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Voorwoord

Medio 1988 verstrekte de Universiteit van Amsterdam een opdracht aan de Boekmanstichting
om een reader samen te stellen met als onderwerp kunst en overheid. Dit gebeurde in het kader
van een universitair stimuleringsproject ter verbetering van leermiddelen. Precies twee jaar
geleden, januari 1989, kon aan de voorzitter van het College van Bestuur, drs. J.K.M. Gevers, het
eerste exemplaar overhandigd worden. Wij hadden niet durven vermoeden dat de eerste druk zo
spoedig zou zijn uitverkocht. De gebruikers bevonden zich ver buiten de kring van de toen nog in
oprichting zijnde vakgroep Culturele Studies, waarvoor de reader in eerste instantie bedoeld
was.
Deze tweede, herziene uitgave is een zelfstandig samenwerkingsproject tussen de Boekmanstichting en Culturele Studies. Op basis van de ervaringen in het onderwijs is het inleidende
artikel over de relatie overheid en kunst na 1945 herschreven en zijn de teksten kritisch bekeken,
hetgeen hier en datu" tot een andere keuze heeft geleid. In enkele gevallen zijn auteurs
uitgenodigd lacunes in het boek op te vullen. In het bijzonder vermelden wij de bijdrage van
prof.dr. A. De Swaan, die geschreven is voor het symjwsium Kunst en staat, dat de
Boekmanstichting en Culturele Studies in oktober 1990 organiseerden.
De opzet van de reader is gelijk gebleven. Voorafgegaan door een overzichtsartikel volgen in
twee gedeelten inleidende teksten. In het eerste deel wordt het overheidsbeleid ten aanzien van
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kunst in het algemeen belicht. In het tweede komt aan de orde wat dit beleid betekent voor de
afzonderlijke kimstvormen (literatuur, toneel, muziek et cetera).
De redactieraad bestond ook ditmaal uit prof.dr. A.M. Bevers, drs. H.P. van Duiken, prof.dr. B.
Kempers, mevrouw drs. C. van Lakerveld en ondergetekenden.
Onze dank gaat uit naar auteurs en uitgevers voor het ter beschikking stellen van de teksten.
Waardering hebben wij opnieuw voor Suzanna de Sitter, die zich bij de samenstelling en redactie
bijgestaan wist door Ingrid van den Berg, studente Culturele Studies. Zij heeft zich als stagiaire
bij dit project onmisbaar gemaakt.

Tom Böhm,
coördinator Culturele Studies
Cas Smithuijsen,
directeur Boekmanstichting
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Verantwoording

Deze reader beoogt studenten en geïnteresseerden wegwijs te maken in het Nederlandse
kunstbeleid en -bestel.
Kunstbeleid vormt een onderdeel van het cultuurbeleid, waar bibliotheken, archieven,
monumenten en onderwijs en wetenschappen ook toe behoren. De artikelen, die in deze bundel
zijn samengebracht, hebben voornamelijk betrekking op het kunstbeleid. In enkele artikelen
wordt het kunstbeleid geplaatst in het groter geheel van het cultuurbeleid of worden aspecten
van cultuurbeleid afzonderlijk besproken.
De behandelde periode loopt vanaf het jaar 1945, het einde van de Tweede Wereldoorlog tot
november 1990, de maand en het jaar waarin de reader werd afgerond.
Het naoorlogse overheidsbeleid ten opzichte van kunst wordt gekenmerkt door een geweldige
opleving en groei. Vrijwel alle beleidsinstrumenten en belangrijke ontwikkelingsfasen in het
beleid dateren van na de Tweede Wereldoorlog. Ons inziens is de hier aangeboden informatie
toereikend om de werking van de huidige beleidsinstrumenten te begrijpen en inzicht te krijgen
in inhoudelijke aspecten van het hedendaags beleid.
De bundel biedt een overzicht van verschillende aspecten, thema’s en disciplines binnen het
overheidbeleid op het terrein van de kunsten. Mede ten behoeve van de leesbaarheid is gekozen
voor in toonaard gevarieerde artikelen. In de korte toelichting achter de teksten zijn
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bronvermelding en de positie van de auteur aangegeven. Achterin de reader staat een lijst met
azuibevolen literatuur ingedeeld in rubrieken naar onderwerp of kunstdiscipline.
Het was een genoegen voor de samenstelling van de herziene uitgave van Kunst en overheid:
Beleid en praktijk zorg te dragen, niet in het minst door de bereidwillige hulp en steun van de
medewerkers van de Boekmanstichting. Wij zijn de auteurs erkentelijk voor de samenwerking bij
de tot stand koming van de reader. Dr. F. de Glas en drs. R. Oosterhuis danken wij voor hun
speciaal voor deze bundel geschreven bijdragen.

Ingrid van den Berg en Suzanna de Sitter

10

Kunst en overheid, beleid en
praktijk van 1945 tot 1990
A.S. dc Sitter

Bij de bestudering van de literatuur over het Nederlandse kunstbeleid en de effecten daarvan in
de praktijk stuitte ik op interessante verhandelingen, die in verschillende bewoordingen en
contexten laten zien dat het voeren van een kunstbeleid in een democratisch staatsbestel als het
onze een bijzonder moeilijke opgave is. Democratie schrijft kunst een zo groot mogelijke, zo niet
totale vrijheid toe. Overheidsinmenging of -ondersteuning bij de ontwikkeling van kunst is
dientengevolge op zijn minst een discutabele zaak te noemen.
Om verschillende redenen overtuigd van het maatschappelijk belang van kunst wordt de
overheid geconfronteerd met de noodzaak een rol te spelen bij het in stand houden van de
economisch weinig weerbare kunst. Kunstbeleid zou gezien kunnen worden als het complex van
politieke legitimeringen^ van zowel de collectieve uitgaven aan kunst als van de verdeling van
budgetten over de verschillende kunstvormen zonder voorafgaand inhoudelijk oordeel over
kwaliteit. Dat oordeel wordt uit handen gegeven aan talloze raden, adviescommissies en
fondsbesturen.
Telkens opnieuw pogen politieke ambtsdragers kunst een bestuurlijk fundament te geven door
het kunstbeleid aansluiting te laten vinden bij overheidstaken waarover een ruimere politieke
consensus bestaat. De verankering van kunstbeleid in bredere maatschappelijke doelstellingen
van het overheidsbeleid maakt dat kunstbeleid op zijn beurt tot een kwetsbaar deelgebied.
Niet-artistieke factoren en politiek opportunisme al dan niet in samenspel met meeromvattende
maatschappelijke overwegingen bepalen zo het gezicht van het kunstbeleid.
De vijfenveertig naoorlogse jaren laat ik in vier periodes uiteenvallen. De eerste periode bestrijkt
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de opleving van het kunstbeleid na de oorlog, waarin de schoonheid van de kunst haar
opbouwende werking mag uitoefenen. Het decennium tot 1970 wordt beheerst door inbedding
in de welzijnsfilosofie. Aan het einde van de jaren zestig luiden de protestbewegingen van
kunstenaars een periode van heroriëntatie in: 1970-1982. De aanvang van het ministerschap van
Brinkman, waarin heroriëntatie overgaat in reorganisatie, leek een goed beginpunt voor de
laatste periode. Beleidsdoelstellingen van de overheid in de laatste acht jaar zijn in hoofdzaak
gedrapeerd rond het kwaliteitsbeginsel en de aanbodsgedachte. Een terugtredende overheid en
verzakelijking typeren de uitvoering van het kunstbeleid.
Schoonheid van de kunst en wederopbouw (1945-1960)
Na afloop van de Tweede Wereldoorlog werd de kunst ‘ingezet’ als een van de hulpmiddelen
voor de wederopbouw van land en volk. De ideeën over de mogelijkheden van kunst waren sterk
moreel geladen. Kxmst was synoniem aan schoonheid, waar een positieve vormende waarde van
uit zou kunnen gaan. Kunstenaars hadden een bijzondere rol in het verzet gespeeld, waarmee zij
en de kunst in hoger aanzien kwamen te staan. Daarbij gevoegd was er domweg cultuurhonger
na de ontberingen - ook in dat opzicht - van de oorlog. Kortom, de weg stond open om kunst in
grootscheepse wederopbouwprogramma’s te integreren. De overheid zag het als haar taak ‘de
uitvoering van waardevolle kunstuitingen of -prestaties’ geldelijk te steunen, zoals minister
Rutten (KVP) het formuleerde.^ De kunsten vervulden zo hun rol in de volksopvoeding, of naar
de verwachting van de sociaal-democraten ‘ter verheffing van de arbeider’. Typerend is dan ook
de combinatie met onderwijs en wetenschappen, met eenzelfde opvoedende, beschavende
lading, in één ministerie van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen.
Hoogstaande Nederlandse kunstuitingen, onderdeel uitmakende van de klassieke, traditioneel
gewaardeerde cultuur met beschavende capaciteiten, konden een afweer vormen tegen de
dreigende massacultuur, de uit Amerika afkomstige verschrikkingen van film en grammofoon.
Kunstenaars maakten in oorlogstijd al plannen voor een publiekrechtelijk lichaam als
bestuurlijke schakel tussen de artistieke wereld en de overheid. In 1947 resulteerden hun
inspanningen in de Voorlopige Raad voor de Kunst. Behalve een verbindingsfunctie tussen staat
en samenleving kon in deze adviserende raad ook de oordeelsvorming geconcentreerd worden.
In 1946 al werd de Nederlandse Federatie van Beroepsverenigingen van Kunstenaars opgericht,
een Initiatief van de2%lfde groep in het verzet actieve kunstenaars. Twee jaar later, in 1948, werd
in Arnhem het eerste kunstenaarscongres gehouden.^ Op het volgende grote kunstenaarscongres in Den Haag in 1949 formuleerden de kunstenaars hun taak als volgt: ‘Het bevorderen
van de culturele ontwikkeling van het Nederlandse volk en het dienen van de cultuur op het
hoogste niveau.’'^ Ook ten aanzien van de materiële jxjsitie van de kunstenaar gaf de federatie
haar visie: in ruil voor hetgeen de kunstenaar de maatschappij te bieden heeft, heeft de
kunstenaar recht op een waardige plaats in de samenleving.
Een }aai later, in 1950, werd in het parlement het eerste naoorlogse debat over cultuur
gehouden. Conserveren van het culturele erfgoed, bevorderen van schoonheidszin en in
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beperkte mate steun aan de kunstenaars behoorden tot de taken van de overheid. De
verantwoordelijkheid hiervoor werd echter in eerste instantie bij de burgers geplaatst. De
overheid zou alleen bijspringen waar dat nodig was.
In de praktijk stegen de overheidsuitgaven aan kunst aanzienlijk. Het geld werd grotendeels
aangewend voor cultuurspreiding. In dit stadium betekende dat vooral uitbreiding van de
accommodaties in den lande. Hierbij trad een zekere tatikverdeling tussen de overheden op. De
gemeenten droegen met de bouw en exploitatie vem vele schouwburgen en concertzalen zorg
voor de accommodaties. Het rijk bekostigde de bespeling ervan door de uitbreiding van het
aantal gesubsidieerde orkesten en toneelgezelschappen en de fmanciering van uitkoopsommen.
De Voorlopige Raad voor de Kunst had in deze periode door zijn geringe bevoegdheden nog
weinig invloed. De minister was niet verplicht de raad bij alle aangelegenheden de kunst
betreffende om advies te vragen en er werd geen openbaarheid aan de stukken van de raad
gegeven.
In 1955 werd een Wet op de Raad voor de Kunst aangenomen en in 1956 werd het advieslichaam
in definitieve vorm geïnstalleerd. De minister werd in de nieuwe opzet verplicht over alle
belangrijke maatregelen op het terrein van de kunst het advies van de raad in te wiimen.
Voor de Tweede Wereldoorlog werd de Nederlandse maatschappij gekenmerkt door een
opdeling in zuilen. Geloofsovertuiging of politieke ideologie vormden ook het uitgangspunt voor
de verzuilde organisatie en samenwerkingsverbanden op het terrein van de kunsten. De
verwachting dat het Nederlandse volk zich na de oorlog eendrachtiger zou gedragen, kwam niet
uit. Met name de omroep en de pers vervielen meteen weer in de vooroorlogse opdeling in
levensbeschouwelijke zuilen. Ook Van der Staay wijt het uitblijven van een inhoudelijk
gefundeerde eenduidige cultuurpolitiek aan de traditionele opdeling in deelculturen.^
Over de waarde van kunst liepen de meningen niet zo sterk uiteen; alle politieke stromingen
geloofden in enigerlei beschavende werking van de kunsten. Deze overtuiging is tot op de dag
van vandaag bij de politieke partijen te vinden.
Culturele ontplooiing en welzijn (1960-1970)

In de Memorie van Toelichting bij de kunstenbegroting voor 1960 werd een nieuw begrip
geïntroduceerd, ‘welzijn’, dat in de jaren zestig vele malen in verbamd met kunstbeleid zou
worden gebruikt.
Niet langer vond het kunstbeleid zijn rechtvaardiging in de functie van de schone kunst ter
verheffing van het volk en ter bescherming tegen kwade invloeden zoals de ‘Amerikaanse’
massacultuur van bioscoop en grammofoon. De culturele ontplooiing van het individu stond nu
voorop. Het was het tijdperk van de vrijetijds- en vormingscultuur. Participatie van de bevolking
in de kunst moest bewerkstelligd worden. Kunstbeleid vond een Mder onderdak, passend bij
deze context. Bij de hergroepering van de departementen werd zij ondergebracht als het
departement van Cultuur in het ministerie van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk.
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Het kunstbeleid kon verdedigd worden als een verlengstuk van maatschappelijke zorg, waarbij
sociale spreiding een belangrijk uitgangspunt werd.^—7
'''
Ondanks al deze maatschappelijk getinte uitgangspunten zijn de jaren zestig vooral de
herinnering ingegaan als het decennium van protest- en tegencultuur van de naoorlogse
generatie. Actiegroepten waren gekant tegen de verstarring in de kunst, die mede door het beleid
werd veroorzaakt en gesanctioneerd. Actiegroep Tomaat kwam in ’t geweer tegen de
traditionele programmering van de Nederlandse Comedie, die naar haar zeggen in het geheel
niet de wensen van het publiek reflecteerde. Men eiste meer maatschappelijke relevantie: toneel
moest ‘een deel van de revolutie’ zijn.
Door bezetting van de Nachtwacht-zaai in het Rijksmuseum wilden de beeldende kunstenaars de
aandacht vestigen op hun behoefte aan meer medebeslissingsrecht bij de totstandkoming van het
kunstbeleid. Over het algemeen waren de kunstenaars tegen een beleid waarin de ambtenaren
de dienst uitmaakten. De Raad voor de Kunst bevond zich aan het eind van de jaren zestig in
een crisissituatie, leden van verschillende afdelingen in de raad stapten op. De verhouding
tussen overheid en kunstleven raakte ernstig verstoord. Tot verbazing van sommige betrokkenen
ging de minister v£m CRM mevrouw Klompé (KVP) plotseling overstag, stelde de beeldende
kunstenaars een nota in het vooruitzicht en stemde toe in hoorzittingen ter voorbereiding van
mogelijke reorganisatie. Democratie en vernieuwing werden nieuwe begrippen in het
overheidsbeleid. Het streven naar vernieuwing maakte gelden beschikbaar voor experimenten in
de kunst. Het beginsel van de democratie werd bestuurlijk omgesmeed tot de formule van de
decentralisatie.
Heroriëntatie en vernieuwing (1970-1983)

Twee tegengestelde krachten werken in de jaren zeventig op de kunstpolitiek in. Enerzijds
weerklinkt de roep om beweging en vernieuwing in de kunst en daaruit voortkomend de eis om
meer inspraak bij de beleidsvorming van de kant van de kunstenaars.
Anderzijds vinden uitbouw en consolidering plaats van adviserende en uitvoerende ambtelijke
instanties. Steeds grotere fmanciële afhankelijkheid van de overheid stond bovendien tegenover
teruglopende cijfers in de publieke belangstelling bij de podiumkunsten en een steeds groter
maatschappelijk isolement van de beeldende kunstenaars.
Zogenaamde open-eindregelingen^ als de BKR en de subsidiëring in de exploitatietekorten van
kunstinstellingen komen ter discussie te staan, mede vanwege de onbeheersbaarheid van deze
budgetten, die continu en onomkeerbaar in volume toenemen.
In reactie op de geformuleerde eisen van de protestbewegingen van 1%9 produceert de
overheid een reeks van nota’s. Voorafgaand aan de overheidsnota’s komt de federatie in 1972
met de nota Met verbeelding. Het leidende thema hierin is de maatschappelijke betekenis van de
kunst en van creativiteit en de maatschappelijke verantwoordelijkheid van de kunstenaar,
waaraM ‘de kunstenaar op zijn beurt het recht ontleent een beroep te doen op de samenleving’.®
Daadwerkelijke eisen ten opzichte van de sociaal-economische p>ositie van de kunstenaar
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worden hierin niet verwoord. De strekking van de nota is veeleer het streven naar een andere
inrichting van de samenleving.
In datzelfde jaar verschijnt van overheidszijde een discussienota, die pas in 1976 zal leiden tot de
definitieve Nota Kunst en kunstbeleid. Het jaar daarop zien deelnota’s met betrekking tot
toneelbeleid en orkestenbestel het licht. Het maatschappelijk belang van kunst wordt erkend en
de overheid stelt zich tot taak een zogenaamd voorwaarden scheppend beleid te voeren. In dat
beleid zijn de hoofdthema’s: de culturele waarden te ontwikkelen en in stand te houden, het
toegankelijk maken van culturele objecten en manifestaties, het bevorderen van mogelijkheden
tot piuticiperen. Met andere woorden: behoud en vernieuwing, spreiding en participatie. Het
criterium van de maatschappelijke relevantie wordt nu ook door de overheid gehanteerd.®
Economische stagnatie aan het begin van het huidige decennium dwingt tot een heroriëntatie op
het overheidsbeleid, ook op dat van het kunstbeleid. De verzorgingsstaat met zijn overvloed aan
voorzieningen staat ter discussie en de uitkomst daarvan is: heroverweging van de collectieve
uitgaven, deregulering, privatisering en reorganisatie.
Onder het kortstondig ministerschap van Van der Louw (PvdA) krijgen de kunsten de eerste
bezuinigingsgolf over zich heen. Vooral de sector toneel en het orkestenbestel moeten
inkrimpen. Van der Louws opvolger minister Brinkman (CDA) zegt echter toe de
kunstenbegroting te vrijwaren van bezuinigingen!
Reorganisatie: aanbod en kwaiiteit ais ieidraad bij verzakelijking
(1983 tot heden)
In de Memorie van Toelichting op de kunstbegroting van 1983 brengt minister Brinkman het als
volgt onder woorden: Tk reken het tot mijn eerste taak een bloeiend kunstleven, waarin kunst en
kunstenaar zich kuimen ontwikkelen, in stand te houden en te bevorderen.’^®
Voorlopig gevrijwaard van bezuinigingen moet de kunstsector wel geloven aan reorganisatie. Bij
een herindeling van de ministeries gaat Cultuur deel uitmeiken van het ministerie van Welzijn,
Volksgezondheid en Cultuur.*^
Op beleidsniveau wordt een financieel-economisch contingent aan de directie Kunsten
toegevoegd, wat spoedig leidt tot intensivering van de discussie over het systeem van bijdragen in
exploitatietekorten.
Budgetfinanciering blijkt na proefneming bij de Haagse Comedie een goede methode om
kunstbedrijven tot grotere efficiency en budgetbewaking te brengen. De BKR, een sociale
regeling voor beeldende kunstenaars ressorterend onder het ministerie van Sociale 2^en, vormt
al jaren een doorn in het oog van de ministers van Cultuur. Buiten de competentie van het
daartoe aangewezen ministerie van CRM/WVC om wordt een steeds groter bedrag, in 1983 137
miljoen gulden aan 3300 beeldende kunstenaars uitgekeerd.^^ In 1982 wordt begonnen met de
afbouw van de BKR, waardoor de minister van WVC zestig miljoen meer krijgt voor een
beeldende-kunstenbeleid, dat tot dan toe voornamelijk gevormd wordt door de percentageregelingen^^ en andere vormen van opdrachtenbeleid.
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De minister ziet zich in 1983 geplaatst voor het formuleren van een beeldende-kunstenbeleid.
Opzet daarvan zal geheel beantwoorden aan de nieuwe visie bij WVC terug te vinden in het
begrip ‘aanbodsgedachte’. Binnen de aanbodsgedachte worden twee nieuwe uitgangspunten
door WVC gesteld. Het zorgen voor een artistiek hoogwaardig kunstaanbod staat los van de in
voorkomende gevallen geringe publieke belangstelling ervoor. Kwaliteit van de kunst is het
criterium, waarbij van de ‘utopische wens’ tot het bereiken van zo groot mogelijke delen van de
bevolking, de voomoemde cultuurspreiding, is afgestapt. De overheid verbindt als voorwaarde
aan subsidieverlening in de toekomst wel dat in principe de afhankelijkheid van haar als enige
geldschieter moet worden teruggedrongen.
In dat verband wijst de minister van WVC op de mogelijkheden van ‘sponsoring, privatisering,
toepassing van het profijtbeginsel, differentiëring van subsidiesystemen en het introduceren van
stimulansen voor een meer ondernemersgericht gedrag”.^^
In het beeldende-kunstenbeleid wordt deze attitude bekend onder de naam ‘marktverruiming’.
Voor wat betreft het internationale cultuurbeleid komt de verzakelijking neer op bevordering en
bescherming van de eigen nationale bedrijfstak en exjKsrt van kunst in het kader van de algehele
‘Holland Promotion’.^^
Een deel van de vrijgekomen BKR-gelden wordt ondergebracht in het Fonds voor de Beeldende
kunsten. Bouwkunst en Vormgeving, dat individuele subsidies en beroepskostenvergoedingen
aan landelijk bekende beeldende kunstenaars toekent. Een ander deel wordt naar de provincies
en 4 grote gemeenten overgeheveld voor een door die overheden op te bouwen en uit te voeren
beeldende-kunsten- en kunstenaarsbeleid.
Eind 1988 is bij deze als ‘verzakelijking’ te omschrijven tendens een nieuw instrument door de
minister gesuggereerd. Het verhogen van toegangsprijzen bij de podiumkunsten en eventueel
verhoogde entreeprijzen voor bezoek in primetime en speciale tentoonstellingen in de musea. In
de toespraak bij de opening van het nieuwe pand van het Werkgeversoverleg Podiumkunsten op
21 november 1988 formuleert hij het als volgt: ‘Van grootschalige kunstinstellingen verwacht ik
dat zij midden in de samenleving staan en daar hun werk doen. En juist omdat naar mijn
overtuiging het gevaar dreigt dat een instelling met automatisch tachtig è negentig procent
subsidie niet midden in de samenleving komt te staan, juist omdat ik weet dat een dergelijke
mate van leunen op een subsidiërende overheid zijn eigen afhankelijkheid creëert, daar, koppel
ik mijn betoog over de culturele en maatschappelijke legitimatie van kunstinstellingen en de
maatschapp)elijke en politieke legitimatie op termijn van het beleid ten aanzien van die
instellingen, aan een verhoging V£m de eigen inkomsten van culturele instellingen.’^^
Opmerkelijk is, zoals Brinkman zelf zegt in deze rede, dat deze commerciëlere attitude bij de
kunstinstellingen ‘uitdrukkelijk niet in een persjjectief van een vermindering van
overheidsuitgaven’ staat.^^ Sponsoring vormt naast het verhogen van toegangsprijzen een bron
van ‘eigen inkomsten’ voor de kunstinstellingen. Probleem bij inschakeling van sponsoring in de
kunstwereld blijft toch altijd de neiging van sponsors hun bijdragen alleen aan geaccepteerde
kunstvormen uit te keren. Bovendien bestaat het gevaar dat de interesse van het bedrijfsleven in
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sponsoring van kunst weer afneemt. Ondernemers hoeven dan geen verantwoording af te leggen,
zoals de bewindslieden aan de volksvertegenwoordiging.
In november 1989 is mevrouw D’Ancona bij de kabinetswisseling aangetreden als minister van
WVC. Nieuw in haar beleid zijn de reïntroductie van het begrip ‘cultuurspreiding’ en het
bevorderen van de toegankelijkheid van kunstinstellingen en -produkties als praktische
uitwerking datirvan. In het kader van het museumbeleid legt D’Ancona de nadruk op het behoud
van het culturele erfgoed.
In de uitvoeringspraktijk van het kunstbeleid zet het ministerie de verzakelijking door, onder
andere door: het aansporen tot grotere efficiency, het voortzetten van deregulering en
decentralisatie, verzelfstandiging van onderdelen zoals de rijksmusea en een algeheel
terugdringen van de bureaucratie en verstatelijking op het gebied van het kunstbeleid.
In de schijnbaar vanzelfsprekende relatie tussen overheid en kunst in de jaren vijftig en zestig,
waarin belangeloze subsidiëring van kunst deel uitmaakt van wederopbouw- of welzijnsprogramma’s, is langzamerhand een wijziging opgetreden.
De overheid heeft met het accentueren van kwaliteit de kunst meer op zichzelf teruggeworpen.
Tegelijkertijd heeft zij de wens geuit de afhankelijkheid vjm kunst van staatsfmanciën alleen te
willen terugdringen. Kunst is daarmee in grotere mate aangewezen op de markt, waarop steeds
meer partijen actief lijken te zijn.
Het bekritiseerde isolement van de kunst is hiermee zeker opgeheven. De vraag is wel wat de
gevolgen zullen zijn voor de kunst. Het vrije circuit stelt ook marktspecifieke eisen aan kunst,
bijvoorbeeld ten behoeve van corporate image en public relations.
Is de artistieke ontwikkeling van kunst niet kwetsbaarder dan ooit in deze nieuwe constellatie,
wawin de rol van de overheid minder duidelijk is gedefinieerd ook ten opzichte van de nieuwe
medesjjelers?

** Tijdens haar studie kunstgeschiedenis was drs. A.S. de Sitter gedurende vijf jaar werkzaam in
Museum Fodor te Amsterdam. Sinds eind 1988 is zij docent kunstbeleid bij de vakgroep
Culturele Studies van de Letterenfaculteit aan de Universiteit van Amsterdam. Daarnaast is zij
werkzaam als coördinator Studiezaken bij de Rijksakademie van Beeldende Kunsten te
Amsterdam. Bovenstaand artikel is een herziene geactualiseerde versie vem de inleiding op de
eerste reader.

Noten
1. Legitimering van beleid is volgens W. Oosterbaan Martinius ‘het geven van antwoorden op de
vraag naar de rechtvaardiging, het nut of de zin van dat overheidsoptreden waar het begrip
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beleid asm wordt verbonden.’ W. Oosterbaan Martinius. Schoonheid, welzijn, kwaliteit: over
legitimerings- en toewijzingsproblemen in het kunstbeleid. Amsterdam, Universiteit van
Amsterdam, Sociologisch Instituut, 1985, p. 27. In december 1990 promoveerde Oosterbaan
Martinius op een vrijwel gelijknamig proefschrift. Voor een diepgaandere behandeling van de
materie verwijs ik naar Hoofdstuk 2 ‘Legitimeringsproblemen in het kunstbeleid’ van de
handelseditie van het proefschrift: Schoonheid, welzijn, kwaliteit: kunstbeleid en verantwoording
na 1945. ’s-Gravenhage: Gary Schwartz/SDU, 1990.
2. Oosterbaan Martinius, a.w. 1985, p. 29.
3. F. van den Burg en J. Kassies. Kunstenaars van Nederland! Om eenheid en zeggenschap: het
ontstaan van de Federatie van Kunstenaarsverenigingen en de Raad voor de Kunst 1942-1950.
Amsterdam: Van Gennep, 1987, p. 241.
4. P. Fenger. ‘Ontwikkelingen en strijdvragen in het Nederlandse kunstbeleid 1945’. In:
Boekmankrant', Kunstbeleid en verkiezingen 1986, p. 19.
5. A. Vcui der Staay schrijft daarover: ‘De bovengrens (van de cultuurpolitiek) wordt gevormd
door een coalitie van enkele deelculturen ter bereiking van een cultuurpolitiek doel.’ A. van der
Staay. De Nederlandse cultuurpolitiek, een benadering. Amsterdcun, 1980, p. 11.
6. In de wederopbouw is sprake van horizontale of territoriale spreiding; hier is meer sprake van
sociale of verticale spreiding.
7. Met deze term wordt de structuur van subsidiemethoden op declaratiebasis bedoeld. Het uit
te keren bedrag kan ieder jaar groter worden, er is geen maximaal totaed bedrag vastgesteld.
8. Fenger, a.w. 1986, p. 19.
9. Maatschappelijke relevantie heeft hier een andere betekenis dan welke de actiegroep Tomaat
eraan hechtte. In het geval van de eis met betrekking tot de toneelprogrammering was sprake
van een revolutionair-politieke lading. De overheid hanteert relevantie meer in haar letterlijke
betekenis van ‘ter zake dienend’ (Van Dale) aan maatschappelijke belangen.
10. Oosterbaan Martinius, a.w. 1985, p. 36.
11. Op het nippertje overigens wat de naam betreft. Eerst zou het ministerie alleen Welzijn en
Volksgezondheid in zijn naam dragen.
12. Kunstenaars leverden kunstwerken in en kregen in ruU daarvoor inkomen, vandaar de oude
naam contraprestatie.
13. Percentageregeling: regeling van staatswege om 1, 1,5 of 2% van de bouwsom van een
overheidsgebouw te besteden aan kunstopdrachten.
14. Oosterbaan Martinius, a.w. 1985, p. 37.
15. Zie: A.M. Bevers. ‘Nationaal en internationaal cultuurbeleid tussen ideattl en handelen’. In:
Aftellen tot 2000, verkenningen van de nabije toekomst. Tilburg: University Press, 1988.
16. Een draagvlak voor het cultuuraanbod. Toespraak van L.C. Brinkman op 21 november 1988,
opgenomen in deze reader.
17. L.C. Brinkman, a.w. 1988.
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Alles is in beginsel overal (maar de
mosselman is nergens meer)
over het internationaal cultuurstelsel en het nationaal cultuurbeleid

A. de Swaan

‘Alles is in principe overal maar het milieu selecteert’

Wet v£ui Beyerinck
Wie de concertagenda inkijkt of de uitkrant opslaat, de tv-bode naloopt of de voorkeuzetoetsen
van de autoradio aftast, wie de bioscoopladder doorloopt of in de platenzaak de cd’s in hun
rekken aftelt, die treft daar vrijwel alles wat in New York, Frankfurt, Parijs, Milaan en Londen
ook geboden wordt; wij komen zelden iets te kort uit het wereldrepertoire. Maar wie hier iets
zou willen treffen dat nergens anders is te vinden, moet lang zoeken: wij hebben ook niets
extra’s, nauwelijks iets eigens.
Op de schappen in de supermarkt liggen de delicatessen uitgestald, vers aangevlogen uit de
verste streken; in de kledingwinkels worden, begeleid door passende muziek, de modetrends
getoond die het net een jaargetij uithouden maar in dat seizoen dan ook voor alle landen gelden;
de menu’s van de stadse restaurants vormen te zamen een wereldkaart waarop geen
buitenissigheid ontbreekt. Maar er is ook nauwelijks iets te krijgen dat niet net zo beschikbaar is
in andere steden in andere landen.
In kunst en cultuur, net als in kleding en voeding, is in ieder centrum de variatie van het aanbod
onbegrensd, macu- dat onbeperkte aanbod is overal nagenoeg hetzelfde: de variatie is de
universele constante.
Het wereldcultuurstelsel

Wat omgaat in de Nederlandse kunstwereld, het uitgaansleven en de vermaaksindustrie dat
circuleert ook daarbuiten. Dat geldt voor beeldende kunst en de ernstige muziek net zo goed als
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voor de mode en de architectuur of voor popmuziek en tv-series. Die cultuurprodukten
percoleren over de gehele aarde, net zoals geld of goederen en langs overeenkomstige
kanalen. Bijna alles: want buiten Nederland vind je haast nergens Nederlandse literatuur en in
het oorspronkelijk Nederlands alleen bij allerhoogste uitzondering. Toneel, poëzie, literatuur,
opstellerij, liedkunst en cabaret nemen dus een aparte positie in, ze gaan niet over de taalgrens
heen. Misschien wordt in het Nederlands wel eens iets typisch Nederlands gezegd of geschreven,
iets eigens dus, dat zelfs in vertaling uniek zou blijken voor dit land.^ Maar alle cultuur die niet
door de taal aan het land gebonden is kan vrij reizen, en moet dan ook wedijveren met alles wat
elders in hetzelfde genre wordt geboden.
De cultuurvormen die niet aan taal zijn gebonden, zijn vaderlandsloos geworden. Ze reizen
zover als de media reiken, op korte of lange golf, met gemoduleerde frequentie, per kabel en
satelliet, of met geluids- en beelddragers als daar zijn de langspeelplaat, de cassette, de compact
disc, de videoband, en niet te vergeten, de kleurenillustratie. Behalve de kleurendruk bestaan al
die media nog maar pas, hooguit een mensenleven, sommige zijn splinternieuw. Daar komt nog
bij dat de mensen zelf, de cultuurgenieters, de kunstminnaars, de liefhebbers van oudheden,
steeds vlugger, vaker en verder reizen en zo ter plaatse kennis kunnen nemen van de kunst, de
antiquiteiten, de kledij, de keuken van andere volkeren. Zelfs beelden en schilderijen blijven niet
meer op hun plaats maar reizen verzekerd en gekist V£m hot naar her om in musea de menigte te
worden getoond. Alles is in beginsel overal. En op den duur komt iedereen daar ook.
Er bestaat dus een wereldcultuurstelsel, zoals er een wereldeconomie bestaat en ook een
politiek wereldsysteem.
In het mondiaal economisch stelsel is de produktie verspreid over tal van regio’s. De produkten
die her en der worden voortgebracht gaan de hele wereld over. Een vernieuwing of een terugslag
in een streek werkt tot in alle windstreken door. De prijzen, de koersen en de rentevoet worden
vastgesteld in een paar financiële centra: New York, Tokio, Frankfurt, Chicago, Londen, Milaan,
Parijs, Hongkong, Amsterdam ... Kortom, er is een wereldwijde economische samenhang en dus
is er een systeem.
In de wereldpolitiek opereren meer dan honderdvijftig tamelijk soevereine staten; een regionaal
conflict heeft onmiddellijk gevolgen in de rest van de wereld. De doorslaggevende beslissingen
worden op slechts enkele plaatsen genomen, in Washington en Moskou, in het Navo-hoofdkwartier, soms in Parijs en Londen, in het New York vim de VN en het Brussel van de EG, in
Peking en Tokio. Aan die op elkaar reagerende machtscentra ontleent het stelsel zijn samenhang.
Ook de culturele produktie is her en der over de wereld verspreid, op Broadway en in Cinecittè,
in Hollywood en Bombay, in Hilversum, op het Leidseplein en in Bergen NH, in mansardes,
éénmansateliers, concertzalen en reuzenstudio’s. Maar de culturele standaarden, de artistieke
smaak en de populaire trends worden in enkele toonaangevende centra bepaald.
Het mondiale cultuurstelsel valt bij nadere beschouwing uiteen in tamelijk zelfstandige
subsystemen voor de afzonderlijke vormen van kunst en vermaak: het concertleven, de
filmindustrie, de kunstwereld, de antiekhandel, het danswezen, de populaire muziek enzovoort.
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Daarbinnen gelden verdere onderverdelingen naar genres, en daartussen bestaan allerlei
dwarsverbindingen.
De filmindustrie, bijvoorbeeld, heeft maar weinig contacten met de kunstwereld, maar wel
zijdelingse betrekkingen met de wereld van het theater: sommige toneelstukken worden
verfilmd, toneelspelers vertolken filmrollen en filmsterren spelen soms in de schouwburg.
Er bestaan ook regionale subsystemen van massacultuur: India houdt er een eigen filmindustrie
op na en produceert een eigen amusementsmuziek die tot ver in Zuidoost-Azië verbreid worden
maar nauwelijks doordringen tot Europa en Amerika. Dat is niet alleen een kwestie van taai,
maar ook van stijl en conventies. In de Soyjet-Unie en China zijn kunst en amusement nu nog
staatsbedrijf en is het eigen territoor afzetgebied. Maar in al die landen is de intellectuele
bovenlaag geïnteresseerd in westerse cultuur en de jonge generatie gefascineerd door populaire
muziek, films en kledij uit het Westen.
Uiteraard reist het amusement mee met het handelsverkeer, het is een produkt als andere
consumptiegoederen en wordt Itmgs dezelfde lijnen afgezet. De verspreiding van de hoge
kunsten loopt ook parallel met economische betrekkingen: kunstwerken zijn waren die meegaan
in de markt van luxe-goederen; en soms worden ze per cultureel akkoord tussen staten
uitgewisseld als diplomatiek gebaar. Maar het wereldcultuurstelsel oefent ook een eigen
fascinatie uit, nog los van economie en politiek: eenvoudig omdat het wereldwijd is en werelds,
mensen een mogelijkheid biedt om deel te nemen aan iets dat hun eigen omgeving en
achtergrond ver ontstijgt en dat iets van mondiaal prestige - ‘internationaal!’ - ook op hen
afstraalt.
Het wereldcultuurstelsel wordt het verst en fijnst vertakt verbreid via de bioscoop, de
transistor-radio en de cassetterecorder. Ook wie vrijwel niets bezit, haast niets geleerd heeft, en
niet eens kans ziet om het dorp uit te komen kan naar een zakradio of een walkman luisteren en
af en toe een rondtrekkende filmvertoning gaan zien. In meer welvarende streken wordt de
wereldcultuur per televisie verspreid en waar de mensen meer geletterd zijn brengen kranten en
geïllustreerde tijdschriften de boodschap over.
In het tijdperk van snelle technische verandering raakt een cultuursoort soms verbreid met de
invoering van nieuwe media: toen in de jaren veertig in de Verenigde Staten plaatselijke
radiostations hun eigen programma’s konden gaan verzorgen kwamen er ook zenders die zich
sfieciaal richtten op de zwarte bevolking; zij speelden dan ook vooral ‘race music’, of ‘rhythm ’n
blues’. Ook blanke tieners wisten, zelfs in het gesegregeerde zuiden, tegen de zin van hun ouders
in, die stations te vinden, want de gezinsradio werd vervangen door de transistor met oorknop.^
Maar waarom vonden ze die ‘verboden’ muziek mooi? En zij niet alleen, maar sindsdien ook de
jeugd in de rest van het Westen, èn in de communistische landen èn in de derde wereld.'*
In zijn begintijd bracht de radio muziek bij mensen die voordien maar zelden zoiets te horen
kregen. Eén zendstation bediende met een enkel programma een groot gebied. Zo’n
radio-omroep had een eigen ‘radiophilharmonisch’ orkest, dansorkest en hoorspelkern.
Naarmate de geluidsopnamen geperfectioneerd werden, kreeg elke zender de keus uit het
complete arsenaal aan grammofoonplaten en geluidsbanden die overal elders geproduceerd
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waren, de eigen artisten en huisorkesten werden afgedankt. Zo kwam er per zender meer
variatie in het programma, terwijl toch de verscheidenheid van het aanbod in zijn geheel
verminderde en door een afnemend aantal artisten werd verzorgd voor een steeds groter
publiek.
Die geschiedenis heeft zich met de televisie herhaald. Produkties uit het buitenland konden op
film en beeldband worden ingekocht en de eigen documentaires en inheemse drama’s moesten
het opnemen tegen een internationaal aanbod. De televisie confronteerde nu een groot publiek
met cultuurvormen die veel kijkers nooit eerder gezien hadden; de variatie in de programmering
van elke zender werd groter door de beschikbaarheid van buitenlandse produkten; er kwam zelfs
een hele reeks stations beschikbaar, ieder gespecialiseerd in een eigen genre macu te zamen veel
rijker geschakeerd dan ooit had gekund toen de produktie nog in eigen studio’s moest
geschieden. Maar al die verscheidenheid waaruit het publiek kan kiezen wordt geproduceerd
door een in verhouding kleiner aantal artiesten en dat in slechts enkele produktiecentra voor de
wereldmarkt.
Kortom, radio, teelvisie, cassettes, platen en cd’s, videocassettes en tijdschriften in kleurendruk
brengen het artistieke aanbod uit de hele wereld onder de aandacht van een publiek in alle
landen. Voor elk publiek neemt de variatie toe, maar het aanbod wordt verzorgd door een
relatief slinkend aantal artisten waarvcm het werk circuleert in een nog steeds uitdijend circuit.
Overeenkomstige ontwikkelingen doen zich voor in de concertpraktijk: musici, en ook lichte
muzikanten, krijgen hun reputatie door radio en televisie, door cassette, plaat en cd. Een veel
groter publiek dan tevoren kan nu thuis muziek van eigen keuze spelen op elk willekeurig
moment, in elke winkel en in elk huis neemt het beschikbaar repertoire toe, terwijl maar een
beperkt aantal artiesten zo wereldwijd wordt gedistribueerd.^ En dat zijn ook weer degenen die
voldoende publiek kunnen trekken voor een internationale tournee. Hoe wordt nu dit
internationale aanbod geselecteerd? In de muziekwereld spelen de producers en managers van
platenfirma’s de centrade rol. Uit hun aanbod selecteren de progrcunmamakers van radio en
televisie, de impresario’s en zaaleigenaars. De keuze van disc jockeys en het oordeel van
besprekers in dagblad, vakpers en jeugdbladen beïnvloeden de waardering onder het publiek en
de verkoopcijfers fungeren weer als leidraad voor de beslissingen van de ondernemers in de
muziekindustrie. Er zijn gescheiden circuits voor populaire muziek en kunstmuziek, maar de
dynamiek is in beide sferen dezelfde, de reputationele economie van het sterrensysteem werkt
voor pop en klassiek. In laatste instantie stemt het publiek met afstemknop en betaalkaart, maar
aan de kandidaatstelling komt het nauwelijks te pas. Die voltrekt zich in slechts enkele centra ter
wereld.
Ook in de wereld van de beeldende kunsten werkt een sterrenstelsel, maar daar komt de
massafabricage niet voor (behalve bij ‘posters’ en kunstboeken) en beslissen niet de industriëlen,
maar de directeuren van musea met een groot aankoopbudget, geflankeerd door kunsthistorici,
gesouffleerd door galeriehouders en collectioneurs, en van commentaar voorzien door de
kunstrecensenten. De gunst van een groot publiek speelt hier nauwelijks een rol, kijkcijfers en
oplagen zijn niet terzake (21! worden de bezoekcijfers voor de musea een steeds belangrijker
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overweging). Maar de inkopers van de musea emticiperen op de reputatievorming en de
prijsvorming in de kleine kring van cognoscenti en vinden daarin achteraf ook een
rechtvaardiging.
Voor de klassieke en de gevestigde moderne kunst domineren sinds enige jaren enkele
internationale veilinghuizen, Sotheby’s en Christie’s, met filialen in de voornaamste hoofdsteden,
de wereldmarkt. De prijzen, de kijkcijfers, de oplagen en de reputatiekoersen worden in
atfranderlijke landen bijgehouden in de kunst- en uitgaansrubrieken van de kranten en in
gespecialiseerde ‘publieksbladen’, de internationale ontwikkelingen voor de verschillende takken
van kunst en vermaak worden gerapporteerd in tijdschriften zoals Rolling Stone, Vogue, Art
International, Variety of de New York Review of Books. De International Herald Tribune doet incompleet - verslag van de koersontwikkeling en de reputatievorming in alle sectoren van de
internationale cultuurmarkt met dezelfde benadering als in de beursberichten die de rest van het
blad domineren. Maar een meer uitvoerige en diepgaande beschrijving van het internationaal
cultuurstelsel heb ik niet kunnen vinden.
Het wereldcultuurstelsel zou als elke andere tak van nijverheid economisch beschreven kunnen
worden. Belangwekkender nog zou de analyse v£m de machtsverhoudingen zijn van het web van
eigenaars en makelaars die beslissen wie wordt aangekocht en wie wordt afgeschaft, wat wordt
vertoond, uitgegeven of uitgevoerd en wat ongehoord en ongezien zal blijven. Wie de toon zetten
en de smaak maken is niet goed bekend. Daar wordt veel over geroddeld, maar zelden iets van
uitgezocht.® Die machthebbers laten zich in hun beslissingen weer leiden door wat zij van het
publiek verwachten. En dus is ook van belang de studie van smaak- en reputatievorming: hoe en
waarom deze kunstvorm en gene school, het ene genre of de andere stijl door een publiek
geaccepteerd wordt of afgewezen, vergeten wordt en soms herontdekt.
Nederland ligt in het wereldculturstelsel niet centraal, en ook niet aan de rand, maar ergens in
de semi-periferie. Binnen het mondiale economische stelsel neemt Nederland als handelsland
een strategische plaats in, maar die p>ositie wordt in de wereldpolitiek niet geëvenaard, daarin is
Nederland een tweederangsmogendheid. En ook in cultureel opzicht is de Nederlandse positie
secundair. Die discrepantie tussen economische positie, politieke macht en culturele betekenis
maakt de Nederlanders ongemakkelijk als het over de plaats van hun land in de wereld gaat. Het
is een onderwerp dat liefst vermeden wordt en tJs het toch ter sprake komt maken ze zich graag
klein, kleiner nog dan ze toch al zijn, liever dan de kans te lopen een figuur te slaan. Dat gebrek
aan besef van eigenwaarde hangt samen met de relatief marginale positie, en karakteristiek voor
die randpositie zijn ook het ressentiment en het ontzag jegens meer centraal gesitueerde
kringen, een gesteldheid die net zo op één niveau lager, in de Nederlandse provincie, leeft
tegenover het Amsterdamse wereldje. New York : Amsterdam = Amsterdam : Groningen.
De betrekkelijke onbeduidendheid in cultureel opzicht van Nederland buiten de grenzen is een
direct gevolg van de mindere politieke positie en van de eigen taal die nu eenmaal vrijwel
nergens buiten de lage landen wordt verstaan.®
In die semi-perifere positie is Nederland een actief en gretig consument van buitenlandse kunst
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en vermaak; veel import en nauwelijks export van cultuur.^® Kijkgewoonten, muzikale
voorkeuren en artistieke standaarden worden overwegend ontleend aan het buitenland en dat
betekent in de eerste plaats aan de Verenigde Staten. Internationale cultuur is vooral
Amerikaanse cultuur, zij het niet meer zo sterk als in de eerste dertig jaar na de Tweede
Wereldoorlog toen de Amerikaanse smaak geheel domineerde.
Nederlandse artiesten en met hen het Nederlands publiek volgen de internationale stijl en
maken een eigen selectie uit het buitenlandse aanbod, al dan niet in inheemse bewerking.^^ Een
Nederlands cultuurbeleid heeft die dominantie van het wereldcultuurstelsel als gegeven aan te
nemen. Sterker nog, dat cultuurbeleid is alleen maar te begrijpen in deze context van de
internationalisering van de cultuur en de opkomst van een wereldcultuurstelsel.
De twee culturele revoluties

