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N erveus is zacht uitgedrukt, voor de stemming die de
afgelopen weken heerst op de internationale finan-
ciële markten. Hoewel zich aan het eind van de week
een stabilisatie leek af te tekenen, hebben de beur-
zen het slechtste begin van het jaar ooit achter de

rug. Pas toen president Draghi van de Europese Centrale Bank
donderdag hintte op nóg meer monetaire stimulering, en topman
Khalid al-Falih van de Saoedische staatoliemaatschappij Saudi
Aramco de extreem lage olieprijs ‘i r r at i o n e e l’ noemde, keerde het
tij. Maar niet nadat er forse klappen vielen op de beurzen, waar
bijvoorbeeld de AEX-index onder de 400 punten daalde.
De diagnose van wat er op de markten gebeurt blijkt uitermate
lastig. Er is onzekerheid over de dreigende desintegratie van de
EU, met in de hoofdrol de vluchtelingencrisis, het wankelende
Schengen, de opkomst van politieke bewegingen aan de uiteinden
van het politieke spectrum en het vooruitzicht van een Brits ver-
trek. Verder zorgen ook de Amerikaanse presidentiële voorverkie-
zingen voor nervositeit, nu de kandidatuur van Donald Trump bij
de Republikeinen en van Bernard Sanders bij de Democraten niet
langer ondenkbaar is.
De sterk gedaalde prijs van ruwe olie, die deze week onder de der-
tig dollar per vat zakte, schudt de wereldeconomie gevaarlijk op.
Overproductie én tegenvallende vraag hebben tot de adembene-
mende prijsval geleid. En dan is er kapitaalvlucht uit de opkomen-
de markten, waar veel landen lijden onder de sterk gedaalde prijs
van grondstoffen, waaronder olie. Het vooruitzicht van een hoge-
re rente in de Verenigde Staten zuigt het snelle geld dat na de kre-
dietcrisis (2008) naar deze landen vloeide, nu even hard weer te-
rug. Dat er in veel opkomende landen uitbundig in dollars is ge-
leend, compliceert de zaak: de gestegen dollarkoers maakt het af-
lossen extra lastig.

E r is één aspect van de huidige nervositeit dat echter domi-
neert, en dat zijn de vooruitzichten voor China. De over-
gang van een industriële economie naar een diensteneco-

nomie, met een grotere rol voor de consument en de binnenland-
se bestedingen is toe te juichen. Maar er rijst intussen twijfel of de
Chinese economie daar op dit moment sterk genoeg voor is, en of
de autoriteiten in staat zijn die overgang te bewerkstelligen. Met
name de hardhandige, onvoorspelbare en soms onhandige ingre-
pen op de Chinese beurzen en rond de koers van de Chinese munt
hebben het geloof in de competentie van de autoriteiten aange-
tast. De kapitaalvlucht uit China bedroeg vorig jaar naar schatting
676 miljard dollar, een formidabel bedrag dat zorgen baart. China
is groot genoeg om een schok door de wereldeconomie te jagen –
zie de invloed van de Chinese groeivertraging op de olieprijs.
Wat moet het antwoord zijn op zoveel onzekerheid? Dat is pas
duidelijk als de diagnose helder genoeg is. Crises als deze kunnen
zichzelf oplossen. De Azië-crisis van 1997-1998 ging, na aanvanke-
lijke schrik, goeddeels aan het Westen voorbij. Maar gezien de op-
telsom van onzekerheden en bedreigingen is waakzaamheid dit-
maal wel degelijk geboden. De munitie van de centrale banken,
dikwijls een redding onder dit soort omstandigheden, is al groten-
deels verschoten. Internationale beleidscoördinatie, openheid en
samenwerking zijn voor economische en financiële beleidsma-
kers – en zeker die uit China – essentieel. Dat 2016 een lastig en
onvoorspelbaar jaar zou worden, was al meer dan duidelijk. Het is
nu zaak het niet uit de hand te laten lopen.

Onrust op de beurzen verraadt
reeks van onzekere diagnoses

C O M M E N TA A R

Iedereen krijgt betaald -
behalve de kunstenaar
Grote bezuinigingen
op kunst hebben er
voor gezorgd dat
kunstenaars niet
langer een eigen
inkomen kunnen
verdienen. Daardoor
dreigt Nederland zijn
avant-garde positie te
verliezen, meent B i rg i t
D o n k e r.

W
at kunstenaars dage-
lijks ondervinden, is
nu geconstateerd
door de Sociaal Eco-
nomische Raad: de fi-
nanciële positie van

kunstenaars is dramatisch. De bezuini-
gingen hebben hun financieel toch al
zwakke positie verslechterd. Het inko-
men van kunstenaars daalt verder; ze
hebben vaak geen arbeidsongeschikt-
heidsverzekering; geen pensioen. Zorg-
wekkend, noemde SER-voorzitter Mariët-
te Hamer gisteren de uitkomsten van de
‘Verkenning arbeidsmarkt cultuursector’,
uitgevoerd samen met de Raad voor Cul-
t u u r.

Behalve zorgwekkend zijn deze uit-
komsten beschamend. Afgestudeerden
van de bacheloropleiding autonome beel-
dende kunst, zo staat bijvoorbeeld in de
verkenning, verdienen gemiddeld 880
euro bruto per maand. Nota bene dege-
nen die zorgdragen voor de kunst van nu
en het erfgoed van de toekomst.

