
Het is gelukt, de verkiezingsoverwinning was groots. U gaat 
regeren. Er schijnt licht aan de einder. Noorderlicht?

Deze foto van Joop den Uyl heb ik in een vorig leven 
gemaakt. Inmiddels hangt hij al jaren ingelijst in mijn 
werkkamer. Soms toont Joop mij zijn twijfels, vaker gee! hij 
mij de energie om te knokken. Zoals nu, in een tijd waarin 
verbeelding moet plaatsmaken voor entertainment, en waarin 
kritische, bevlogen en vernieuwende kunsten als overtollige 
luxe uit de samenleving worden geschrapt.
Kijk ik naar Joop, dan weet ik zeker: hij gruwelt ervan.

Maar toen was daar Jetta Klijnsma, die tijdens de campagne 
haar publiek garandeerde dat, ‘als onze PvdA aan de macht 
zou komen’, de partij 50 miljoen euro zou vrijmaken voor 
reparatie van de cultuurbegroting. Toen ik Joop na dat 
Paradiso-debat even aankeek, lachte hij breder dan ooit.

Inmiddels gee! de PvdA geen reacties meer op vragen over 
de kunst en cultuur. Radiostilte! Formatie! Het grote plaatje 
eerst!

Echter, op 1 november wil het ministerie van alle 
kunstinstellingen een dekkende begroting zien. Noorderlicht 
hee! geen dekkende begroting, want ze is door het Rijk 

gekort van 550.000 naar 200.000 euro. Dat is een gat dat 
zonder extra steun van het Rijk niet valt te dichten.

Noorderlicht wordt voor twee kerntaken door vijf overheden 
ge"nancierd. Het Rijk "nanciert ons als presentatiepodium.
Onze internationale fotomanifestatie vindt zijn "nanciering 
primair bij de Noordelijke overheden. Noorderlicht 
hee! nu reeds een uitgeklede staf van vier medewerkers. 
Verdergaande bezuinigen op personeel en huisvesting bieden 
geen soelaas voor het tekort van bijna 40%. Ziehier het 
dilemma. Als we de galerie ophe#en, vallen we er bij het Rijk 
uit. Als we stoppen met de manifestatie, dan verliezen we de 
steun van de Noordelijke overheden.

Noorderlicht is een van de weinige Nederlandse 
kunstinstellingen die daadwerkelijk opereert vanuit een 
internationale gedachte, in een sociaal democratische en 
humanistische traditie. Als ik vandaag naar Joop kijk, is het 
met enige wanhoop. Het kan toch niet waar zijn dat onder 
het waakzaam oog van zijn partij juist onze instelling moet 
verdwijnen?
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