Sinds de middeleeuwen zijn de hoven over heel Europa dynastieke en diplomatieke
verbindingen met elkaar aangegaan en sindsdien ook voltrok zich een uitwisseling van
luxe-goederen en van hoofse kunsten, van hofschilders, zangers, dansers en musici. De ‘hoge
kunst’ was dus al zo’n zeven eeuwen internationaal, of beter, want er waren helemaal geen
‘naties’ in de moderne zin, continentaal en Europees. Ook al sinds de middeleeuwen was een
kerkelijke kunst in zwang en bestond een letterkunde in het vulgair Latijn, in de marge van
theologische en stichtelijke literatuur. Er bestaat een traditie van Europese schilderkunst, van
Europese kunstmuziek en later ook in de danskunst. Toen het Latijn wegviel als Europese
cultuur- en verkeerstaal kwam daar niet een enkele andere taal voor in de plaats; wel raakte het
Frans in zwang aan alle Europese hoven, in de diplomatie en ook in de hoofse conversatie. Ook
Duits en Engels fungeerden als ‘languages of wider communication’, vooral in handel en
techniek. Vandaar dat de Franse letterkunst, en wat later en in mindere mate ook de Duitse en
Engelse literatuur, als taalgebonden kunsten buiten de grenzen van het eigenlijke taalgebied
toch gelezen en aangehoord werden.
Tot in de negentiende eeuw heerste in geheel Europa onder kunstenaars en kunstliefhebbers
grote overeenstemming over de standaarden die aan een kunstwerk moesten worden aangelegd.
High culture, hoge kunst, vormde in Europa dus van oudsher een continentaal stelsel. Maar echt
kosmopolitisch was ze niet, want pas in de loop van de negentiende eeuw ontstond ook in Azië
brede belangstelling voor Europese kunst (in Japan al eerder) en omgekeerd in Europa ook een
fascinatie met de klassieke culturen van Egypte, Perzië, India, China, Java, Bali en Japan.
Het was juist de volkskunst die streekgebonden was. De cultuur van boerenmensen en van
stedelijke werklieden verschilde van gebied tot gebied en reisde daai niet buiten. Of nu ook in
kunsthistorisch en musicologisch opzicht die regionale kunstvormen zoveel van elkaar
verschilden, of dat schilders, muzikanten, dansers en vertellers in alle landen van dezelfde
‘naïeve’ middelen gebruik maakten blijft in het midden. Waar het om gaat is dat de mensen uit
het volk zich hielden aan wat zij beschouwden als hun eigen uitingsvormen en zich niet
interesseerden voor uitingen uit andere streken als die al ooit tot hen doordrongen. De
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volkscultuur bleef regionaal en reisde ongeveer zover als rondtrekkende musici en kermisgasten
konden gaan.
Er hebben zich in deze eeuw twee culturele revoluties voltrokken: de eerste speelde zich af in de
hoge kunst, en het ging daarbij om de omverwerping van de representationele, tonede, poëtische
en narratieve conventies die in Europa waren gegroeid in zevenhonderd jaar van hoofse,
kerkelijke en later ook burgerlijke cultuur: de afschaffmg van alle regels die voorschreven hoe
bijvoorbeeld diepte of beweging te verbeelden waren, welke akkoorden in welke volgorde
hoorden te klinken, hoe rijm en metrum gekozen dienden te worden of hoe een aantal
personages in een reeks gebeurtenissen moest worden opgevoerd. Die omwenteling verbreidde
zich het heftigste in de schilderkunst, hevig ook in de kunstmuziek en het minst van al in de
literatuur. Die beweging was van meet af aan internationaal, want de gevestigde kunstwereld
ging de landsgrenzen te boven en dus ook de avant-garde die zich daartegen keerde. Dat was de
revolutie van het modernisme en driekwart eeuw later is men daar nog niet over uitgepraat.^^
Ongeveer tezelfdertijd voltrok zich in de laatste honderd jaar en over de hele wereld een tweede
‘culturele revolutie’: de transformatie van regionale volksculturen (folk cultures) tot mondiale
massacultuur^^ (popular culture). Werd de eerste omwenteling, die van het modernisme, vooral
aangedreven door interne artistieke ontwikkelingen, deze tweede transformatie is niet los te
denken van een externe, technologische vernieuwingsgolf, de opkomst van de elektronische
media.^^
De overwoekering van de traditionele volkskunsten door het meditunieke massavermaak is in
alle toonaarden betreurd, en datuom is het proces vaak niet goed doorzien. Wat zich in
werkelijkheid afspeelde was niet enkel een afsterven van overgeleverde vormen, waarvoor dan,
zonder rest of residu, vreemde, commerciële uitingen in de plaats kwamen. Zo lijkt het, maar in
feite ging het vaak anders, juist in die landen waar een vitale volkscultuur bestond. In Frankrijk,
Duitsland, Nederland, Engeland is daar eigenlijk al sinds anderhalve eeuw geen sprake meer
van. Natist de gecomponeerde muziek bestaat daar ternauwernood nog een volksmuziek of een
volksdans die meer is dan een aftreksel van de hoofse en hoogburgerlijke cultuur. Het was vooral
‘minder van hetzelfde’. Hoe komt dat nu? Misschien door de overheersende aanwezigheid van
de hoge kunsten waarvan de standaarden al snel werden overgenomen door gewone mensen
zonder dat zij daar zelf deel aan hadden of er iets tegenin konden brengen en zonder dat zij
daarnaast iets eigens overhielden. De volksmuziek overleefde vooral in een wijde boog rond de
grote Europese cultumcentra, in de marge van geïndustrialiseerd Europa, in buitengewesten als
Ierland, Portugal, Spanje, Zuid-Italië, Joegoslavië, Griekenland, Hongarije...
Buiten Europa hebben volkscultmen zich veel hardnekkiger weten te handhaven. En de
populaire muziek die nu massaal over de wereld gaat, verdringt niet simpelweg de traditionele
plaatselijke volksmuziek, maar vormt daarmee nieuwe amalgamen.^^ Dat begon met de
volksmuziek van de zuidelijke Verenigde Staten, met blues en spirituals en jazz (en met blanke
boerenmuziek, ‘countr/ en ‘hillbilly’). En die vermenging is nooit meer opgehouden. De
Caribische volksmuziek fuseerde met Amerikaanse amusementsmuziek en Latijns-Amerikaanse
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folk genres gingen daar op hun beurt in op. Nu speelt zich die wederzijdse doordringing van
volkscultuur en massacultuur in Afrika af, als ‘jazz’, ‘juju’ en, heel toepasselijk, ‘world music’. In
het koloniale tijperk werd de volkmsuziek ofwel genegeerd, ofwel gecultiveerd als ‘authentiek’
en werd alle vernieuwing afgewezen, in het postkoloniale tijdperk werd die bevriezing vaak om
nationalistische redenen voortgezet. Pas sinds kort komt er erkenning voor de nieuwe
muziekgenres die ontstaem op het snijvlak van volksmuziek en internationale amusementsmuziek. Met de verschijning van de cassetterecorder zijn de muzikanten in de stad niet langer
aangewezen op opnamestudio’s, en kunnen hun eigen muziek in eigen beheer vastleggen,
kopiëren en verspreiden.^^ In dit geval heeft technische innovatie juist de verscheidenheid van
het totale aanbod vergroot. Het koloniaal en postkoloniaal dictaat van de authenticiteit had als
tegenhanger de opvatting dat de verbreiding van de massacultuur niets betekende dan destructie
Vcm inheemse cultuurvormen. Maar wat zich afsf>eelt is iets anders, kosmopolitische promis17

cuïteit, of met Hannertz’ toepasselijke taalkundige metafoor, ‘creolisering’.
Opmerkelijk genoeg zijn de traditionele tonale, narratieve, poëtische en representationele
conventies in de massacultuur juist gehandhaaft. De uitingen van de massacultuur zijn
conventioneel van opbouw, maar revolutionair in de toepassing van materiaal, instrumentarium
en verbreidingsmedia. De hoge kunstuitingen daarentegen hebben in deze eeuw een revolutie
doorgemaakt in hun structuur, maar 2Üjn behoudend gebleven in de toepassing van nieuwe
instrumenten, materialen en media. De hoge artistieke uitingsvormen die zich geheel
oriënteerden op de nieuwe media zijn het experimentele stadium niet te boven gekomen;
videokunst, computer art, musique concrète zijn esoterisch gebleven en hebben zich ook onder
de elite geen vast publiek verworven. De videotechniek werd pas interessant met de toepassing
in videoclips op de muziektelevisie. De elektronische muziek kwam pas tot bloei met
elektronische orgels, elektrische gitaren en synthesizers, niet in de kunstmuziek maar in
populaire genres. De computerkunst is veel verder en sneller ontwikkeld als animatie in de
publieksfilm en op de televisie dan in de beeldende kunst. Met andere woorden: de hoge kunst
gaat conservatief om met de media maar niet met de structuur; de massacultuur is conventioneel
van structuur maar radicaal in het gebruik van de media. In de pjopulaire kunsten komt de
verandering meer van buitenaf, van technische innovatie. In de hoge kunsten komt de
ontwikkeling meer VM binnenuit, van artistieke vernieuwing. Maar ondertussen ontwikkelen
hoge en lage genres zich in dit spanningsveld niet gescheiden vem elkaar; ze zijn steeds meer
naar elkaar gaan verwijzen tot ze nu alleen nog in onderlinge samenhang te begrijpen zijn.
Hegemonie en distinctie

Interne artistieke ontwikkelingen en externe technisch-commerciële ontwikkelingen hebben een
wereldomvattend cultuurstelsel voortgebracht, gedifferentieerd naar kunstvormen en gelaagd in
meer elitaire en meer jxjpulaire genres. Dat mondiale proces werkt door in de culturele
verhoudingen binnen afzonderlijke landen en bepaalt de mogelijkheden van elk nationaal
cultuurbeleid.
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De eerste culturele revolutie heeft de betrekkeljke eensgezindheid over artistieke standaarden
die tot de Eerste Wereldoorlog in Europa had geheerst, vergruisd. Die schokgolf werd
aanvankelijk nog effectief gedempt, in de Soyjet-Unie en later nazi-Duitsland met censuur en
geweld, in de kapitalistische democratieën met gezag en geduld. Maar de tamelijk
vanzelfsprekende consensus die nog tekenend was voor het culturele leven tot de Eerste
Wereldoorlog en die in de jaren tussen de oorlogen nog juist kon worden opgehouden, was na
1945 voorgoed verdwenen. Zo stonden in Nederland bijvoorbeeld in de rellen rond Appels
Vragende Kinderen en rond de bekroning van de Vijftigers niet de culturele cognoscenti
tegenover de artistiek oningewijden, maar botsten al twee elites met elkaar, de behoudende met
aan haar kant het volksoordeel en de vooruitstrevende met als bondgenoot de avant-garde. Niet
langer werd een front gemaakt voor hoge cultuur tegen het massavermaak, op hoog terrein
werden de stellingen betrokken tussen de verdedigers van de culturele continuïteit en de
voorstanders van artistieke vernieuwing. Onmiskenbaar bleek dat de culturele voorgangers
onverzoenlijk van smaak verschilden: de stijlverscheidenheid was niet te keren en de
smaakonzekerheid kon niet langer verheeld worden.^*
Tegelijkertijd voltrok zich de tweede culturele revolutie, de opkomst van de massamedia en de
verbreiding van de commerciële massacultuur. Deze - technologische en organisatorische omwenteling ontnam de culturele elites de mogelijkheid het cultuuraanbod m eigen land te
beheersen. In de eerste fase, tussen de oorlogen, kon het nog lijken of de greep van de
gevestigde groepen op informatie, cultuur en amusement juist werd versterkt: de filmcensuur
werd ingesteld (als ‘filmkeuring’ analoog aan de ‘keuringsdienst van waren’, maar nu in het
belang van de zedelijke volksgezondheid); de radio werd in een groot convenant geheel volgens
het stramien dat was beproefd in de pacificatie van de schoolstrijd onder beheer gesteld van de
respectieve levensbeschouwelijke elites, onder het mom van de eerlijke verdeling van
‘radiotechnisch’ beperkte golflengten en zendtijd.^® Even zag het ernaar uit dat de commerciële
en buitenlandse aanslag op de volksgeest gekeerd was door een machtige samenballing van de
confessionele vingers tot een nationale vuist: de verzuiling als reactie niet alleen tegen de
deconfessionalisering (de non-confessionele liberalen en socialen lieten zich immers als
tegenzuilen meeverzuilen) maar ook tegen commercialisering en vulgarisering (tegen het
‘amerikanisme’).
In de jaren vijftig is dezelfde heers- en verdeelsleutel gebruikt om het omroepbestel te
handhaven op de televisie. Voor de radio was er ondertussen al geen houden meer aan:
buitenlandse zenders, de Amerikaanse legeromroep, en later commerciële stations stuurden hun
programma’s het Hilversumse zenderbereik binnen. Maar vreemde tv-signalen konden
aanvankelijk het Nederlands cultuurterritoor niet penetreren. Toen de satellieten hun
grensoverschrijdend werk begonnen en van alle daken de antennes gulzig omhoogreikten, werd
Nederland bekabeld in de vergeefse hoop dat een verrijkt maar gecontroleerd aanbod de
commercie en het plat vermaak nog konden tegenhouden. Er kwam zelfs een verbod op eigen
antennes. Maar het was alles weer vergeefs.
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Grammofoonplaten, videobanden en satellieten hebben in de laatste decennia alle weerstand
ondermijnd. De commerciële, kosmopolitische massacultuur bleek opnieuw niet te stuiten. Alle
stoorzenders van Vladivostok tot Berlijn, aUe KGB’ers van Sofia tot Magadan konden de
signalen uit het Westen niet smoren; de functionarissen van het Haags, Bussums en Hilversums
bestel konden de ether al helemaal niet monopoliseren. En wat hadden ze ervoor in de plaats
willen stellen?
Het mediabeleid is in Nederland en ook elders de wederhelft van het cultuurbeleid, waar het een
tegenhoudt, beperkt en verbiedt, moet het ander stimuleren, verbreiden en bevorderen; het een
is gericht tegen de verloedering, het ander op de verheffing. Het een wil de massacultuur
breidelen, het ander de hoge cultuur spreiden. Maar de omroeppolitiek en de kunstpolitiek
komen voort uit een en dezelfde zorg onder de elites om de zedelijke volksgezondheid, en die
bezorgdheid naderde bij tijden de paniek met de verschijning van radio, grammofoon en
bioscoop. Het thema van het ‘smaakbederf is de esthetische variant van de meer algemene
preoccupatie met de zedenverruwing of de obsessies met hetzij de deconfessionalisering V2m het
gewone volk, hetzij de verburgerlijking van de arbeidende klasse. Het gaat om versies van een
culturele klassenstrijd van bovenaf.
Van protestantse zijde over de danslokeden: ‘Het is de tijd van brood en spelen (...), van
oververzadiging. De "beschaving" is zover gevorderd, dat de dansen en de muziek van
onbeschaafde heidensche negers worden geïmporteerd. En toen dat niet meer voldoende was,
haalde men de negers en negeriimen zelf, die zo goed als naakt dansen op het toneel.’^®
Een katholiek over de bioscoop: ‘...het mislukte leven van zoo vele jongelieden, die tengevolge
van slechts één enkele film (’t was een product van het nachtleven te Parijs) geloof en zeden
verloren en hun leven uitleven als ... de film.’^^
De socialisten spreken bij monde vem K. Vorrink: ‘Toen de ontwortelden eindelijk leerden de
macht van de meester te weerstaan, toen stonden zij als massa kultuurloos en werden andermaal
aan hun heerser onderworpen (...). Het is deze kultuurloosheid die de grondslag vormt voor de
exploitanten van moderne dagbladen met hun massa-debiet, van het overweldigend meerendeel
der filmproductie, die als volksvergif dient te worden gebrandmerkt en van radioprogramma’s,
die zich weinig bekommeren om wat waarachtige volksopvoeding zou betekenen. Vóór alles
ingesteld op konkurrentie en winstmaken, beschikken deze drie grote moderne vormen van
beïnvloeding van het denken over de geraffineerdste technische en psychologische methoden tot
prikkeling en bevrediging van de meest platvloerse instinkten en sentimenten dier massa. Zij
houden de massa gevangen in de bekoring van hun lege sensatie en hun valse schijn en zij
verhinderen daarmee de doorbraak van de in die massa eveneens aanwezige hogere behoeften
en verlangens.’^^
Wilden de confessionelen hiertegenin vooral het geloof uitdragen, de socialen zochten het
allereerst in materiële lotsverbetering. Naar het veelgeciteerde woord van Emanuel Boekman:
‘Een kunstpolitiek van de overheid moet erop gericht zijn, de belangstelling voor kunst te
vergroten en, waar zij niet bestaat, te trachten belangstelling voor kunst te wekken. Wil deze
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kunstpolitiek echter inderdaad gericht zijn op het volk als geheel, of, ten minste, op een zo groot
mogelijk deel van het volk, dan kan zij niet anders zijn dan een deel van een sociale politiek in
den ruimsten zin van het woord. Kunstpolitiek, los van sociale politiek, kan nimmer het volk als
geheel ten goede komen (...). Belangstelling voor kunst kan bij de groote massa zoo min bestaan
als vatbaarheid voor cultureel streven, wanneer het welvaartspeil laag, haar onderwijs
onvoldoende, haar arbeidstijden te lang, haEtf woningen slecht zijn. Naar de mate, waarin dit
alles verbetert, verheft zich ook haar geestelijk peil, neemt haar behoefte toe aan waarden, welke
liggen buiten den strijd om het directe bestaan.’^
Na de Tweede Wereldoorlog kreeg de cultuurpolitiek vorm in het streven naar cultuurspreiding,
de actieve propagering met overheidsgelden van de kunsten onder de gehele bevolking. Maar de
onderliggende motivering bleef in grote lijnen gelijk. De schone kunsten, de ernstige muziek, het
serieuze toneel werden ingezet om de uitwassen van het moderne massavermaak te keren: ‘The
three confessional parties (Catholic, Protestant, and Calvinist) were worried that such coarse
fare as the cinema and jazz would lead young pieople astray. The elite within those parties
perceived a cultural threat, variously called "the film and cinema problem," "Americanization,"
and "the loss of moral standards." The Social Democrats worried about "cultural decay."
Motivated by a somewhat paternalistic, Christian-inspired view of the working class, these
groups took it upon themselves to "edify".’ En vlak daarvoor schrijft Fenger: ‘Edification of the
masses and the promotion of the higher arts in order to combat coarse entertainment and
nihilism were the keynotes of this policy.’^
Over die zorg om de vergroving van de volkszeden en de populaire smaak wordt meestal
ironiserend geschreven, en bijna 2Ütijd als ‘burgerlijke preoccupaties’, de muizenissen van de
gevestigden in hun bekommernis om de ‘gevestigde orde’ en de ‘heersende traditie’: de scribent
zit daar helemaal niet meer en zijn lezers evenmin. De onrust van toentertijd is inmiddels
immers achterhaald gebleken. Onze meisjes zijn niet met de Canadezen aan de haal gegaan en
na de jitterbug zwanger geworden voor een paar nylons.^ Maar toen liet het zich even aanzien
dat een golf van zedenverwildering en smaakverruwing over het land sloeg. En vergelijkbare
besognes leven ook vandaag de dag: de randgroepenjongeren die zich op geen school of kantoor
laten inpassen en maar rondhosselen, de druggebruikers die hun medemens voor een geeltje van
zijn fiets, zijn autoradio of misschien zijn leven beroven, de allochtonen die geen Nederlands
zouden leren en steeds erger in de profeet geloven in plaats van algemeen beschaafd agnost te
worden, ja zelfs hun geiten zelf willen kelen en dat niet machinaal willen laten doen bij de
grootschalige dierendoder met overheidsonthedzingsbrevet.
De maatschappelijke samenhang is op elk moment problematisch en mensen, vooral oudere
mensen, enigszins gevestigde mensen, signaleren allerlei aerntastingen die zij als ondermijning
ervaren. Soms blijken ze daar achteraf gelijk mee te hebben gekregen en soms is het vals alarm
en loze zorg geweest. En de mensen die zich het meest bedreigd achten, zijn vaak niet degenen
die de meest secure posities in de sEimenleving bezetten, maar zij die maar net een vaste baan,
een eigen huis en een veilige buurt voor hun kinderen hebben veroverd, die voor hun gevoel
maar amper en maar pas tot de ‘nette mensen’ horen. In elk geval kan die zorg om de
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maatschappelijke cohesie vaak een sterke drijfkracht bhjken voor maatschappelijke bewegingen.
Daarom ook wordt die verontrusting zo gretig gemobiliseerd door politieke entrepreneurs die
naar een nieuwe aanhang op zoek zijn. En daarom is het een reëel en relevant gegeven voor
maatschappijbeschouwers. Moeder ga voor je kindje staan, want daar komt Public Enemy aan.
Het naoorlogs omroepbeleid, dat radio en televisie exclusief moest reserveren voor de verzuilde
ehtes, en het naoorlogs cultuurbeleid, dat de hoge kunsten wilde uitdragen onder de mensen, ze
zijn allebei faliekant mislukt.^*
Het ging van meet £if aan om een defensieve manoeuvre, gericht tegen de verbreiding van de
massacultuur die meekwam met de nieuwe elektronische media. Dat cultuurbeleid werd
gedragen door een waardenhiërarchie van hoog tegenover laag, diep tegenover plat, schoon
tegenover vuil, belangeloos tegenover commercieel, ambachteUjk tegenover fabrieksmatig,
individueel tegenover massaal. De smaakmakende en toonaangevende kringen hadden de brede
lagen des volks willen verheffen, niet helemaal tot op het eigen niveau, dat had maar vervlakking
gegeven, maar halverwege: laag genoeg om de distinctie met de elites te bewaren, hoog genoeg
om de massa’s op te nemen als de minsten in een omvattende culturele hegemonie.
Ma£ir dat waardenonderscheid tussen hoge en lage cultuur is zelf niet eens en voor al gegeven in
het wezen der dingen, het is een gemaakt onderscheid, het historische resultaat van een
vooraifgaand cultuurstreven, van de burgerlijk pogingen om zich een eigen maatschappelijk
aanzien te verwerven, zich bepaalde kunstvormen exclusief toe te eigenen, Norbert Elias heeft in
het eerste hoofdstuk vjm Über den Prozess der Zivilisatiorp^ getoond hoe al in het
achttiende-eeuwse Duitsland ‘Kultur’ ging fungeren als onderscheidingsmiddel voor de
bourgeoisie tegenover de ‘geciviliseerde’ adel enerzijds en het grove volk ter andere zijde.
Het burgerhjk cultuuroffensief is voor de Verenigde Staten het mooist beschreven door
Lawrence Levme. In de eerste helft van de negentiende eeuw hadden rondreizende
muzikanten, toneelspelers en prentenverkopers nog de orkestmuziek, Shakespeare en de
taferelen van de klassieke schilders verbasterd en gepopulttfiseerd. Allerlei brokken en flarden
uit het klassieke repertoire werden onbezorgd en onbeschaamd verwerkt in populaire produkten
en produkties. Maar rond het midden van de eeuw werd een grote zuiveringscampagne
ontketend om het cultureel erfgoed te redden uit de vunzige greep van kroegstrijkjes,
kermisgasten en plaatjesmakers. In de musea werden authentieke Europese kunstwerken
tentoongesteld, in de gloednieuwe concertzalen klonk symfonische muziek in verantwooorde
uitvoering en voor een select schouwburgpubhek werden de koningsdrama’s in historisch
correcte versie opgevoerd, de stedeUjke burgerij kreeg in wehge parken de natuur als te
savoureren cultuurgoed geserveerd.^ Er voltrok zich een onteigening van het volksvermaak, een
volkomen ontwaarding van alle populair amusement. Cultuur, ware cultuur, hoge cultuur dus,
was voortaan voorbehouden aan de ‘fijne’ lieden uit de stedelijke burgerklasse. Deze
‘sacralisering van de cultuur’, zoals Levine het noemt, heeft zich dus pas anderhalve eeuw
geleden voltrokken, althans in de Verenigde Staten.^
De burgerlijke culturele hegemonie van het fin-de-siècle heeft maar kort geduurd. Vem
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uit werd die overheersing aangetast door het verval van de artistieke consensus, van buiten werd
ze aangetast door de verbreiding van de massamedia en het commercieel vermaak. Tegen die
achtergrond moeten in de twintigste eeuw de cultuurpolitiek en het mediabeleid begrepen
worden: als een poging van smaakmakende en levensbeschouwelijke elites om het cultuuraanbod
binnen de landsgrenzen te beheersen en hun hegemonie te verdedigen, terwijl de tweevoudige
culturele revolutie om zich heen greep, de revolutie van het modernisme en die van de
massacultuur.
Maar zoals in alle klassentheorieën speelt ook hier de middenklasse een verstorende rol en gaat
het om een tweefrontenstrijd. Want in de laatste honderd jaar hebben zich de
klassenverhoudingen in moderne, industriële samenlevingen ingrijpend gewijzigd. De kleine
zelfstandigen zijn niet opgegaan in het naamloos proletariaat, zoals hun van de ene zijde was
voorsp>eld en ook niet opgestegen tot de ondernemersklasse zoals ze toch van de andere kant
was beloofd, zij zijn grotendeels opgevolgd door een nieuwe middenklasse van geschoolde
werknemers in grote ondernemingen en de overheidsbureaucratie. Het ondernemerskapitaal
van de ouders werd omgezet in het culturele kapitaal van de gediplomeerde kinderen (en heel
veel tirbeiderskinderen leerden door tot in de rangen van de geschoolde middenklasse).
Tegenover de beschikkingsmacht van het economisch kapitaal en het sociaal prestige van de
goede afkomst kon de nieuwe middenklasse de beheersmogelijkheden stellen die het culturele
kapitaal hun verschafte binnen de context van het bureaucratische apparaat. Om zich te
onderscheiden van de oude middenklasse en de bestuurders oude stijl mat de nieuwe
middenklasse zich een goede smaak in kunst, mode, en woninginrichting aan als
distinctiemiddel.^^
Een streven naar distinctie gaat altijd samen met een strijd om de hegemonie. Het gaat er niet
alleen om dat men zich van anderen onderscheidt als ‘beter’, ‘hoger’, ‘fijner’; wil dat onderscheid
ook werken in andermans ogen (en om die ogen gaat het), dan moeten ook de minderen
doordrongen zijn van dezelfde waardenschaal waarop zij dan als minderen en lageren gelden. In
die strijd om de culturele hegemonie staan oude en nieuwe cultuurelites zij aan zij, zijn de
nieuwe elites vaak nog radicaler.
In de ene culturele revolutie, die van de massacultuur, maken oude en nieuwe elite gemene zaak
tegen de commercialisering en de vulgarisering tot behoud van hun culturele hegemonie. Daarin
is de nieuwe middenklasse nog strijdbaarder dan de oude elites, want zij heeft niet veel anders
dtm haar cultureel overwicht, terwijl de oude elites zich nog kunnen verlaten op de distinctie van
de betere afkomst en de zekerheid van een eigen vermogen.Het eenheidsfront blijft
gehandhaaft zolang het gaat om het behoud van een culturele waardenhiërarchie, dus als het
aankomt op handhaving van de culturele hegemonie.
In de andere culturele revolutie, die van het modernisme, heeft de nieuwe middenklasse zich
tegen de oude elite gekeerd en actief meegeholpen om de culturele consensus te ondermijnen,
terwille van het onderscheid met de culturele minvermogenden aan de ene kant en de culturele
achterblijvers, de oude elites, aan de tmdere kant. Hier heeft de midddenklasse het front
gespleten terwille van haar eigen culturele distinctie.
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De beide omwentelingen te zamen hebben eerst de eenheid en de zekerheid van de culturele
bovenlaag aangetast door ondermijning van de consensus over artistieke conventies en ook nog
eens de feitelijke macht van de elites over het culturele aanbod uitgehold doordat de
masssamedia op den duur niet te beheersen bleken.
Dit verschijnsel heeft zich overal voorgedaan waar de moderne communicatietechnieken zijn
doorgedrongen en een nieuwe, hoog geschoolde middenklasse kaderposities innam in de grote
organisaties van overheid en bedrijfsleven. Maar niet in alle landen hebben modernisme en
commercie de culturele consensus en de hegemonie van de elites kunnen aantasten; in totalitaire
regiems werd de nieuwe middenklasse van experts en beheerders ingetoomd door
staatsideologie en staatspolitie. In zulke landen werd en wordt een officiële en geselecteerde
versie van de klassieke cultuur uitgedragen, een gekuiste en opgeschoonde editie van de
traditionele volkscultuur en ook een gezoet en aangelengd aftreksel van het massavermaak; de
eendimensionmale cultuur van de partijlijn. Al het andere blijft ondergronds en tiert daar des te
levendiger. Dat duurt precies zo lang als de dictatuur bestaat en geen dag langer.
In de moderne, industriële, kapitedistische democratieën hebben zich de beide culturele
omwentelingen te zamen doorgezet en doet zich de strijd om hegemonie en distinctie overal
voor. De culturele kakofonie van het Westen gold ook als een contrapunt tegen de
eenstemmigheid van het totalitarisme. En nu, net in de jaren dat het communisme instort, begint
in het Westen het ‘geloof in de moderne kunst’ te tanen.^^ Een paradox: geen grotere
tegenstelling dan het totalitaire traditionalisme en het democratische modernisme in de kunst.
En desalniettemin ondergingen juist de meest verwoede aanhangers van de avant-garde keer op
keer de verleiding van het totalitarisme, waar toch hun ‘ontaarde kunst’ of hun ‘burgerlijk
kosmopolitisme’ zonder meer als misdrijf tegen de staatsveiligheid zou zijn afgestraft.^ Maar
toch klopt het: de avant-garde was ‘anti-bourgeois’ en het totalitarisme ook, ieder op een eigen
manier en op heel veilige afstand van elkaar.^ De politieke voorhoede van het nationaal
socialisme of het communisme was net als de artistieke avjmt-garde de voorbode van een nieuwe
toekomst die zich ‘historisch onvermijdelijk’ aankondigde.
Het totalitair tijdperk is voorbij en het burgerlijk hoogtij verloopt. De avant-garde kunst is allang
niet meer anti-bourgeois, maar re^u bij sponsors en collectioneurs. De tegenstelling tussen hoge
en lage cultuur is aan het verwaaien en verwaaieren in een veelheid van genres die steeds minder
te maken hebben met klasse en steeds meer met leefstijlen in eindeloze V2uiatie en verandering.
Nog steeds is opleidingsniveau het meest bepalend voor artistieke smaak en culturele praktijken.
Maar daarnaast worden leeftijd en generatie belangrijker.^ De culturele tegenstellingen lopen
meer en meer langs lijnen van generatieconflict: elke opgroeiende generatie vereenzelvigt zich
met nieuwe stijlen in muziek, dans, film, drama, komedie en illustratie. En een deel van die
leeftijdsvoorkeuren blijft de tijdgenoten een leven lang bij als de smaak van hun lichting.
Die generationele voorliefdes hebben hun functie in de strijd tussen opgroeiende kinderen en
hun ouders of bevoogders. De adolescentencultuur is rebels en sensueel, moet ergeren en
opwinden. De popmuziek kan uitdrukken wat pubers alleen kunnen uitschreeuwen. En ouders
moeten daar dus overheen schreeuwen. Die leeftijdsgebonden genres zijn tijdsbepaald en
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functioneren als herkenningstekens en saamhorigheidssymbolen voor mensen uit dezelfde
generatie: cohortkunst. Wat ooit stond voor rebellie en sensualiteit is dan verfletst tot nostalgie
en gedeelde smart. Adieu Lennon, Warhol, Brando, Bardot, Lennie Bruce, jullie schimmen
reizen mee tot aan ons graf. Want ondertussen zijn alweer jongere mensen aan het
muziekmaken, dansen, tekenen, toneelspelen, schilderen, filmen en schrijven voor een volgende
generatie, nemen van hun voorgangers over wat ze gebruiken kunnen en onttrekken zich aan de
greep van de reeds gevestigde cultuurdragers.
Naschrift: Kunst als riskant beroep

En toch. Moet alles dan maat overgelaten worden aan het vrije spet der maatschappelijke
krachten? De formule is al suggestief. Alsof politieke pressie en overheidsinterventie niet ook
maatschappelijke krachten zijn die evengoed in het vrije spel kunnen komen.
De overheidssteun voor de kunsten kan gegeven worden als een subsidie aan de consumenten,
maar ook als een investeringspremie voor de kunstenaars. Zulke toeslagen voor de producent
kunnen een functie hebben als de investering bijzonder riskant is en bovendien moeilijk
voorzienbare effecten heeft voor mensen die er niet direct bij betrokken zijn. Uitvinders en
‘innovatieve ondernemers’ lopen zulk risico en hun vernieuwingen strekken soms tot voordeel
aan mensen die aan de kosten niets hebben bijgedragen. Vandaar dat allerlei onderzoek en
experiment door de overheid wordt gesteund en dat er subsidie wordt gegeven voor riskante
innovaties.
Uit de theorie van het collectiviseringsproces^ zijn argumenten af te leiden voor de begunstiging
van kunst en wetenschap. Die argumenten volgen niet rechtstreeks, want in het
collectiviseringsproces gaat het om de bestrijding van tekort en tegenslag en onder die noemer
zijn kunst en wetenschap niet zonder meer te vatten. Maar indirect zijn parallellen aan te geven.
In de theorie zijn drie omstandigheden bevorderlijk voor het ontstaan van collectieve
arrangementen, en cille drie hebben te maken met onzekerheid en onbepaaldheid. De eerste
omstandigheid betreft de onzekerheid over het moment en de omvang van een tegenslag. Dat is
in dit geval het minst relevant. De tweede omstandigheid betreft de onzekerheid over de
effectiviteit van een remedie: het is onzeker of de maatregelen die men treft op termijn ook
effectief zullen blijken. En dat raakt de kern van de kwestie.
De derde omstandigheid betreft het feit dat mensen die niet aan de maatregel hebben
bijgedragen er op den duur toch gevolgen van ondervinden: die baten (en evenueel ook nadelen)
staan bekend als ‘externe effecten’. En ook dat doet hier ter zake.
Kunst is, net als wetenschap, een riskant beroep, omdat er lange tijd verstrijkt voordat de
investeringen die kunstenaars en onderzoekers doen in hun leertijd en in hun onderzoek of in de
ontwikkeling van een eigen stijl uiteindelijk maatschappelijke beloning krijgen in de vorm van
erkennning en betaling. Het kost de miljardenconcerns al moeite om een produkt te ontwikkelen
dat pas over vijf, zelfs tien jaar op de markt komt. Maar een kunststudent moet in zijn eentje
werken aan een project dat pas na tien, twintig jaar tot een herkenbaar oeuvre leidt en afzet
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vindt. En op die Itmge termijn blijft het een gok, met onvoorspelbare winstkans. Nu het riskant
ondernemen zo in de mode is, kunnen kunstenaars en onderzoekers nog tot voorbeeld strekken.
Wetenschapsmensen hebben het daarbij makkelijker, ze krijgen met een beetje geluk een vaste
aanstelling en het risico van hun projectontwikkeling wordt voortaan gedragen door de
gemeenschap die universiteit en laboratoria bekostigt, of hun naspeuringen nu ten langen leste
nut afwerpen of niet. Maar kunstenaars werken grotendeels voor eigen rekening en risico. Het is
dus een kwestie van risicospreiding om daar gemeenschapsgeld in te investeren.
A£m de theorie van het collectiviseringsproces is nog een tweede argument voor kunstsubsidies
te ontlenen: wanneer eenmaal een wetenschappelijk of artistiek project geslaagd blijkt,
aandacht, weerklank en navolging krijgt, dan hebben allerlei mensen daar baat bij die dan niet
de kosten hoeven te betalen of maar voor een heel klein deel. Die medemensen zijn niet of
nauwelijks van de voordelen die het geslaagde project hun biedt, uit te sluiten. In die zin hebben
alle werken van kunst en wetenschap collectieve aspecten die door het auteursrecht maar heel
ten dele worden opgevangen.
Voor zover de kunst een riskant beroep is, dat nog anderen dan de kunstenaar op
onvoorspelbare wijze voordeel kan verschaffen, is daaraan een argument te ontlenen om de
kunst te steunen uit de collectieve middelen. Daarbij doet niet zoveel ter zake of die
kunstvormen nu ‘hoog’ zijn of ‘laag’, maar wel dat het produkt niet meteen beschikbaar en
toegankelijk is en dat pas op den duur kan blijken wie, zoal iemand, ermee gebaat zal zijn.
2^1ang kunst moeilijk blijft, is het een riskant bedrijf.

