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Advies wetenschappelijk raad regeringsbeleid

'Vraag niet teveel van kunst'
RUTGER PONTZEN
AMSTERDAM

De culturele waarden van kunst zijn belangrijker dan de economische of maatschappelijke
effecten, als het gaat om het toekennen van kunstsubsidies. Dat stelt de Wetenschappelijke
Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) in zijn gisteren gepresenteerde advies Cultuur herwaarderen.
Het is tijd voor een herwaardering, vindt de WRR: te lang lag de focus op de sociale en
economische effecten van cultuur. Zo zou het onder meer moeten bijdragen aan welzijn
van burgers, de kwaliteit van de leefomgeving in steden en dorpen, de gezondheid van
mensen, de werkgelegenheid en het stimuleren van de lokale of regionale economie. Zo is
cultuur een 'omstreden goed' geworden, waarvoor te veel verantwoording moet worden
aflegd in termen van maatschappelijk nut.
Het cultuurbeleid moet terughoudend zijn met 'het sturen op deze effecten', zo schrijft
de Raad. Het uitdragen van de 'eigen waarde' van de kunst is belangrijker. Net als het vinden van een passend publiek. Wat al lastig genoeg is, omdat het publiek tegenwoordig een
veel breder 'spectrum aan cultuurvormen' consumeert.
De WRR adviseert de overheid om meer maatwerk te leveren in subsidiëring van cultuurinstellingen. De Raad stelt voor te experimenteren, om 'burgers laten stemmen over
de besteding van een bepaald percentage van het cultuurbudget'.
Uitgangspunt voor het rapport is de constatering dat het economische en sociale nut
van kunst en cultuur moeilijk te meten is. Bovendien is het volgens de Raad beter om de
cultuurwereld, na de ingrijpende bezuinigingen, eerst te laten herstellen als het gaat om
het zoeken naar publiek en geld. En die wereld niet al te veel te bezwaren met doelstellingen die daar ver buiten liggen.
De WRR vindt dat de cultuursector het kunstvakonderwijs en de arbeidsmarkt beter op
elkaar moet laten aansluiten. Met een beter oog voor de veranderingen in de 'smaakpatronen' van het publiek en nieuwe financieringsmodellen, zoals het belang van private investeringen.
De 'verkenning' van de WRR komt een maand voor het advies dat de Raad voor Cultuur
aan de regering zal geven. Dit jaar wordt het cultuurbeleid voor de komende subsidieperiohttps://blendle.com/i/de-volkskrant/vraag-niet-teveel-van-kunst/bnl-vkn-20150306-4004781

Pagina 1 van 2

'Vraag niet teveel van kunst' - de Volkskrant - Blendle

27-03-15 13:47

de bepaald.
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