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Cultuur lijkt hoger op de politieke agenda te staan dan ooit. Uitingen van politici en overheid
verschillen desondanks. Het kabinet liet half mei bij monde van minister De Jonge weten
dat cultuur niet onder de essentiële sectoren valt. “Als we een dagje zonder moeten, kan
dat,” liet hij weten. Aan de andere kant legden ook partijen die traditioneel benadrukken dat
kunstsubsidie wel wat minder kan in hun verkiezingsprogramma’s extra nadruk op het belang
van investeren in de cultuursector. De nieuwe informateur Mariëtte Hamer organiseerde in de
eerste weken van haar functie een ontmoeting met jonge makers. Mixed signals, zo lijkt het.
Door Erik Thijssen
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