** Het artikel Alles is in beginsel overal (maar de mosselman is nergens meer) werd geschreven
als voordracht voor het symposium Kunst en staat op 30 oktober 1990 te Amsterdam en is eerder
verschenen in Boekmancahier 6. Prof.dr. A. de Swaan is sinds 1977 verbonden als hoogleraar aan
de vakgroep verzorgingssociologie van de Universiteit van Amsterdam. Naast het hoogleraarschap in Amsterdam werkte De Swaan in New York, Florence en Parijs. Sinds 1969 is hij
redacteur van de Gids en publiceert De Swaan regelmatig in NRC Handelsblad. In 1988
verscheen In Care of the State (Nederlandse vertaling Zorg en de staat, 1989, een Duitse en een
Spaanse vertaling in voorbereiding). Op dit moment werkt De Swaan aan een sociologische
studie over de opkomst van het wereldtedenstelsel.
Noten
1. De Nederlandse humor werkt niet buitengaats: de mislukking van Nederlandse komieken in
het buitenland kan door de vertaling komen, maar wie weet is het een aanwijzing voor een heel
eigen inheemse lachlust. Wat een troost.
2. Robert C. Kloosterman en Chris Quispel. ‘Not just the same old show on my radio: an analysis
of the role of radio in the diffusion of black music among whites in the South of the United
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States of America, 1920 to 1960’. In: Popular music, (9,2), 1990, pp. 151-164.
3. Rhythm ’n blues en de blanke versie daarvan. Rock ’n roll, verwijzen naar sex en rebellie.
Nieuw lijkt me niet dat pubers zich door rebelse en sensuele muziek aangetrokken en begrepen
voelden, maar wel dat ze de kans kregen er vrijuit naar te luisteren op hun eigen transistors en
erop te dansen op tienerfeesten of in jeugddisco’s waar ze de volwassenen van wisten uit te
sluiten. Dat was ook in de ‘roaring twenties’ al eens gelukt, ook al met ‘rebelse en sensuele’
zwarte muziek, de charleston, maar toen was het alleen de jeugd uit een maatschappelijke
bovenlaag gelukt, de ‘jet set’, om zich zoveel luister- en bewegingsvrijheid te verwerven.
4. Als de nazi’s niet aan de macht gekomen waren, en Oost-Europa was niet door de So\jets
bezet, zou er dan nu naast de zwarte muziek ook een muziek van joden of zigeuners in de wereld
verbreid geraakt zijn, ‘sensueel’ en zelfs ‘rebels’?
5. ‘En de straatmuzikanten verdwijnen allengs uit het straatbeeld ...’ Maar nee hoor, er komen er
steeds meer en ze opereren in de marge van het massale jeugdtoerisme: half toerist, half artist,
dragen ze bij aan de tierigheid.
6. Over dalende reputaties, afgedankte modes en opgegeven trends, of getaande gezags- en
machtsposities is het nog weer moeilijker iets te vernemen. Daar geldt: geen nieuws is slecht
nieuws.
7. ‘Published with the New York Times and the Washington Post; the global newspaper, edited
and published in Paris, printed simultaneously in Paris, London, Zurich, Hong Kong, Singapore,
The Hague, Marseille, New York, Rome, Tokyo, Frankfurt.’
8. Er zijn nu vele honderden, misschien duizenden biografieën van kunstenaars en artiesten
verschenen en tienduizenden interviews. Daaruit moet te distilleren zijn hoe en van wie zij hun
kansen kregen, op welke voorwaarden en met welk resultaat. Dat zijn dan alleen de
succesverhalen en meestal hagiografisch getoonzet bovendien. Maar voor een eerste verkenning
van de reëel existerende kunstwereld is er meer dan voldoende onderzoeksmateriaal.
9. Ook de overeenkomst tussen talen is een kwestie van perceptie en is sociaal gedetermineerd:
in de nieuwe toenadering tot Zuid-Afrika zal tussen het Afrikaans en het Nederlands weer een
nauwere verwantschap ervaren worden.
10. Verg. A.M. Bevers. ‘Nationaal en internationaal cultuurbeleid tussen ideaal en handelen’. In:
Kunst en overheid: beleid en praktijk. Inleidende teksten', Suzanna de Sitter (red.). Amsterdam:
Boekmanstichting, 1988, pp. 67-82, i.h.b. pp. 75-6.
11. ‘De Nederlandse kunstmarkt verkeert in de periferie van de internationale kunstmarkt.’ Zie
de belangwekkende beschouwing van Bram Kempers. ‘De macht van de markt: aanbod, afname
en bemiddeling van moderne kunst in Nederland. In: Kunst en beleid in Nederland. Amsterdam:
BoekmanstichtingA'an Gennep, 1988, pp. 13-65.
12. Zie hierover ook het recente essay van D. Kraaijpoel. De nieuwe salon: officiële beeldende
kunst na 1945. Academie Minerva Pers, 1989, z.p.
13. Ik gebruik het woord ‘massa’ hier in dezelfde betekenis als in ‘massaproduktie’ - in de zin van
‘voor grote aantallen mensen’ - en wil de associatie met ‘massa’s’ in de zin van ‘onbeschaafde of
ordeloze hordes’ vermijden.
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14. Een overzicht van de verbreiding van het bezit van audiovisuele apparatuur in Nederland,
1950-1985, is te vinden in: W.P. Knuist. Van vaudeville tot video: empirisch-theoretische studie
naar verschuivingen in het uitgaan en gebruik van media sinds de jaren vijftig, (proefschrift
Rijksurüversiteit Utrecht). Rijswijk: Sociaal en Cultureel Planbureau, 1989, p. 41: adembenemende snelheid van verspreiding. Voor de uitbreiding van ontvangstmogelijkheden van
buitenlandse zenders door ‘bekabeling’ in Nederland 1975-1985, zie p. 163.
15. Hierover Peter Manuel. Popular musics of the non-Westem world: an introductory essay. New
York/Oxford: Oxford U.P., 1988.
16. ‘Cassette technology, in other terms, offers the potential for diversified, democratic control
of the means of musical production, and has engendered memy new forms of music which have
arisen as pop stylizations of regional folk musics.’ Manuel, op. cit., p. 6.
17. Verg. Ulf Hannertz. ‘The world in creolization’. In: Africa, 57,4,1987, pp. 546-559.
18. Deze fraaie termen zijn ontleend aan Warna Oosterbaan M2u-tinius. Schoonheid, welzijn,
kwaliteit: over lefftimerings- en toewijzingsproblemen in het kunstbeleid. Amsterdam: Sociologisch
Instituut van de Universiteit van Amsterdam, 1985
19. ‘The classic defense for the government’s regulation of broadcasting - which at the same time
explains why broadcasting is more regulated than other media - is based on the physical
limitation of the spectrum (...) First, the premise that frequencies are scarce is not generally
accepted (...) the paradoxical situation may arise that scarcity of frequencies is taken by the
govermnent as a justification for regulation while it is the government itself that creates and
maintains the scarcity. Second, it is asserted that the scarcity as such is not a sufficient condition
for the present mode of regulation.’ Niko van Niekerk and Peter Wilms. ‘Technological
development and its impact on government regulation of broadcasting. In: Markets for the arts;
James L. Shanahan a.o. (eds.). Amsterdam/Akron: Boekmanstichting/Association for Cultural
Economics, 1983, pp. 47-57, p. 51.
20. Geciteerd bij Marijke Wunderink. Massacultuur en socialisme in Nederland, 1915-1940: een
onderzoek naar socialistische reacties op de massacultuur, (doctoraalscriptie). Amsterdam:
Vakgroep Sociologie en Geschiedenis, Universiteit van Amsterdam, 1980, p. 16.
21. Ibidem.
22. Geciteerd bij Wunderink, op. cit. p. 43. Uit K. Vorrink. Om de vrije mens der nieuwe
gemeenschap: opvoeding tot het democratisch socialisme. Amsterdam, 1933.
23. Emanuel Boekman. Overheid en kunst in Nederland. Amsterdam: Boekmanstichting/Van
Gennep, 1989 (eerste druk: 1939), p. 187.
24. Pim Fenger. ‘Government and the arts: The Netherlands’. In: The patron state: government
and the arts in Europe, North America and Japan; Milton C. Cummings, jr. and Richard S. Katz
(eds.). New York/Oxford, Oxford University Press, 1987, pp. 105-135, p. 107.
25. Zie over die naoorlogse verontrusting ook Herman de Liagre Böhl en Guus Meershoek. De
bevrijding

van

Amsterdam:

een

strijd

om

macht

en

moraal.

Zwolle/Amsterdam:

Waanders/Gemeentearchief, 1989; Joost Smiers. Cultuur in Nederland, 1945-1955. Nijmegen:
Socialistische Uitgeverij, 1977. pp. 23 e.v.; en uit een andere hoek van de samenleving: Jolande
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Withuis. Opojfering en heroïek: de mentale wereld van een communistische vrouwenorganisatie in
naoorlogs Nederland, 1946-1976 (dissertatie). Meppel/Amsterdam: Boom, 1990.
26. Zie bijvoorbeeld de opstellen van A.M. Bevers, A.A. Kooyman en H.D. Tjeenk Willink. In:
In ons diaconale land: opstellen over cultuurspreiding. Amsterdam: Boekmanstichting/Van
Gennep, 1988.
27. Nederlandse editie: Norbert Elias. Het civilisatieproces: sociogenetische en psychogenetische
onderzoekingen, 2 dln. Utrecht/Antwerpen, Aula/Het Spectrum, 1982.
28. Lawrence W. Levine. Highbrow and lowbrow: the emergence of cultural hierarchy in America.
Cambridge, Mass./London: Harvard University Press, 1988. Voor een eerdere, sociologische
relativering van het onderscheid tussen ‘hoge’ en ‘lage’ cultuur, zie: Herbert J. Gans. Popular
culture and high culture: an analysis and evaluation of taste. New York: Basic books, 1974.
29. Verg. Cas Smithuijsen. ‘Openbare cultuur en privatisering: de actualiteit van Boekmans
proefschrift’. In: Het leven als leerschool: portret van Emanuel Boekman, 1889-1940. Amsterdam:
Boekmanstichting/Van Geimep, 1989, pp. 77-96, p. 81; ‘Culturele discipline, te weten stilzitten
en zwijgen in de concertzaal, handen thuis in het museum, kan gezien worden als een aanvullend
curriculum op een meer algemeen gevoerd beschavingsoffensief waarbij "fabrieksdiscipline" en
"schooldiscipline" al eerder tot de "tweede natuur" van de bevolking zijn gaan behoren.’
30. J.Th.M. Bank. Het roemrijk vaderland: cultureel nationalisme in Nederland in de negentiende
eeuw (oratie Rijksuniversiteit Leiden). ’s-Gravenhage: Sdu, 1990. Bank beschrijft de
cultuurverheerlijking in Nederland, maar concludeert (p. 42): ‘Het cultureel nationalisme van
burgerlijke oorsprong (...) was op een synthese gericht en niet in de eerste plaats op scheiding.’
31. Hier sluit het betoog rechtstreeks aan op mijn Kwaliteit is klasse: de sociale wording en
werking van het cultureel smaakverschil. Amsterdam: Bert Bakker, 1986.
32. Beide elites kennen hun overlopers: de reclamemakers en broodschrijvers maken hun
cultureel krediet te gelde (en kopen er ter genoegdoening avant-garde kunst mee), de
investeerders in de commerciële media opereren soms beneden hun stand, maar vaak gaat het
om pas verworven kapitaal dat wordt ingezet met kleine kans op grote winst (waarvan ze oude
meesters kopen, zodat alles toch nog goed komt).
33. Dit is de titel van de oratie van Evert van Uitert (Amsterdam: Meulenhoff/Landshoff, 1986).
Zie ook het hierboven aangehaalde opstel van Kraaijpoel. Veelbetekenend is in dit verband niet
zozeer de inhoud, als wel de receptie van: Tom Wolfe. From Bauhaus to our house. London:
Caf)e, 1982, een lange aanval op het modernisme in de architectuur.
34. Verg. Willemijn Stokvis. ‘Totalitair en revolutionair denken en de avant-garde in de kunst’.
In: De Gids, 153,1, januari 1990, pp. 3-16.
35. ‘The legend of modernism is that of the free creative spirit at war with the bourgeoisie (...)
Who in the world today, especially in the world of culture, defends the bourgeoisie?’ Daniel Bell.
The cultural contradictions of capitalism. London: Heinemaim, 1976, p. 40.
36. Zie in dit verband vooral de onderzoekingen van: H. Ganzeboom. Leefstijlen in Nederland:
een verkennende studie. Alphen aan den Rijn: Samsom, 1988; en, idem. Cultuurdeelname in
Nederland: een empirisch-theoretisch onderzoek naar deelname aan activiteiten. Assen: Van
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Gorcum, 1989.
37. Dit is ook een uitgangspunt in het vindingrijke en doordachte, zij het soms wat onhandig
gepresenteerde pleidooi van Dirk Ayelt Kooiman. Alles moet anders: op weg naar een
rechtvaardigen doelmatig kunst- en kunstenaarsbeleid. Amsterdam: De Harmonie, 1981.
38. Verg. de inleiding tot mijn Zorg en de staat: welzijn, onderwijs en gezondheidszorg in Europa
en de Verenigde Staten in de Nieuwe Tijd. Amsterdam: Bert Bakker, 1989.
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Op naar de volgende afspraak
L.C. Brinkman, minister van Cultuur 1982-1989

C. Smithuijsen

De C van WVC
Op 1 november 1982 sturen dertig culturele org2misaties in den lande een telegram aan
formateur Lubbers, die volop bezig is met de vorming van zijn eerste kabinet. De organisaties
zijn verontrust over de herschikking van departementen en de vorming van nieuwe ministeries.
Het in 1966 opgerichte ministerie van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk wordt
opgeheven en daarvoor in de plaats komt het ministerie van Welzijn en Volksgezondheid. Het
departement Culturele Zaken wordt in de formatieplannen ondergebracht bij Welzijn. Lubbers
is gevoelig voor de verontwaardiging vanuit het culturele veld en besluit te elfder ure nog een C
aan de twee andere letters toe te voegen. Zo wordt de christen-democraat L.C. Brinkman in
1982 de eerste minister van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur; hij zal dat bijna twee volle
ambtsp)erioden, tot in 1989, blijven.

In juli 1989, midden in het demissionaire slotspel van zijn ministerschap, wordt duidelijk dat
Brinkm£m B. de Vries als fractievoorzitter van het CDA zal opvolgen. Ambieert hij die nieuwe
baem? Daarover valt nog niet zoveel te zeggen, maar daartoe uitgelokt deelt hij journalisten van
NRC Handelsblad mee wat hij van het ministerschap vond, en en passant geeft hij ook zijn visie
op de C van WVC. De portefeuille cultuur was ‘aardig’, het ‘speelterrein’ voor iemand die
‘toevallig geïnteresseerd’ is. Maar veel tijd nam het niet in beslag. ‘Hooguit vijf van de honderd
procent.’^
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afscheidstentoonstelling in het Mauritshuis door Maartje VM Weegen van NOS-Laat wordt
geïnterviewd, legt hij - omringd door zelfgekozen schilderijen - opnieuw bescheidenheid ten
aanzien van het culturele werkterrein aan de dag: er waren wat incidenten, zoals de affaire rond
de weigering de P.C. Hooftprijs uit te reiken aan Hugo Brandt Corstius en de sluiting van het
Openluchtmuseum in Arnhem, maar dat was de drukte niet waard. Een minister doet gewoon
zijn werk en tracht het er als politiek bestuurder zo goed mogeUjk af te brengen.
Als het gaat om kunstzaken laat Brinkman veel aan zijn ambtenaren over. Hij leest tussen 1982
en 1989 een grote hoeveelheid teksten voor over de maatschappelijke waarde van kunst en
cultuur en over de manier waarop ‘de pmlitiek’ en ‘de samenleving’ de zorg voor kunst moeten
delen. Elke keer als de minister ter gelegenheid van de opening van een tentoonstelling of de
inontvangstneming van een boekwerk een tekst over het kunstbeleid uitspreekt, staat een schare
reporters klaar om zijn woorden op te tekenen en voorzien van grote koppen in de krant te
zetten.
Politieke contouren

Hoe liggen de politieke verhoudingen waarbinnen Brinkman moet opereren? Om die te schetsen
sommen we hieronder een paar citaten op die in de Boekmankrant van maart 1986 zijn
neergeschreven door de in dat jaar actieve lijsttrekkers: Den Uyl (PvdA), Lubbers (CDA) en
Nijpels (VVD). Klein links, klein rechts en D66 laten we hier buiten beschouwing, wat niet wil
zeggen dat ze in het kunstdebat zonder betekenis zijn. Gevraagd naar zijn politieke opvattingen
over cultuur en cultuurbeleid schrijft de lijsttrekker van de PvdA, Den Uyl: ‘Wie de risico’s van
een te grote overheidsbemoeienis onderkent, mag evenmin toestemmen in een door reclame en
publiciteit beheerste cultuur. Daarom heeft de overheid de opdracht het aanbod van onderwijs,
media en kunst te verruimen, toegankelijk te maken en waar nodig tegen particuliere machten te
beschermen.’ Lijstaanvoerder van het midden, de christen-democraat Lubbers is in het
cultuurbeleid geporteerd voor meer gespreide verantwoordelijkheid: ‘Het mes moet in de
bureaucratie.’ Allerhzmde overheidstaken moeten ‘door organisaties in de samenleving worden
overgenomen, hetzij commerciële, hetzij non-profit organisaties’. Wel moet worden voorkomen
dat ‘de geprivatiseerde taken terecht komen bij regenteske stichtingen, waarop de betrokkenen
geen invloed kunnen uitoefenen’. Als belangrijkste knelpunten ziet Lubbers ‘verambtelijking van
het beleid, inclusief de adviesradenstructuur’ en een mogelijke bedreiging van de
‘verscheidenheid in kunstvormen die op eigen kracht niet kunnen bestaan’. Het standpunt van de
VVD wordt onder woorden gebracht door de lijsttrekker van deze partij in 1986, Nijpels. Hij
zegt: ‘Kunst is voor liberalen noodzaak, een essentieel onderdeel van "beschaafd" leven. Maar
die noodzaak betekent voor ons niet dat de overheid alles van a tot z moet regelen en betalen.
Dat zou juist de eigen verantwoordelijkheid van kunstenaar en publiek verstikken. Kunst en
cultuur moeten juist ver van de overheid tot bloei kunnen komen. In ons mediabeleid dient de
keuzevrijheid van de burger optimaal tot uiting te komen. Bij subsidiëring van podiumkunsten
moet naast het kwaliteitscriterium ook de publieksfactor betrokken worden. De Beeldende
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Kunstenaars Regeling (BKR) dient geleidelijk te worden afgeschaft en daarvoor dient een echt
beeldend kunstbeleid in de plaats te komen.’
Rechts en links in de cultuurpolitiek kunnen worden gekarakteriseerd door de wijze waarop de
term ‘vrijheid’ in het cultuurbestel wordt ingevuld: rechts pleit voor een vrije markt, een vrije
keus van het publiek en een vrije kunstenaar. Links heeft het over de vrijheid van de kunstenaar.
Vrijheid in het cultuurbestel wordt voor links verkregen doordat de overheid een vrijplaats
schept voor kunst: dat is nodig waar die vrijheid wordt bedreigd door commerciële krachten.
Rechts ziet bij toenemende overheidsinterventie een gevaar van bureaucratie met de daaraan
verwsmte regelzucht en mogelijke censuur. De vrije kunst ontstaat op de vrije markt die iedereen
het zijne biedt: de kunstenaar produktie- en af^tmogelijkheden en de consument een veelheid
van produkten waaruit hij kan kiezen.
Kan Brinkman met recht man-van-het-midden worden genoemd? In een interview bevestigt hij
een denkbeeld dat in cultuurpolitieke kring wel vaker wordt aangehangen, namelijk dat de
ideologische verschillen tussen de politieke stromingen voor wat het kunstbeleid betreft miniem
zijn. In een vraaggesprek ten behoeve van een boekje over het kunstbeleid van het CDA, dat in
1984 verschijnt, zegt hij: ‘Als men een bepaalde bezuinigingsmaatregel uitlegt als het verschieten
vem een politieke kleur, dan vind ik dat persoonlijk te veel eer voor de argumenten. Er is een
aantal budgettaire argumenten gehanteerd bij de sanering van de BKR, maar daar lagen ook
motieven aan ten grondslag als reehtvaardigheid en billijkheid. Dat wordt wel eens vergeten. Als
je kijkt naar de subsidiefaciliteiten van de orkesten en de beeldende kunstenaars en dat
bijvoorbeeld vergelijkt met de geïmproviseerde muziek, dtm moet je concluderen dat ook de eis
vcm rechtvaardigheid een rol heeft gespeeld. En dat is volgens mij iets wat een christendemocraat eerder zal oppikken dan een liberaal en wellicht ook een socialist.’^
Uit de politieke daden van Brinkman komt het profiel van de kabinetten-Lubbers I en II
onmiskenbafu' naar voren: meer oriëntatie op de kunstconsument; meer accent op het
profijtbeginsel, wat blijkt uit het voorstel om de toegangskaartjes duurder te maken; het
terugdringen van de overheidsrol en het aanmoedigen van marktoriëntatie bij scheppende
kunstenaars. Er ontwikkelt zich daarbij een lichte neiging naar rechts, hetgeen kan worden
opgemaakt uit het enthousiasme waarmee de WD’er Dijkstal de voorstellen van Brinkman
meermalen begroet.
Topkunst

Brinkman heeft één keer de term ‘topkunst’ laten vallen. Dat gebeurde op een onbewaakt
ogenblik, vlak na zijn aantreden en is hem de rest van zijn ministerschap nagedragen. De term
‘topkunst’ trekt de aandacht. Het is een begrip dat politieke tegenstellingen overbrugt: wie kan
er nu eigenlijk tégen zijn. De enige tegenwerping is dat een overaccentuering van topkunst ten
koste kan gaan van de aandacht voor de basis. Maar ook dan wordt de noodzaak van een top aan
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de artistieke piramide impliciet erkend. Bovendien is de uitspraak van Brinkman niet veel meer
dan een bestuurlijk antwoord op in de kunstpraktijk al in gang zijnde ontwikkelingen. Daarbij
tekent zich een voorliefde af voor grootscheilige ondernemingen, nationale festivals,
internationale artistieke uitwisseling. Het publiek komt en masse in beweging voor topexposities
als La Grande Parade in Amsterdam, of Het goud der Thraciërs in Rotterdam. De
mobiliteitsverhouding tussen publiek (mobieler) en artistiek potentieel (meer plaatsgebonden)
is, vergeleken met enkele decennia geleden, gewijzigd.^ Het publiek is meer bereid en in staat
om zich over grote afstanden te verplaatsen, of het nu gaat om een zonvakantie of een Van
Gogh-tentoonstelling. De verzorgers en subsidiënten vam een kunstzinnig aanbod spelen daarop
in. Kenmerkend voor de provincies die rug aan rug met onze ooster- en zuiderbuur liggen, is een
verregaande oriëntatie op - om niet te zeggen imitatie van - de randstad, als brandpunt van
nationale cultuur. Nieuw te bouwen provinciehuizen wordt grootstedelijke allure verleend.'* In
het westen opgeleid talent of aldaar neergestreken internationaal management wordt door de
provincie ‘opgekocht’ voor het bekleden van artistieke en zakelijke sleutelposities. Het
museumbestel biedt dezelfde aanblik; de directeuren van de belangrijkste kunstmusea in de
regio zijn bijna allemaal afkomstig uit de randstad en geven in hun museumbeleid te kennen dat
het museumbestel tot in de verste uithoeken van Nederland een nationale, zo niet internationale
aangelegenheid is.^ Topkunst, centralisatie en bestuurlijke rationsdisatie gaan hand in hand.
Topkunst is, resumerend, niet zozeer een woord dat Brinkman bij toeval uit de mond is gevallen.
Het sluit aan bij een beweging die ook het artistieke veld te zien geeft. Bij het ontplooien van
activiteiten laten artistieke leiders zich inspireren door trends die zich buiten de onmiddellijke
omgeving afspelen. Nederland maakt zich ook artistiek gezien klaar voor economische integratie
met andere landen van West-Europa. De eigen bezigheden worden getoetst aan het ‘nationale
kwaliteitspeil’, en dat weer aan het internationale kwaliteitspeil. Het is dan ook in
overeenstemming met de feiten als Brinkman in 1985 schrijft: ‘Internationale betrekkingen en
uitwisselingen hebben, althans voor de kunstensector, altijd allereerst de bedoeling gehad de
eigen ontwikkelingen te stimuleren door toetsing aan internationale kwaliteitsmaatstaven.^ Dank
zij een internationaal draagvlak kan de top van de kunstpiramide hoger de lucht in steken.^
Centralisatie

Wellicht in het perspectief van de economische eenwording van West-Europa is de centralisatie
van het kunstbeleid in de periode-Brinkman toegenomen.® De stimulering van de gewestelijke
cultuur als onderdeel van de wederopbouw van Nederlemd vlak na de oorlog is definitief
omgeslagen in een sterk door Den Haag en Rijswijk gereguleerd beleid, waarin sporadische
decentralisatie (vooral op het terrein van de beeldende kunst) wordt gedoogd als een
verbijzondering van een op landelijke schaal geprogrammeerd en getoetst Plan voor het
kunstbeleid. De logistiek van dit plan, voor het eerst gelanceerd in 1987 en betrekking hebbend
op de periode 1988 tot 1992, toont behoefte aan beleidsmatig te mMipuleren orde en
samenhang. Die wordt gevonden door beheersing van tijd en ruimte. In het hele land wordt de
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artistieke zaak vastgelegd voor vier jaar. Het toeval wordt tot een minimum teruggebracht. In de
tijdsfasering van het plan is de systematiek van selectieve krimp en groei duidelijk aanwezig.
Gefaseerde groei, gepaard aan gefaseerde krimp bij een gelijkblijvende hoeveelheid geld.
Binnen het plantraject is een plaats ingeruimd voor de adviserende Raad voor de Kunst. De
raad reageert in zijn adviezen voornamelijk op de kunstenplannen, in plaats V2m zelf
kunstenplannen te initiëren. Zo verliest hij volgens velen, met name kunstenaars, de hem vanuit
‘het veld’ toebedachte functie van artistieke oppositieleider.
Centralisatie van het beleid krijgt a fortiori gestalte met betrekking tot de podiumkunsten.
Orkesten en toneelgezelschappen waren in oorsprong lokale voorzieningen, voor een
substantieel deel door gemeenten en provincies gefinancierd. Deze orkesten en gezelschappen
volgden een autonome artistieke koers. In de eerste decennia na de oorlog was het de orkesten
nog stuk voor stuk vergund op eigen houtje de Zevende van Beethoven te brengen, elk in zijn
regio. Dat was ook geheel in overeenstemming met de nog geringe graad van mobiliteit van de
bevolking, hierboven al gememoreerd. Voor orkestmuziek was men aangewezen op plaatselijke
voorzieningen. Bij de toenemende subsidieafhankelijkheid werd gezocht naar rationalisering van
de uitgaven, een rationalisering op nationatd niveau. Dit werd mede uitgelokt door de lagere
overheden, die zich de uitgaven boven het hoofd zagen groeien en de hulp van het rijk inriepen.
Om een afweging van uitgaven op landelijke schaal mogelijk te maken, legden beleidsmakers een
groter accent op de plaats en functie van de orkesten en gezelschappen en kenden ze een plaats
toe in het bestel. Ook vroeger, voor de Tweede Wereldoorlog, werd al gesproken van het
‘orkestwezen’, waarmee de constellatie van orkestvoorzieningen werd bedoeld. Maar toen gold
het een politieke discussie waarin vooral werd gekeken naar een rechtvaardige spreiding van
orkestvoorzieningen over het land, en minder naar de programmering van de afzonderlijke
orkesten. De discussie heeft zich inmiddels verplaatst van cultuurpolitieke naar inhoudelijke,
artistieke aspecten van de voorzieningen, hetgeen niet alleen geldt voor het ‘podiumbestel’ maar
ook voor bijvoorbeeld het ‘museumbestel’. Het nationale bestel wordt als geheel geacht aan
andere eisen te voldoen dan de samenstellende delen elk voor zich. Zo is sprake van ‘te veel van
hetzelfde’ als elk orkest elk seizoen de Zevende van Beethoven programmeert. Het rijk
stimuleert binnen de tot nationaal bestel aaneengesmede orkesten de vorming van artistieke
zwaartepunten; elk orkest een eigen profiel. De topkunst wordt gewaarborgd met de
subsidiëring van met name het Koninklijk Concertgebouworkest; de orkestvoorzieningen in het
noorden, oosten en zuiden des lands worden weliswaar vanwege hun regionale bijdrage aan het
nationale bestel door het rijk gesteund, maar evengoed wordt gelet op het kwaliteitsniveau en de
programmering. Enkele barokorkesten en ensembles gespecialiseerd in hedendaagse muziek
completeren het bestel. Bij het toneel is eenzelfde formule van kracht. Om deze situatie mogelijk
te metken was het evenwel noodzakelijk de subsidiestromen ten behoeve van de orkesten en
toneelgezelschappen in andere beddingen te brengen: de zogenaamde ‘verevenmgsoperatie’.
De subsidieruil met de lagere overheden, nodig voor een succesvolle uitvoering van de bewuste
vereveningsoperatie, heeft gezorgd voor een bijna volstrekte alleenheerschappij van het
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ministerie op het terrein van de podiumkunsten. Op 26 september 1983 brengt Brinkman de
doodsteek toe aan het decentralisatiebeginsel zoals dat met name door het kabinet-Den Uyl was
gepropageerd. Decentralisatie beloofde de weg te plaveien naar spreiding van kennis, inkomen
en macht. De CDA-minister trekt het voorstel voor de Kaderwet Specifiek Welzijn, die de
decentralisatie van het kunstbeleid regelde, in. Dit wetsvoorstel kon zich overigens niet in grote
sympathie verheugen: het was volgens velen al te zeer afgestemd op taakverdeling binnen de
overheidshuishouding en te weinig op de weerbarstige structuur van de cultuur, moeilijk te
vatten in kaders van openbaar bestuur. Met het intrekken van het wetsvoorstel wordt de weg
naar centr^llisatie geopend. Het woord ‘subsidieruil’ is in deze wellicht misleidend. Eerder is
sprake van onttrekking van geldmiddelen aan lagere overheden. De ‘ruil’, door de voorzitter van
de werkgroep Orkestenbestel, W. Sutherland, betiteld als een ‘met opzet vervaardigde parodie
op datgene wat een regeling behoort te zijn’, levert het ministerie van WVC een bedrag van
zesen\djftig miljoen gulden op. Geld dat in voorafgaande jaren nog via het Provincie- en het
Gemeentefonds naar de podiumkunsten werd getransporteerd. Dat gebeurde met inschakeling
van het systeem van koppelsubsidies, een systeem dat door minister Cals in de jaren vijftig met
succes werd gebruikt om lagere overheden ertoe te bewegen geld in cultuur te stoppen. De
formule was: als jullie dat bedrag voor muziek overhebben, dan leggen wij daar nog eens dit
bedrag bij. Twee decennia later, onder het ongunstige gesternte van bezuiniging, dreigt het eens
zo lucratieve systeem in de tegenovergestelde richting te gaan werken: als jullie dat bedrag
bezuinigen, zien wij ons helaas genoodzaakt een even zo groot bedrag weg te halen, teneinde het
bestuurlijk en financieel evenwicht te handhaven. De besluitvaardigheid van Brinkman voorkomt
dat dit spookbeeld werkelijkheid wordt.
Bestuurskracht

Door de overdracht van taken van Sociale Zaken aan WVC - als gevolg van de ontmanteling van
de BKR - krijgt de afdeling Beeldende Kunst bij de afdeling Kunsten het veel drukker. Er komt
een veelvoud aan nieuwe taken, zoals vormgeving en architectuur, allemaal begeleid door bij
WVC aangestelde functionarissen. Het geldtransport leidt tot verzwaring van de Rijswijkse
bureaucratie met alle bijbehorende verschijnselen, zoals langere ambtelijke bevelslijnen,
horizontEile plansystematiek, mamagementoverleg enzovoorts. Een organisatie-adviesbureau
moet eraan te pas komen om de ambtelijke effectiviteit en efficiency op peil te houden. Er
komen bij de directie Krmsten grotere afdelingen en voorheen min of meer zelfstandige
onderdelen als ‘muziek en dans’ worden onder de verantwoordelijkheid van grotere functionele
eenheden, in dit geval ‘podiumkunsten’, gebracht. Naast de beleidsstaf komt een geheel nieuwe
financiële afdeling tot wasdom. Die krijgt tot taak de uitgaven ter uitvoering van het kunstbeleid
te controleren om aldus een grotere greep op de geldstromen te kunnen houden. Het
departement trekt nog meer taken naar zich toe. De afdeling Internationale Culturele
Betrekkingen wordt overgeheveld van Buitenlandse Zaken naar het ministerie van WVC. De
zorg voor culturele uitwisseling tussen Nederland en andere landen (bilaterale contacten) wordt
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ondergebracht bij de directie Kunsten. Het algemene internationale culturele beleid
(multilaterale contacten) gaat ressorteren onder de staf die de directeur-generaal Culturele
Zaken ter beschikking staat.
Binnen het ministerie van WVC vindt ook nog wat reshuffling plaats. De directie
Bibliotheekwerk verhuist van Welzijn naar Cultuur, daarmee mogelijk ontsnappend aan de
storm van bezuiniging die eerstgenoemd departement teistert. Samen met de oude directie
Radio, Televisie, Pers (RTP) en de afdeling Letteren, die tot en met 1988 deel uitmaakte van de
directie Kunsten, wordt zij omgevormd tot de directie Media, Letteren, Bibliotheekwerk (MLB).
De symmetrie in de ambtelijke dienst blijkt de reden te zijn voor de verhuizing vtm Letteren, die
plaatsvindt aan het eind van Brinkmans tweede bestuursperiode. Protesten vanuit het veld en het
parlement stuiten af op institutioneel verweer van de minister: formeel is hij bevoegd zijn
personeel naar eigen goeddunken te groeperen.
Al met al groeit het directoraat Culturele Zaken uit tot een grote bestuurlijke unit ten behoeve
van het rijksbeleid. Op het terrein van de beeldende kunst delen de provincies in de winst. Ze
ontvangen twintig miljoen gulden van WVC voor een ‘eigen beleid’. De invloed op
toneelgezelschappen en orkesten raken de provinciale bestuurders echter kwijt: dat zijn
rijksvoorzieningen geworden. De gemeenten komen verzwakt uit het centralisatieproces te
voorschijn. Ook al werden de koppelsubsidies allerwegen verfoeid, ze hadden het voordeel dat
de gemeente een sturende invloed kon uitoefenen. Misschien geen artistiek argument, wel een
bestuurlijk. Behoefte aan bestuurlijke impact spreekt ook uit het machtsvertoon waarmee het
rijk de vestigingsplaats voor artistieke voorzieningen aanwijst. In het kader van ‘cultuurspreiding’
krijgt na een uitputtingsslag met de protesterende instellingen niet Amsterdeun maar Rotterdam
het architectuurinstituut en worden de betrokken archieven van de ene naar de andere stad
overgebracht. Een brief op poten van B. en W. van Amsterdam is niet meer dan een bevestiging
van het machtsverschil. Het aloude gezegde ‘wie het beleid betaalt, bepaalt’, blijkt in de nieuwe
gecentraliseerde verhoudingen een waarheid als een koe.
Privatisering

