
 

 

Storm  
 

Regenwolken jagen over het lage land. Verkleurde bladeren worden van de bomen gerukt. 

Kastanjes en noten vallen. De laatste vogels verlaten ons land, dieren trekken zich terug in hun 

holen of staan op stal. Fietsers zwoegen tegen de wind in. Buiten vegen bezuinigingsoperaties ons 

land schoon. Schoon van profiteurs, subsidiesponsen, wannabe kunstenaars, lanterfanters, dromers 

en potverteerders. Tweehonderd  miljoen bezuinigingen in de kunst, dat is 40% van het totaal totale 

budget, 56% korting in de podiumkunsten, 40% in dans. Sluiting van musea, festivals, van 

productiehuizen. Forse inkrimping van kunsthogescholen, van kunstonderwijs op basisschool en in 

het middelbaar onderwijs, van amateurinstellingen.  

 

Daar vliegt mijn vriend de beeldend kunstenaar, grote werken sinds zijn afstuderen: de parachute-

arenden naast het tankstation bij Son en Breugel, het blauwe glazen hart bij de Koninklijke 

grafkamerkerk in Delft. Hij waait, opgetild door de tijd, die niet meer houdt van kunst. Er zijn geen 

opdrachten meer. Geen prijsvragen. Geen kunstcommissie‘s. Verdwenen. En nu? Postcode? 

Boekwinkel? Billen wassen? Zijn talent en ervaring verwaaien in de wind.  

Daar stormt het paard dat vliegt, gedreven kindertheatermakers, gewaardeerd, geliefd, erkend, 

subsidie gestopt, ze vallen en… voor ze de grond raken: redding gerepareerd voor twee jaar, daarna 

onzekerheid.  

De Engelenbak, theatertje in Amsterdam, waar grote talenten hun eerste uitprobeersels try-outen: 

einde verhaal. De rot zit er al in.  

Gerenommeerde toneelgroepen als Bambi, Carver, de Appel: positieve waardering, nul euro, ze 

spoelen weg, met vele eens gelauwerde collega’s, de vergetelheid in.  

Circo Circolo,, Festival Mundial, nul euro, op het nippertje gered tot 2014, daarna onzekerheid. 

Festival de boulevard: nul euro, nog niet gezet. Het Nederlands Theaterinstituut, waar de nationale 

theaterhistorie bewaard werd, staat in de striemende regen bij het grofvuil.  

 

“Haal ze van het subsidie infuus”, loeit het door de schoorsteen. “Ze moeten hun eigen broek 

ophouden”, slaat het tegen de ramen. “Linkse hobbyisten”, krassen de takken op het dak. “Andre 

Rieu kan wel miljoenen mensen bereiken, zonder dat het maar een cent kost…”, Giert het rond het 

huis. De tijdsgeest huilt: “Marktwerking…!!!” 

Rukwinden reutelen de fabel van de la Fontaine, waarin de Mier minzaam moraliseert:  

 

“Wat deed je toen de zon nog straalde en ik wijnvoorraad binnengehaalde?”  

”Ik zong voor jou”, zei zacht de krekel.  

“Daaraan heb ik als meer een hekel! 

Toen zong je en nu ben je arm  

dus dans nu maar, dan krijg je het warm het warm!”  

 

Wie leeft van kunst gaat door voor gek. 

Vaak leidt hij honger en gebrek.  


