staat, 



te waarborgen. De kunsten, bestaande uit makers en consumenten, hebben meer te vertellen dan de 

richtlijnen van Van der Ploeg kunnen stimuleren. Het initiatief, de ontplooiing van activiteiten, het 

doorzettingsvermogen, het interpreteren van ideeen etc. is hun kracht en verantwoordelijkheid, niet 

van de staat. 

 Het aantal aanvragen voor startstipendia door jonge kunstenaars bij het Fonds voor Beeldende 

Kunsten, Vormgeving en Bouwkunst is de afgelopen jaren sterk teruggelopen. Blijkbaar hebben ze 

andere ideeen over de inrichting van hun praktijk en vinden ze daarvoor ondersteuning bij 

particulieren, bedrijven en (tentoonstellings)ruimtes. De overheid zou het ondersteunen daarvan, van 

het creeren van een eigen ruimte door kunstenaars en burgers, als enige taak moeten zien. 
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