Op 15 mei 1983 besluit de ministerraad ‘dat er een onderzoek zal worden verricht op veertien
terreinen, waaronder de kunstensector (...) naar de mogelijkheden om overheidstaken af te
stoten of uit te besteden, de zogenaamde privatisering’.^® De minister van Cultuur, lid van de
bewuste ministerraad, is geen passief aanhanger van de privatiseringsgedachte, maar toont zich
op gezette tijden een actief voorstander van ruimte voor het particulier initiatief. Al tijdens zijn
eerste ambtstermijn, in 1985, verschijnt een rapport van een ambtelijke werkgroep, waarin de
regering in het kader van de zogenaamde ‘heroverwegingsoperatie’ wordt geadviseerd de
culturele activiteiten in het buitenland door het bedrijfsleven te laten sponsoren. Hier liggen het
vinden van bezuinigingsmogelijkheden en het overdragen van overheidsvertmtwoordelijkheid
naar het particuliere circuit nog dicht tegen elkaar aan. Later zal de privatiseringsgedachte in de
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culturele sector losser komen te staan van de bezuinigingstaak.
Pas in zijn tweede ambtstermijn onderneemt Brinkman pogingen om het idee van ‘de overheid
op afstand’ te concretiseren. Als eerste beleidsdaad komt hij met het voorstel het
Openluchtmuseum te Arnhem te privatiseren. Het voorstel wordt - nadat de parlementariërs al
het een en ander uit de krant mochten vernemen -naar de Tweede Kamer gestuurd, omkleed
met redenen. Brinkman vindt het nodig een daad te stellen. Jarenlang is sluipenderwijs op
musea gekort. De zogenaamde kaasschaafmethode - dat wil zeggen: iedereen moet een klein
beetje inleveren - kan volgens hem niet langer worden gevolgd. Die leidt namelijk tot beperking
van de openstelling van alle door het rijk in stand gehouden musea. De minister kiest nu voor het
afstoten van één museum om de andere te kunnen behouden. De keuze valt op het
Openluchtmuseum, omdat in dat museum op korte termijn flink moet worden geïnvesteerd en
omdat een terugloop in het bezoekersaantal is geconstateerd. Bezuinigen op het
Openluchtmuseum is een logische stap, gegeven de zinsnede in het regeerakkoord-Lubbers 11
waarin ervoor wordt gepleit om de publiekscijfers bij de subsidiëring een rol te laten spelen.^'
De privatiseringsoperatie met betrekking tot het Openluchtmuseum zou moeten kunnen slagen
nu Brinkman de Nationale Investeringsbank in principe heeft weten te winnen voor het idee bij
deze operatie een financieel risico te nemen. Ook de provincie Gelderland en de gemeente
Arnhem zouden het idee niet a priori van de hand wijzen.^^ Het voorbeeld van het
Openluchtmuseum benadert het dichtst de kerngedachte van de privatisering, namelijk de
overdracht van kapitaal en vermogen van de staat naar het particuliere ondernemerschap. De
beleidsdaad verwijst terzelfder tijd naar bredere gedachten rond overheid-op-afstand,
zelfredzaamheid, burgerschap en spaarzaamheid^^, die zich allemaal ontwikkelen rondom het
begrip ‘privatisering’.
Begin 1987 moet de minister zich voor zijn doortastend optreden verantwoorden. Vooral het
buiten de Kamer om opereren steekt de kamerleden van alle politieke gezindten. Massaal
aanhankelijkheidsbetoon van de Nederlandse bevolking, blijkend uit plotseling spectaculair
oplopende bezoekcijfers, is voor de minister nog een andere reden om zijn privatiseringsplan
voorlopig te laten varen. Echter, als in oktober 1987 het Plan voor het kunstbeleid 1988-1992 naar
de Tweede Kamer wordt gestuurd, valt daarin toch weer te lezen dat de culturele instellingen te
veel leunen op de ‘immer continuïteit verschaffende overheid’ en dat het systeem van
budgetfinanciering^^ kan worden gezien als een ‘eerste stap op het pad naar privatisering’. Het is
niet alleen een budgettaire aangelegenheid volgens de bewindsman. Er zijn ook inhoudelijke
overwegingen voor herijking van de overheidstaak. Op de voorgrond staat daarbij het stimuleren
van de eigen verantwoordelijkheid van de burgers en de bevordering van het particulier
initiatief.
Een jaar later ligt de volgende pijl op de privatiseringsboog. Brinkman wil het hele
opdrachtenbeleid in de sector beeldende kunst privatiseren door het geld dat daarvoor
beschikbaar is (vooral het geld uit de percentageregeling) in een Nationatil Fonds te storten en
datumee de overheid op afstand te zetten. De haast waarmee dit plan is ontwikkeld en
gelanceerd, leidt tot een snibbige reactie van de Raad voor de Kunst, die zich gepasseerd voelt.
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De minister bindt in en het plan gaat in de ijskast. Een nog snellere actie, die daadwerkelijk
resultaat heeft, is de privatisering van het Spoorwegmuseum. Dat was al geprivatiseerd vóórdat
het parlement was ingelicht. Opnieuw protesteert de Kamer, maar Brinkman kan volstaan met
zich te verontschuldigen voor het zondigen tegen de informatieplicht. Voor het overige nemen
gedane zaken geen keer.
Naarmate de ‘periode-Brinkman’ naar haar einde loopt, lijkt de privatiseringslust aanmerkelijk
af te zwakken. In ieder geval wordt de term ten aanzien van het museumbestel angstvallig
vermeden. Gesproken wordt alleen nog van verzelfstandigfng. Mogelijke oorzaak kan zijn dat de
bestuurlijke trouvaille VM privatisering in de kunstpraktijk hier en daar iets te gretig weerklank
vond. Zo wilde de gemeente Hilversum uit haar kimstcoUectie een Mondriaan verkopen aan de
meestbiedende. Dat betekent in vrijwel alle gevallen een particuliere verzamelaar.^^ Paradoxaal
genoeg moest minister Brinkman eraan te pas komen om deze daad te verijdelen. Vervolgens
wilde Rudi Fuchs, directeur van het Haags Gemeentemuseum, enkele topstukken uit de
collectie van het museum te gelde maken om met de opbrengst nieuwe aankopen te kunnen
doen. Reacties vanuit de museumwereld bleven niet uit. Tijdens een bijeenkomst op de
Boekmanstichting verkocht H. van Os, aankomend directeur van het Rijksmuseum te
Amsterdam, Fuchs een uitbrander. Deze ‘adonis in de vergaderzaal’ had volgens Van Os meer
oog voor een personalistisch, modegevoelig aankoopbeleid dan voor het onzelfzuchtige idee van
museum als verzamelplaats voor openbaar kunstbezit. In de media werd gewaarschuwd voor het
afschrikken van schenkers: wie zou de overheid nog een schilderij in bewaring geven als dat
misschien een paar jaar later in de kluis van een kooplustige Japanner zou verdwijnen?
Als Brinkman vanwege zijn demissionaire status - per 3 mei 1989 - de beleidsontwikkelingen
moet stopzetten, blijkt de privatiseringsgedachte uit 1983 slechts mondjesmaat te zijn uitgevoerd.
De Hilversumse Mondriaan is veilig gesteld door aankoop van dit schilderij door het Stedelijk
Museum te Amsterdam, met steun van het particuliere Prins Bernhard Fonds. Het blijft
daardoor in principe voor het publiek toegankelijk. De gemeentelijke schouwburg De Hagen in
Almelo is - buiten toedoen van de minister - overgenomen door horeca-exploitant Van der Valk.
Er wordt een vriendenvereniging van het Openluchtmuseum opgericht die het beheer gaat
overnemen, hetgeen moet worden gekenschetst als een zachte privatiseringsvariant. Het
Spoorwegmuseum is na ontvangst van een afkoopsom van acht miljoen gulden op eigen benen
gaan staan. Ook het privatiseringsavontuur in het buitenlands cultureel beleid loopt ten einde.
Bij het verschijnen in 1987 van het rapport Cultuur zonder grenzen van de Wetenschappelijke
Raad voor het Regeringsbeleid heet het standpunt van het kabinet nog dat de overheid van de
invulling van dat beleid flink afstand moet nemen. Men wil liever festivals dan instituten, en dan
bij voorkeur gefinancierd met particulier geld, zoals de ambtelijke werkgroep in 1985 al
adviseerde. De private stichting Culturele Uitwisseling Verenigde Staten-Nederland, een
geesteskind van het ministerie, wordt na vier jaar gesubsidieerd te zijn geweest weer uit het
subsidieprogramma geschrapt. Als de stichting kort na de subsidiestop het tijdelijke met het
eeuwige verwisselt, gaan de ambtenaren zelf de transatlantische contacten onderhouden. Het
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feit dat Brinkman in Texas werd onthaald als minister van België zal het enthousiasme voor de
doelstellingen van de gesubsidieerde stichting ook wel hebben getemperd.
Al met al is voor wat de harde artistieke kern van het kunstbeleid betreft niets fundamenteels
veranderd: de voor de privatisering zo essentiële overdracht van vermogen van de overheid naar
de particuliere sector heeft niet plaatsgevonden.
Financiële ruimte
Het aspect van de kostenbeheersing, een van de belangrijkste doelstellingen van de
kabinetten-Lubbers I en II, vinden we terug in het kunstbeleid: nieuw moet uit oud worden
betaald; groei uit krimp.^® Het terugdringen van de open-eindregelingen bij subsidies op alle
terreinen (denk aan de WIR) treft met name de BKR. Kenmerkend voor die regeling was de
declaratievrijheid van de gemeenten. Zij konden de uitgaven die zij in het kader van de BKR
maakten, voor vijfennegentig procent van de rijksoverheid terugvorderen. Het rijk kon niet
anders dan passief afwachten hoe hoog de rekening van de BKR zou uitvallen. Bij de
spectaculaire toename van het BKR-gebruik kon interventie vanuit Den Haag niet uitblijven. Die
ging niet alleen gepaard met kostenbeheersing, maar ook met centralisatie: het vanaf 1986
functionerende Fonds voor de Beeldende Kunst, Vormgeving en Bouwkunst is een ‘gesloten’
reservoir dat geld uitgeeft zonder tussenkomst van gemeenten. Het fonds is uitsluitend
verantwoording schuldig aan het rijk. Bij de zogenaamde decentrale geldstroom ter bevordering
van de beeldende kunst is de rol van de gemeenten aanzienlijk verkleind en afhankelijk gemaakt
van de provincies, die het door WVC beschikbaar gestelde geld ofwel zelf gebruiken, of het naar
de gemeenten doorsluizen. Met de vier grote steden - die dicht bij het nationale kunstbeleid
staan - zijn aparte afspraken gemaakt.
In de zeven jaar van Brinkman heet de kunst relatief te zijn ontzien. Om een en ander in de juiste
projX>rties te zien: de kunstbegroting bedraagt bij benadering 350 miljoen gulden, ongeveer één
vijfhonderdste deel van de totale rijksbegroting. Ligthart ziet in het volume van de financiële
middelen, bestemd voor kunst, een neerwaartse trend die begint in 1977 en aanhoudt tot 1984.^^
Het eerste begrotingsjaar van Brinkman, 1983, is voorbereid door zijn voorganger, de
CDA-politicus H. de Boer. Deze was nog doende de bezuinigingen uit de Voorjaarsnota 1982
van het tweede kabinet-Van Agt in zijn begroting voor Cultuur te verwerken. Brinkman werd
geconfronteerd met een bezuinigingsopdracht ter grootte van 3,5 miljoen gulden. Die trof vooral
de sector toneel. Tegelijk lag er een regeringsverklaring die het ‘relatief ontzien’ van de kunst
inluidde. Het resultaat van deze met elkaar strijdige missiven was dat de bezuiniging voor het
jaar 1983 werd teruggebracht tot 1,85 miljoen. Alleen het toneelgezelschap Proloog en het
Amsterdams Volkstoneel legden het loodje. In 1984, het tweede volle kalenderjaar van
Brinkmans ministerschap, keert de stabiliteit in het uitgavenvolume terug. Vanaf dat moment
blijven de begrotingen - de overhevelingen niet inbegrepen - van jaar tot jaar redelijk stabiel tot
en met 1989. In de reeks van door minister Ruding (Financiën) verzorgde begrotingsjaren
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krimpt het budget voor cultuur niet, maar het groeit evenmin. Een advies van de Raad voor de
Kimst aan formateur Lubbers, bezig aan de voorbereiding van zijn tweede kabinet, om dertig
miljoen gulden structureel toe te voegen aan de kunstbegroting, wordt niet overgenomen. Voor
ongeveer hetzelfde bedrag (zevenentwintig miljoen) wordt in het in 1987 bij het parlement
ingediende kunstenplan aan verschuivingen en herschikkingen voorgesteld. Die verschuivingen
en herschikkingen zijn nodig om een halt toe te roepen aan de ‘historisch gegroeide
onevenwichtigheden in de verdeling van de budgetten over de verschillende sectoren van de
kunst’. Winnaars zijn film, letteren, dansgezelschappien, niet-orkestrale muziek en jeugdtheater;
verliezers zijn opera, de professionele symfonie-orkesten en de toneelgezelschappen. De sector
beeldende kunst valt weliswaar ten prooi aan een weinig ontziende bezuiniging van ongeveer
veertig miljoen, maar dat bedrag wordt onttrokken aan Sociale Zaken, niet aan WVC. Als we het
hebben over relatief ontziene cultuur dan betreft dat activiteiten die onder verantwoordelijkheid
van WVC vedlen. Niet alleen de Raad voor de Kunst, ook enkele parlementariërs vragen
Brinkman om een verruiming van de middelen voor kunst. Maar de minister wil daar niet aan.
Hij stelt zich in de Tweede Kamer op het standpunt dat meer geld voor de kunst er
‘maatschappelijk’ niet inzit, en herhaalt dat later in de Eerste Kamer. Als er sprake moet zijn van
verruiming van middelen, dan moet die door de ‘samenleving zelf worden opgebracht. Door
sponsors, en wellicht door de toegangskaartjes duurder te maken.
De prijs van het toegangskaartje wordt een cultuurpolitiek issue tijdens Brinkmans tweede
ambtstermijn. De minister had al vóór zijn herverkiezing vastgesteld dat ‘niet het inkomen, maar
het vermogen om cultuur te waarderen’ bepalend is voor daadwerkelijke cultuurdeelname.** In
de loop van zijn tweede ambtstermijn wordt hij gedwongen dat standpunt nader toe te lichten.
Die dwang vloeit voort uit een discussie in de Tweede Kamer over de toegangsprijzen,
aangezwengeld door de voorman van de WD, J. Voorhoeve. De discussie, gehouden op 8
oktober 1987, had voor de WD als inzet: maak de toegangskaartjes in de culturele sector
duurder en verzacht daarmee de voorgenomen bezuiniging op de gezinszorg. Voor de WD was
het zonneklaar dat kwediteit geenszins klassegebonden is en dat ook minder draagkrachtigen
voor een voorstelling van popzangeres Madonna grif honderd gulden neertellen. Het publiek is ongeacht de dikte van zijn portemonnaie - bereid voor culturele evenementen veel geld uit te
geven. De motie die tijdens het debat werd ingediend, kreeg alleen de steun van de indiener
(WD) en klein rechts: SGP, GPV en RPF.
Een jaar later blijkt Brinkman de kunst-als-melkkoegedachte niet te hebben overgenomen als hij
bij de opening van het nieuwe pand van de werkgevers in de podiumkunsten een standpunt
presenteert over toegangsprijzen voor podiumvoorstellingen. Dat standpunt wordt in de pers
samengevat als ‘de kaartjes worden duurder’, maar is in de oorspronkelijke versie aanzienlijk
genuanceerder.*^ In de voorstellen die het prijsbeleid moeten aanscherpen, klinkt niet zozeer
winstbejag of bezuiniging door, maar wel de angst voor een te grote subsidie- en dus
staatsafhankelijkheid van de kunstinstellingen. Op korte termijn kan de kunst vertrouwen op een
genereuze subsidiëring. Maar op langere termijn zal die subsidiëring ook verantwoord moeten
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zijn ‘jegens de samenleving’. Instellingen moeten bewijzen leveren vem hun maatschappelijk nut:
de samenleving moet er wat voor overhebben om naar de schouwburg te kuimen gaan, en dat
mag best blijken uit de prijs voor het toegangskaartje. In diezelfde geest kan de mening over
sponsoring van kunst worden gezien: Brinkmcm wil sponsorgeld niet in de plaats van subsidie
laten komen, maar ziet sponsoring als een teken dat een kunstinstelling door de particuliere
sector met welgevallen wordt gadegeslagen. Dat sponsors vooral brood aen in gearriveerde
topkunst acht de minister geen probleem. Hij zegt dienaangaande: ‘Gelet op de verhoudingen
zoals we die in ons land aantreffen, vind ik het (...) zonder meer toe te juichen wanneer sponsors
uitdrukking geven aan him besef van maatschappelijke verantwoordelijkheid door initiatieven op
het gebied van de kunst en de cultuur te steunen. En ook al loopt dat over de schijf van hun
corporate image, en ook al profiteren daar misschien in overwegende mate de meer gevestigde en
meer prestigieuze uitingen van (...). Immers, ook die meer prestigieuze culturele manifestaties
vervullen hun functie binnen de samenleving.’^*'
De particuliere bijdrage van kaartjeskopers en bedrijven verschaffen de overheid de legitimering
om de subsidiëring voort te zetten. Dit geldt in eerste instantie de grote, gevestigde
kunstinstellingen. Deze instellingen, die voor tachtig procent of meer afhankelijk zijn van
overheidssubsidies, moeten hun bestaansrecht vaker verdedigen met het argument van het
publiekscijfer. Beschikbamheid van kunst zonder meer legt te weinig gewicht in de schaal: de
kunstconsumenten moeten in voldoende mate van de zwaar gesteunde accommodaties gebruik
maken. Met tegendraadse kunst die moeite heeft publiek te trekken heeft de minister clementie.
Deze kunstvariant kan immers niet profiteren van het mechanisme vam waar geld zit komt geld bij.
Het politieke handwerk
Het optreden van Brinkman wordt door politiek commentator JJ. Lindner in De Volkskrant van
15 december 1989 bestempeld als intelligent, maar politiek af en toe flodderig. Herhaaldelijk
wordt de minister teruggefloten als hij met al te grote voortvarendheid beleidsveranderingen wil
doorvoeren. De belangstelling voor het formuleren van doelstellingen en uitgangspunten voor
het kunstbeleid is in de eerste ambtstermijn van Brinkman geringer dan de daadkracht die met
betrekking tot het reorganiseren van toneel- en orkestenbestel wordt ontwikkeld. Brinkmans
latere bewindsjaren worden meer gekenmerkt door discussie over grondslagen. Daarbij krijgt hij
het moeilijk met de leden van de vaste kamercommissie voor Welzijn en Cultuur, die hem vim
tijd tot tijd flink de oren wassen. En dat gaat dan niet alleen om ongelukkige uitspraken zoals die
met het woord ‘topkunst’, of de term ‘kunst als glijmiddel’. Dat laatste laat hij zich ontvallen ten
overstaan van de verzamelde ambassadeurs die een uiteenzetting over de economische betekenis
van kunst in het internationale verkeer voorgehouden krijgen. Ook niet om procedurele kwesties
zoals die rond het overhaast privatiseren van het Openluchtmuseum, door Nuis (D66) een
‘absurde misstap’ genoemd. Het gaat om de nota’s en notities die Brinkman tijdens zijn
ministerschap maakt en die de cultuurpolitieke koers ten opzichte van de kunsten, de musea, de
monumenten, de internationale culturele betrekkingen en de media moeten markeren.
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De Notitie cultuurbeleid en het Plan voor het kunstbeleid 1988-1992 zijn schrifturen die de
minister op verzoek van de Kamer maakt. Ze bereiken de parlementariërs in 1985 respectievelijk
1987. In beide gevallen wordt het resultaat te licht bevonden. In de Notitie cultuurbeleid neemt de
minister volgens de kamerleden nergens een standpunt in. De PPR noemt het stuk ‘zakelijk,
praktisch, beperkt en zonder visie’; het CDA sauveert zijn eigen minister door de notitie te
betitelen als ‘voorloper’ van een echte nota, de WD noemt het stuk inventariserend, met weinig
nieuwe ideeën en weinig visie en de woordvoerder van de PvdA, Niessen, typeert de notitie als
volgt: ‘Zelden nog zag men zo’n fraaie collectie open deuren tegelijk ingetrapt.’^'
Het Plan voor het kunstbeleid 1988-1992 is geen beter lot beschoren. De kunstspecialist van de
WD, Dijkstal, betitelt het als ‘mislukt plan’. Bijna alle andere fracties zijn van mening dat het
plan de randstad bevoordeelt en de provincies benadeelt. De PvdA en D66 willen af van de
budgettaire dwang en stellen voor extra geld voor kunst te voteren. Voorts is er op bijna alle
onderdelen kritiek, iets wat Brinkman steekt. Hij praat liever over de hoofdlijnen. Hij is
teleurgesteld in het feit dat de Kamer het vrijmaken van geld voor film en letteren door te
bezuinigen op symfonische muziek en toneel, waar kwaliteit en belangstelling teruglopen,
blijkbam niet aandurft: men neemt de gegroeide situatie voor lief.
Met andere nota’s van Brinkman is het al niet beter gesteld. De Nota museumbeleid die de
minister op 28 juni 1985 presenteert, wordt in de in het najaar volgende parlementaire
behandeling wederom gekarakteriseerd als visie- en inhoudloos. Vooral de criteria voor
subsidieverlening door het rijk moeten het ontgelden. De termen ‘hoge kwaliteit’ en ‘thema’s van
nationale reikwijdte’ worden te vaag gevonden. De notitie die Brinkman samen met
staatssecretaris Van Hekelen (Buitenlandse Zaken) en minister Deetman (Onderwijs en
Wetenschappen) maakt over internationale culturele betrekkingen, wordt tijdens een
uitgebreide commissievergadering in oktober 1985 door de PvdA getypeerd als een ‘flodderig,
nietszeggend verhaal’, door D66 als een ‘rommelige, onsystematische, ongecoördineerde, geen
hoofd- van bijzaken onderscheidende notitie’. Ook WD en CDA blijken niet onder de indruk
van het stuk.^^ Eenzelfde lot is een notitie over kunstzinnige vorming beschoren. Deze was
voorbereid door een in 1983 door Brinkman aangekondigde en in 1985 ingestelde
interdepartementale werkgroep. Onder de titel Notitie kunstvakken in het voortgezet onderwijs
komen staatssecretaris Ginjaar-Maas (Onderwijs en Wetenschappen) en Brinkman in 1988 met
voorstellen die door de parlementariërs stuk voor stuk worden weggemaaid. Dit vanwege het
gebrek aan financiële en inhoudelijke onderbouwing en vanwege een ‘als grievend ervaren
oppervlakkigheid’ (D66).
De oppositie tegen de cultuurnota’s is samen te vatten als een kritiek op gebrek aan visie.
Brinkman laat zich daardoor allerminst van de wijs brengen. De politieke behendigheid neemt
toe naarmate zijn ambtsjaren in getal klimmen. Illustratief daarvoor is de vasthoudendheid
waarmee voornemens worden uitgevoerd. In 1983 roept commissaris van de Koningin Wiegel
nog: Us Frysk Orkest moat bliuwe en wint hij de krachtmeting met Brinkman, die het ensemble in
het kader vzm de orkestenreorganisatie wil opheffen. In 1989 wordt het Frysk Orkest uiteindelijk
toch opgeofferd als onderdeel van een deal, die tussen Friesland en Groningen wordt gesloten
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rond enkele culturele en onderwijsinstituten. Een en ander krijgt zijn beslag onder toeziend oog
van de minister.
Een ander voorbeeld van vastberaden optreden ligt op het letterenterrein. Na jarenlang
touwtrekken tussen schrijvers en overheid voert Brinkman in 1985 zonder omhaal van woorden
het door letterkundigen fel begeerde systeem van leenvergoeding in.
Los van de mogelijke uitkomsten van het kunstpolitieke debat lijkt het formuleren en
bediscussiëren van doelstellingen voor het bestuurlijk handelen als onderdeel van de politieke
performance in betekenis af te nemen. Er zijn natuurlijk wel altijd doelstellingen paraat, maar die
worden minder expliciet uitgespeeld. De omslachtige notataal die PPR-minister Van Doorn in
het midden van de jaren zeventig bezigde, smeedde op scrupuleuze wijze algemene politieke
doelstellingen om in cultuurpolitieke programma-onderdelen. Spreiding van inkomen, kermis en
macht werden omgezet in democratisering van de beslissingsmacht over het gesubsidieerde
bestel, decentralisatie en reponalisering, cultuurspreiding en kunstzinnige vorming. Het is de
vraag of Van Doorn zich in zijn dagelijkse bezigheden voortdurend door deze imperatieven liet
leiden, maar ze boden wel een houvast voor parlementaire discussies: een kader waarbinnen de
prolitieke daden van alledag konden worden gemeten en beoordeeld.
De politieke uitgangspunten van de kabinetten-Lubbers I en II zijn veel praktischer. Terugdringen van het financieringstekort, overheid op afstand, meer markt, zelfredzaamheid van
burgers. Deze politieke credo’s krijgen van menigeen de kwalificatie ‘no-nonsense’ toegedicht.
Ze komen wel terug in het cultuurbeleid, maar niet met hun volle gewicht. Kunst wordt relatief
ontzien, niet alleen financieel, maar ook voor wat betreft de algemene politieke uitgangspunten.
De ‘oude’ cultuurpolitieke verworvenheden blijven aanwezig, komen als het ware naast de
‘nieuwe’ te staan. Brinkman - man van het midden, licht naar rechts overhellend - aarzelt; hij laat
de klassieke doelstellingen niet helemaal los, omhelst de nieuwe ook niet helemaal. De routine
die zijn bestuurlijke dadendrang kenmerkt, verlaat hem bij het presenteren en verdedigen van de
ambtelijk geformuleerde beleidsfilosofieën. De onzekerheid die hij op dat vlak tentoonspreidt,
wordt in het parlement afgestretft. Déér is, zoals gezegd, juist behoefte aan een
gedachtenwisseling die méér omvat dan het bespreken van actuele beleidsdaden en incidenten.
De minder succesvol verlopen parlementaire debatten kunnen ertoe hebben bijgedragen dat
Brinkman er meer en meer voor kiest nieuwe ideeën over kunstbeleid niet per brief naar de
Kamer te sturen, maar tijdens toespraken in musea of theaters in de openbaarheid te brengen.
Het lijkt erop alsof de minister van Cultuur via de media nieuwe denkbeelden ‘uitprobeert’,
waarover hij dan later, eds er al min of meer een publieke opinie is gevormd, in de Kamer
debatteert. Een verschil met de werkwijze van vroegere ministers die werkbezoeken aflegden bij
‘veldorganisaties’ om te horen welke denkbeelden onder de kunstenatu's en anderen leefden, om
vandaar uit vervolgens tot een standpunt of nota te komen.
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Kwaliteit en spreiding
Brinkmans cri de coeur over topkunst introduceert het kwaliteitsbeginsel in het kunstbeleid. Niet
dat kwaliteit daarvóór in het beleid geen rol speelde, maar het kwaliteitsaspect wordt nu
verheven tot de inzet van het kunstbeleid. Kwaliteit in relatie tot kunst is een moeilijk te
doorgronden criterium, vrijwel alleen toegankelijk voor het korps van ‘smaakspecialisten’,^
zoals museumdirecteuren, artistieke adviseurs, critici en kunstwetenschappers. En zelfs hun
adviezen zijn niet honderd procent waterdicht. Dat komt aan het licht als blijkt dat kunstenaars
die worden afgewezen voor een beroepskostenvergoeding op grond van ‘onvoldoende kwaliteit’,
wel al eerder zijn aangekocht door het rijk, op grond van een kwaliteitsbevorderende
subsidieregeling twee loketten verder.
Brinkman gaat de geschiedenis in als de man die een einde maakt aan de BKR. Uiteraard speelt
bezuiniging een rol in dit drama, maar de stap is altijd verdedigd met het argument dat de
overheid primair een op kwaliteitscriteria gegrondvest kunstbeleid moet voeren, geen
kunstenaarsbeleid.
Tegelijk met de ttfschaffmg van de BKR wordt een aankoopsubsidie ingevoerd. Mensen die
kunst op afbetaling kopen bij ‘erkende’ galeries, krijgen de rente die ze over nog te betalen
termijnbedragen moeten opbrengen van overheidswege vergoed. Het Fonds voor de Beeldende
Kunst, Vormgeving en Bouwkunst, dat wordt opgericht als vervanger van de BeeldendeKunstenaarsregeling, gebruikt als criterium voor subsidie voor beroepskostenvergoeding aan
beeldende kunstenaars ook de positie die de aanvrager op de markt inneemt: is het iemand die
af en toe wel eens wat verkoopt? Zo niet, dan wordt de kans op subsidie kleiner.
Uit diverse uitlatingen blijkt dat de minister bevreesd is voor een maatschappelijk isolement van
kunst, vooral hedendaagse kunst. In dat perspectief moet de spreuk ‘2k)ek in samenwerking uw
kracht, niet in isolement’ worden gezien, door Brinkman op 17 september 1984 geschreven op de
muur van de kantine van het nieuwe gebouw van het Landelijk Ondersteuningsinstituut
Kunstzinnige Vorming. Twee maanden later, tijdens een spreekbeurt ter gelegenheid van de
installatie van nieuwe leden voor de Raad voor de Kunst, geeft de minister de raad in
overweging naast producenten meer consumenten van kunst in zijn gelederen op te nemen. De
consument moet een grotere zeggenschap krijgen in de kwaliteitsbeoordeling. Als de
subsidieverdeling over toneelgroepen in 1987 aan de orde is, schrijft Brinkmtm dat in de
toneelsector sprake is van een versplintering van het aanbod en versnippering van talent,
waardoor het publiek het allemaal niet meer kan volgen en een tekort ontstaat aan kwaliteit die te
herkennen moet zijn?* Kwaliteit fungeert aldus als middel om het consumentenbeginsel meer in
het kunstbeleid tot gelding te brengen.
Ook de klassieker van de cultuurpolitiek, de cultuurspreiding, ondergaat een face-lift door
toediening van het huismiddel kwaliteit. Brinkmans partijgenoot Beinema, CDA-woordvoerder
voor de kunsten in de Tweede Kamer, waarschuwt voor het centripetale effect van het
kwaliteitsbeleid: alle kunst trekt naar de randstad. Hij staaft zijn bewering met de ministeriële
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frase dat Nederlanders die van kwalitatief hoogstaande opera willen genieten, worden
uitgenodigd plaats te nemen in een bus die hen naar Amsterdam vervoert.
Brinkman streeft ernaar het spreidingsbeleid te koppelen aan kwaliteitsbevordering. Hij doet
dat door ‘kwaliteit’ in de meervoudsvorm te zetten en te verdelen over ‘cultuurkringen’.
Cultuurkringen zijn bijvoorbeeld het Koninklijk Concertgebouworkest met zijn musici en
publiek, maar ook een amateurkoor met omringende belangstellenden. Culturele domeinen, die
zich voor elkaar moeten openstellen. De kern van Brinkmans spreidingsbeleid wordt aldus de
‘uitwisseling van cultuurkringen’. Kwaliteit is niet (meer) een enkelvoudig begrip, maar kan vele
gedaanten aannemen. Het algemene pluriformiteitsbeginsel in het maatschappelijke en culturele
leven wordt zo weerspiegeld in het uitgangspunt van pluriforme kwaliteit. Elke cultuurkring
heeft zijn eigen kwaliteitsbeginsel en streeft op zijn manier naar het hoogst haalbare. In een in
1988 gepubliceerde tekst verklaart hij zich nader; ‘Geslotenheid (is) wel zo ongeveer het grootste
gevaar (...) dat een sector van cultuur kan bedreigen, of het nu gaat om een deel van een
jeugdcultuur of een deel van een theatercultuur.’ Dus moet elke cultuursector voor zichzelf
‘streven naar een zo hoog mogelijke kwaliteit maar tegelijkertijd en op basis van dat eerste zijn
rol vervullen binnen en zijn verantwoordelijkheid waarmaken jegens de samenleving, onder meer
ook in de uitwisseling met andere culturele domeinen’.^
De laatste mogelijkheid die Brinkman ziet voor een vervlechting van kwaliteitsbevordering en
spreidingsbeleid is het stimuleren van de kwaliteit van de deelname', er moeten garanties komen
dat het publiek de kwaliteit van een voorstelling ten volle op zich laat inwerken. Kunstzinnige
vorming kan oppervlakkige waarneming terugdringen en kan de bevolking ook in artistiek
opzicht tot een hogere graad van zelfredzaamheid brengen. Tegelijkertijd moet het aanbod van
een dusdanig niveau zijn, dat investeringen in kunstzinnige vorming ten volle kunnen renderen.
Derhalve liever één kwalitatief hoogwaardig geproduceerde en geconsumeerde voorstelling in
de regio dan twee voorstellingen onder ongunstige voorwaarden. Overaanbod dient te worden
teruggedrongen: geconcentreerde spreiding.^
De beleidsmatige uitwerking van het kwaliteitsbegrip leidt tot verschillen in interpretatie. In
debatten met het parlement over kunstbeleid is telkens een accentverschil te bespeuren tussen
de woordvoerders, ook tussen CDA-parlementariër Beinema en CDA-minister Brinkman. De
eerste herinnert de minister telkens opnieuw aan de beginselen van spreiding en pluriformiteit.
En als het om kwaliteit tout court gaat, ziet Beinema eerder een verbinding met
kunstproducenten dan met kunstconsumenten, die Brinkman nu juist op het oog heeft. Als het
CDA meestemt met een motie van de PvdA, oppositiepartij tijdens het ministerschap van
Brinkman, wordt het breukvlak zichtbaar. De motie gaat over besteding van gelden ten behoeve
van wat kan worden betiteld als kunstenaarsbeleid. Tegen de zin van Brinkman in wordt de
motie aangenomen. Brinkman legt het kwaliteitsbegrip meer uit op een manier die de VVD zint.
Wanneer we spreken over een links-rechtsordening in de kunstpolitiek loopt de scheidslijn
midden door het CDA en scheidt de politici Brinkman en Beinema die zich rechts,
respectievelijk links van de breuklijn opstellen. Het zijn echter microscopische verschillen.
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Maatschappelijk draagvlak
Tijdens Brinkmans ambtsperiode groeit de belangstelling voor kunst onder het publiek
aanmerkelijk. Kunstuitleen en galeriebezoek tonen een stijgende lijn, de opera geniet een
ongekende belangstelling, toneel trekt wat minder liefhebbers, maar muziek en zeker dans
behouden hun publiek en weten het hier en daar zelfs te vergroten. Musea kunnen zich in een
toenemende populariteit verheugen. Deze collectieve aandacht is volgens ter zake kundige
auteurs slechts voor een fractie te danken aan inspanningen van de overheid, en moet meer
gezocht worden in marktontwikkelingen en demografische verschuivingen.^^ Te denken valt aan
een veranderde bevolkingssamenstelling naar leeftijd (vergrijzing), toegenomen vrije tijd en het
uitgaans- en ontmoetingsgedrag van alleenstaande stadsbewoners met een bovenmodaal
inkomen. Ook de hogere scholingsgraad zal een rol spelen. Alles bijeengenomen lijkt weinig
twijfel te bestaan over de sociale herkomst van het recent geworven kunstpubliek. Het is
afkomstig uit de almaar uitdijende burgerlijke middenklasse van white-collar employees, lopend
van hooggesalarieerden tot minvermogende, maar wel cultuuraanhankelijke studenten, die
mogelijk op hun toekomstige status vooruitlopen. Het spreidingsbegjnsel richt zich op het
maatschappelijk draagvlak, op de participatie als een rationele graadmeter voor steun van het
overheidsbeleid. Naarmate de maatschappelijke middengroepering groeit en haar aandeel in het
kunstpubliek evenredig toeneemt, in die mate wordt het maatschappelijk draagvlak bepaald
door de bewuste middenklassen. De aldaar heersende gewoonten en normen keren terug in het
kunstbestel en het kunstbeleid. ‘Hollands midden’ vult de concertzalen en beluistert bij voorkeur
het ijzeren repertoire. Voor het toneel breekt noodgedwongen een postexperimentele fase aan:
men acht de tijd aangebroken om te proberen het publiek weer achter de televisie weg te
krijgen. ‘Grensverlegging’, ‘exjjerimenteel’ en ‘taboedoorbrekend’ verdwijnen langzaam maar
zeker uit het vocabulaire van de beleidsmaker, van de kunstenaar.
De oriëntatie op de consument, op het draagvlak, op ‘de samenleving’ speelt mee bij de
weigering de schrijver Hugo Brandt Corstius de P.C. Hooftprijs uit te reiken. Over deze affaire
is uitvoerig geschreven door W. Oosterbaan Martinius.^ In de beslissing de uitspraak van de
jury naast zich neer te leggen resoneert het maatschappelijk draagvlak op welluidende wijze. Het
kabinet acht de literatuur van Brandt Corstius omstreden, omdat hij in zijn schrifturen het
kwetsen tot instrument heeft gemaakt. De artistieke toetsing wordt overruled door een
‘staatkxmdig-ethische toetsing’. Het kabinet doet voorkomen de mening van de Nederlandse
samenleving te hebben gepeild, als het zegt het kwetsen niet te willen bekronen. In de Kamer
verweert Brinkman zich met het argument dat de overheid niet maar alles goed hoeft te vinden.
Een argument dat met name de rechtse ‘gewetenspartijtjes’ in de Tweede Kamer aanspreekt. Zij
steunen de minister dan ook in zijn beslissing, naast VVD en CDA. De SGP’er Van der Vlies
spreekt duidelijke taal als hij zegt dat de overheid dient te waken over normen en waarden in de
samenleving. Dat is zijn mening bij de P.C. Hooftprijs, maar ook wanneer hij het heeft over de
positie van de Raad voor de Kunst. Uit oogpunt van die normen en waarden is het niet
verstandig om de adviezen van adviesraden maar blindelings op te volgen en subsidie te geven
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aan ‘rariteiten, zoeds het hondentoneel’, termen waarmee Vem der Vlies de toneelproduktie van
Wim T. Schippers typeert. De staatkundig-ethische toetsing valt hier echter in het voordeel van
Schippers’ herdershonden uit, waarmee ook de politieke grenzen van dit beoordelingsinstrument
zijn aangegeven. Toch blijft er iets hangen van de gebeurtenissen in de Stadsschouwburg onder
regie van Schippers. Het probleem van de verantwoordingsplicht blijkt Brinkman niet te kunnen
loslaten. In het blad Sponsoring zegt hij; ‘Het publiek moet in den brede het gevoel hebben dat
met het gemeenschapsgeld iets nuttigs wordt gedaan. De overheid mag niet het odium op zich
laden van: als het maar experimenteel is en er honden of bromfietsen gesubsidieerd op de
planken staan, dan is het goed. Het publiek moet het gevoel hebben dat aan zo’n experiment
vakmanschap ten grondslag ligt.’^ Twee jaar later ontvangt Hugo Brandt Corstius alsnog de
P.C. Hooftprijs uit handen van een particuliere stichting die door WVC wordt gesubsidieerd.
Door de prijs te ‘privatiseren’ drukt de last van de maatschappeUjke verantwoordelijkheid niet
meer op de schouders van de minister maar van de jury. Er klinkt vanuit de samenleving geen
noemenswaardig protest op.
Holland-promotion
Tijdens zijn ambtsperiode heeft Brinkman opmerkelijke resultaten geboekt. Hij reorganiseerde
het toneel- en orkestenbestel. Hij schafte de BKR af en bracht de stem van de consument in de
beeldende kunst meer tot klinken. Hij maakte een begin met de bestuurlijke reorganisatie van de
musea, een proces dat eerst privatisering, later verzelfstandiging werd genoemd. Hij voerde het
systeem van leenvergoeding in. Met veel bestuurlijke daadkracht wist hij aldus hervormingen
door te voeren die zijn voorgangers al noodzakelijk achtten, maar niet konden uitvoeren bij
gebrek aan politieke mogelijkheden en misschien ook wel politieke doortastendheid.
Het streven naar een rechtvaardige verdeling heeft de minister naar eigen zeggen geïnspireerd
bij het hervormen van het kimstbestel. Deze christen-democratische inspiratie zou hem
onderscheiden van zijn sociaal-democratische of liberale collega’s. Maar de discussie over een
rechtvaardiger verdeling van middelen over bijvoorbeeld orkestmusici aan de ene kant en
componisten of improviserende musici aan de andere was al eerder aangeslingerd door minister
Van Doorn (PPR) en Van der Louw (PvdA). Het bestaan van de BKR was al lang een
bestuurlijk anachronisme naar de smaak van de WD. Het christen-democratische
rechtvaardigheidsprincipe werd in dit geval het innigst omhelsd in de liberale hoek, terwijl het
CDA zelf en zeker de PvdA over de afschaffmg van de kunstenaarsregeling de grootste twijfels
ventileerden.
De algemene politieke uitgangspunten van de kabinetten-Lubbers I en II heeft Brinkman voor
een belangrijk deel gebruikt om het kunstbeleid bij te sturen. In plaats van een door de overheid
gedirigeerd beleid van cultuurspreiding wordt voor de distributie van cultuurgoed meer
geprofiteerd van het marktmechanisme, waardoor de cultuurspreiding ‘vanzelf gaat’.^
Bezuiniging op kunst is uitgebleven, maar wel is getracht de uitgaven beheersbaarder en/of
effectiever te maken. Tenslotte heeft Brinkman gepreludeerd op het thema ‘maatschappelijke
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respons’, door meer te letten op het gebruik van de culturele voorzieningen door de bevolking,
en daaratm mogelijke consequenties voor de subsidiëring te verbinden. De bestuurbaarheid vam
de kunstsector - in de zin van beheersing van kosten en evalueren van rendement - is tussen 1982
en 1989 aanzienlijk toegenomen.
In het parlementaire kunstdebat toont Brinkman zich minder behendig. Uitspraken over
privatisering en prijsverhogingen missen een cultuurpolitiek doordacht fundament. Overigens
hebben ze tot op heden geen of nauwelijks effect op het nationale kunstbeleid gehad.
Sociaal-politieke en macro-economische ontwikkelingen hebben wél effect op de omgang tussen
overheid en kunst. Zo moet de sterke centralisatie van het kunstbeleid en de ‘nationalisering’ van
het kwaliteitsbegrip gezien worden tegen de achtergrond van de politieke en economische
integratie van West-Europa en meer algemeen op internationaal niveau. De artistieke
ontwikkelingen in Nederland anticiperen al lange tijd op de economische integratie. Dit wordt
politiek bekrachtigd met steun aan internationale uitwisselingen bij festivals, culturele
hoofdsteden, in musea. Opvallend is dat naast WVC het ministerie van Economische Zaken
daar subsidie voor overheeft. Ook het kunstpubliek is mobieler geworden en speurt meer naar
‘topkunst’ in binnen- en buitenland dan naar overblijfselen van Drentse huisvlijt. De poging om
Jtm Modaal in het museum te krijgen lukt maar in beperkte mate, maar Jan Mondiaal loopt alle
musea in de Europese hoofdsteden en elders af. De Nederlandse kunstmanagers van
Amsterdam tot Enschede en van Groningen tot Maastricht volgen deze trend nauwgezet. En éls
op dit proces al politieke invloed wordt uitgeoefend, is dat meer ‘nationale politiek’ dan
partijpolitiek. De ideologisch gekleurde politieke alternatieven raken meer en meer ingesnoerd
in kunstenplannen en keren terug als ‘beleidsopties’. Politici bepalen de koers niet, ze mogen de
koers bijstellen. Partijpolitiek kan zich wellicht nog inzetten voor de regionale kunst, voor zover
die nog wezenlijk verschilt van de nationale. Het zal een achterhoedegevecht worden.
In de nationale en internationale politiek wordt cultuur als bepaler van het nationale imago
belangrijker. De Eurosocialist Mitterrand heeft dat goed begrepen: op 14 juli 1989 vond er een
alzijdig prestigieus cultureel spektakel plaats op de Champs-Élysées, waarmee alle
cultuurpolitieke tegenstellingen op verpletterende wijze werden geneutraliseerd. Ook in
Nederland zal de pr-functie van de nationtde cultuur aan gewicht winnen. Wellicht een nieuwe
‘legitimatie’ van het kunstbeleid in Nederland tds energiek lid van het Verenigd Europa. Hoe
meer economische en politieke integratie, des te meer behoefte aan cultureel vertoon en aan
kunst met ambassadeurskracht.
Minister Brinkman besteedde naar zijn zeggen hoogstens vijf procent aan de C van WVC.
Desondanks was hij wekelijks op de televisie, telkens aangekondigd als ‘minister van Cultuur’,
met weglating van de W en de V. En desondanks aanvaardde hij het aanbod om bij wijze van
afscheid van zeven jaar ministerschap op te treden als gastconservator bij een door hem
samengestelde tentoonstelling. In de bijbehorende catalogus schreef hij zelf teksten. Uit de
geregistreerde associaties rijst een beeld op van iemand die kunst niet in een politiek of

57

C. Smithuijsen

partij ideologisch kader wil plaatsen. Hij schrijft: ‘Even ben ik weggedroomd, kijkend naar een
schilderij. Op naar de volgende afspraak.’^^

Gedeelten van deze tekst verschenen eerder in:
- De Volkskrant, 23 maart 1990;
-Aanwinstenlijst, nr. 63, Boekmanstichting, februari 1989.

