
Schreeuw


Kunst ontroert, betovert, brengt in vervoering. Kunst verruimt je kader, kunst schut op. 
Kunst verbindt, kunst doet inburgeren. Kunst geeft inzicht, kunst raakt het hart. Kunst is 
pure schoonheid. Kunst is hier en nu. Kunst is een roman die je ademloos meesleurt in 
een parallelle werkelijkheid. Een gedicht dat je doet wankelen. Een dansvoorstelling die 
spot met de zwaartekracht. Een concert dat je schoonblaast, een toneelstuk dat betovert. 
Kunst, dat zijn onze kinderen op de muziekschool met hun eerste viool of dwarsfluit. Dat 
is een moeder op een schildercursus, een pensionado in een mannenkoor.


Eindhoven, waarom schreeuw je niet? Op 20 november werd er in vele steden 
geschreeuwd tegen de dreigende culturele kaalslag. In Tilburg demonstreren 2500 
mensen, in Arnhem 3000, in Amsterdam 20.000. In Eindhoven nog geen 300. 
Driehonderd! In de vijfde stad van Nederland! Waar blijft de schaduw van de 
Eindhovenaar? Niet alleen van kunstenaars en artiesten, maar juist van u, van het publiek; 
liefhebbers van kunst en mensen die aan amateurkunst doen. 


Dit kabinet vindt dat we af moeten van het subsidiëren van kunst. Volgens de regering 
moeten we naar een cultuur van ‘Asking and Giving’. Particuliere mecenassen moeten 
kunstprojecten en -instellingen gaan subsidiëren. Ik was daar eerst niet voor. Het leek me 
dat we in een rijk, ontwikkeld land als Nederland, die taken uitbesteden aan mensen die 
daar verstand van hebben, en die met visie zorgen voor een breed aanbod; van 
toegankelijke, gemakkelijk consumeerbare kunst tot kunst die ons op onze tenen doet 
lopen, van onze sokken slaat. Maar ja, ik moet toegeven, zo kan het ook: kunst, niet als 
zogenaamde linkse hobby, maar als hobby van de vermogen de medemens. 

En nu kom ik bij u, lezers van Frits, het glossy magazine voor actieve en vermogende 
inwoners! Op de website van FRITS vind ik uw profiel. U bent 35 jaar en ouder. U bevindt 
zich in de hoge tot zeer hoge inkomensklassen. Mooi! U bent geïnteresseerd in kunst en 
antiek! Geweldig! Bezoekt graag een opera, klassiek concert of een musical. Top! De bal 
ligt bij u! 

Adopteer de Plaza Futura! Heropen museum Kunstlicht in de Kunst dat in december zijn 
duren moest sluiten! Haal het Zuidelijk Toneel en de Academie voor Drama terug naar 
Eindhoven! Sponsor de Bibliotheek en het Centrum voor de Kunsten! Houd de 
literatuurstimuleringsprijs overeind! Adopteer een kunstenaar! Maak Eindhoven mooi.. laat 
het bruisen, laat het zinderen... Geef het een warm kloppend hart. 


Mocht u toch vinden dat cultuurbeleid niet tot uw takenpakket behoort, maar dat er wel 
goed voor gezorgd moet worden, protesteer dan via Stopdeculturelekaalslag.nl; 
Nederlandschreeuwtomcultuur.nl, cultuur6%. nl of publiek.nl 


Eindhoven laat je schreeuw horen!


