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Het gesproken woord geldt.  
 
 
 
Goedenavond allemaal,  
 
Van harte gefeliciteerd alle genomineerden! 
 
Graag bedank ik het AFK voor de kans om u toe te kunnen spreken. In een stad als Amsterdam 
hoort de burgemeester een ambassadeur, pleitbezorger en bewonderaar van de kunst en haar 
makers te zijn.  
 
Ik doe mijn best om dat waar te maken. Aan de ene kant is er als burgemeester veel te weinig tijd 
voor alles wat u te bieden heeft tot me te nemen. Tegelijkertijd ben ik in de bevoorrechte positie dat 
ik nog wel eens word uitgenodigd. 
 
Zo was ik dit jaar naar de openingsvoorstelling van het Holland Festival. The Head and the Load, 
van William Kentridge. Misschien was u erbij en herinnert u zich nog goed hoe u zich liet betoveren. 
Door het onbekende verhaal van de Afrikanen die, tijdens de Eerste Wereldoorlog, als dragers in 
verschillende Europese legers dienden. En door de uitbundige mix van choreografische stijlen en 
muzikale genres. Hier werd letterlijk en figuurlijk een wereldkunstwerk neergezet. Vlijmscherpe 
maatschappijkritiek, onnavolgbare creativiteit en boven alles de onovertroffen uitvoering.  
 
Op 2 juli van dit jaar mocht ik een Koninklijke onderscheiding uitreiken aan Erwin Olaf. In het 
Rijksmuseum dat in een sublieme tentoonstelling 12 werken van de fotograaf toonde, gepaard aan 
12  klassiekers uit de collectie. Zo konden we zien hoe Erwin Olaf, met baanbrekend werk in een 
lange traditie staat. Een kunstenaar die geen concessies doet en toch een groot publiek bereikt. Dat 
lukt hem omdat hij boven alles een vakman is die voor alles kwaliteit nastreeft. Daarom is het zo 
moeilijk om onze ogen van zijn werk af te houden.  
 
Het zijn maar twee voorbeelden van de rijkdom aan kunst in de stad. De Amsterdam Prijs voor de 
Kunst is wat mij betreft een viering van die rijkdom. Van de inspiratie, esthetiek, en 
verbeeldingskracht die dankzij u in de stad voor het oprapen ligt.  
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Een paar maanden geleden was een groep kleinere culturele instellingen en jonge kunstenaars in de 
ambtswoning, op uitnodiging van wethouder Meliani en mijzelf. We spraken over kunst in onze stad 
en hun toekomst in de Amsterdamse kunstwereld. Zij hebben grote en terechte zorgen over de 
huurprijzen en de krapte in broedplaatsen en ateliers waardoor zij vroeger of later worden 
gedwongen worden de stad te verlaten. Evenveel zorgen hebben zij dat zij geen toegang hebben 
tot het establishment, dat dit naar binnen gekeerd is, versterkt door een systeem van subsidies en 
beoordelingen waarin grootte, ervaring, bereik en gearriveerdheid  zwaar wegen.   
 
Vanzelfsprekend worden aan het verlenen van subsidie maatschappelijke en bestuurlijke doelen 
verbonden. Gesubsidieerde kunst moet – eenvoudigweg - voor zoveel mogelijk mensen 
toegankelijk zijn en door iedereen die talent bezit beoefend kunnen worden. Ongeacht leeftijd, 
herkomst, klasse, etniciteit.  
Een overheid heeft altijd de taak om de ongelijke toegang tot het maatschappelijke leven te 
corrigeren. Ook de ongelijke toegang tot kunst en cultuur. 
 
Dat wil echter niet zeggen dat kunst een beleidsinstrument is om de bestaande sociale en culturele 
ongelijkheid mee te repareren. Juist niet. 
Onafhankelijke en vrije kunstenaars en instellingen zijn een vitaal en noodzakelijk deel van de open 
en democratische samenleving. Zij produceren schoonheid en creëren soms bewust gruwelijkheid. 
Zij moeten de gecorrumpeerde macht kunnen ontmaskeren maar even goed de samenleving met 
haar modes en debatten links kunnen laten liggen. Zij moeten  twijfel kunnen zaaien onder fanatici 
en schijnheiligheid kunnen bespotten.  
 
Dus is het goed als musea de verzwegen verhalen uit de geschiedenis van de kunst willen  vertellen, 
maar zij moeten geen ‘safe space’ hoeven zijn. Theaters moeten de hele stad willen bedienen, maar 
de makers moeten hokjes kunnen openbreken, niet afvinken. Ateliers en broedplaatsen kunnen 
werkplaatsen van schoonheid zijn, zij hoeven niet de verzamelplaatsen van beleidsambities te zijn.   
 
Dus, kunstenaars, artiesten, ontwerpers, gezelschappen, concertzalen, theaters: 
 
Blijf woekeren met uw talenten, blijf ons verhalen vertellen, blijf ons inspireren. Laat ons genieten 
en gruwelen. Geef ons nieuwe inzichten of laat ons in verwarring achter. Laat ons ons verhouden tot 
tal van maatschappelijke ontwikkelingen en opgaven – doe dat alleen als u dat nodig vindt. Door 
orde te scheppen, chaos te creëren, het verleden te onderzoeken en de toekomst te verbeelden.  
 
Maar boven alles, luister naar uw kunstenaarshart, volg uw artistieke intuïtie en jaag uw eigen 
idealen na. Daar wordt Amsterdam mooier van.  
 
Dank u wel. 
 
 
 
 