** Het artikel ‘Op natir de volgende afspraak. L.C Brinkman, minister van Cultuur 1982-1989’
van drs. C. Smithuijsen is eerder verschenen in de bundel Kunst, kroniek en parlement
(Amsterdam: Boekmanstichting, 1990). Sinds 1987 is Smithuijsen directeur van de
Boekmanstichting. Daarvoor was hij algemeen secretaris van de Amsterdamse Kunstraad en
beleidsmedewerker van de Federatie van Kunstenaarsverenigingen.
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televisie-interview dat het bedrijf de miljoen gulden die het had gestopt in de Van
Gogh-tentoonstellingen in Amsterdam en Otterlo (maart-juli 1990) door verhoogde omzet
ruimschoots zou gaan terugverdienen.
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22. Idem, p. 183.
23. Voor beschouwingen over de manier waarop onzekerheid in het smaakoordeel ten behoeve
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31. De complete tekst die hij schreef bij de schilderijen Zomers landschap van Gerrit Benner en
Emplacement te Piacenza, Italië van Kees van Bohemen luidt:
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me in hun BMW 728 1.600.000 km, dat is: 15 keer de aarde rond.
Het land bestuurd vanuit Rijswijk? Ik denk het niet. Maar toch is het autoraam niet alles. Wat
nu?
Landschapschilderkunst is reizen in de stoel; van vergezichten genieten in de geest. Na urenlang
vermoeiende reis kom ik aan op het spoorwegemplacement van Piacenza. Ik voel de warmte van
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gehouden in het Koninklijk Kabinet van Schilderijen Mauritshuis en de Rijksdienst Beeldende
Kunst te Den Haag. ‘Een kleine en persoonlijke keuze van de gastconservator mr.drs.
L.C. Brinkman uit de diverse aanwinsten die gedurende de laatste zeven jaar voor de
Rijkscollectie zijn verworven.’ ’s-Gravenhage: Mauritshuis/Rijksdienst Beeldende Kunst, 1989.
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van volksverheffing tot marktstrategie

A.M. Bevers

‘Vooral op die rare oerdrang, het volk tot de kunst te willen brengen, heb ik het in het geheel niet begrepen. Het komt
er in de praktijk op neer, dat de kunst naar het volk gebracht moet worden, want het volk verzet heus geen stap in de
richting van de kunst, om die te begrijpen.’
Gerard Reve, Brieven aan Simon C.

Op het apostelconcilie te Jeruzalem, het eerste pinksterfeest, werd de grondslag gelegd voor de
verkondiging van het evangelie aan alle volkeren. Nu, na bijna tweeduizend jaren zending, heeft
het christendom zich gevestigd als de grootste en meest verbreide wereldgodsdienst. Uit de
geschiedenis kennen we vele, ook niet-religieuze voorbeelden van geloofsijver en zendingsdrift;
zo ondernamen verlichte burgers sinds het einde van de achttiende eeuw pogingen om de lagere
klassen van het volk op een hoger peil van beschaving te brengen. Het instituut dat dit ideaal in
ons land belichaamde, de Maatschappij tot Nut van ’t Algemeen, bestaat nog, maar haar rol is
uitgespeeld nu de verzorgingsstaat taken als onderwijs en vorming vrijwel geheel voor zijn
rekening heeft genomen.
Thema van deze bijdrage is niet de spreiding van het geloof noch die van de beschaving en haar
praktische nut, maar de spreiding van kunst en cultuur zoals die vooral in de naoorlogse
cultuurpolitiek van de Nederlandse overheid tot beleidsdoel is verklaard en waarvan nu alom
wordt gezegd, dat zij is mislukt en als doelstelling verouderd. Nu kan niemand beweren, dat in
twee millennia geloofsverkondiging en twee centennia beschavingsarbeid geen resultaten zijn
geboekt; is het dan niet te vroeg al na enkele decennia de balans van de cultuurspreiding op te
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maken en vervolgens het faillissement ervan uit te spreken? En welke conclusies trekken
beleidsmakers uit de resultaten vem het gevoerde beleid? Nemen zij afstand van de idealen van
weleer? Is er sprake van een heroriëntatie?
Het eerste deel van dit opstel behandelt de geschiedenis van het cultuurspreidingsbeleid en
komt tot de conclusie dat het ideaal van volksverheffing ideaal is gebleven. Toen in het
naoorlogse beleid van de overheid de cultuurspreiding de volle aandacht kreeg, waren de
grenzen ervan in feite al lang bereikt: de middenklasse was al voor de cultuur gewonnen, de
arbeiders en laaggeschoolden - het volk waarop de inspanningen waren gericht - lieten het
afweten.
Het tweede deel beschrijft de cultuurspreiding die vanzelf gaat. Daarmee worden vormen van
cultuurspreiding bedoeld die zonder toedoen van beleid deel uitmaken van het maatschappelijk
verkeer. We zouden hiervoor ook de term spontane cultuurspreiding kunnen gebruiken. Door
de gestegen welvaart en pluriformiteit van het culturele aanbod is de publieksbelangstelling voor
kunst en cultuur sterk gegroeid. Naast een breed publiek ontstaan t£il van gespecialiseerde
publieksgroepen voor de vele vormen waarin de cultuur zich manifesteert. Deze ontwikkeling
laat zich beschrijven en analyseren met behulp van het begrip kunstwereld van de Amerikaanse
socioloog H.S. Becker.^ Dat wordt toegelicht in het derde deel, waarna we ons tot slot buigen
over de jongste formuleringen van de overheid over cultuurspreiding. Onze conclusie is dat de
overheid er op behoedzame wijze in is geslaagd het ideaal van cultuurspreiding een andere
inhoud te geven die samenvalt met het neutrale begrip publieksbereik.
Dit alles zou echter geen zin hebben als niet eerst de term cultuurspreiding nauwkeuriger wordt
bepaald.

Het ideaal van cultuurspreiding
Het begrip cultuurspreiding

De term cultuurspreiding kan cdlereerst betrekking hebben op alledaagse vormen waarin
mensen aan elkaar cultuur doorgeven, dat wil zeggen, alles wat te maken heeft met de
vormgeving van het bestaan: van omgangsvormen, taal en techniek tot religie, wetenschap en
kunst. Cultuuroverdracht en cultuurovername vinden op ontelbme manieren plaats, subtiel en
verborgen of openlijk en gestandaardiseerd, op grote en kleine schaal, kortstondig en langdurig,
bedoeld en onbedoeld. Geen statistisch onderzoek zal er ooit in slagen deze vormen van
cultuurspreiding en de dynamiek ervan volledig te registreren, ook niet op een deelgebied als de
kunsten. En al weten we veel over factoren als miUeu, opvoeding en genoten onderwijs, óf en in
welke mate mensen door kunstvormen worden geraakt, welke wegen en dwaalwegen zij
bewandelen in hun culturele ontwikkeling, dat alles blijft in hoge mate afhankelijk van iemands
p)ersoonlijkheid en levensloop.
Van deze algemene begripsaanduiding onderscheidt zich de specifieke beleidsterm
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cultuurspreiding, waarmee een doelbewust streven van de overheid wordt uitgedrukt, dat in de
geschiedenis van de cultuurpolitiek in twee varianten bekendheid heeft gekregen: de sociale en
de geografische cultuurspreiding. Onder de laatste wordt verstaan het streven van de overheid
naar een zo redelijk mogelijke verdeling van het culturele aanbod - podiumkunsten, musea,
beeldende kunst enzovoort - over het land, opdat althans afstand in geografische zin zoveel
mogelijk wordt uitgeschakeld als belemmering voor cultuurdeelname. Deze vorm van
cultuurspreiding, horizontale cultuurspreiding genoemd, blijft hier verder buiten beschouwing.
Dit principe is minder controversieel en bovendien afgeleid van het streven naar cultuurspreiding als zodanig. Het territoriale verdelingsvraagstuk is voorts van ondergeschikt belang,
omdat de afstanden in Nederland relatief gering zijn en er bovendien steeds meer mogelijkheden zijn om het aanbod van cultuur langs andere kanalen te spreiden dan via lokale
voorzieningen als schouwburg of concertzaal.
In de reeks van argumentaties die vanaf het begin van deze eeuw de overheidsbemoeienis met de
cultuur wilden rechtvaardigen, heeft de sociale cultuurspreidingsgedachte altijd zwaar
meegeteld. Hieronder wordt verstaan: ‘het deelachtig doen worden van cultuur aan
bevolkingsgroepen, die daarvan geheel of grotendeels verstoken blijven, omdat hun de
noodzakelijke financiële middelen daartoe ontbreken; hun de geestelijke middelen ontbreken;
hun levenspatroon hiervoor geen ruimte laat, dat wil zeggen de cultuur geen plaats inneemt in
het geheel van objecten, die de voorstellings- en gedragswereld van de groep vullen.’ Ik ontleen
deze definitie aan het artikel ‘De soeiale cultuurspreiding’ van H.M. in ’t Veld-Langeveld uit
1962.^ Dit uit de Verlichting stammende ideaal om de culturele armoede van de lagere
sociaal-economische klassen te bestrijden, berust op de gedachte dat een samenleving als geheel
beter af is en op een hoger plan van beschaving komt, cds zoveel mogelijk mensen deel hebben
aan kunst en cultuur.
Over het antwoord op de vraag wélke eultuur het verdient om verspreid te worden, laat de
geschiedenis geen twijfel bestaan. Steeds gaat het om vormen en produkten van kunst en cultuur
die deel uitmaken van de levensstijl van de hoogste klassen in de samenleving. Duidelijk komt
het hiërarchische karakter in het woordgebruik tot uitdrukking, want in plaats van sociale wordt
dikwijls van verticale cultuurspreiding gesproken. Steeds minder stemmen gaan op ten gunste
van dit ideaal en wie het onderwerp cultuurspreiding toch ter sprake brengt, beoogt doorgaans
een periode in de geschiedenis aan te duiden die achter ons ligt. Of men wil er iets anders mee
uitdrukken, 2»als we zullen zien; cultuurspreiding als term blijft dan gehandhaafd, maar krijgt
een ruimere betekenis: die van cultuurdeelname of publieksbereik zonder meer.
Korte terugblik op het ideaal van cultuurspreiding

Tal van vooraeningen in de verzorgingsstaat zijn ontstaan uit groepsbelangen die zich hebben
verbonden met denkbeelden die verwijzen naar het algemeen belang.^ Dit geldt in grote lijnen
ook voor de cultuurzorg door de overheid. Bij afwezigheid van een hofcultuur en de daarbij
horende traditie VM het mecenaat is de dominante cultuur in Nederland edtijd die van de
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burgerij geweest. Terwijl de hoofse, adellijke klasse zich afsloot van emdere sociale klassen en
aanspraak maakte op exclusiviteit, pretendeerde de burgerlijke cultuur juist algemene geldigheid
en om die reden voor iedereen nastrevenswaardig te zijn. In de overtuiging dat de eigen waarden
algemene waarden vertegenwoordigden, lag van meet af aan het motief opgesloten voor een
actieve verspreiding van de burgerlijke cultuur.** Niemand werd bij voorbaat uitgesloten,
integendeel, iedereen was uitgenodigd, doch weinigen bleken daaraan gehoor te geven.
Uit de historie van orkesten en musea in ons land - ontstaan in de periode 1880-1920 - komt het
volgende beeld naar voren. Het initiatief tot de oprichting van deze instellingen lag bij een kleine
groep van welgestelde burgers: bel2mghebbende kunstenaars, kunstminnaars, collectioneurs en
wetenschapp>ers. De initiatiefnemers zochten echter vrij snel steun bij de overheid, omdat zij zelf
niet in staat waren de financiële lasten voor behoud van de culturele voorzieningen ten volle te
dragen. Zij drongen aan op staatssteun bij een overheid die in culturele zaken niet op een
prestigieus verleden kon bogen. Door zich te beroepen op het nationaal belang en de plicht de
burgers op te voeden tot het genieten van schoonheid wisten deze cultuurdragers hun zaak
doorgaans met succes te bepleiten bij de overheidsdienaren, die veelal uit dezelfde kring
afkomstig waren en vaak ook zelf een rol in het particulier initiatief vervulden. Zo is de culturele
elitejzan de burgerij erin geslaagd de overheid te laten delen in de zorg voor cultuurbehoud en
cultuurspreiding.^
De geschiedenis van vóór de verzorgingsstaat kent vele burgerinitiatieven, waarin eigen en
algemeen belang samenvielen. Om het volk te laten delen ‘in de goede en schone dingen des
levens’, werden volksconcerten georganiseerd, musea voor publiek opengesteld, en bijvoorbeeld
speciale tentoonstellingen ingericht, die bezoekers het verschil tussen smaak en wansmaak
wilden bijbrengen. Dergelijke tentoonstellingen werden in de eerste decennia van deze eeuw
onder andere georganiseerd door bewegingen als Kunst aan het Volk en Kunst voorAllen^ Nog
in 1952 schreven smaakopvoeders bij de expositie Mens en huis in het Stedelijk Museum
begeleidende teksten als: ‘Wilt u weten of uw kamer op een juiste manier is ingericht, neem dan
een eenvoudig goed gebruiksvoorwerp en zet dit in uw vertrek, op verschillende plaatsen en kijk
of het past. Als voorbeeld hebben wij op de tentoonstelling genomen een literfles met melk. Zulk
een fles is een zeer goed voorbeeld van gezonde vormgeving, die zowel in de fabriek als in de
woning past, zowel op de melkwagen buiten als op de tafel binnen. Zet zo’n fles op uw eettafel
en kijk naar het servies, zet hem op uw boekenkast, op uw dressoir, naast uw radiotafel, enz. en
vergelijk; W2umeer de combinatie niet past dan is het in ieder geval de melkfles die goed is, krijgt
u de behoefte de fles weg te zetten dan neemt u de verkeerde oplossing, dan verzet u het goede
ding en laat u het verkeerde staan. Dat kunt u ook doen met een eenvoudige bak met appelen.’^
Uit het boekenbedrijf kennen we de initiatiefnemer Leo Simons, die fondsen wierf om
betaalbare goede lectuur voor het volk te brengen. In 1905 richtte hij de Maatschappij voor
Goede en Goedkope Lectuur op, later Wereldbibliotheek genoemd. Hij voerde een systeem in
van Abonnementen voor Arbeiders en stichtte in 1925 de Wereldbibliotheek Vereniging, die tot
1986 heeft voortbestaan. De tekst van zijn wervingsbrochure speelde in op de aantrekkingskracht
van de burgerlijke cultuur: ‘Waarom blijft de bekoring zoo groot om als lid toe te treden tot de
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W.B.-Vereeniging? Omdat men in een gezelschap treedt van lectuur-, kunst-, kennis- en
o
cultuurvrienden uit de ontwikkelde kringen van ons volk.’ Het zal niet verbazen, dat de
vriendenkring allerminst een arbeidersvereniging is geworden.
Ook voor Emanuel Querido, een socialist uit betere kring, gold het uitgeveu van boeken als een
vorm van idealistische arbeid. Door het goedkope pocketboek - in 1934 begon hij de
Salamander-reeks - wilde hij bijdragen aan de geestelijke verheffing van het proletariaat; de prijs
mocht in geen geval een belemmering zijn om literatuur te lezen.
Naast de positieve wil het volk te laten delen in het schone en het goede, vond de
cultuurspreidingsgedachte in het interbellum voedsel in haar verzet tegen de produkten van de
massacultuur, die gretig aftrek vonden onder het volk. Cultuurdragers beschouwden zich ook als
cultuurverdedigers, die een dam opwierpen tegen de smaakmisleiding door de cultuurindustrie.
Terecht is gewezen op het repressieve karakter van cultuurspreiding waar het de film-, lectuuren muziekprodukten van de vermaaksindustrie betrof; spreiding van en deelname aan deze
vormen van cultuur werden door censuur en verbodsbepalingen tegengegaan, door versterking
van de sociale controle en door de controle over de media.^
Een variant hierop waren de pogingen om een eigen cultuur te ontwikkelen in de socialistische
beweging met haar streven naar gemeenschapskunst. De oprichting van de Arbeiders Jeugd
Centrale in 1922 diende ertoe bij arbeiderskinderen met zang en dans, ceremonieel en toneel
gemeenschapszin en idealen aan te kweken als tegenwicht tegen de cultuur van het
geldploertendom, een kwalificatie uit de mond van Koos Vorrink. In dezelfde geest ijverde het
Instituut voor Arbeidersontwikkeling, opgericht in 1924.
Wat waren nu de resultaten van de cultuurspreidingsidealen van het eerste uur? De beschikbare
gegevens laten geen andere conclusie toe dan dat de activiteiten van de dames en heren
cultuurdragers, smaakopvoeders en kunstbrengers VM burgerlijke of socialistische huize bitter
weinig weerklank vonden onder het volk. Het publiek in museum en concertzaal bleef beperkt
tot de eigen kring. Initiatieven ten behoeve van kunst aan het volk sloegen niet aan. Hoewel
iedereen was uitgenodigd, voelde lang niet iedereen zich aangesproken, de arbeidersbevolking al
helemaal niet. In eigen kring echter groeide de belangstelling snel. Met recht kunnen de eerste
decennia van deze eeuw de bloeitijd van de cultuurspreiding worden genoemd, maar dan wel
met de kanttekening dat het succes voornamelijk tot de klasse van de burgerij beperkt bleef; men
preekte voor eigen parochie.^*^
Na 1945 neemt de overheid het initiatief over en wordt voor tal van kunstvormen afzonderlijk
een beleid geformuleerd, waarbij de publieksfunctie centraal komt te staan. Veel door de
overheid gesteunde voorzieningen en genomen maatregelen worden gerechtvaardigd met een
beroep op het spreidingsmotief. Doel blijft het volk, met name de arbeidersklasse, dichter tot
kunst en cultuur te brengen. Omdat het gratis of tegen geringe prijs aanbieden van
cultuurprodukten geen nieuw publiek trok, zocht men het in educatieve programma’s en vormen
die aansloten bij het levenspatroon van doelgroep>en; de kunst werd aan huis bezorgd, men trok
er de wijk mee in.
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Stond tot het einde van de jaren zestig cultuurspreiding nog in het teken van de vormende
waarde van schoonheid, het daaropvolgende decennium van de democratisering gaf nieuwe
brandstof aan het ideaal van de cultuurspreiding. Met het in 1965 opgerichte ministerie van
Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk - de proeftuin van de samenleving - voorop werd
een nieuw offensief ingezet ter bevordering van ieders welzijn, in het bijzonder dat van de
zwakke en achtergebleven groepen. Het cultuurbeleid zou zelfs het breekijzer moeten zijn voor
een verdere spreiding van kennis, macht en inkomen. De overheid zou kunstenaars en
samenleving weer trachten te integreren. Hierbij hoorde ook een andere visie op kunst. Allerlei
cultuuruitingen op straat, in clubhuizen, marge-theaters, kelders en studio’s vonden erkenning.
De grenzen vervaagden, de verscheidenheid nam toe, het publiek deelde zich op, splitste zich af
en de vorstelijk gesubsidieerde cultuurtempels zagen hun bezoekcijfers dalen, juist in een tijd
waarin het schouwburgpark in het land flink was uitgebreid.
Na 1945, in het tijdperk van de cultuurnota’s en de expansie van het kunstbeleid, werden de
grenzen van het publieksbereik echter niet verlegd: de zogenaamde achterstandsgroepen
toonden geen belangstelling. Wel nam de interesse voor tal van nieuwe vormen van theater,
muziek en beeldende kunst toe, maar ook deze verbreding bleef beperkt tot de reeds bereikte
groepen.
In voorzichtige, maar duidelijke bewoordingen wordt de laatste jaren in beleidskringen het
spreidingsideaal in de richting van de feiten bijgesteld; we lezen nog wel in officiële stukken dat
‘telkens zal moeten worden getracht de betrokkenheid van een zo breed mogelijk publiek te
bewerkstelligen’,^^ maar de overheid is gaan inzien dat kunst ‘voor brede lagen van de bevolking’
een ‘utopische wens’ is gebleven en dat zij er daarom beter aan doet aansluiting te zoeken ‘bij
het circuit, waarin reeds een bepaalde mate vcm belangstelling voor kunst bestaat.’^^ Of de
gedachten hierbij ook uitgingen naar initiatieven als dat van het Haags Gemeentemuseum om in
de Haagse Schilderswijk een museum over arbeiderscultuur op te richten, is twijfelachtig.Het
is bovendien de vraag of een dergelijk museum, als het er komt, publiek uit dit milieu zelf zal
trekken. Uit ervaring weten we immers, dat ook het werk van sociaal bewogen anti-/’art pour
/’ort-kunstenaars de meeste waardering krijgt van een cultureel geschoold publiek.
Buiten beschouwing zijn gebleven de media als instrument voor cultuurspreiding. Het lijdt geen
twijfel dat pers, radio, film, televisie en het groeiende assortiment van beeld- en geluidsdragers
de geografische cultuurspreiding enorm hebben bevorderd, maar niets wijst erop dat de sociale
cultuurspreiding langs deze weg succes heeft geboekt. In de eerste plaats beschouwen degenen
die deze media beheersen zichzelf niet (meer) als cultuuropvoeders en in de tweede plaats
zullen de massamedia zich uit economische noodzaak op een zeer omvangrijk publiek richten en
hun programma’s daarop afstemmen. Net als bij de overige voorzieningen en initiatieven geldt
ook hier: zo er al sprake is van cultuurspreiding, dan betreft dat een uitbreiding van het pubhek
in de breedte en niet een toename van de publieksinteresse uit nog niet bereikte groepen.
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Balans van de sociale cultuurspreiding
Een ziekenhuis is voor zieken, een gevangenis voor gestraften, maar bibliotheek en
muziektheater zijn voor iedereen. Van deze tilgemene overheidsvoorzieningen wordt in ongelijke
mate gebruik gemaakt.*'* Zo blijken algemene welzijnsvoorzieningen vooral aan de hogere en
middenklasse ten goede te komen. Voor categoricile voorzieningen, afgestemd op bijzondere
groepen, zoals ouderen of gehandicapten, geldt hetzelfde: hiervan profiteren het meest de
topdogs van de underdogs zoals de verzorgingssociologie de mensen etiketteert die voorheen
cliënt en gebruiker werden genoemd.
Onderzoek wijst telkens weer uit dat, alle kortingen, faciliteiten en drempelverlagende
maatregelen ten spijt, de cultuurdeelname van mensen uit lagere klassen niet toeneemt en dat
kunstsubsidies het meest terechtkomen bij huishoudens met een bovenmodaal inkomen.*^
Auteurs verschillen dan ook niet van mening over de resultaten van het cultuurspreidingsbeleid
en de algemeen gedeelde conclusie, hier in de woorden van Jan Kassies samengevat, is deze:
‘Het kunstbeleid bereikt die groepen, wier oriëntaties in dat beleid passen. Dat zijn de
waarde-oriëntaties van de burgerlijke klasse, die de structuur en de ontwikkeling van het
kunstleven bepalen. De poging om die oriëntaties te spreiden onder bredere groepen van de
bevolking is grotendeels mislukt.’*^ Dit citaat uit 1983 heeft vooral betrekking op het na de
oorlog geïntensiveerde cultuurspreidingsbeleid, maar in 1962 concludeerde In ’t Veld-Langeveld
reeds dat de grenzen van de sociale cultuurspreiding - met en zonder beleid - in feite al direct na
de Eerste Wereldoorlog waren bereikt; de burgerij bleek voor de cultuur gewonnen, de
arbeiders waren dat niet en zouden ook niet door de cultuur worden aangetrokkén.*^
De onderzoeksresultaten wijzen alle in dezelfde richting en over de conclusie is men het eens;
ook de verklaring voor het mislukken van de sociale cultuurspreiding is eensluidend. Gewezen
wordt op twee clusters van factoren. Ten eerste een reeks van interne factoren die betrekking
hebben op de eigenschappen van kunstvormen en kunstprodukten zelf: abstracte en
experimentele kunst is moeilijker toegankelijk en trekt een minder breed publiek dan figuratieve
en traditionele kunst. Cultuurspreiding wordt dus begrensd door de aard van de cultuur zelf,
door de moeilijkheidsgraad of complexiteit van de kunst.
Ganzeboom heeft de uitslagen van het vele pcirticipatie-onderzoek op een rijtje gezet en meldt
de volgende twee uitkomsten die verband houden met de intrinsieke aard van het culturele
aanbod: 1. opleiding heeft het sterkste effect op cultuurdeelname, en 2. hoe complexer de
cultuurvorm, des te germger is de sociale spreiding.
Een tweede verklaringsgrond wordt gezocht in een reeks van factoren die betrekking hebben op
de sociale werking en waardering van kunst en cultuur. De magere resultaten van het
cultuurspreidingsbeleid stroken met de cultuursociologische analyses van Elias en Bourdieu, die
het onderscheid in levensstijl en dus in smaakopinie en cultureel gedrag tussen mensen
verankerd zien in de structuur van de samenleving en haar geschiedenis over langere perioden.*^
Het ideaal om door overheidsbeleid de culturele smaak van de bovenste lagen van de
maatschappij over bredere lagen te spreiden, moet volgens hun inzicht wel teleurstellen, want dit
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beleid veronachtzaamt de sociale wetten van de distinctiedrang en de rol die vormen van
cultuuroverdracht en -overname daarin vervullen. Ik volsta hier met enkele aspecten van die
sociale wetten te vermelden, voor zover die voor ons onderwerp relevant zijn.
Op het eerste gezicht lijkt het cultuurspreidingsideaal in de pas te lopen met een centraal
mechanisme van het beschavingsproces, namelijk de spreiding van gedragscodes van de
bovenlaag naar de overige lagen van de samenleving. Goede smaak is zo’n code, die zijn status
en invloed ontleent aan de drager ervan en aan diens maatschappelijke positie. Zo blijkt de
middenklasse zich in kwesties van smaak te laten leiden door het oordeel en gedrag van hoger
geplaatsten. De culturele voorkeuren van de maatschappelijke bovenlaag vervullen een
voortrekkersrol; ze zijn wegwijzers voor de smaakvolgers. Maar voor de maatschappelijke
bovenlaag zelf is de cultuur niet een middel om hogerop te komen. De dragers van de goede
smaak willen demonstreren dat zij zich van anderen onderscheiden, en dit onderscheid bevestigt
het superieure karakter van hun sociale positie.
Mensen en groepen die elkaar afstoten en aantrekken, die zich van elkaar willen onderscheiden
en distantiëren of zich aan elkaar spiegelen, zorgen voor een cultuurspreiding die vanzelf gaat.
Dattfmee wil niets gezegd zijn over de aard en echtheid van het cultuurgenot. De sociale
dynjuniek rond de goede smaak kent bijverschijnselen en bijwerkingen als stand ophouden,
pronkzucht, conformisme en snobisme ‘tot in de n-de graad’.^*' Wat mensen mooi vinden valt
niet altijd samen met, maar is ook niet altijd gemakkelijk te onderscheiden van wat zij sociaal
mooi vinden. Die discrepantie komt

in de beste kringen voor, zo wil

de Britse

ex-Labour-minister van Cultuur, H. Jenkins, ons doen geloven met zijn uitspraak: ‘The Royal
Family makes token appearances at many points to demonstrate the universality of its own
tastes, but it really prefers horses.’^^
Cultuurspreiding geschiedt grotendeels vanzelf en speelt zich vooral af in het maatschappelijke
midden, waar de dynamiek van distinctie en referentie het grootst is. De lagere klassen staan
praktisch buiten dit spel of moeten er kunstmatig bij betrokken worden, maar dat lukt niet. ‘Het
is niet mogelijk de arbeider als bij toeval met de betreffende cultuuruitingen in aanraking te
brengen’, stelde In ’t Veld-Langeveld in 1962 vast.^^
Het succes van de eerste cultuurspreidingsgolf bleef niet toevallig tot de middenklassen beperkt.
Bovendien was dit succes niet zozeer te danken aan de inspanningen van cultuurspreiders en
beleidsmakers zelf, maar toe te schrijven aan het meestijgen met de opwaartse beweging van de
sociale klimmers die zich de levensstijl, het culturele gedrag en de goede smaak van de
bovenklaisse eigen maakten. Voor een deel werpt de distinctiedrang vanboven af telkens weer
nieuwe barrières op, door de voorkeuren te verschuiven naar vormen en gebieden waarin
anderen nog niet zijn ingewijd. Dit maakt dat de cultuurspreiding ook onder de middengroepen
nooit ophoudt. De conclusie is duidelijk. De cultuur van de elite heeft men niet onder het volk
kunnen spreiden en eveimiin heeft men het volk van de produkten van de massacultuur kunnen
afhouden. De strijd is op twee fronten verloren. Het was vanaf het begin niet gemakkelijk hier
succes te boeken, want de wetten vem het sociale leven zijn nu eenmaal sterker dan de formules
V2U1 het beleid. De cultuurspreiding die vanzelf gaat is doorslaggevend voor de mogelijkheden
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van het cultuurspreidingsbeleid en alleen een beleid dat er op aansluit kan succesvol zijn.
Da2U'om is de cultuurspreiding het meest geslaagd onder de middenklasse en een mislukking
geworden voor zover ze op de lagere klassen was gericht. Nu de grenzen van wat sociaal
mogelijk is, zijn erkend, is het geloof in de sociale cultuurspreiding vrijwel verdwenen. Met
kwalificaties als achterhaalde cultuurpolitiek en hardnekkige illusie nemen we afscheid van het
idee van volksverheffing, maar nog niet van het begrip ‘cultuurspreiding’.^^ In het hierna
volgende zullen we zien dat het spreidingsmotief van inhoud gaat veranderen.

Cultuurspreiding die vanzelf gaat
De gespreide cultuur
Sinds de burgerlijke klasse de leiding van de wereldlijke en geestelijke aristocratie heeft
overgenomen, is de ontwikkeling van de sociale en culturele bewegingen versneld. In landen
waar ten gevolge van het moderniseringsproces welvaart voor velen heerst, is het aantal mensen
dat in de landbouw en industrie werkzaam is, afgenomen en is het aantal mensen dat elkaar
tegen betaling een dienst bewijst in de groeisector van welzijn, kunst en cultuur gestegen. ‘Groei’
is voor de wereld van de cultuur zelfs een te zwakke aanduiding, zijn want volgens auteurs als A.
Toffler is sinds het einde van de jaren veertig in Amerika sprake van een cultuurexplosie. Als
voorbeeld gaf hij in zijn boek The Culture Consumers (1964) de stijging van het aantal
symfonieorkesten van achthonderd in 1950 naar 1250 in 1964. Voorts wees hij op een groeiende
belangstelling voor kunst bij een miljoenenpubliek. Hij schreef die massale cultuurspreiding voor
een groot deel toe aan de activiteiten van de vijfhonderd universiteiten in de Verenigde Staten,
die als culturele ondernemers optraden. Ruim tien jaar later maakte Daniël Bell in The Cultural
Contradictions of Capitalism (1976) de balans op van die cultuurexplosie. De oorzaken ervan
liggen volgens hem niet alleen in de gestegen welvaart en veranderende consumptiepatronen
- meer geld, vrije tijd en onderwijs -, maar vooral in de dominantie van de culturele factor in de
welvaartsmaatschappijen. Daarmee doelde hij op de klassegrenzen doorbrekende levensstijl van
talloze groepen en groepjes, variërend van exclusief en klein tot breed en massaal. Die
levensstijl, sterk subjectivistisch getint, hedonistisch en gericht op consumptie, heeft niet alleen
de grenzen tussen informele, populaire vormen van cultuur en de heersende kunsttradities doen
vervagen, maar ook een eind gemaakt aan de hegemonie van de gevestigde kunstopinies. Voor
beide tendensen heeft W. Oosterbaan Martinius in een studie over het kunstbeleid in Nederland
de termen ‘stijlverscheidenheid’ en ‘smaakonzekerheid’ gebruikt, en met behulp van dit
begrippenpaar aangetoond welke veranderingen zijn opgetreden in de sociale vormen waarin
kunst wordt geproduceerd en gewaardeerd.^
Of het nu komt door meer cultuur of door meer erkenning van cultuur, vaststaat dat de wereld
van kunst en cultuur is uitgedijd en meer omvat dan het door de overheid erkende en gesteunde
aanbod. Onderzoek heeft aangetoond dat slechts een kwart van het totale aanbod aan muziek.
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opera, operette, ballet en dans door structureel gesubsidieerde gezelschappen wordt verzorgd,
terwijl driekwart van het aanbod afkomstig is van groepen, groepjes en personen die buiten de
subsidies vallen.^
De cultuurexplosie is ook af te lezen uit de grote belangstelling voor opleidingen in het
kunstvakonderwijs en het groeiend aantal kunstenaars ten gevolge van de democratisering van
genius, waardoor de concurrentie en noodzaak tot professionalisering sterk zijn toegenomen.^
Omdat de directe relaties tussen kunstenaars en publiek meer en meer zijn vervangen door
anonieme marktverhoudingen, breidde het aantal bemiddelende instanties zich enorm uit.
Zonder musea, podia en media is cultuur niet te spreiden, maar evenmin zonder de tussenkomst
van smaakspecialisten en kunstdeskundigen, critici, journalisten en commentatoren aan wier
oordeel het publiek zich kan spiegelen en door wie het continu wordt geïnformeerd.
Door de grens- en normvervaging inzake kunst en cultuur nam de behoefte aan duidelijkheid toe
en in het cultuurdebat heeft in dit verband de tweedeling in hoge cultuur en massacultuur veel
aandacht gekregen: tegenover de kunst van hoge kwaliteit met een kunstpubliek van relatief
geringe omvang staan de produkten van de cultuurindustrie opgetast ten behoeve van een massa
consumenten. Maar die tweedeling, hoe aantrekkelijk ook in haar eenvoud, is niet het enige
beeld dat de werkelijkheid te zien geeft. Op afstand ziet ze er zo uit, maar van dichtbij bekeken
toont diezelfde werkelijkheid zich anders. Tot het kunstpubliek behoren mensen die dikwijls ook
de afnemers zijn van produkten van de cultuurindustrie. Mag iemand die alleen boeken leest,
maar zich nimmer onder het theaterpubliek mengt - een gewoonte die hij met vele boekenlezers
deelt - tot het kunstpubliek worden gerekend? Mensen zijn niet gemakkelijk in te delen, want
hun cultureel gedrag is heterogeen en hun voorkeuren lopen door elkaar heen; er zijn
monomane muziekliefhebbers en culturele omnivoren; op filmgebied kan men een kenner zijn,
op ander terrein een leek. ‘Als iedereen zo frekwent naar de schouwburg ging als ik, kon die
bedrijfstak meteen worden gesloten’, zo bekent de in de economie van de cultuur
geïnteresseerde econoom Pen^^, en de aansporing van Karei van het Reve, ‘Neem een
museumjaarkaart - dan kom je tenminste nog eens in een museum’ lijkt ook een beetje aan
zichzelf gericht te zijn.^ Of neem Richard Wagner, die in zijn correspondentie berichtte: ‘Ich
bin immer noch der Vandale, der seit einem Jahresaufenthalt in Paris nicht dtizu gekommen ist,
das Louvre zu besuchen.’ Voor schilderijen kon hij geen belangstelling opbrengen: ‘(...) mich will
das nie einmal berühren.’^^ Waarmee gezegd wil zijn dat de smaakvoorkeuren binnen één
persoon ver uiteen kunnen liggen, dat de betrokkenheid van mensen bij vormen van kunst en
cultuur vele graden van intensiteit kent en dat de tweedeling op individueel niveau een ander
beeld te zien geeft, bijvoorbeeld dat van de computerprogrammeur, die in een barokensemble
speelt, die een Alistair McLean op zijn nachtkastje heeft liggen, die niks om beeldende kunst
geeft, maar wél alle Woody Allen-films heeft gezien.
Binnen het culturele domein zelf is er echter al langere tijd een tweedeling waarneembaar: aan
de ene kant is er de tendens tot kleinschaligheid, waarbij het gaat om afsplitsingen van
traditionele vormen van het culturele leven, om experimenteerders en vernieuwers, maar ook om
nieuwe groepsvorming van specialisten binnen het bestaande patroon en om nieuwkomers die
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erkenning en aansluiting zoeken. De toeschouwer die dit overziet, krijgt het beeld voor ogen van
een veelheid van min of meer zelfsttmdige kunstvormen, waarin groepen vain specialisten,
gevorderden of beginners werkzaam zijn, die worden gekenmerkt door eigen distributiekanalen
en doorgaans een beperkt, maar goed geïnformeerd en gemotiveerd eigen publiek bereiken.
Aan de andere kant is er een tendens tot schaalvergroting merkbaar bij de grote
kunstinstellingen, uitgeverijen, musea, organisaties van festivals, beurzen, tentoonstellingen en
manifestaties, die met de programmering van hun aanbod op een breed en amorf publiek
mikken.
Cultuurspreiding door verbreding van het kunstpubliek
Over een lange periode bezien zijn de produkten van kunst en cultuur binnen het bereik van veel
meer mensen gekomen. In het midden gelaten of mensen er ook beter van zijn geworden - de
achterliggende en volgens menigeen achterhaalde veronderstelling van het cultuurspreidingsbeleid -, kwantitatief is de publieksbelangstelling gegroeid. Er heeft zich in de loop der tijd een
massapubliek gevormd dat wil lezen, luisteren en kijken naar kunst. Toegegeven, de meeste
mensen zijn er niet van bezeten of worden er zelfs niet door aangeraakt, maar ze willen erbij
horen. Want ‘zo ongevoelig als de gemiddelde burger voor de kunst is, zo gevoelig is hij voor het
verwijt, dat hij geen kunst kan genieten’, schreef Menno ter Braak in zijn Carnaval der burgers
(1934).“
Deze groei is hoofdzakelijk cultuurspreiding in de breedte, resultaat van een verbeterde
levensstandaard. En zoals er een zekere nivellering is opgetreden in het consumptiepatroon van
velen door de aanschaf van welvaartsprodukten, zo is er voor een groot aantal cultuurprodukten
ook internationaal een uniformering van consumentengedrag ontstaan: we horen, zien en lezen
wereldwijd dezelfde geluiden, beelden en ideeën.
Nu is de toestroom van het kunstpubliek niet zo massaal dat het orkest kan concurreren met de
discokelder of de museumvitrine met de winkeletalage. Winkelen is de favoriete vrijetijdsbesteding van grote massa’s mensen. Maar door de massale cultuurspreiding zijn er ook
culturele trekpleisters ontstaan voor grote aantallen bezoekers. Voortdurend meldt de pers
nieuwe recordaantallen. Zo kwamen in mei 1983 in één maand vijftigduizend bezoekers naar het
Stedelijk Museum in Amsterdam om de exjxjsitie van Willem de Kooning te zien; of een
tentoonstelling wordt wegens overweldigende belangstelling verlengd zoals in 1986 in hetzelfde
museum gebeurde met de expwsitie Oskar Schlemmer, die in korte tijd meer dan
zeventigduizende bezoekers trok. Men vraagt zich af, wie van hen kende tevoren de kunstenaar
Schlemmer? Het Centre Pompidou en het nieuwe museum van de negentiende eeuw, Musée
d’Orsay, krijgen samen per dag meer dan vijfendertigduizend bezoekers over hun drempel, ruim
twaalf miljoen per jaar. Die groeiende interesse voor cultuur in het algemeen en de beeldende
kunst in het bijzonder bij een breder publiek wordt door sommige auteurs, onder wie de reeds
genoemde Daniël Bell, in verband gebracht met de behoefte aan compensatie voor de
verdwenen troost, verlichting en betovering die de religie eens verschafte.
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Welke dieperliggende motieven van individuele en collectieve aard hier ook in het geding zijn, te
constateren valt dat het publiek in groten getale op bepaalde kunstmanifestaties afkomt, of het
nu om brave kunst uit het ijzeren repertoire gaat of om provocerende kunst van een avantgarde.
Zeker is dat de toeloop van een breed publiek gestimuleerd en gestuurd wordt door
professionele activiteiten van cultuurmanagers, die door middel van publiciteitscampagnes het
publieksbereik vergroten en daartoe ook worden gedwongen door financiële eisen. ‘Publiek
komt niet op kwaliteit af. Publiek komt op publiek af, je moet zorgen dat je lawaai maakt’,
beweerde de hoofdconservator van het Amsterdamse gemeentearchief en bedenker van de
succesvolle Monet in //o//and-tentoonstelling in het VM Gogh-museum.^^ Of en in hoeverre de
eerste twee beweringen juist zijn is de vraag, maar zijn laatste stelling zal geen
public-relationsdeskimdige bestrijden.
Door de massale cultuurspreiding zullen op het grote publiek afgestemde produktie-,
distributie- en consumptiepatronen die we kennen uit de praktijk van de vrijetijdsindustrie, ook
gewoon worden in het domein van de cultuur. Het internationale kunsttoerisme zorgt nu al voor
overvolle steden en dwingt het stadsbestuur van Venetië tot invoering van pasjes en het voeren
van een ontmoedigingsbeleid.^^ Een groeiend asmtal mensen dat werkzaam is als producent en
distributeur schept cultuur niet voor zichzelf, maar volgens planning en op bestelling voor die
anderen en het is niet gemakkelijk uit te maken of de groei in de bedrijfstak cultuur het eigen
groepsbelang dient of de cultuurhonger van de consumenten. Deze ontwikkeling zal zich
vermoedelijk doorzetten, te meer daar de cultuurmanagers in opmars zijn, nu nog bijgeschoold,
maar straks met diploma’s van de universiteit op zak. Er zullen sterkere banden worden
aangeknoopt met marketing- en reclamebureaus, toeristenorganisaties, sponsors en media om
publiek te zoeken, vast te houden en te vergroten.
Het wekt geen verbazing dat deze ontwikkeling in kunstkringen op kritiek stuit. Een
museumvertegenwoordiger rangschikte de publiekstrekker Het goud der Thraciërs onder ‘de tros
van het museumwezen.’^^ En R. Fuchs, directeur van het Haags Gemeentemuseum en ooit de
organisator van de grootschalige, prestigieuze Documenta te Kassei, vroeg zich onlangs,
sprekend over museumbezoek, af ‘wat de massa er in godsnaam te zoeken heeft.’ De bezoeker
die voor kunst naar het museum komt, zo voegde hij eraan toe, wil het liefst alleen zijn: ‘Zodra
iemand naast je komt staan, is dat een verschrikkelijke storing - zo pijnlijk en onverdraaglijk als
wanneer iememd over je schouder meeleest in de krant.’^ Een dergelijke uitspraak past in de
reeks van symptomen die erop duiden hoezeer in het civilisatieproces de pijnlijkheidsdrempels
opschuiven. Maar blijkbaar heeft het publiek dat de kunst pas ontdekt, nog geen last van
storende ervaringen bij massaal kunstgenot. Een deel van het publiek zal echter om a£m massale
cultuurspreiding te ontsnappen op zoek gaan nactf nieuwe wegen of voortaan gewoon
thuisblijven, daar immers steeds meer cultuur ook thuis valt te genieten; een alternatief voor het
kunstpubliek dat het grootschalige schuwt, bieden de kunstvormen die zich minder groot
voordoen.
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Cultuurspreiding en differentiatie bij bet kunstpubliek