Officieel heeft de SER nu bevestigd wat

in de beeldende kunstwereld al duidelijk
was: kunstenaars zijn de belangrijkste
subsidiënt van kunst geworden. Dat dit
tot nu toe maar zo weinig werd opge-
merkt, komt omdat kunstenaars gepassi-
oneerd doorwerken, ook al is dat tegen
een vergoeding ver onder het minimum-
loon of zelfs voor niets. En als het dan
echt niet meer gaat en een kunstenaar is
gedwongen zijn praktijk te stoppen,
hoort de rest van de wereld niet dat die
atelierdeur voor de laatste keer sluit.

Het is een probleem dat ons allemaal
aangaat. Nederland staat juist bekend om
zijn traditie van het borgen van artistieke
vrijheid en het investeren in kunst. Dat
heeft fantastisch werk opgeleverd. Kijk
maar naar de serie Hollandse Meesters:
honderd filmportretten van hedendaagse
beeldend kunstenaars door even getalen-
teerde regisseurs, die vandaag alle hon-
derd te zien zijn in filmmuseum EYE. Van
Henk Visch geportretteerd door Frans
Weisz tot Barbara Visser door Sabina Lub-
be Bakker en Niels van Koevorden. Of
luister naar de composities van Simeon
ten Holt, die wereldfaam verwierf met
Canto Ostinato en wiens Une musique
b l a n ch e gisteravond postuum voor het
eerst werd uitgevoerd.

Maar Nederland dreigt nu zijn avant-
garde positie te verliezen. De bezuinigin-
gen op kunst zijn te fors geweest en dat
laat zich steeds meer voelen. Het bete-
kent nodeloze verschraling en begren-
zing. Daar moet iets aan worden gedaan

voor het te laat is – voor de kunstenaars
én voor Nederland. SER-voorzitter Hamer
constateert dat de slechte inkomensposi-
tie van kunstenaars ook economische ge-
volgen heeft voor Nederland, omdat de
culturele sector van invloed is op het ves-
t i g i ng s k l i m a at .

Extra zorgwekkend is dat de cijfers
waar de SER zich op baseert tot en met
2013 gaan – het eerste jaar van de drasti-
sche bezuiniging van het Rijk op kunst,
toen er nog wat reserves konden worden
ingezet, zowel door instellingen en fond-
sen als door individuen die hun laatste
spaargeld hadden aangesproken. De
schade is de afgelopen twee jaar verder
opgelopen en zal nog veel groter worden
als nu niet ingegrepen wordt.

Na de plotse investeringsbereidheid
vorig jaar van de politiek in twee portret-
ten van Rembrandt en de eenmalige extra
10 miljoen die de Tweede Kamer in een
verrassingsactie afgelopen december
voor de kunstsector vrij maakte, zou er
nu structureel extra geïnvesteerd moeten
worden. Om te beginnen in een redelijk
honorarium voor kunstenaars; daarover
is in de beeldende kunst iedereen het
eens – van Museumvereniging tot FNV
Kiem.

Gezamenlijk lieten al die partijen, geor-
ganiseerd in BKNL, in 2014 een onder-
zoek uitvoeren, waaruit bleek dat twee
derde van de kunstenaars niet wordt be-
taald voor hun werkzaamheden voor een
expositie. Alle betrokkenen krijgen geld –
van curator tot cateraar. Maar niet degene
die de tentoonstelling draagt. Als er al
een honorarium is, ligt dat meestal tus-
sen de 150 en 3.500 euro. Wat is dat toch
in Nederland dat het werk van kunste-
naars niets mag kosten? De schrijvers en
drukkers van het SER-rapport krijgen
toch ook betaald? Zonder kunstenaars
geen kunst.

E en vervolgonderzoek naar het ho-
norarium vorig jaar wees uit dat al-
le partijen vinden dat er iets moet

veranderen en dat ze behoefte hebben
aan een richtlijn voor de vergoeding van
het werk van kunstenaars. Zodat er een
handvat is voor de afspraken hierover.
Extra geld zou hierbij een wereld van ver-
schil maken, want ook musea en presen-
tatie-instellingen (kunsteninstellingen
zonder collectie) zuchten onder de bezui-
nigingen. In een land als Denemarken bij-
voorbeeld, bestaat een aparte subsidiebij-
drage voor honoraria.

„Kabinet, kijk hier goed naar”, zei SER-
voorzitter Hamer gisteren in het NOS-
journaal, haar rapport in de hand. De SER
heeft „een signaal” willen afgeven. Hoe
goed zou het zijn als het kabinet dat sig-
naal oppikt en geld uittrekt voor de finan-
ciële positie van de kunstenaar, om te be-
ginnen voor het ontwikkelen en imple-
menteren van zo’n honorariumrichtlijn.
Kunstenaars, kunstwereld en daarmee
wij allemaal zouden er wel bij varen.

Waarom mag het werk van
kunstenaars toch niets kosten?

Birgit Donker is di-
recteur van het
Mondriaan Fonds,
het publieke stimu-
leringsfonds voor
beeldende kunst en
cultureel erfgoed.

Ja, het is mogelijk.

En waarschijnlijk.

En mogelijk echt niet onwaarschijnlijk.

Dat hij het twijfelloos gedaan heeft.

Eric Jarosinski,@NeinQuarterly

Eric Jarosinski is Amerikaans tweetfilosoof en schrijver van aforismen.

#Putonium210
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