Naast een ontwikkeling in de richting van publieksverbreding biedt het domein van de cultuur
pen rijk geschakeerd beeld van kleinschalige produktie- en distributievormen. Ze komen bij alle
kunstvormen voor; het gaat bijvoorbeeld om kunstenaars die sterk op de professie zijn
georiënteerd en die collega’s tot hun belangrijkste publiek rekenen: ‘Wij schrijven muziek voor
een ongelooflijk klein groepje, daar kun je niet omheen. Op het moment dat je gaat denken aan
grote groepen, zul je ook met die groepen rekening moeten houden. Dat hoeven wij niet te doen
en daarom juist schrijven wij onze muziek zoals we haar schrijven’, aldus de componist K. de
Vries in een interview met vier componisten van hedendaagse muziek in De Tijd van 13 juni
1986.
Vooral in de hedendaagse beeldende kunst en kunstmuziek leidt deze sterk naar binnen gerichte
beroepsoriëntatie tot een scheiding tussen specialisten en leken. Edgar Degas doelde reeds op
het belang van de beroepsoriëntatie voor de ontwikkeling van de schilderkunst, toen hij op de
vraag waar men schilderen leert als antwoord gaf: Au musée. En Arnold Gehlen vroeg zich eens
af waarom op scholen nog tekenonderwijs werd gegeven, gelet op de fundamentele
veranderingen en specialisering in de beeldende kunst, ‘denn der Dilettant hat in dieser Kunst
nichts mehr zu suchen.’^
Niet alleen voor moderne kunstvormen, ook op het gebied van de traditionele kunst draagt
professionalisering bij aan het ontstaan van min of meer gesloten cirkels van deskundigheid. Dat
sluit publiek niet uit, maar bevordert ook aan die kant een opsplitsing naar voorkeuren en
verschillen in mate vem betrokkenheid. Over specialisering gesproken, alleen ai de muziekwereld
in Nederland, zo is uitgerekend op basis van alle onderverdelingen naar instrument,
muzieksoort, spelniveau en opleiding, telt met haar vijftien opleidingen en zestig verschillende
hoofdvakken en studierichtingen 540 deelmarkten die voor elkaar in hoge mate gesloten zijn.^
Met dit gesloten karakter wordt niet iets lokaals bedoeld; er zijn weliswaar talloze kleinschalige
vormen van kunstbeoefening die zich uitsluitend op lokaal niveau manifesteren, maar in hun
kunst zijn beoefenaars met elkaeu verbonden op wereldschaal, want kunst is een handelsprodukt
geworden met kosmopiolitische trekken.
Een sprekend voorbeeld van dit gesloten en tegelijk internationaal gerichte karakter van
gespecialiseerde kunstvormen biedt de wereld van de moderne kunstmuziek. Over de
activiteiten in het Amsterdamse centrum voor hedendaagse muziek informeerde muziekcriticus
Ernst Vermeulen zijn krantelezers eens als volgt: ‘Na eerder het componeren in Uslmd in kaart
te hebben gebracht begon de Usbreker in Amsterdam woensdagavond met een serie van vijf
concerten om licht te brengen in de situatie in Finland. Suvisoitto Huilulle ja heinasirkoille, zo
luidde de titel van een van de aardigste stukken op het eerste concert. (Zomerklanken voorfluit
en krekels) (...) en het tekent onze gebrekkige kennis van de Finse muziek dat Essa-Pekka
Salonen wel een naam als dirigent heeft (...), maar als componist nauwelijks een aha-Erlebnis
oproept.’ Dit centrum telde in het hele seizoen 1985 iets meer dan vijfduizend bezoekers.
Cultuurspreidingsactiviteiten ten behoeve van deze specialistische kunstvormen zijn vooral
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gericht op informatie- verschaffing aan een kleine kring van professionele musici, serieus
geïnteresseerde leken en toegewijde amateurs. Ton Hartsuiker, promotor van hedendaagse
muziek, houdt al jaren lezingen en radiopresentaties voor een uitermate stabiel aantal van
vijftigduizend luisteraars. Zijn ervaring is dat er een enorme behoefte bestaat aan communicatie
over moderne muziek, een wereld die in artistieke en sociologische zin bijna hermetisch gesloten
is. Misschien dat bij een deel van het publiek de gedachte leeft ‘eerst kennen en dan genieten’,
maar over die volgorde heeft Simon Vestdijk al eens zijn twijfels uitgesproken.^
Professionalisering en specialisatie maken het bemiddelaars niet gemakkelijk. Daarbij komt dat
publicisten, commentatoren en critici doorgaans dichter bij de kunstenaars dan bij het publiek
staan. Nu zou men kunnen zeggen dat iedere professie iets van een samenzwering tegen leken
heeft, maar er zijn graduele verschillen. Op de ontoegankelijkheid van veel commentaarliteratuur in de beeldende kunst is vaak gewezen; gespecialiseerde informatie dreigt soms eerder
een blokkade op te werpen dan dat zij het geïnteresseerde publiek nader tot de kunst brengt. Op
dit verschijnsel doelde ook Kees Fens, toen hij opmerkte dat specialisatie in de letterkunde de
lezer monddood maakt; ‘Literatuur raakt opgesloten in de literatuur erover’
Kleinschalige kunstvormen variëren in mate van toegankelijkheid, professionaliteit en publieksbereik; kenmerkend is de gespecialiseerde aard van het aanbod dat niet een doorsnee-publiek
aanspreekt, maar een kring van geïnteresseerden. De cultuurspreiding die hierbij past is er een
op maat, en staat ver af vtm het ideaal van volksverheffing.

Van cultuurspreiding naar publieksbereik
Het begrip ‘kunstwereld’

Als een idee is ingeburgerd en vast onderdeel van beleid is geworden, dreigt het te
verzelfstandigen en te verstarren tot iets waar men moeilijk onderuit komt, als men dat zou
willen. In tegenstelling tot landen waarin de verhouding tussen kunst en staat anders - minder - is
geregeld, heeft in de vaderlandse cultuurpolitiek het spreidingsideaal altijd een aparte plaats
ingenomen en het cultuurdebat bepaald.
In het voorafgaande is de nadruk gelegd op de cultuurspreiding ten gevolge van veranderingen
in de samenlevingsstructuur die de verschillen in cultureel gedrag tussen de sociale klassen
hebben doen afnemen. Enerzijds heeft dit geleid tot een uitbreiding van de interesse van het
publiek voor kunst en cultuur en tot grootschalige praktijken in het domein van de cultuur;
tegelijkertijd zorgde deze ontwikkeling voor het ontstaan van tal van uiteenlopende kunstvormen
en voor een opsplitsing van de culturele voorkeuren van het publiek. Het oorspronkelijke idee
van de sociale cultuurspreiding past niet bij dit actuele beeld van de sociaal-culturele
werkelijkheid. Cultuurspreiding en publieksbereik kunnen niet los worden gezien vzm de
maatschapp>elijke context waarin vormen van kunst en cultuur ontstaan, zich handhaven en
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ontwikkelen, of veranderen.
Voor deze vormen heeft de Amerikaanse socioloog H.S. Becker de term kunstwereld
geïntroduceerd in zijn in 1982 verschenen boek^lrt Worlds. Zijn benadering biedt een kader voor
de bestudering VM de relatie tussen kunst en publiek. Beckers belangstelling gaat uit naar de
maatschappelijke processen waardoor kunst tot stcmd komt, kunstvormen zich handhaven en
veranderen. Hij richt daarbij zijn aandacht op alle betrokkenen wier activiteiten in een stelsel
van regels en gewoonten op elkaar zijn afgestemd ten behoeve van de produktie, distributie en
receptie van kunstwerken. Tot het netwerk behoren scheppende en uitvoerende kunstenaars,
werknemers in culturele organisaties, technici, bemiddelaars, critici, publiek, opleidings- en
trainingsinstituten,

private

en publieke geldverschaffers,

overheidsregels

en wettelijke

bepalingen enzovoort. Een kunstwereld bestuderen houdt in het opsporen, in kaart brengen en
analyseren van veranderingen van de relevante structuurkemnerken en afhankelijkheidsrelaties
van het sociale netwerk van een concrete kunstvorm.
Becker definieert het begrip kunstwereld als volgt: ‘Art-worlds consist of all the people whose
activities £u-e necessary to the production of the characteristic works which that world and
perhaps other as well, define as art. Members of art-worlds coordinate the activities by which
work is produced by referring to a body of conventional imderstandings embodied in common
practice and in frequently used artefacts.’ Of in verkorte versie: een kunstwereld is ‘an
established network of cooperative links among p2u'ticipants.’‘*® Zo’n netwerk kan een uitgebreid
en complex aantal activiteiten omvatten van veel mensen zoals bij film en opera - kunstvormen
met een grote arbeidsdeling

of kleinschalig zijn, bijvoorbeeld een fotoclub of kleine uitgeverij.

Een centrale rol in elke kunstwereld spelen de conventies, de afspraken en normen over wat
kunst is en wat niet, wat tot de eigen soort kunst hoort en welke daarbuiten valt, wie kunstenaar
is en wie niet.
Succes van kunstvormen, aldus Becker, is voor een belangrijk deel afhankelijk van de vraag of de
betrokkenen erin slagen een aantal organisatorische overwinningen te boeken: het mobiliseren
van steun van andere kunstenaars, het opzetten van een distributiesysteem en het instemming
verwerven van het publiek. Verandering en vernieuwing in de kunst betekenen ook altijd
verandering in de organisatie van kunst, dat wil zeggen, in het netwerk van produktie, distributie
en receptie van kunst.
Becker gaat in zijn definitie van kunstwereld terecht uit van de activiteiten van de kunstenaar(s),
maar ook al kiest hij de produktiekant als vertrekpunt, zijn benaderingswijze is integraal, dus
ook gericht op alle activiteiten ten behoeve van de distributie alsmede het publieksbereik en het
oordeel van het publiek over kunst.
Het zijn deze twee kenmerken - de kunstenaar of het kunstaanbod als uitgangspunt en de
integrale aandacht voor de keten produktie-distributie-publieksbereik - waardoor het begrip
kunstwereld dienstig is voor een herbezinning op het thema cultuurspreiding. Door het
publieksbereik te zien als deel van een kunstwereld wordt meer aansluiting gezocht bij de
cultuurspreiding die vanzelf gaat, en wordt dit streven losgemaakt uit zijn beperkte positie
bitmen het kader van het overheidsbeleid. De benadering die Becker met het begrip kunstwereld
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voorstaat, is overigens reeds op een aantal punten terug te vinden in recente nota’s en brieven
over het cultuurbeleid. Ook onderzoeksopdrachten van de overheid naar de samenhang tussen
produktie, distributie en publieksbelangstelling voor elk van de te onderscheiden kunstvormen
wijzen in die richting.
Van cultuurspreiding naar publieksbereik

Op de vraag waarin het cultuurbeleid is geslaagd, luidt het antwoord: in de handhaving van
culturele voorzieningen en het culturele aanbod nadat het particulier initiatief niet meer in staat
was de lasten ervan te dragen. Dat was, zo bleek, al spoedig het geval en daarom moest de
overheid te hulp schieten. Dat is zo gebleven tot op de dag van vandaag: ‘Ik reken het tot mijn
eerste taaik een bloeiend kunstleven waarin kunst en kunstenaar zich kunnen ontwikkelen, in
stand te houden en te bevorderen’, memoreerde de minister van Cultuur in zijn toelichting op de
begroting van 1984. Natuurlijk, toen de overheid het initiatief eenmaal had overgenomen,
ontwikkelde zich een kunstbeleid, stapelden de voornemens zich op, vergezeld van wisselende
rechtvaardigingsgronden zoals het beroep op schoonheid, welzijn of kwaliteit.^^ Bij al die
wisseling van stemmen en thema’s kon men toch steeds het grondmotief van de
spreidingsgedachte herkennen, de cantusfirmus van het cultuurbeleid; maar die klinkt de laatste
jaren anders, meer in overeenstemming met de praktijk van de hedendaagse kunstwereld. Het
probleem is niet meer de sociale cultuurspreiding in algemene zin, maar de publieke
belangstelling voor de diverse kunstvormen afzonderlijk, die onder de overheidszorg vallen: ‘een
voorziening, een aktiviteit (is) in beginsel gehouden aan de opgave om de belangstelling van het
publiek te wekken die overeenkomt met zijn aard en de schaal van presentatie (...)’ en ‘er (is)
alle reden voor bepaalde sectoren om actiever te zijn op het gebied van publieksbenadering (...).’
In deze passages uit de brief over het cultuurbeleid van de minister van Welzijn,
Volksgezondheid en Cultuur op 15 mei 1985 gezonden aan de Tweede Kamer, is misschien nog
weinig merkbaar van een nieuwe oriëntatie, maar dat verandert in het vervolg van dezelfde tekst.
Want als na actieve publiekswerving zou blijken dat het publiek wegblijft, terwijl het gebodene
kwalitatief Vcm hoog niveau is, dan, zo redeneert de minister in markttermen, zou er wel eens
sprake kunnen zijn van een overaanbod: ‘Het is immers denkbaar, dat er, zelfs na een gedegen
selectie op kwaliteit, nog zoveel aanbod op een bepaald gebied overblijft dat vanuit een
publieksstandpunt gesproken moet worden van een teveel van het goede.’ We zien dat de
minister het spreidingscriterium wil aanpassen aan elke kunstvorm door de publieksfunctie te
beschouwen als onderdeel van het netwerk van produktie- en distributieactiviteiten.
Voor dit doel zullen bezoekersaantallen en kijkcijfers worden verzameld en niet om te bezien of
tot dan toe VM kunst verstoken groepen zijn bereikt. Niet zozeer wélk publiek, maar in welke
mate publiek wordt bereikt staat voortaan op ’s ministers agenda. Hij kondigt aan ernaar te
streven ‘dat er meer gegevens beschikbaar komen over de mate van publieke belangstelling,
gerelateerd aan de verschillende soorten atmbod, zodat in de toekomst scherpere noties
ontwikkeld kunnen worden ten atmzien van welke voorwaarden omtrent publieksbereik in
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redelijkheid aan bepaalde voorzieningen of initiatieven te stellen zijn.’'*^ Het zal overigens nog
een hele opgave zijn zo’n puntensysteem te ontwikkelen, laat staan er besluiten op te baseren.
Nieuw publiek voor de kunst denkt de minister te winnen langs de weg VEm de amateuristische
kunstbeoefening en de binnen- en buitenschoolse kunstzinnige vorming.
De term sociale cultuurspreiding - nog niet helemaal uit het beleidsvocabularium geschrapt wordt nu gereserveerd voor spreiding via de media. Het is echter al bekend dat culturele
programma’s niet beluisterd en bekeken (zullen) worden door die groepen mensen, waarop het
sociale cultuurspreidingsbeleid in oorsprong was gericht.^^ Dit beleid is van het cultuurpolitieke
toneel verdwenen samen met het ideaal om door middel van kunst naar een cultuurgemeenschap
te streven. Kunstbeleid is een voorzieningenbeleid geworden voor geprofessionaliseerde
kunstvormen met hun deelpublieken. Bij gelegenheid herinnert een spreker de overheid nog wel
eens aan haar culturele gemeenschapstaak, zoals de directeur van het Sociaal en Cultureel
Planbureau in een lezing in 1986.“*^ Het jongste advies over de cultuurwetgeving van dit instituut
noemt echter de spreidingsgedachte niet meer als algemeen beginsel van cultuurbeleid, tenzij de
opstellers van dit rapport dit uitgangspunt hebben verstopt onder de begrippen verscheidenheid
en expressievrijheid die samen met kwaliteit en afstandelijkheid tot de vier algemene beginselen
van dit beleid worden uitgeroepen.'*^
De accentverschuiving van cultuurspreiding naar publieksbereik in overheidsteksten loopt
parallel met de gang van zaken in de kunstwereld. Zowel uit noodzasik om in tijden van
overheidsbezuinigingen de eigen inkomsten te vergroten alsook vanwege de toegenomen
onderlinge concurrentie worden cultuurproducenten en -distributeurs gedwongen de markt te
betreden en meer aandacht te hebben voor hun publiek. De groei van het kunstaanbod door het
stijgende aantal kunstenaars en van de afzetmogelijkheden door de technologie moet wel tot
dalende bezoekcijfers leiden; het publiek groeit immers niet met het aanbod mee en mensen
beschikken maar over beperkte vrije tijd en zullen dus selectiever worden. Bovendien neemt de
concurrentie toe, omdat kunstenaars van nu het ook steeds moeten opnemen tegen kunstenaars
uit het verleden. De kunst kan niet op, hoevelen er hoe vaak ook van genieten.
Het aanbod wordt door telkens nieuwe initiatieven van kunstenaars en hun zaakwaarnemers in
tal van kunstvormen opgesplitst, en daarmee differentieert de belangstelling zich. Culturele
instellingen moeten daarom steeds vaker overgaan op aan de commercie ontleende
marktstrategieën. In ’t Veld-Langeveld wees al op deze ontwikkeling in het begin van de jaren
zestig en zag hierin een nieuwe fase van de cultuurspreiding. Er werd toen al geprobeerd het
publiek te vergroten door potentieel geïnteresseerde groepen met marketingtechnieken te
benaderen. Het lijkt erop dat deze tendens pas in de jaren tachtig is doorgebroken in de
cultwele wereld. ‘Onze hele organisatie wordt omgebouwd tot een uiterst marketing-gevoelig
apparaat. De aanpak wordt meer cliëntgericht’, aldus de directeur van het Vredenburg-complex
te Utrecht, Peter Smids. Hij voegt eraan toe: ‘Ons publiek is helemaal opgedeeld in segmenten,
we hebben wel vijftien deelpublieken (...). Als iemand naar de kassa loopt, vinden ze het daar
een sport om te raden waarvoor hij komt’."**
‘De ontwikkeling van een vraagbeleid met behulp van marketing’, zo zou men de
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cultuurspreiding nieuwe stijl kunnen typ>eren. Onderzoek op maat moet dan uitmaken wie
trouwe bezoekers zijn en welk publiek nooit komt. De laatste categorie wordt vervolgens
onderverdeeld in voor de kunst te winnen en voor de kunst verloren publiek. Met
marketingrapporten en ealculaties in de hand riehten culturele managers zich tot financiers bij
de overheid en het bedrijfsleven. De interesse voor het publiek komt niet voort uit de wens naar
sociale cultuurspreiding, maar uit de noodzaak om voor geldschieters een eigen publieksbereik
te profileren; vooral voor sponsors die uit de publieksgegevens kunnen opmaken of de bezoekers
aan een manifestatie voor hun bedrijf een interessante doelgroep vormen. Het is daarom niet
verrassend, dat het aantal publieksonderzoeken de laatste jaren gelijk op stijgt met de in ons
land laat op gang gekomen belangstelling voor kunstsponsoring.'*^ Zo is het idee van
eultuurspreiding langzaam maar zeker opgegaan in het ruimere begrip cultuurparticipatie of
publieke belangstelling zonder meer. Het zaalbezettingspercentage telt en niet de sociale
samenstelling van het publiek in de zaal. Cultuurspreiding is gereduceerd tot publieksbereik en
het bezoekersaanted wordt gebruikt als maatstaf op basis waarvan de samenhang tussen
produktie, distributie en deelname wordt beoordeeld.'**
Niet het mislukken van de sociale cultuurspreiding dwingt de overheid tot herbezinning op de
publieksfunctie, want dat was sinds jaar en dag bekend, maar de feiten rond het publieksbereik,
in het bijzonder de daling van de bezoekcijfers in delen van de gesubsidieerde kunstwereld, met
name bij culturele films, toneel en orkesten.
Overigens mogen de dalende bezoekcijfers bij de gesubsidieerde kunstvormen niet als bewijs
worden gezien voor de mislukking van het sociale cultuurspreidingsbeleid. Die terugloop - niet
over de hele linie en bij podiumkunsten sterker dan bij musea - vindt immers plaats bij het
cultureel geïnteresseerde deel van het publiek, dat blijkbaar minder frequent gebruik wenst te
maken van het gesubsidieerde kunstaanbod. Over de continuïteit van eultuurdeelname op
individueel niveau zijn maar weinig gegevens uit onderzoek beschikbaar. Hoewel we door het
Centraal Bureau voor de Statistiek en het Sociaal en Cultureel Planbureau goed geïnformeerd
zijn over globale ontwikkelingen in de cultuurdeelname van de Nederlandse bevolking, weten we
weinig over het culturele gedrag van mensen in de loop van hun leven. Toch is het van belang dit
aspect te betrekken bij de beoordeling van de resultaten van de cultuurspreiding. Ten gevolge
van de opwaartse sociale mobiliteit kan het culturele gedragspatroon van groepen mensen die
niet met kunst en cultuur zijn grootgebracht, veranderen. Eind jaren vijftig was acht procent van
de studenten in het wetenschappelijk onderwijs afkomstig uit lagere milieus en dertig jaar later is
dat zestien procent. Men kan zeggen dat de doorstroming traag verloopt, maar ontwikkeling zit
er in ieder geval in.'*® Voorts is uit onderzoek gebleken, dat de intergenerationale
beroepsmobiliteit in Nederland in de periode 1970-1985 is gestegen (vóór die tijd wellicht ook,
maar daarover zijn geen gegevens bekend). Dit hoeft niet te betekenen dat alle sociale stijgen
ook in kunst en cultuur geïnteresseerd raken, maar enig effect zal deze intergenerationele
sociale stijging op het eultmele gedrag van mensen zeker hebben.^ In de literatuur wordt er
zelfs op gewezen, dat de culturele vorming en bevordering van cultuurdeelname de meeste kans
van slagen hebben als aansluiting wordt gezocht bij het referentiekader van mensen, waarbij
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vooral sociale klimmers worden genoemd.^^
Cultuurspreiding als gevolg van sociale stijging is echter bovenal het resultaat van de
cultuurspreiding die vanzelf gaat en in tweede instantie van het cultuurspreidingsbeleid voor
zover het dat klimmen vergemakkelijkt.
De meeste mensen stellen het zonder kunst. Het doel van de overheid om hen te laten delen in
het culturele leven is niet bereikt. De sociale cultuurspreiding had hatir grenzen al bereikt nog
voordat het beleid in deze was geformuleerd. Initiatieven om kunst onder het volk te brengen
bleven steken in goede bedoelingen. Er is dus niet te vroeg geroepen dat het cultuurspreidingsbeleid is mislukt. Maar we spreken dan alleen over sociale cultuurspreiding in strikte
zin, over de poging van de overheid om van kunst verstoken groepen aan de onderkant van de
samenleving voor de kunst te winnen.
Cultuurbeleid, zo heeft de geschiedenis geleerd, is er in de eerste plaats om vormen van kunst en
cultuur te behouden en te bevorderen. De verbreding of versmalling, de stijging of daling van de
publieksbelangstelling is in hoofdzaak een kwestie van cultuurspreiding die vanzelf gaat; de
dynamiek daarvan komt vooral tot uiting in de vormen van cultuuroverdracht en cultuurovername die horen bij het streven van mensen naar distinctie en identificatie. Voor zover de
overheid met haar spreidingsbeleid op deze processen inspeelt, zal dit beleid resultaten boeken.
Op het moment dat door de ontwikkelingen in de kunstwereld zelf - de tendens tot
grootschaligheid én de opsplitsing in tal van kleinschalige kunstvormen - de overheid wordt
gedwongen haar beleid af te stemmen op de samenhang tussen produktie, distributie en
publieksbereik in de afzonderlijke kunstvormen, verandert het spreidingsmotief van inhoud en
valt het vrijwel samen met bevordering vem cultuurdeelname zonder meer.

*• ‘Cultuurspreiding en publieksbereik. Vem volksverheffing tot marktstrategie’ van prof.dr.
A.M. Bevers is afkomstig uit de bundel In ons diaconale tand: opstellen over cultuurspreiding.
Van 1979 tot 1986 was Bevers stafmedewerker bij het directoraat-generaal Culturele Zaken van
het ministerie van WVC. Daarna was hij werkzaam als universitair hoofddocent bij de vakgroep
Cultuurwetenschappen van de Katholieke Universiteit Brabant. Thans is Bevers hoogleraar
Kunst- en cultuurwetenschappen aan de Erasmus Universiteit te Rotterdam.
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Inleiding
‘Als iets op kunst gaat lijken krijg ik grote behoefte aan vernietiging. Kunst is als een bord:
verboden in te rijden. Kunst dient voor stimuleringsfondsen, subsidieregelingen; een kunstenaar
slaapt, zit te wenen in zijn boudoir.’ Aldus componist, pianist en jazzmusicus Misha Mengelberg
in een interview ter gelegenheid van de uitreiking aan hem van de Bird Award op 15 juli 1989 op
het North Sea Jazz Festival.^ Ondanks de kranige taal van deze ‘dadaïst pur sang’ wordt dat
verbodsbord in Nederland op grote schaal genegeerd. En Mengelberg zelf heeft zich, ondanks
zijn pose van ongrijpbaarheid en ongebondenheid, regelmatig ingelaten met die kunst voor
stimuleringsfondsen en subsidieregelingen. Hij was betrokken bij de Stichting Jazz en
Geïmproviseerde Muziek in Nederland (SJIN) en de Bond voor Improviserende Musici (BIM)
en nam zitting in adviescommissies van bijvoorbeeld het Fonds voor de Scheppende Toonkunst
dat hem ook zelf in staat stelde te componeren.^
Het tamelijk willekeurige voorbeeld van Misha Mengelberg tekent de nauwe verbondenheid
tussen kunstenaars en overheid. Er heeft zich in Nederland een omvangrijk netwerk van
voorzieningen gevormd op het gebied van de kunsten dat in een aantal opzichten uniek is in de
wereld; ook de uitvoeringspraktijk van de jazz en geïmproviseerde muziek is daar een voorbeeld
van.
Een van de (belangrijkste) kenmerken van dat omvangrijke netwerk van voorzieningen is de
manier waarop deskundigen uit de kunstwereld - voor een belangrijk deel kunstenaars zelf -
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betrokken zijn bij de beleidsvoorbereiding en toewijzing van subsidiegelden op het gebied van
kunst en cultuur. Er worden weinig beslissingen in Nederland over kunst en cultuur genomen
zonder dat een minmissie, van deskundigen uit het veld daarover een advies heeft uitgebracht.
De invloed van kunstadviseurs heeft in Nederlemd globaal - los van de precieze juridische
structuur - op twee manieren gestalte gekregen. Er is een aantal raden voor kunst en cultuur
ontstaan, met een adviserende functie. In deze vorm zijn de politiek verantwoordelijke
bestuurders bij wet of verordening verplicht de raad om advies te vragen, maar blijft de
beslissingsbevoegdheid bij deze bestuurders. Op landelijk niveau fungeert op deze wijze de Raad
voor de Kunst, in Amsterdam, op gemeentelijk niveau dc Amsterdamse Kunstraad.
Daarnaast is een stelsel van door de overheid gefinancierde fondsen ontstaan, voornamelijk op
het gebied van de scheppende kunsten. Zo bestaat er bijvoorbeeld een Fonds voor de
Scheppende Toonkunst dat componisten van ‘serieuze’ muziek in staat stelt te componeren. Hier
is de beslissingsbevoegdheid voor het toekennen van subsidies uit een jaarlijks budget
gedelegeerd aan een fondsbestuur, dat zich op zijn beurt weer laat adviseren door ter zake
deskundigen. De verantwoordelijkheid blijft bij de politiek, maar de toetsing vindt achteraf
plaats en heeft betrekking op het beleid zotds dat door het fondsbestuur gevoerd is en niet op
individuele gevallen.
Wie begin jaren negentig de balans opmaakt, zal concluderen dat kunstenaars en andere
professionals uit de kunstwereld zich door middel van adviesraden en fondsen een belangrijke
rol hebben verworven in het kunstbeleid, met name waar het beslissingen betreft over concrete
kunstuitingen: de aankoop van een schilderij, de subsidiëring van een theaterproduktie of de
opdracht aan een componist. Daarbij valt op dat de politiek verantwoordelijken zeer
terughoudend opereren waar het om dit soort beslissingen gaat.
Het oordeel van de overheid

Vanwaar die terughoudendheid? Waarom bestaat er in Nederland geen groots en meeslepend
mecenaat, waarmee de hoogste bestuurders van het land hun persoonlijke stempel drukken op
het kunstleven om daarmee goede sier te kunnen maken? Het tegendeel is eerder het geval.
Wemneer politici in een uitzonderlijk geval wel hun persoonlijke stempel op de kunst proberen
te drukken - als de formele structuur hen daartoe al in staat stelt - dan ontstaat meestal grote
beroering. Zoals in 1984 toen het kabinet-Lubbers II weigerde om de P.C. Hooftprijs aan Hugo
Brandt Corstius toe te kennen.
Het is hier niet de plaats om uitgebreid in te gaan op de historische en sociologische oorzaken
van de terughoudendheid van de overheden in Nederland aangaande de kunsten.^ In dit verband
wordt vaak gewezen op afwezigheid van een lange traditie van hofcultuur zoals in Frankrijk en
het burgerlijke karakter van de Nederlandse samenleving. Genoemd wordt ook de invloed van
het protestantisme, waarmee een zekere onverschilligheid, zo niet vijandigheid jegens de
kunsten zou zijn verklaard. Verder is de relatieve autonomie van kunstenaars in verband te
brengen met de opkomst van de verzorgingsstaat en de kunstenaars die zich, net als andere
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professies, een door de overheid erkende en beschermde positie hebben verworven. Van belang
is tenslotte ook de veranderde functie van de kunst en het uiterlijk vertoon voor de moderne
bestuurlijke elites.
Maar naast deze sociaal-historische oorzaken, moet ook gewezen worden op de ingrijpende
ontwikkelingen die zich in de kunstbeoefening zelf vanaf het einde van de negentiende eeuw
hebben voltrokken. Vele modernismen deden hun intrede. In de muziek werd door componisten
het tonale systeem als een beperking ervaren, en ontstonden andere muzikale talen. In de
beeldende kunsten ontstond de abstractie in vele varianten. De min of meer vaste standaarden
en criteria in de kunsten die zich in de loop V2m eeuwen hadden ontwikkeld, verloren hun
vanzelfsprekendheid en maakten plaats voor een veelheid aan stijlen en stromingen met eigen
stsmdaarden en criteria. Wat ‘schoonheid’ was, wat ‘goede’ kunst was, werd in toenemende mate
een zaak van discussie tussen kunstenaars en kunstkenners. Er ontstond een kloof tussen de
voorkeuren van deze ‘smaakspecialisten’, en voorkeuren van het ondeskundige publiek waartoe
in de meeste gevallen ook politici behoren. Het is deze constellatie die door Oosterbaan is
getypeerd als ‘stijlverscheidenheid’ en ‘smaakonzekerheid’.^ Het is mede tegen deze achtergrond
dat de behoefte aan deskundige advisering op het gebied van de kunsten gezien moet worden.
Het is in Nederland traditioneel niet gebruikelijk dat het oordeel van politici over kunst de
maatstaf is voor subsidietoewijzing in het kunstbeleid. De overheid ondersteunt en bevordert de
kunsten, maar veroorlooft zich geen inhoudelijk oordeel over deze of gene kunstuiting. Sinds de
liberale staatsman Thorbecke (1798-1872) het beginsel van de overheidsonthouding in 1862
onder woorden bracht is dit het uitgangspunt gebleven in het Nederlandse kunstbeleid. Dit bleek
telkens weer wanneer een minister zich na 1945 verantwoordde voor het door hem gevoerde
kunstbeleid.^ Zo zei de toenmalige minister van WVC L.C. Brinkman een aantal jaren geleden;
‘De vrijheid van de kunst dient gewaarborgd te zijn, ook tegen wellicht goedbedoelde, maar
verstrekkende overheids- of staatsbemoeienis. Het adagium van Thorbecke is wat dat betreft
nog steeds geldig.’®
Maar hoe kan een overheid een beleid voeren op het gebied van kunst en cultuur en zich
tegelijkertijd onthouden van oordelen? Als oplossing van dit dilemma heeft zich in Nederland
een systeem ontwikkeld waarbij de overheid zich laat adviseren door deskundigen, afkomstig uit
de wereld van de kunsten. Dat zijn in veel gevallen kunstenaars (scheppende of uitvoerende)
afkomstig uit het betreffende specialisme, aangevuld met mensen die op andere wijze
professioneel werkzaam zijn in de kunsten (theaterdirecteuren, critici, theoretici en andere
‘bemiddelende’ functionarissen).
De eerste officiële adviescommissie werd in 1874 ingesteld op het terrein van het cultuurbehoud:
de Commissie van Rijksadviseurs voor de monumenten van Geschiedenis en Kunst. Victor de
Stuers (1874-1916) heeft een belangrijke rol gespeeld bij de instelling van deze commissie, mede
door zijn geruchtmakende artikel in De Gids ‘Holland op z’n smalst’ (1873), waarin hij de
onverschilligheid in Nederland tegenover de kunsten (met name monumenten en kunstschatten
uit het verleden) aan de kaak stelde.^ Ruim dertig jaar zou het nog duren alvorens de eerste
adviescommissie op het gebied van de contemporaine kunsten zou worden ingesteld. Dat

85

Robert Oosterhuis

gebeurde in 1918 voor de toonkunst en in 1919 voor de dramatische kunst. In 1932 werd de
Rijkscommissie voor opdrachten aan beeldende kunstenaars opgericht. Enkele jaren later, in
1936, werd het eerste (mede) door de overheid gefinancierde ‘kunstfonds’ opgericht: het
Voorzieningsfonds voor Kunstenaars. In deze commissies, die slechts af en toe geraadpleegd
werden, en bij dit eerste fonds, lag nog slechts de kiem van het stelsel van kunstadvisering dat
zich na 1945 zou ontwikkelen.®

De naoorlogse expansie
In de jaren na de bezetting, maar vooral na de tweede helft van de jaren zestig, is een sterke
toename te zien van de overheidsbemoeienis met de kunsten en de cultuur. Als de uitgaven aan
de kunsten ruim worden gedefinieerd (dat wil zeggen inclusief monumentenzorg, musea, BKR
en kunstonderwijs) dan zijn die tussen 1945 en 1980 drie en een half keer zo groot geworden
(relatief, als aandeel van de totale overheidsbegroting). Een minder ruime definiëring geeft
ongeveer hetzelfde beeld: tussen 1950 en 1982 groeide het relatieve aandeel van het budget van
de directie Kunsten binnen de totale overheidsuitgaven van 0,09% naar 0,21%.® De expansie is
in de jaren tachtig tot staan gebracht, mede door de tügemeen gevoelde behoefte de
overheidsuitgaven beter in de hand te houden. De groei is overigens voor een deel te verklaren
uit het gegeven dat de kunsten relatief duurder zijn geworden: de arbeidsproduktiviteit vtm
kunst groeit niet waardoor de kosten relatief stijgen.^®
Er is bovendien een beleidsnetwerk ontstaan rond overheid en kunsten dat tal van functies
vervult: beleidsvoorbereiding, informatie en onderzoek, advies, belangenbehartiging en overleg.
Het overgrote deel van dit netwerk is na 1945 ontstaan, en het aantal organisaties en
overlegvormen is sindsdien zeven keer zo groot geworden.^^ Daarbij nam de overheid zelf steeds
meer ambtenaren in dienst om die betrokkenheid met de kunsten in goede banen te leiden.
Het beleid werd diverser van aard: ook andere dzm de traditionele vormen van kunst - mime,
popmuziek, poppenspel, musical - bleken in aanmerking te komen voor ondersteuning. Wat aan
de ene kunstuiting gegeven werd, kon de andere niet onthouden worden.
De sterke groei van de overheidsuitgaven en het beleidsnetwerk na 1945 impliceerde ook een
groeiende behoefte van de overheid aan adviezen. Het aantal adviserende instanties groeide en
bij die instanties nam het aantal adviesaanvragen toe. Zo hield de landelijke (Voorlopige) Raad
voor de Kunst zich begin jaren vijftig nog voornamelijk bezig met belangenbehartiging voor de
kunstensector en met beleidsadvisering, maar de decennia daarna werd steeds vaker een beroep
gedaan op de raad door een groeiende stroom van subsidieaanvragen. Ook op provinciaal en
gemeentelijk niveau ontstonden raden voor kunst en cultuur. Zo functioneert de Amsterdamse
Kunstraad vanaf 1952, de Rotterdamse Kunststichting vanaf 1945 en ontstonden er vanaf 1945 in
alle provincies culturele raden.
Dit alles betekende de groei van wederzijdse afhankelijkheid tussen overheid en kunstenaars: de
wereld van de kunst werd in toenemende mate afhankelijk van financiële ondersteuning door de
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overheid, en de overheid op haar beurt maakte zich sterker afhankelijk van de initiatieven en
adviezen uit die kunstwereld.

Adviesraden en fondsen
Professionele kennis uit de kunstwereld is een grotere rol gaan spelen in het kunstbeleid, zowel
bij de advisering over beleid als bij de advisering over concrete subsidieaanvragen. Maar dat wil
niet zeggen - zoals wel gesuggereerd is - dat de kunstwereld de overheidssteun natu" eigen inzicht
kan verdelen.^^ Voor de fondsenstructuur geldt dat tot op zeker hoogte wel, binnen de marges
van het budget en met toetsing achteraf van het bestuursbeleid door de minister. Bij de
adviesraden is dat anders geregeld.
Vanaf 1988 wordt het kunstbeleid vorm gegeven door middel van een vierjaarlijks Kunstenplan
van de minister van WVC. In het eerste Kunstenplan wordt gesproken van drie typen subsidies:
micro-, meso- en macrosubsidies. Microsubsidies zijn bestemd voor ad hoe projecten,
incidentele manifestaties en andere eenmalige activiteiten. Mesosubsidies zijn bestemd voor
meerjarige en structurele subsidies aan instellingen en gezelschappen (telkens voor de
vierjaarlijkse periode van het kunstenplan toegekend). Beslissingen op macroniveau tenslotte,
hebben betrekking op hele sectoren of op kwesties die het gehele kunstbeleid betreffen (zoals
bijvoorbeeld de verdeling van geld over de verschillende kunstdisciplines).
Om hier de reële invloed te schatten, moet er een onderscheid worden gemaakt tussen enerzijds
de artistiek-inhoudelijke advisering over bijvoorbeeld de aankoop van een schilderij of de
subsidiëring van een reeks concerten (rrricrosubsidies), en anderzijds de advisering over
structureel gesubsidieerde instellingen (meso) en de advisering over het beleid (macro).
Zowel voor de landelijke Raad voor de Kunst als voor de Amsterdamse Kunstraad geldt dat
ongeveer tien procent van de betreffende kunstbegroting direct kan worden beïnvloed door de
adviezen van artistiek-inhoudelijke aard. De rest van de begroting betreft relatief vastliggende
uitgaven waarbij politieke en ambtelijke besluitvorming een veel grotere rol spelen.^"* De
kunst-inhoudelijke adviezen worden vrijwel altijd opgevolgd door de politiek verantwoordelijken, maar waimeer het om andere zaken gaat is het gezag van kunstraden zeker niet
onomstreden, niet onder politici en niet onder kunstenaars.
In de volgende paragrafen wordt nader ingegaan op de twee vormen waarin de advisering over
kunst in Nederland gestalte heeft gekregen: adviesraden en fondsen. Dit is een grove indeling
die geen recht doet aan de juridische basis van deze instellingen.*^ Bovendien blijken in de
praktijk vele varianten en mengvormen voor te komen. Ook buiten de geïnstitutionaliseerde
raden en fondsen zijn adviescommissies werkzaam, op ad hoe basis of als min of meer
permanente adviescommissie, met wisselend gezag.*®
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Adviesraden voor kunst en cultuur
Op de drie bestuurlijke niveaus in Nederland, het rijk, de provincie en de gemeente,
functioneren adviesraden voor kunst en cultuur. Alvorens wat uitvoeriger in te gaan op de
landelijke Raad voor de Kunst passeren enkele andere raden met adviserende taken de revue.
Op landelijk niveau functioneert nog een drietal raden, die elk op hun manier raakvlakken
hebben met het terrein van de kunsten: in de eerste plaats de Raad voor het Cultuurbeheer, begin
1990 ontstaan uit een samenvoeging van de Monumentenraad, de Archiefraad en de Commissie
van advies voor de Natuurhistorische Musea (CANM). De raad heeft vier afdelingen:
archeologie, archieven, monumenten en musea. Daarnaast zijn als landelijke raden nog te
noemen: de Mediaraad, en de Rijkscommissie van advies voor de bouw van schouwburgen en
concertzalen.
De Amsterdamse Kunstraad en de Rotterdamse Kunststichting

17

Er bestaat geen actueel totaaloverzicht van gemeentelijke adviesraden, fondsen en commissies
voor kunst en cultuur in Nederland. Maar vast staat dat de ruim 650 gemeenten in Nederland op
dit terrein een grote variatie laten zien. Uiteraard is de situatie in kleine plattelandsgemeenten
zeer verschillend van de situatie in de grote steden.*® Hier wordt alleen kort ingegaan op de
situatie in twee grote steden, Amsterdam en Rotterdam, waar de kunstadvisering op twee
verschillende manieren vorm is gegeven.
De Amsterdamse Kunstraad, ingesteld in 1952, is vergelijkbaar met de landelijke Raad voor de
Kunst in de zin dat er alleen sprake is van een adviserende bevoegdheid. De raad adviseert over
incidentele subsidieverzoeken (de zogenaamde ‘vrije kredieten’, circa tien procent van de
kunstbegroting), verricht periodiek evaluaties van toneelgezelschappen en Amsterdamse
theaters en geeft adviezen over (sectoren van) het kunstbeleid. Hoewel de raad in 1972 gepoogd
heeft om ook uitvoerende bevoegdheden te krijgen, is het bij advisering gebleven.
In Rotterdam functioneert sinds 1945 de Rotterdamse Kunststichting (RKS), waaraan de
gemeente naast adviserende ook uitvoerende en besluitvormende bevoegdheden heeft
overgedragen. De RKS heeft de beslissingsbevoegdheid voor alle incidentele en structurele
subsidies, kleiner dan een miljoen gulden. In dit opzicht functioneert de RKS dus als een fonds.
Daarnaast is de RKS, te midden van andere Rotterdamse kunstinstellingen, een belangrijke
adviseur aan de gemeente met betrekking tot het gehele kunstbeleid. Medewerkers van de RKS
kunnen projecten opzetten, en kunnen zo een stimulerende functie vervullen in het Rotterdamse
kunstleven.
Provinciale Culturele Raden*^

In 1945 werden de eerste twee provinciale culturele raden opgericht: de Fryske Kultuerried
(Culturele Raad Friesland) en de Culturele Raad Limbiug. Net als enkele andere provinciale
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raden die in deze periode werden opgericht kwam het initiatief van particulieren, die de
ontwikkeling van het culturele leven wilden stimuleren. Van het begin af aan waren deze raden
opgezet met een actieve en initiërende rol die veel belangrijker was dan hun adviserende functie.
In alle provincies zou zo’n Culturele Raad ontstaan (de Culturele Raad Overijssel in 1%1 als
laatste), gesubsidieerd door de provincie en later ook door het rijk. Eind jaren zestig kwam het
provinciale kunstbeleid op gang. Steeds meer instellingen op het gebied van kunst en cultuur
verzochten de provinciale overheid om ondersteuning en dat betekende ook een uitbreiding van
taken voor de culturele raden.
In 1976 droeg het rijk zijn aandeel van de subsidiëring van de culturele raden geheel over aan de
provinciebesturen, die daarmee ook de gehele verantwoordelijkheid verwierven voor de
instandhouding van de raden. Eind jaren zeventig hadden de raden een belangrijke positie
verworven, opererend tussen overheid en particulier. De raden hielden zich bezig met advisering
aan de provincie, belangenbehartiging, overleg, bemiddeling tussen vraag en aanbod,
ondersteuning, voorlichting.^
De raden waren tegen die tijd ook sterk in omvang toegenomen en er was onduidelijkheid
ontstaan over hun positie tussen provinciaal bestuur en het culturele leven. Er bleek een overlap
van taken bij beleidsvoorbereiding en een zekere concurrentie tussen raad en griffie. In de
meeste provincies kwamen reorganisatieplannen, die begin jaren tachtig te lijden hadden van
bezuinigingen in de collectieve sector.
Deze ontwikkelingen hebben geleid tot een per provincie verschillende situatie. In Groningen en
in Flevoland bestaat geen culturele raad. In Limburg en Groningen is de adviesfunctie
ondergebracht bij ambtenaren van het provinciale bestuur, en wordt de advisering in Overijssel
en Flevoland georganiseerd op ad hoe basis. In Noord-Brabant is de culturele raad opgegaan in
een bredere Raad voor Onderwijs Welzijn en Cultuur. Soms adviseren de raden alleen over
incidentele subsidies, op andere plaatsen is ook sprake van beleidsadvisering. Wisselend is ook
het takenpakket van overleg- en steunfuncties, en de mate waarin het gehele kunstenveld wordt
bestreken. In Noord- en Zuid-Holland zijn de raden in dit opzicht het omvangrijkst.

De Raad voor de Kunst^^
Op landelijk niveau is de Raad voor de Kunst het belangrijkste adviesorgaan van de minister.
Tijdens de bezetting waren er in kringen van het kunstenaarsverzet plannen ontwikkeld voor een
raad voor de kunst met vergaande bevoegdheden. De afdeling Kunsten van het ministerie van
Onderwijs, Kunsten en Wetenschapjjen zou daarvoor de basis vormen en zelfstandig moeten
worden. Met eigen adviseurs en een eigen budget zou deze raad, onafhankelijk van de minister,
een bemiddelende, adviserende en uitvoerende taak hebben.

Maar zover zou bet nooit komen.

In 1947 werd de Raad voor de Kunst in het leven geroepen, met een voorlopige status en maar
weinig bevoegdheden; de minister was niet verplicht de raad te informeren of om advies te
vragen, de raadsstukken waren niet openbaar en kunstenaars en hun organisaties hadden
nauwelijks invloed op de samenstelling van de raad. Het is begrijpelijk dat de Voorlopige Raad
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voor de Kunst in deze vorm weinig invloed kon uitoefenen en weinig gezag had.
In 1955 kreeg de raad een wettelijke basis en daarmee een definitieve status. De Raad voor de
Kunst kreeg een adviserende bevoegdheid, maar de minister was nu wel verplicht de raad over
alle belangrijke kunstzaken om advies te vragen. De kunstenaars en hun organisaties kregen
meer invloed in de benoeming van de leden. Maar nog steeds bleven de vergaderingen van de
raad besloten en de adviezen geheim.
In de loop van de jaren zestig waren steeds meer kritische geluiden te horen over het
functioneren van de raad. Zo meende de jurist Van Maarseveen in 1961 dat de raad niet
representatief was voor de Nederlandse kunstenaars, dat er te weinig vernieuwingsgezinde leden
waren en dat de raad te log en te groot was geworden. De in 1965 aangetreden voorzitter
Idenburg pleitte voor de omvorming van de Raad voor de Kunst tot een bredere
Sociaal-Culturele Raad en voor meer op>enbaarheid. Door de kunstenaarsprotesten in 1969
(Notenkrakersactie, actie Tomaat, bezetting van de Nachtwacht-zaaï) versnelde de ministeriële
bereidheid tot reorganisatie die tot dan toe niet erg groot was geweest. Alle adviezen zouden
openbaar worden gemaakt in een informatieblad en het secretariaat van de raad zou worden
uitgebreid.
Na een aantal jaren voorbereiding kwam in 1977 de nieuwe Wet op de Raad voor de Kunst tot
stand. Deze voorzag onder andere in een nieuwe benoemingsprocedure van de leden, met
aparte benoemingscommissie, waarbij de nadruk meer op deskundigheid dan op
vertegenwoordiging kwam te liggen. Dat was met name op instigatie van de Tweede Kamer
gebeurd, want men achtte de Raad voor de Kunst niet de juiste instantie voor
belangenbehartiging.
De periode tot midden jaren tachtig overziend, concludeert Oosterbaan over de samenstelling
van de Raad voor de Kunst:^^
° De invloed van de minister op de benoemingen is afgenomen;
° de invloed van de organisaties van kunstenaars is eveneens afgenomen, maar;
° de invloed van kunstenaars als individuen is toegenomen, zeker waar het artistiekinhoudelijke oordelen betreft;
° het aantal deskundigen van meer algemene signatuur, hoogleraren, is afgenomen.
De huidige Raad voor de Kunst is onderverdeeld in zeven afdelingen, die elk weer
onderverdeeld zijn in commissies en werkgroepen (in totaal enkele tientallen): de afdeling
Eunateuristische kunstbeoefening en kunstzinnige vorming, de afdeling beeldende kunsten,
bouwkunst en vormgeving, de afdeling film, de afdeling letteren, de afdeling muziek en dans, en
de afdeling theater. Een overkoepelende functie heeft de Kernraad, waaronder eveneens
werkgroepen en commissies ressorteren, waar adviezen van algemenere aard worden
uitgebracht die het bereik van een enkele afdeling overstijgen.
Hoezeer het werk van de Raad voor de Kunst is toegenomen illustreert tabel 1, ontleend aan het
jaarverslag van de raad over 1989.^
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Tabel 1. Vergaderingen en uitgebrachte adviezen Raad voor de Kunst 1965-1989

1965
1970
1975
1980
1985
1989

aantal vergaderingen per jaar

uitgebrachte adviezen per jaar

57
114
235
309
303

180
225
427
545
1057

478

1615

Fondsen
Naast de kunstadviesraden bestaat er op het terrein van de scheppende kunsten een aantal door
de overheid gefincuicierde fondsen of instellingen met een vergelijkbare structuur.^ Buiten
beschouwing blijven hier de vele particuliere fondsen in Nederland, zoals het Prins Bernhard
Fonds.
De fondsenstructuur is de meest vergaande vorm waarin de overheid de uitvoering van beleid
uitbesteedt. Men spreekt hier wel van functionele decentralisatie. De fondsbestuurders hebben
de beschikking over een jaarlijks budget, afkomstig van de kunstbegroting, waarmee zij een
statutair vastgelegde taak uitvoeren. Over de verdeling van dit budget laat het bestuur zich
adviseren door deskundigen. De controle van de minister beperkt zich in het algemeen tot het
vaststellen van de statuten, invloed bij de benoeming van het bestuur en toetsing van het door het
bestuiu' gevoerde beleid aan de statutaire taken.
Vlak na de oorlog, toen er plaimen werden gemaakt om de inbreng van kunstenaars en hun
organisaties bij het beleid vorm te geven, is ook de mogelijkheid geopperd een landelijke
kunststichting in te stellen. Deze kunststichting, naar model van de in 1945 opgerichte Engelse
Arts Council, zou een grote rol krijgen bij de beleidsuitvoering. Zoals we nu weten is die
landelijke kunststichting, met fondsachtige kenmerken, er nooit gekomen maar ontstond de
Raad voor de Kunst. In Rotterdam ontstond wel een dergelijke kunststichting, die tot op de dag
van vandaag bestaat.^
Ook bij de voorbereidingen voor de nieuwe Raad voor de Kunst (1977) is gesuggereerd een
aantal fondsen aan de raad te koppelen. Men achtte toen echter de verbinding van
beleidsadvisering en beleidsuitvoering ongewenst. Voor de kunstwereld, maar ook voor de
overheid, bleef de fondsenstructuur een zekere aantrekkingskracht behouden. Dit leidde in 1981
tot de oprichting van de Fondsenwet Scheppende Kunsten, een raamwet die het de minister
mogelijk maakt fondsen te stichten op het gebied van de scheppende kunsten.^^
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In de memorie van toelichting op de ontwerp-wet werden voor- en nadelen van de
fondsenstructuur op een rij gezet. Als voordelen werden genoemd:
° Een grotere slagvaardigheid dan het overheidsapparaat door het nagenoeg ontbreken van
bureaucratie;
° een grotere betrokkenheid van belanghebbenden (producenten en zo mogelijk ook
consumenten) bij de beleidsuitvoering;
° een zekere afstand door de overheid van artistiek-inhoudelijke beslissingen;
° ontlasting van taken bij de overheid, waardoor er meer aandacht aan beleidsontwikkeling
besteed zou kunnen worden.
°
daartegenover stonden als nadelen:
° het gevaar van onvoldoende samenhang in het overheidsbeleid en een mogelijk gebrek aan
controle;
° de moeilijke positie van de adviseurs en het gevaar van vriendjesjxilitiek.
De belangrijkste landelijke fondsen momenteel op het gebied van de scheppende kunsten
werkzaam - al dan niet op basis van de Fondsenwet Scheppende Kunsten - staan in tabel 2.

Tabel 2. Overzicht van de belangrijkste landelijke fondsen op het gebied van de scheppende
kunsten^

Produktiefonds voor Nederlandse Films

Opgericht in 1956. Stimuleert de totstandkoming van avondvullende speelfilms. Budget in
1989: zeven miljoen gulden.
Fonds voor de Letteren

Opgericht in 1966. Ondersteunt Nederlands- en Friestalige schrijvers door middel van
verschillende subsidievormen (werkbeurs, additioneel honorarium, optdracht en
reisbeurs). Budget in 1989: vijf miljoen gulden.
Fonds voorde Scheppende Toonkunst

Opgericht in 1982. Bevordert de totstandkoming van composities door middel van
verschillende subsidievormen (compositieopdracht, honorarium achteraf, stipendium en
meerjarig honorarium). Budget in 1989: 2,4 miljoen gulden.
Fonds voor de Nederlandse Film

Opgericht in 1983. Subsidieert korte kunstzinnige films. Budget in 1989: 5,5 miljoen
gulden.
Fonds voor de Beeldende Kunsten, Vormgeving en Bouwkunst

Opgericht in 1988. Toekennen van individuele subsidies en beroepskostenvergoedingen.
Budget in 1989: dertig miljoen gulden.
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Enkele nieuwe fondsen bevinden zich in de voorbereidingsfase. Een Literair Produktiefonds, dat
vanaf begin 1991 zou moeten opereren, ondermeer bestemd voor de subsidiëring van literaire
boekuitgaven en voor geïllustreerde kinder- en jeugdboeken. Verder zijn er plannen voor een
Nationaal Fonds Opdrachten Beeldende Kunst.
Van den Berg onderscheidt in zijn studie De structuur van het kunstbeleid hiernaast nog
‘fondsachtige instellingen’. Veel van deze organisaties werden opgericht door kunstenaars en
kunstminnende burgers met een bepaald kunstzinnig doel, dat niet alleen op het terrein van de
scheppende kunsten lag. In de loop der tijd nam de financiële inbreng van de overheid toe, en de
rol van de particuliere kunstliefhebbers in de besturen nam af. In dit verband kunnen worden
genoemd: het Voorzieningenfonds voor Kunstenaars, de Stichting Jazz en Geïmproviseerde
Muziek in Nederland (SJIN) en de Stichting Popmuziek Nederland.^^ Hierbij moet opgemerkt
worden dat het Voorzieningenfonds een duidelijk sociale doelstelling heeft,^^ terwijl beide
andere stichtingen ook belangenbehartigers zijn. Vanaf 1976 is er gepleit voor een fonds voor de
kamermuziek dat er echter nooit gekomen is. Ook op gemeentelijk niveau bestaan fondsen. Zo
functioneert in Amsterdcun het Amsterdams Fonds voor de Kunst en kent Den Haag enkele
kunststichtingen, zoals het Carel Nengermanfonds voor composities.
Het lijkt erop dat er voor de fondsenstructuur een hernieuwde belangstelling bestaat. Daarop
wijzen de nieuwe fondsen die in voorbereiding zijn, en het in 1988 opgerichte Fonds voor de
Beeldende Kunst, Vormgeving en Bouwkunst, dat in de plaats is gekomen van de BKR. Ook bij
de Amsterdamse Kunstraad zijn voorstellen in deze geest gedaan: het bij de raad zelf
onderbrengen van de ‘vrije kredieten’.^^ In deze richting wijzen ook recente voorstellen van de
Raad voor de Kunst, en de gedachtenvorming op het ministerie van WVC. Hierop zal in de
laatste paragraaf nog worden teruggekomen. Als voorbeeld van de in Nederland opererende
fondsen een kleine excursie naar het Fonds voor de Scheppende Toonkunst.
Het Fonds voor de Scheppende Toonkunst^^

Vanaf het begin van de jaren zestig is vanuit het Genootschap van Nederlandse Componisten
(Geneco) gepleit voor een Fonds voor de Scheppende Toonkunst. De componisten wilden
hiermee hun invloed op de beleidsuitvoering vergroten en hun positie verbeteren. Acties van
Nederlandse schrijvers in 1%2/1963, leidden tot de oprichting van het Fonds voor de Letteren in
1966. Een dergelijk fonds zou er ook voor componisten moeten komen. Nadat het Geneco op
uitnodiging van de toenmalige minister concrete plannen had uitgewerkt, en een werkgroep de
practische voorbereidingen had uitgevoerd, kon in 1982 het Fonds voor de Scheppende
Toonkunst (FST) worden opgericht. De subsidieverlening aan componisten, die zich tot dan toe
onder het direkte beheer van het ministerie had afgespeeld, werd overgedragen aan het fonds.
Het FST heeft als doel het bevorderen van de totstandkoming van composities, en doet dat door
het uitkeren van subsidies aan componisten. De artistieke doelstelling staat hier dus voorop, de
bevordering van de financiële positie van componisten is hiervan een afgeleide. Het FST
hanteert vier vormen van uitkeringen aan componisten: de compositie-ofxlracht, de honorering
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achteraf, het stipendium en het meerjarig honorarium. Omdat de werkelijke opdrachtenmarkt
klein is, geeft de componist meestal zichzelf de opdracht tot het schrijven van een specifieke
compositie. Bij de honorering achteraf kan een reeds voltooide compositie worden ingediend.
Met een stipendium kan een componist maximaal een jaar compositorische arbeid verrichten
zonder, dat het resultaat op voorhand vaststaat. Een meerjarig honorarium kan voor een periode
van drie jaar worden toegekend aan comjionisten wier werk van groot belang wordt geacht voor
het Nederlandse muziekleven.
Het bestuur dient bij zijn toewijzingsbeleid rekening te houden met ‘alle schakeringen van het
Nederlandse muziekleven’. Op twee terreinen heeft dit voorschrift voor problemen gezorgd. In
de eerste plaats bij de jazz- en improvisatiemuziek, waar de grens tussen componeren en
uitvoeren soms moeilijk te trekken is. Er is overwogen om een deel van het budget over te
hevelen naar de Stichting Jazz en Geïmproviseerde Muziek in Nederland (SJIN), maar daar
voelde de SJIN weinig voor. Momenteel bestaat er een aparte beoordelingsronde voor deze
schcikering vtm het Nederlandse muziekleven. Ook de amateuristische muziekbeoefening stelde
het bestuur voor een opgave. De kloof tussen de voorkeuren van de meeste amateuristische
muziekbeoefenaars en de voorkeuren van componisten bleek onoverbrugbaar binnen het fonds.
Daarom is een deel van het budget van het FST ondergebracht bij de verschillende
koepelorg2misaties in het amateurisme. De situatie van vóór de vorming van het FST is hiermee
weer hersteld.
Naar het voorbeeld van het Fonds voor de Letteren laat het bestuur zich adviseren door twee
jaarlijks wisselende adviescommissies, die zijn samengesteld uit een componist, een dirigent of
uitvoerend musicus en een criticus of musicoloog. De twee commissies, die beide alle aanvragen
beoordelen, blijken het in zeventig procent van de gevallen eens te zijn. In de andere gevallen
beslist het bestuur in samenspraak met beide commissies. Bij de evaluatie van het FST in 1987
bleek dat van de circa 350 componisten die Nederland telt, er 246 wel eens een uitkering van het
fonds hadden gekregen. Het toegekende bedrag per componist over deze periode (vijf jaar en
acht maanden) loopt van drieduizend gulden tot drie ton, met als gemiddeld bedrag f 6150 per
jaar.

De positie van kunstadviseurs
Het lijkt erop dat discussies en heftige meningsverschillen in de wereld van kunst en kunstbeleid
- meer nog dan in andere beleidssectoren - een integraal deel uitmaken van de omgangsvormen.
En die discussies betreffen niet in de laatste plaats de advisering en de positie van adviseurs.
Hun gezag is nooit onomstreden, noch onder vakgenoten en kunstkenners, noch onder politici of
het publiek. Met een zekere regelmaat zijn er kwesties en schandalen. Kempers heeft het geheel
van betrokken personen bij de kunst en het beleid dan ook getypeerd als een ‘p>olemisch
verbond’.^ Nu is het op zichzelf niet verbazingwekkend dat er discussie ontstaat waar
overheidsondersteuning van een bepaalde beroepsgroep in het geding is - medisch specialisten
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en boeren verschillen hierin niet principieel van kunstenaars. Bijzonder is echter wel de mate
waarin de specifieke deskundigheid van ‘smaakspecialisten’, het artistiek oordeelsvermogen, een
discutabele kwestie blijft.
Een voorbeeld van zo’n ‘kwestie’ is de polemiek die ontstond naar aanleiding van een artikel van
Luc Knödler in het boek De cultuur elite in Nederland?^ In dit artikel moest met name pianist,
componist en dirigent Reinbert de Leeuw het ontgelden, die zich naast zijn muzikale activiteiten
ook als bestuurder en adviseur had geprofileerd. De aanval werd op twee fronten uitgevoerd.
Ten eerste: de musicus-adviseur zou zichzelf of in elk geval zijn eigen ensemble bevoordeeld
hebben. Ten tweede: die zogenaamde deskundigheid van De Leeuw, daar was wel wat op af te
dingen. Dit werd toegelicht aan de hand van een musicologisch-kritische beschouwing over de
prestaties van De Leeuw als musicus. De Haagse Post nam de beschuldigingen over en
presenteerde een en emder als een onthulling. De HP kon de beschuldigingen niet staande
houden en moest rectificeren. Er kwamen verontwaardigde reacties van mensen die De Leeuw
verdedigden.

'Y?

Waar ging het om? De Leeuw maakte in 1983 deel uit van de Landelijke Werkgroep
Orkestenbestel (‘commissie-Sutherland’), die als opdracht had advies uit te brengen over een
reorganisatie van het Nederlandse muziekleven. De commissie adviseerde onder andere dat er
meer geld moest komen voor de sector kamermuziek. Dat was overigens bepaald geen nieuw
geluid, want al jaren waren velen van mening dat de sector kamermuziek (waar relatief veel
hedendaagse muziek wordt uitgevoerd) in verhouding tot de symfonische muziek onderbedeeld
was.^ De Leeuw werkte als musicus en dirigent voornamelijk in dat deel van de uitvoeringspraktijk (dat doet hij nog steeds), en juist op die specifieke kennis en ervaring was zijn
lidmaatschap van de commissie gebaseerd. Hij had er dus ook zelf belang bij dat er meer geld
beschikbaar zou komen voor die sector. Het Schönberg Ensemble, waarvan De Leeuw artistiek
leider is, is één van de ensembles die daar later van profiteerden. DSt was de onthulling van de
Haagse Post.
Wanneer de Haagse Post iemand van een gebrek aan integriteit had willen beschuldigen, dan
had ze waarschijnlijk beter iemand anders kunnen kiezen; daarbij lijken mij De Leeuws
bijdragen aan het Nederlandse muziekleven van groot belang en de keus voor hem als adviseur
een juiste. Maar dat is natuurlijk een particuliere mening, voor discussie vatbaar. En wat een
belangrijker bezwaar is: dat wat een structureel probleem is van het (Nederlandse) kunstbeleid
wordt voorgesteld als een kwestie van integriteit van individuele personen. Uit dit voorval blijkt
zonneklaar de ambivalente positie van kunstadviseurs, terwijl ook de sfeer van de discussie
kenmerkend is: hun artistieke oordeel is vaak discutabel en hun betrokkenheid bij het kunstleven
én bij de toewijzing van subsidies kan leiden tot wantrouwen.^®
Uit een nadere beschouwing van de positie van kunstadviseurs kan worden opgemaakt dat deze
problemen inherent zijn aan het systeem. Op basis van een kwalitiatief onderzoek naar de positie
van kunstadviseurs en de totstandkoming van adviezen bij de Amsterdamse Kunstraad wordt
hier nader ingegaan op enkele aspecten van deze positie. De aard van de onderzoeksmethoden
(participerende observatie en interviews) rechtvaardigt niet zonder meer een generalisatie van
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de bevindingen - deze zijn louter indicatief. Hoewel de hier gesigndeerde problemen zich
waarschijnlijk overal zullen voordoen waar over kunst geadviseerd wordt, is de mate waarin dat
het geval is afhankelijk van de specifieke situatie."***
Er bestaan van verschillende kanten verwachtingen ten aanzien van adviseurs: formele eisen en
informele regels, uitgesproken verwachtingen en impliciete veronderstellingen. Het geheel van
normen en verwachtingen dat bestaat jegens personen in een bepasilde positie wordt wel
aangeduid met het begrip sociale rol^^ Dit - van oorsprong sociologische - rolbegrip kan nuttig
zijn bij een nadere analyse van die positie. Adviseurs hebben in him positie te maken met
normen en verwachtingen afkomstig van:
° Beleidmakers: ambtenaren en politici;
° collega-adviseurs in de commissie;
° degenen over wie geoordeeld wordt: de indieners van een subsidieverzoek, de makers van een
voor aankoop ingestuurd schilderij, de directeur over wiens beleid een oordeel gegeven
wordt;
° vakgenoten waarmee wordt samengewerkt: instellingen waarmee contacten bestaan,
coUega-musici uit een ensemble, mede-bestuursleden van een theater, commentatoren in
vakbladen etcetera.
° publieke opinie, pers.
Soms overlappen deze categorieën van betrokkenen elkaar, zoals wanneer collega-adviseurs een
subsidieverzoek indienen. Op de (wederzijdse) verwachtingen van deze betrokkenen bij het
proces van advisering wordt hierna ingegaan.
De verwachtingen van de beleidsmakers
Bij de samenstelling van adviescommissies heeft het principe ‘vertegenwoordiging’ plaats
gemaakt voor het principe ‘onafhankelijke deskundigheid’, zoals hiervoor al is geconstateerd
naar aanleiding van de ontwikkeling van de Raad voor de Kunst. De sterkere nadruk van de
laatste jaren op het kwaliteitscriterium in de advisering is door Oosterbaan getypeerd als een
‘ideologie van de kwaliteit’: de kwaliteit van kunst wordt voorgesteld als een vrijwel objectief vast
te stellen eigenschap, en kunstenaars en emdere professionals uit de kunstwereld zijn in staat om
die kwaliteit te herkennen. De overheid heeft daarmee een belangrijke legitimering om
inhoudelijke oordelen over kunst over te laten aan de kunstwereld zelf; de ‘smaakspecialisten’
rechtvaardigen zo hun specifieke deskundigheid.^^
Het kwaliteitsbegrip en de nadruk op autonome deskundigheid drukken dan uit wat
beleidsmakers (piolitici en ambtenaren) van kunstadviseurs verwachten. Ten eerste:
besluitvorming op basis van een controleerbaar criterium. Niet de relativiteit van de persoonlijke
smaak maar deskundigheid als leidraad. Ten tweede: besluitvorming zonder ‘last of ruggespraak’
van welke aard dan ook. De procedures bij de Amsterdamse Kunstraad, bijvoorbeeld, zijn voor
een deel formeel vastgelegd in een Verordening en in een Huishoudelijk reglement. Daarin
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worden onder andere gedragsregek geformuleerd om ongewenste belangenvermenging zoveel
mogelijk te vermijden.

De verwachtingen van collega-adviseurs
Om na te gaan of de door Oosterbaan gediagnostiseerde ‘ideologie van de kwaliteit’ bestaat
onder kunstenaars, heb ik een aantal adviseurs gevraagd of er zoiets bestaat ak ‘kwaliteit’ en in
hoeverre die kwaliteit zich verhoudt tot hun persoonlijke smaak. Hun antwoorden komen hier
op neer. Persoonlijke smaak speelt een grote rol en tussen smaak en kwaliteit bestaat hooguit
een gradueel verschil. Slechts één van de advkeurs meende te beschikken over een aangeboren
gevoel voor kwaliteit. Maar daar voegen de meeste adviseurs meteen aan toe dat zij streven naar
het terugdringen van de eigen smaak en dat dit hem of haar ook redelijk lukt. Redelijk, want de
grenzen zijn vloeiend, het is een kwestie van nader preciseren en proberen, een kwestie van
intuïtie en van opvattingen over de functie van kunst, van het afstemmen van de eigen
voorkeuren op die van anderen. Het geven van een kwaliteitsoordeel wordt een aantal keren
omschreven als een concessie aan de eigen voorkeuren, en een toetsing aan de vraag of de
diversiteit van het kunstleven ermee gediend k.
Artktieke rivaliteit, die gezien het veel-stromenland van de hedendaagse kunst geen
verwondering wekt, bepaalt in belangrijke mate de discussies onder deskundigen. Ook al is er
sprake van een adviescommissie in één discipline, dan nog blijkt er ruimte te over voor artistieke
meningsverschillen: over uitvoeringsopvattingen en speelstijlen, over stromingen en scholen,
over hedendaagse versus oude muziek, over klassiek repertoiretoneel versus modern toneel, over
‘lichte’ versus ‘serieuze’ kunst, over ‘allochtone’ versus ‘autochtone’ cultuur en tenslotte over de
mate waarin de publieke belangstelling een rol zou moeten spelen.
Uit de gesprekken met adviseurs en uit observaties bij vergaderingen valt echter op te maken dat
uitvoerige discussie over mtktiek-inhoudelijke kwesties in veel gevallen niet zinvol wordt geacht.
Advkeurs blijken niet van elkam te verwachten dat die persoonlijke voorkeuren worden
prijsgegeven. Een discussie draagt dan het karakter van touwtrekken. En terwijl men van zichzelf
zegt de persoonlijke voorkeuren te relativeren bij het advieswerk, vertrouwt men collegaadvkeurs niet zo op dit pimt: iedereen zal immers geneigd zijn persoonlijke voorkeuren te laten
prevaleren boven het algemene belang van de diversiteit. In dit opzicht kunnen adviseurs dus
tegenover elkaar staan.
Tegenover de buitenwereld, de politiek en de publieke opinie, is het echter zaak de gelederen te
sluiten, en de nadruk te leggen op overeenstemming en objectieve deskundigheid. In dit opzicht
zou men wel van een ‘ideologie van de kwaliteit’ kunnen spreken, en het kwaliteitsbegrip krijgt
dan een strategische functie. Van een dergelijke ideologie k echter geen sprake ak men hoort
hoe relativerend kunstadviseurs over hun eigen voorkeuren praten en vooral over de voorkeuren
van hun collega-adviseurs. Die relativering verdwijnt in het algemeen wanneer het eigen oordeel
wordt vergeleken met de smaak van het (grote) publiek. Dan blijken die eigen voorkeuren veruit
superieur.
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Adviseurs verwachten weliswaar deskundigheid van elkaar, tegelijkertijd acht men de invloed
van persoonlijke smaken en opvattingen aanzienlijk. De wederzijdse verwachting is niet dat die
persoonlijke voorkeuren zomaar worden prijsgegeven, en dat leidt er vaak toe dat zij niet
geneigd zijn uitvoerig te discussiëren over artistiek-inhoudelijke kwesties. Deze verwachting
wordt meer of minder in balans gehouden door de overweging dat men nu eenmaal rekening
dient te houden met de pluriformiteit in de hedendaagse kunsten en dat het ongegeneerd en
doelbewust najagen van artistiek eigenbelang ongepast is. Maar dan moet men er wel van uit
kunnen gaan dat iedereen dat ook daadwerkelijk in zijn oordelen zal meewegen. Adviseurs
hebben dat wederzijdse vertrouwen niet altijd, en dit hangt mede samen met de verwachtingen
van vakgenoten buiten de commissie.
De verwachtingen van vakgenoten buiten de commissie

De deskundigheid van adviseurs is gebaseerd op hun activiteiten in de kunstwereld: als
uitvoerend of scheppend kunstenam, als directeur van een theater of instelling, als criticus. Dat
betekent tevens vele contacten van formele of informele aard met (bevriende) vakgenoten,
collega’s uit ensemble, orkest of toneelgezelschap, kennissen uit de beroepsorganisatie,
mede-bestumsleden van een organisatie etcetera. Bij de Amsterdamse Kunstraad en bij de Raad
voor de Kunst zijn de voordrachtsrechten van bepaalde organisaties voor het lidmaatschap van
de raad afgeschaft. Formeel gesproken hebben adviseurs dus niets meer te maken met de eisen
en verwachtingen van een achterban.
Toch blijken informele vormen van loyaliteit aan anderen buiten (en binnen) de commissie nog
wel degelijk een rol te sp>elen. Dat is het geval wanneer adviseurs in de commissie directe of
indirecte materiële belangen hebben bij de adviezen die door de commissie worden gegeven (het
al dan niet subsidie toekennen). Het voorbeeld van De Leeuw dat hiervoor is aangehaedd, staat
voor vele andere deskundigen uit de kunstwereld die een rol als adviseur aanvaarden.
Die belangen kunnen direkt zijn wanneer een adviseur in een commissie zit waar zijn eigen
subsidieverzoek ter tafel komt. De conservator van een museum bijvoorbeeld, tevens voorzitter
vém de commissie die moet adviseren over bezuinigingen op zijn museum. De artistiek leider van
een muziekensemble, die deel uitmaakt van de commissie waar zijn plannen beoordeeld worden.
Er bestaan meestal officiële gedragsregels voor dit soort gevallen; de betrokkene dient de
vergaderzatü te verlaten of moet zich onthouden van commentaar. Maar beide gedragsvoorschriften lossen de problemen mam gedeeltelijk op. Wanneer de betrokkene bij de discussie
aanwezig blijft, wordt het voor de anderen moeilijker zich onomwonden uit te spreken.
Bovendien vereist het van de betrokkene de nodige zelfbeheersing om zich niet met de discussie
te bemoeien. Maar ook wanneer diegene de zaal verlaat, weet hij wie er over zijn plsmnen
oordelen en ddt weten de oordelaars ook. Wanneer er meerdere adviseurs in een vergelijkbare
positie zitten, wordt een onafhankelijk oordeel extra bemoeilijkt. Dat kan leiden tot een situatie
waarbij een wederzijds belang ontstaat om over elkaar niet al te streng te oordelen. Dat is
vanzelfsprekend
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adviescommissies, die de taak hebben de procedure te bewaken, kunnen in een positie van
dubbele loyaliteit raken.
Op vele indirecte manieren kunnen banden met de kunstwereld een autonome besluitvorming in
de weg staan. Bijvoorbeeld bij de evaluatie van meerjarig gesubsidieerde gezelschappen en
instellingen waarbij de ene groep artistiek leiders het werk van de andere beoordeelt. Bij een
volgende gelegenheid kunnen de rollen omgedraaid zijn. Een radiomedewerker die moet
oordelen over ensembles waar hij in de dagelijkse praktijk veelvuldig mee samenwerkt. Een
criticus die adviseert én schrijft over het werk van de dansgezelschappen.
De verwachtingen van de publieke opinie
De publieke opinie tenslotte, is voor een groot deel niet geïnteresseerd in de (gesubsidieerde)
kunsten en al helemaal niet in het doen en laten van adviseurs. Als de pers aandacht besteedt
aan het systeem van kunstadvisering, dan gaat het meestal om de omstreden beslissingen. Wim
T. Schippers’ toneelstuk voor honden Going to the Dogs bijvoorbeeld, of het project Koloss
waarbij een schip werd doorgezaagd, over land vervoerd om het elders weer aan elkaar te lassen
en te water te laten.”*^ Dan blijkt weer eens hoe omstreden de deskundigheid van de
‘smaakspecialisten’ is. De specialisten op hun beurt hebben in veel gevallen geen hoge dunk van
de voorkeuren van een (breed) publiek; die zijn al snel onbenullig of achterhaald, getuigend van
slechte smaak en ondeskundigheid.
Conclusie: een spanningsveld van tegenstrijdige verwachtingen
De artistieke rivaliteit tussen persoonlijke smaken en de materiële rivaliteit tussen persoonlijke
belangen zijn in het huidige systeem onvermijdelijke ingrediënten van de advisering over kunst.
Alle betrokkenen gaan daar ook van uit en houden er rekening mee.
Het gedrag van adviseurs is maar zeer ten dele verklaarbaar met behulp van een komplottheorie;
daarvoor zijn de belangen onderling vaak te tegenstrijdig. Anderzijds hebben de adviseurs die
zich een zekere positie hebben verworven een gemeenschappelijk (materieel) belang, namelijk
de beschikbare subsidies niet met te veel anderen te hoeven delen.
Artistieke en materiële rivaliteit spelen in meerdere of mindere mate een rol, al heeft elke
specifieke situatie haar eigen concentratie en mengverhouding. Tegelijkertijd wordt van de
adviseurs verwacht dat zij hun persoonlijke smaak juist opzij zetten ten gunste van het
kwaliteitscriterium, en dat zij hun oordelen uitspreken los van eventuele belangen. Die
tegenstrijdigheid van verwachtingen brengt adviseurs in een rolconflict. Dit is een structureel
kemnerk van het huidige systeem van advisering over de kunsten, dat in beginsel losstaat van de
integriteit van individuele adviseurs. Het telkens weer terugkeren van discussies en onenigheden
leidt ook tot meer principiële vragen omtrent het huidige systeem van kunstadvisering.
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Het bestel in discussie
Doordat de overheid in het kunstbeleid in toenemende mate gewicht is gaan toekennen aan de
deskundigheid uit het veld, in de vorm van adviesraden en fondsen, is ongewild toch een
inhoudelijke keuze gemaakt voor een kunstbeleid naar maatstaven van de kunstwereld. Die
maatstaven zijn vaak ontleend aan de ontwikkeling van de kunsten zelf, en wie daar onvoldoende
van op de hoogte is, blijft een buitenstaander. De kimst die zo ondersteund wordt, is daarom op
polemische wijze wel ‘staatskunst’ genoemd."*^ Juist omdat de voorkeuren van deze professionele
‘smaakspecialisten’ lang niet altijd gedeeld worden door grote groepen uit het (potentiële)
publiek, wordt dit steeds meer als een probleem ervaren.'*^ Bij elk publieksonderzoek blijkt de
oververtegenwoordiging van een kleine groep hoger opgeleiden (die meestal ook hogere
inkomens genieten) bij de door de overheid gesubsidieerde kunsten.*^
Mede in dit verband is de laatste jaren van verschillende zijden gepleit voor een grotere politieke
inzet voor het kunstbeleid."*^ En ’s lands hoogste ambtenaar voor cultuur, de directeur-generaal
Culturele Zaken, pleitte voor een groter persoonlijk elan van de minister voor Cultuur."*® Hij
schetste de nadelige consequenties voor het kunst- en cultuurbeleid wanneer dit te weinig zou
gebeuren: ‘Inhoudelijke oordelen en keuzen worden geneutraliseerd, door ze te presenteren en
te bediscussiëren in termen van betere voorwaarden of doelmatigheid. Een kwalijk gevolg van
deze kunstgrepen is een depolitisering van het cultuurdebat; het beleid ontglipt de discussie, de
minister oordeelt, maar ongecontroleerd’."*^
De huidige minister vem WVC, Hedy d’Ancona, blijkt gevoelig voor deze argumenten. Zo zei zij
in een interview kort na haar aantreden als minister over de verhouding tussen de Raad voor de
Kunst en de politiek: ‘Dat heilige huisje van die formele scheiding wil ik ter discussie stellen. (...)
Iedereen moet zich kunnen mengen in het debat over kwaliteit in de kunst: de kunstenaars zelf,
de organisaties, de politici, de kranten. En ikzelf.’^® Datirbij verwoordde zij de ad langer levende
onvrede over het functioneren van de Raad voor de Kunst. De efficiëntie laat te wensen over: er
zou een wildgroei zijn ontstaam in de structuur vam de raad. Maar ook het gezag van de raad is
volgens haar te gering. De indruk zou bestaan dat het kunstbeleid ‘in achterkamertjes’ tot stand
komt en de minister twijfelt of er wel voldoende geschikte mensen te vinden zijn voor het
advieswerk. En verder: objectiviteit vam zo’n commissie is tot op grote hoogte schijn.
Om de gesignadeerde problemen bij de kunstadvisering op lamdelijk niveau tegen te gaan
lanceerde zij het idee van de ‘rijkskunstmeester’. Een kunstmeester zou iemand moeten zijn uit
de kunstwereld, met gezag en verstand vam zaken, die gedurende een jaau" de minister
rechtstreeks adviseert over de (micro)subsidieverdeling in een bepaalde sector. Naast de
veronderstelde grotere efficiëntie zou de kunstmeester beter aamspreekbaar zijn op zijn keuzen.
Dat zou de publieke discussie over kunst ten goede komen. Vooralsnog bleek dit plan politiek
geen haailbare kaart, en ook de Raad voor de Kunst voelde er - begrijpielijkerwijze - weinig
voor.®* Ook in de pers verschenen kritische beschouwingen over dit plam. Jan Kassies, directeur
vam het Instituut voor Theateronderzoek, meende dat alles beter wais ‘dan die ene die alles moet
weten’.
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hoe wankel de legitimering van dat systeem ook is.^^
Op het ministerie van WVC wordt op dit moment^ gewerkt aan een discussienota over
veranderingen in het systeem van incidentele subsidies. Ook de Raad voor de Kunst
presenteerde in een recent advies onder de titel De bomen en het bos, ideeën over wijzigingen
van dit systeem. De raad stelt voor de micro-subsidies zoveel mogelijk onder te brengen in een
fondsachtige structuur - bij nieuw op te richten fondsen of bij bestaande instellingen. Wel wenst
de raad nauw contact met de fondsbestmen en worden rechten van voordracht bij de benoeming
van de besturen van deze toewijzende instanties wenselijk geacht.^^ Die fondsen zullen er naar
alle waarschijnlijkheid wel komen, te meer daar het ministerie ook in deze richting denkt.^^ Het
zal van de machtsverhouding tussen de kunstwereld, vertegenwoordigd door de Raad voor de
Kunst, en de minister van WVC afhangen, wie de meeste zeggenschap krijgt over de
samenstelling van de besturen.
Kunstmeesters komen er niet, en het is de vraag hoeveel lef de huidige en toekomstige ministers
zullen hebben zich te mengen in die brede maatschappelijke discussie over kwaliteit in de
kunsten. Jan Kassies, die het weten kan, heeft al gewaarschuwd: ‘Organiseer eens een leuk
simulatiespel: een kamerdebat over de verdeling van subsidiegelden waarin de persoonlijke
smaak van de minister de inzet is. Dat wordt een bizar spel.

** Drs. R. Oosterhuis studeerde sociologie aan de Universiteit van Amsterdam. Advisering over
kunst en cultuur in Nederland werd speciaal voor deze reader geschreven en is mede gebaseerd
op zijn

doctoraalscriptie Rivaliteit om

kwaliteit: een

sociologische beschouwing over

kunstadvisering. De scriptie bevat de resultaten van een onderzoek bij de Amsterdamse
Kunstraad en een analyse van de problemen die zich voordoen in de praktijk van de advisering
over kunsten.
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De economische zienswijze
H. Abbi ng

Kunst en geld zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. ‘Kunst en geld’: een hoe dan ook te
vermijden verbond van de duivel, een noodzakelijk kwaad, een allerminst opwindende
samenhang, of een weg naar een gouden toekomst? Extreme standpuntbepaling alsook sterke
modegevoeligheid kenmerken de voortdurende discussie over dit onderwerp. Het mag weer,
geld verdienen met kunst - en op dit moment moet het zelfs. De verwachtingen zijn
hooggespannen. Toch had ik ze niet graag de kost gegeven, de kunstenaars en hun advocaten
voor wie geld twee decennia geleden nog de bron van alle kwaad was. Die overtuiging is naar de
achtergrond verschoven, maar ze leeft ongetwijfeld voort en zal ook in de toekomst bij tijden de
kop weer opsteken.
Nog niet zo lang geleden was de afschuw van geld zo groot, dat niet alleen de kunst ervan
gevrijwaard diende te blijven, maar ook de maatschappij in het algemeen. Juist kunstenaars
staken veel energie in het ontwikkelen van geldloze distributiesystemen. Meer in het algemeen
hebben (en hadden) mensen moeite met het feit dat de gewijde, de hogere kunst gewaardeerd
wordt in termen van het aardse slijk.
Sinds mensenheugenis is er gehandeld in produkten die we nu als kunstprodukten zouden
aanmerken. Kunstprodukten maakten een groot deel uit van het bep>erkte pakket goederen dat
stammen onderling begonnen te ruilen. En toen men bij deze ruilhandel gebruik ging maken van
een intermediair, dat wil zeggen geld, werd daarvoor aanvankelijk een soort kunstprodukten, dat
wil zegggen sieraden, gekozen. Op dit moment worden kunstprodukten over de hele wereld
verhandeld. In het geïndustrialiseerde deel van de wereld - inclusief Oost-Europa - wordt veel
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kunst (dus ook concerten, theater) voor geld te koop aangeboden. Kunst is te koop. We mogen
aannemen dat dit voorlopig zo blijft.
Geld is kennelijk onmisbaar. Hoe komt dat? Door middel van geld wordt de ruil van goederen voor economen zijn diensten als bijvoorbeeld theatervoorstellingen ook goederen - vereenvoudigd. Geld vereenvoudigt evenzeer de arbeidsdeling.
Gesteld u bent kapper, u musiceert niet, maar u houdt van muziek. Sommige muzikanten
knippen hun haar niet zelf, maar laten het door u of een andere kapper knippen. In dat geval is
er sprake van arbeidsdeling. U beperkt zich tot knippen, een ander tot musiceren. De
aanwezigheid van geld maakt de arbeidsdeling en de ruil gemakkelijker. De musicus hoeft niet
bij u in de kappersstoel te musiceren, dat wil zeggen ruil in natura. Hij betaalt u. En u kunt naar
een concert van deze musicus, of naar een ander concert, of u gaat helemaal niet naar een
concert maar u kiest eieren voor uw geld.
Naarmate minder mensen zelfvoorzienend zijn - zoals sommige kloosters zelfvoorzienend waren,
of alternatieve communes proberen te zijn - en naarmate de variatie in de consumptiegoederen
groter is, gaat de arbeidsdeling verder en is de circulatie van geld algemener.
De toenemende arbeidsdeling en de groeiende gecompliceerdheid van de economische
verhoudingen hebben psychologische en sociale gevolgen. Ze vereisen namelijk een
zekere disciplinering van de deelnemers aan het maatschappelijk verkeer. De socioloog
Norbert Elias spreekt in dit verband van een rationaliseringsproces dat deel uitmaakt van
het civilisatieproces.^ Als dit civilisatieproces invloed zou hebben op de richting van de
kunstproduktie - en sommige sociologen denken dat - dan is deze kunstproduktie indirect
2ifhankelijk van de ontwikkeling van de economische verhoudingen.
Waar ruilverhoudingen bestaan (met of zonder geld), spreken economen al gauw van een markt.
Dit is voor hen een abstract begrip; kraampjes en een marktplaats zijn er niet voor nodig. Het
renaissancemecenaat bijvoorbeeld, waarbij op enige schaal opdrachten werden verleend en er
onder kunstenaars een zekere mate van concurrentie en algemene prijsvorming was, wordt door
economen beschouwd als een markt voor opdrachten. Sociologen doen dat over het algemeen
niet. Zij reserveren het begrip ‘markt’ voor de zogenaamde markteconomie, waarbij producenten
voor de markt produceren, zonder dat ze op het moment van produktie weten of hun produkt
ook daadwerkelijk wordt afgenomen. In deze studie zal ik maikt zowel in ruime, economische als
in enge, sociologische zin gebruiken. De betekenis blijkt uit de context.
In onze moderne maatschappij met haar uitgebreide arbeidsdeling vindt een voortdurende
herverdeling of allocatie van produktie- en consumptiegoederen plaats. De boer produceert
melk, de aannemer huizen, de kunstenaar kunst. De geproduceerde melk of de huizen blijven
niet het eigendom van de boer of de bouwonderneming; ze komen in handen van ambtenaren of
kunstenaars die willen eten en drinken en een dak boven hun hoofd. Hetzelfde geldt voor
duizend en één andere produkten en zelfs voor kunstprodukten.
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Het intermediair geld vergemakkelijkt dit allocatieproces. Tevens maakt het mogelijk dat de
allocatie volgens een specifiek distributie- of allocatiecriterium verloopt. Dit specifieke criterium
blijkt veelal de bereidheid-tot-betalen te zijn. Als u bereid bent te betalen, krijgt u uw pak melk of
uw concert, zo niet, dan zult u het zonder moeten doen; u wordt dan ‘uitgesloten’ van het pak
melk of het concert; er vindt prijmitsluiting plaats.
De consumptievrijheid is niet zo typerend voor onze economie als wel wordt gedacht. De allocatie
volgens het criterium bereidheid-tot-betalen wordt gekenmerkt door consumptievrijheid en
produktievrijheid. Voor zover iemand geld heeft, is hij ongeacht zijn afkomst, leeftijd of welke
eigenschap dan ook, vrij om de hoeveelheid aardappels, de specifieke auto of het specifieke
schilderij te kopen waarvoor hij bereid is te betalen. Koop of verkoop vindt plaats zonder
aanzien des persoons. Een subsidie die rechtstreeks prijsverlagend werkt, tast dit
distributiecriterium niet aan. De consumptievrijheid blijft intact. Dit verandert ook niet als
alleen een speciale groep in aanmerking komt voor subsidie. Zo betalen houders van een
Cultureel Jongeren Paspoort minder voor bepaalde theatervoorstellingen. Door een aanvullend
criterium - in dit geval leeftijd van de consument - wordt de markt verdeeld in twee groepen
consumenten. Er wordt prijsdiscriminatie toegepast. Niettemin blijft voor alle geïnteresseerden
de bereidheid tot betalen de enige doorslaggevende factor voor consumptie.
Voor de westerse economieën is de consumptievrijheid minder kenmerkend dan men wel
aanneemt. Minder dan de helft van de waarde van het consumptiepakket van een
doorsneegezin (vem onderwijs, gezondheidszorg, voeding, behuizing tot sport, recreatie en
kunst) wordt uitsluitend gedistribueerd volgens het criterium bereidheid-tot-betalen. Bij
het grootste gedeelte van het consumptiepakket worden eveneens andere criteria
toegepast. Het zijn geen aanvullende maar vervangende criteria. Zo speelt in Amsterdam
bij de distributie van woningen een groot aantal factoren een rol, waarvan de
bereidheid-tot-betalen er slechts één is. Veel van dit soort goederen zijn onmisbaar en
maken elk afzonderlijk een substantieel deel uit van het gemiddelde consumptiepakket;
bovendien bestaat er vaak een structureel tekort. Bij de bestaande ongelijke
inkomensverdeling zal de uitsluitende toepassing van het criterium bereidheid-tot-betalen
tot een allocatie kunnen leiden die als oneerlijk en ook als verspillend wordt ervaren.
Bij de distributie van kunstprodukten zal de introductie van andere criteria weinig
voordelen bieden en veel nadelen. Er bestaat een enorme variëteit aan kunstprodukten.
De verschillen zijn belangrijker dan de overeenkomsten. Smaken verschillen. Zelfs de
best denkbare vervangende distributiecriteria zouden nog geen recht kunnen doen aan
deze verschillen. Ik moet er niet aan denken dat ik vanwege mijn leeftijd of sociale status
alleen grcimmofoonplaten met barokmuziek zou mogen kopen en geen reggae of heavy
metal. Bij kunstprodukten gaat het meer dan bij andere produkten om een voortdurend
opnieuw vorm geven van de eigen identiteit. Daarbij conformeer ik mij natuurlijk aan
anderen, maar ik laat mij niet de wet voorschrijven.
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We moeten bedenken dat als de subsidiëring zover gaat dat er in feite sprake is van gratis
verschaffing, zoals bij sommige openluchtconcerten, we vanuit de consument bezien nog
steeds te maken hebben met een speciaal geval van bereidheid-tot-betalen: de bereidheid
geld en tijd te spenderen (om te beginnen al aan het vervoer). We hadden dit geld en die
tijd immers ook anders kunnen spenderen.
Toch blijkt het criterium bereidheid-tot-betalen binnen de kunst- en cultuursector niet
over de hele linie te worden toegepast. Inherent atm het criterium is het recht op verkoop
van de goederen waarvan men eigenaar is. Maar de Hilversumse gemeente bleek haar
Mondriaan niet aan een buitenlander te mogen verkopen ongeacht de bereidheid tot
betalen. Zo zijn er meer soortgelijke voorbeelden te geven die vooral betrekking hebben
op overgeleverde kunst, met inbegrip van architectuur. Steeds bestaat er een structureel
tekort, omdat de betrokken schilderijen en gebouwen niet bijgemaakt kunnen worden.
In de produktiesfeer is de bereidheid tot betalen evenmin alleenzaligmakend. Zo zijn
zendmachtigingen niet te koop en is zendtijd alleen in beperkte zin te koop. (Historisch
gezien ligt de structurele beperktheid van de te gebruiken golflengten hieraan ten
grondslag; maar bij de voortschrijdende technologie kan dit argument niet meer gelden.)
En als bijvoorbeeld bibliotheken een auteursrechtelijke vergoeding aan de auteurs van
boeken moeten betalen, het leenrecht, dan speelt de bereidheid-tot-betalen als
allocatiecriterium nauwelijks een rol. De overheid reguleert de prijs van deze beperkte
overdracht van eigendomsrechten. Niettemin is in de kunst- en cultuursector de
bereidheid-tot-betalen van de consument hét distributiecriterium.
Door de concurrentie lijkt het criterium bereidheid-tot-betalen een ‘natuurlijke’ uitkomst
te vertegenwoordigen van het economische proces; elke afwijking zou de tussenkomst van
de overheid veronderstellen. In onze tijd wordt deze constatering in grote lijnen door de
waarneming bevestigd.' Toch zijn er vele uitzonderingen, en voorbeelden daarvan zullen
we nog tegenkomen. Dat het in geen geval gaat om een natuurlijk en tijdloos verband
kunnen we zien aan het feodaUsme. In de feodale structuur had de bereidheidtot-betalen, afhankelijk van de betrokken groep, slechts een zeer beperkte betekenis als
distributiecriterium; en kunstprodukten vormden daarop geen uitzondering.
In het geval van de moderne overheid en haar bemoeienis met de distributie kunnen we
de voor- en nadelen van distributiecriteria in het algemeen en van de consumptievrijheid
in het bijzonder nuchter tegen elkaar afwegen. Daarom is het jammer dat de discussie
soms wordt vertroebeld door mystificerende argumenten. De voorstanders van
consumptievrijheid refereren soms aan het fenomeen van de nutsmaximalisatie. En zij die
op de middelbare school economie hebben gehad, herinneren zich vast nog die vreselijke
(of prachtige) indifferentiecurven. De begeleidende tekst in de schoolboekjes legde ons
dikwijls in lyrische bewoordingen uit, dat de consument voortdurend zijn geld zo besteedt
dat het nut van de laatst gekochte appel (het laatst gekochte schilderij) precies opweegt
tegen dat van de laatst gekochte peer (grammofoonplaat). Het beeld werd geschap>en van
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een voortdurend wikkende en wegende mens die maar één doel heeft: het ‘maximaliseren
van zijn nut’. Tegelijk weten we dat mensen vaak ‘maar wat doen’, dat ze opofferend
kunnen zijn en dat ze ook gemanipuleerd kunnen worden. Juist door de manipulatie van
de smaak jaagt de econoom met zijn nutsmaximaliserende mens degenen tegen zich in het
harnas die geïnteresseerd zijn in kunst en cultuur, de smaaksector bij uitstek.
Ten onrechte. Als men bezwaren heeft tegen de benadering van economen, dan kan men
zijn kruit beter nog even droog houden. Er valt veel te zeggen over de vraag of mensen
hun nut maximaliseren of niet - en economen doen dat - maar voor ons is die vraag
nauwelijks van belang. Mensen maximaliseren hun nut bijna per definitie. Of u de
buurvrouw de straat over helpt of uw eigen graf graaft, zolang u het consequent doet, en
in die beperkte zin rationeel handelt, zolang bent u bezig uw nut te maximaliseren. Dus of
mensen hun nut maximaliseren of niet, het kan nooit een argument zijn voor of tegen
consumptievrijheid.
Subsidies kunnen de produktievrijheid aantasten. Bij subsidies denken economen veelal aan
prijssubsidies. Dit zijn subsidies die rechtstreeks prijsverlagend werken, zoals bij het Cultureel
Jongeren Paspoort of bij de rente-subsidieregeling in het geval van door galeries verkochte
beeldende kunst.
Niet alle subsidies zijn rechtstreeks gekoppeld aan de verkochte hoeveelheden van een produkt.
Ze kuimen ook gekoppeld zijn aan een andere prestatie van de producent, zoals het aantal
voorstellingen dat een theatergezelschap geeft. Geeft een gezelschap meer voorstellingen dan
krijgt het automatisch meer subsidie, geeft het minder voorstellingen dam krijgt het minder
subsidie. Men spreekt wel van subsidiëring naar rato van prestaties. Net ads bij de prijssubsidies
zijn dit economische subsidies. Deze laten de consumptie- en produktievrijheid intact. Het
gezelschap wordt weliswaar extra beloond voor meer voorstellingen, maar het blijft vrij in zijn
keuzen.
Afgezien vam de zeer algemene prijssubsidies, zoals bij het Cultureel Jongeren Paspoort en de
rente-subsidieregeling, zijn de economische subsidies taboe in de kunst- en cultuursector. Dat
komt omdat het nooit alleen om kwantiteit gaat, maar ook om kwaliteit. De overheid is niet
uitsluitend geïnteresseerd in het aantal voorstellingen van een gezelschap, maar ook in de aard
van de voorstellingen. Hierdoor is een automatische koppeling van de hoogte van de subsidie
aan één of meer meetbctfe grootheden niet mogelijk.^
Deze automatische koppeling ontbreekt bij de fiduciaire subsidiëring. De overheid subsidieert
een pakket activiteiten van de gesubsidieerde, en kwalitatieve aspecten maken een belangrijk
deel uit van het pakket. De producent krijgt de subsidie op basis van beloften die betrekking
hebben op kwantitatieve én kwalitatieve aspecten. De overheid vertrouwt erop dat de
gesubsidieerde deze beloften nakomt; vandaar het begrip fiduciaire subsidie. Na afloop van een
bepaalde periode wordt door meting maar ook op basis van overleg en discussie nagegaan of de
gesubsidieerde zich aan zijn beloften heeft gehouden, en wordt de omvang van de subsidie voor
een volgende periode vastgesteld. Tot op zekere hoogte gaat het om een onderhandelingsproces.
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De producent sluit als het ware een contract (een contract dat overigens opzettelijk niet tot in
detail is geregeld) met de overheid over zijn toekomstige activiteiten. De fiduciaire subsidiëring
is de gebruikelijke subsidievorm in de kunst- en cultuursector.
Anders dan bij economische subsidies wordt bij fiduciaire subsidies de produktievrijheid van de
producent ingeperkt door het contract en de inherente beloften. Het allocatiecriterium - de
bereidheid van de producenten tot betalen voor produktiefactoren en zijn bereidheid tot
verkoop aan het publiek - is gedeeltelijk gesubstitueerd door een ander criterium, namelijk de
bereidheid om met de overheid tot een vergelijk te komen teneinde subsidie te verkrijgen. Niet
alle fiduciaire subsidies beperken de produktievrijheid in dezelfde mate. Bij zogenaamde
subsidiëring in het exploitatietekort wordt de produktievrijheid meer ingeperkt dan bij de
zogenaamde budgetfinanciering. Bij de eerste fiduciaire subsidievorm vult de overheid het tekort
aan. De gesubsidieerde heeft (op korte termijn) geen baat bij méér, en geen last van minder
eigen inkomsten. Bij de tweede fiduciaire subsidievorm, de budgetfinanciering, krijgt de
gesubsidieerde een vast bedrag, waarop zijn inkomsten (op korte termijn) niet in mindering
worden gebracht. Hij kjm zelfstandig op de markt blijven opereren. Zijn marktgedrag zal
hierdoor afhankelijk blijven van zijn bereidheid tot betalen (voor produktiefactoren) en zijn
bereidheid tot verkoop (vem zijn produkt) bij uiteenlopende marktprijzen.
Het prijsmechanisme coördineert vraag en aanbod. We zullen een prijsmechanisme waarnemen,
als er ten aanzien van een bepaald produkt consumptievrijheid en produktievrijheid bestaat. Het
mechanisme berust op aanpassingen van de prijs of de hoeveelheid. Door de werking van dit
mechanisme zullen op korte termijn vraag en aanbod op elkaar afgestemd r^lken en op lange
termijn ook de geproduceerde hoeveelheid en de geconsumeerde hoeveelheid.
Producenten en consumenten maken voortdurend, meer of minder bewust, plannen die ze ook
net zo vaak kunnen herzien. De cabaretier Paul van Vliet bijvoorbeeld kan voor een week een
klein orkest en een groot gebouw (laten we zeggen Carré) huren teneinde zijn produkt aan een
groot publiek te verkopen. Als zijn produkt goed loopt, wijzigt hij zijn plan en herziet hij de
hoeveelheid die hij aanbiedt door bijvoorbeeld een week terug te keren in Carré. Maar blijven
de mensen weg, dan zou hij halverwege de week zijn prijs kunnen herzien door bijvoorbeeld
bepaalde groepen consumenten (kinderen, bejaarden) tegen lage prijzen toegang te verlenen.
Op basis van deze ervaring zal hij tevens zijn toekomstige produktiehoeveelheid aanpassen: eerst
maar even geen nieuwe produktie, of snel nog eentje erachter aan. De gerealiseerde
prijs-hoeveelheidverhouding is een voortdurende bron van informatie, die het gedrag van de
producent mede zal bepalen.
Ook de consument ontleent informatie aan prijzen en prijsveranderingen. Hij herziet zijn
plaimen onder invloed van de prijsontwikkelingen die hij waarneemt, ook al gebeurt dit veelal
zeer geleidelijk en nauwelijks bewust. Als een goed (een produkt) duurder wordt, bestaat de
kans dat de consument minder gaat gebruiken of dat hij overstapt op een substituut; wordt het
goedkoper dan kan het omgekeerde gebeuren. Zonder te willen beweren dat Paul van Vliet een
econoom nodig heeft om te bepalen of bejaarden hem van zijn afzetprobleem kunnen afhelpen.
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moet worden vastgesteld dat veel nuttig economisch onderzoek betrekking heeft op het
voorspellen van dit consumentengedrag. Als we het operakaartje duurder maken, wordt de
opera dan minder bezocht? Hoeveel minder? Komt dit misschien het concertbezoek ten goede?
De econoom probeert de gevolgen van prijswijzigingen te voorspellen onder meer door
prijswijzigingen in het verleden te onderzoeken.

Bij een onderzoek naar de gevoeligheid van de consument voor prijsvvijzigingen in de
vorm van gewijzigde aankoophoeveelheden en substitutiegedrag is het belangrijk de
termijn in de gaten te houden. Dit soort gevoeligheden kan op korte termijn beperkt zijn
maar op lange termijn juist aanzienlijk, of omgekeerd. Zo beweert de econoom Scitovsky
dat de gevoeligheden betreffende eerste levensbehoeften op korte termijn aanzienlijk zijn
maar op langere termijn beperkt. Voor cultuurprodukten zou het omgekeerde gelden.
Wordt fruit goedkoper dan geeft men hieraan tijdelijk meer geld uit en minder aan
andere goederen zoals overige voedingsmiddelen of huisraad; maar op lange termijn
verandert men het bestedingspatroon niet fundamenteel: huisraad blijft nodig en het dieet
kan niet te eenzijdig worden. Bij cultuurprodukten zijn er geen objectieve belemmeringen
die een blijvende vervanging van het ene door het andere in de weg staan. Het gaat veel
meer om langzame kennismaking en gewenning. Als ik toch 2il geen boeken lees, zou ik
door een lagere boekenprijs niet overgehaEild worden om te gaan lezen. Ik blijf liever bij
mijn vertrouwde beeldbuis. Maar blijft die prijs lange tijd laag, bijvoorbeeld door een
subsidie, en word ik bovendien door andere informatie (een reclamecampagne)
nieuwsgierig gemaakt, dan zal ik misschien een boek lezen. Bevedt het me, dan ruil ik
blijvend een deel van mijn televisietijd in voor het lezen van boeken.
De ‘gemiddelde’ consument trekt conclusies uit het veranderde prijsgedrag van de producent en
reageert daarop in meerdere of mindere mate. Van zijn kant trekt de producent conclusies uit
het veranderde koopgedrag van de consument en reageert daar weer op. We zien een
prijsmechanisme ontstaan, waardoor de produktie en consumptie van een goed wordt
gecoördineerd.
Er bestaat concurrentie. Deze concurrentie kan door economische en sociale mechanismen worden
ingeperkt. Misschien gaan we te snel. Impliciet ben ik er namelijk al van uitgegaan dat er
concurrentie bestaat. Consumenten kunnen immers overstappen op een substituut: Youp van ’t
Hek in plaats van Van Vliet. Vervolgens kan Van Vliet proberen zijn produkt door prijs-of
kwaliteitsaanpassingen aantrekkelijker te maken. Het verschijnsel van de concurrentie kunnen
we met grote regelmaat om ons heen waarnemen. Die regelmaat is zodanig dat we mogen
aannemen dat er min of meer vastliggende factoren aan ten grondslag liggen. Ook al zouden we
deze factoren niet precies kennen of voor de volle honderd procent kunnen verklaren, dan
kunnen we toch spreken van een principe van de concurrentie.'*
Enige verklctfing van de factoren die ten grondslag liggen aan het principe van de concurrentie is
overigens wel mogelijk. Telkens als een groep mensen iets wil dat in onvoldoende mate
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voorhanden is, ligt het voor de hand dat er onderlinge concurrentie ontstaat. We spreken in dit
verband van relatieve schaarste. Het is bij uitstek de economische wetenschap die het verschijnsel
van de concurrentie bestudeert, cd houden ook andere wetenschappen zich ermee bezig.
Wat willen mensen zoal? In de praktijk gaat de economie ervan uit dat de individuen die
ondernemen - ook ondernemers als Paul van Vliet - zoveel mogelijk geldinkomen willen, met
andere woorden winstmaximalisatie. Dat werkt lekker. Zonder die vooronderstelling worden de
uitspraken die de economische wetenschap doet al gauw nietszeggend. Men is er inmiddels van
doordrongen dat weinig mensen, net zomin als grote bedrijven, altijd en alleen maar uit zijn op
een maximale winst. Toch blijkt de verklarende kracht van de vooronderstelling in veel gevallen
redelijk te zijn. Maar in dit boek zullen we voor de producenten in de kunst- en cultuursector
soms een uitzondering moeten maken. Voor bijvoorbeeld het gedrag van een schrijver maakt het
wel verschil of hij in de eerste plaats inkomen wU of vooral aanzien bij bepaalde
maatschappelijke groepen, of misschien iets heel anders (zoals belangstelling van een speciaal
meisje). Die voorkeur kan ook veranderen. Is het (te) dure huis eenmaal gekocht en daalt de
publieke belangstelling, dan wordt menig aanzienmaximaliseerder alsnog winstmaximaliseerder.
Een belangrijk en fundamenteel aspect vormt de aard van de schaarste. Geld is zowel voor de
consument als voor de producent een relatief schaars middel en geen doel op zich; uiteindelijk
gaat het om andere verlangens. Bij de realisatie van andere verlangens zal geld zeker een rol
spelen, maar geld niet alleen. (Was aanzien voor honderd procent te koop, dan was het niet
nodig geweest een onderscheid te maken tussen winst en aanzien.)
Wilt u een bepaalde Rembrandt, dan is die misschien te koop maar hoeveel geld u ook ter
beschikking hebt, u kunt deze authentieke Rembrandt niet laten maken. De schaarste is relatief bestaat omdat ook anderen geïnteresseerd zijn - en ze is tegelijk absoluut: de hoeveelheid kan
niet beïnvloed worden. Het gaat in dit geval om een structurele schaarste. Aanzien
vertegenwoordigt wat dit betreft een merkwaardige mengvorm. Door middel van geld kan men
diverse vormen van aanzien verwerven. Aanzien kan bijgemaakt worden, maar niet onbeperkt.
Tot op zekere hoogte is ook hierin een structureel tekort. Zoals de Rembrandt alleen verworven
kcm worden door overdracht, zo zal er bij de verwerving van aanzien, hoe indirect ook, elders
‘onttroond’ moeten worden. In andere sferen is dit aspect veel duidelijker. Afhankelijk van de
publieke smaak zal er in Nederland soms ruimte zijn voor een groter aantal bekende en gevierde
cabaretiers, soms voor een kleiner aantal. Maar binnen deze grenzen is het aemtal plaatsen
beperkt. In die zin hebben we ook te maken met een ‘structurele’ schaarste die haar stempel op
de onderlinge concurrentie drukt.
Aan grammofoonplaten in een bepaald muziekgenre bestaat over het algemeen geen structureel
tekort. Ze kunnen en zullen onnodig bijgemaakt worden, maar gegeven de verlangens van de
consumenten is er wel een relatieve schaarste. Bij een lagere prijs hadden de consumenten meer
willen hebben. Er is sprake van een niet-structurele schaarste. Soms lopen structurele en
niet-structurele schaarste in elkaar over. Elton John (of Horowitz) kan slechts een beperkt
aantcd concerten per week geven.
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Het komt regelmatig voor dat het tekort kunstmatig wordt opgevoerd. Een fotograaf als
Mapplethorpe kan besluiten het aantal afdrukken van een negatief kunstmatig te beperken.
Werken meerdere producenten samen bij de totstandkoming van een kunstmatige stmcturele
schaarste, dan spreken economen van monopolisering. Ook beroepen kunnen worden
gemonopoliseerd. In dat geval wordt het aantal beroepsplaatsen door de beroepsbeoefenaren
kunstmatig schaars gehouden vsmwege de positieve invloed op het beroepsinkomen. Deze
monopolisering vormt een belangrijk aspect van de door sociologen beschreven
professionalisering van beroepen. Een veelbesproken voorbeeld is het beroep van medisch
specialist. Ook het kunstenaarsberoep zou zich kunnen tenen voor professionalisering en
monopolisering.^
Eerder stelden we vast dat de produktie- en consumptievrijheid en zo ook de concurrentie
ingeporkt kunnen worden door geboden of verboden en door subsidies van de overheid. Het
blijkt nu dat onderlinge afspraken, gedragscodes en dergelijke van andere deelnemers aan het
economisch verkeer hetzelfde effect kunnen hebben. De economische wetenschap beperkt haar
onderzoek naar het min of meer gesloten houden van markten tot duidelijk herleidbare
impliciete of expliciete afspraken. Ook beperkt ze zich tot de produktiezijde. De sociologie gaat
verder. Ze tracht de mechanismen te beschrijven waardoor niet alleen bepaalde beroepen
gesloten blijven, maar ook bepaalde groepen consumenten in de praktijk worden uitgesloten van
bijvoorbeeld een operavoorstelling, ondanks dat de bereidheid tot betalen officieel het enige
toegangscriterium is. Dit is weliswaar een economische studie, maar voor een economie van de
kunsten zijn dit soort sociale ‘monopwliserings’-mechanismen dermate belangrijk dat we er - in
tegenstelling tot wat gebruikelijk is - veel aandacht aan besteden.
Het prijsmechanisme bevordert een algemene coördinatie. We keren terug naar Paul van Vliet en
naar het prijsmechanisme waardoor vraag en aanbod van zijn produkt, en meer in het algemeen
produktie en consumptie van goederen worden gecoördineerd. De informerende en vervolgens
coördinerende werking van prijzen beperkt zich namelijk niet tot een afzonderlijk goed. 2iowel
bij de produktie als bij de consumptie treedt eveneens een simultane coördinatie op. Wanneer ik
besluit meer boeken te kopen dan laat ik de aankoop van een videorecorder nog even
achterwege. Het inkomen van de consument is beperkt. Grotere uitgaven aan het ene produkt
zullen vrijwel altijd leiden tot geringere uitgaven aan andere produkten. Zoals bekend, een
gulden kan maar één keer uitgegeven worden. Een prijswijziging van een bepaald goed kan
gevolgen hebben voor de verkochte hoeveelheden en voor de prijzen van een groot aantal
andere goederen.
Aan de produktiezijde geldt hetzelfde. Het hout dat in onze boeken terechtkomt, kan niet meer
in de meubelindustrie worden gebruikt. Hetzelfde geldt ook voor de arbeidskracht die nodig is
voor het drukken van boeken. Als elders meer hout wordt gebruikt dan zal de houtprijs stijgen
en moet de uitgever meer betalen voor zijn papier. Hij zal zijn plamnen herzien, een hogere
boekenprijs vragen en zijn produktiehoeveelheid verminderen. Voor de prijs en het gebruik van
arbeid, machines en dergelijke geldt dit eveneens. Hierdoor zijn de meest uiteenlopende
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produktieprocessen via het prijsmechanisme met elkaar verbonden. Alles hangt met alles samen.
De aanpassing van prijzen en hoeveelheden plant zich voort van sector naar sector, zoals de
golfslag na het gooien van een steen in een vijver. Weliswaar neemt de golfbeweging af naarmate
ze verder verwijderd raakt van de bron van de verstoring, maar ze kan ver komen. Zo is er in
theorie een samenhang voorstelbaar tussen een inkrimpende kunstsector en een expanderende
chemische industrie, waarbij arbeid die onttrokken is aan de ene sector via allerlei
tussenliggende activiteitencentra terechtkomt bij de andere. En de motor van het proces is
steeds de concurrentie.
We zien een allesomvattend en toch simpel allocatiesysteem aan het werk. Elk bedrijf en elk
gezin of individu neemt zijn beslissingen op basis van een beperkt aantal relevante
prijsontwikkelingen; niettemin vormt het resultaat een samenhangend geheel. Zonder een duur
en gecompliceerd systeem van centrale planning en distributie coördineert het prijsmechanisme
de produktie en consumptie van een onbeperkt aantal goederen. Dit is een ander jispect van de
consumptievrijheid. De kans op verspilling in de vorm van slechte afstemming van produktie en
consumptie is beperkt.
Dit betekent niet dat andere systemen noodzakelijk slechter zijn; het betekent evenmin
dat in dit systeem de coördinatie altijd optimaal is. Integendeel, werkloosheid en
overproduktie zijn symptomen van een slechte coördinatie. De vraag of de coördinatie
valt te verbeteren met behoud van een markteconomie die berust op een zekere mate van
consumptie- en produktievrijheid, is hier niet aan de orde. Hetzelfde geldt voor
eenoordeel over de aantrekkelijkheid van de markteconomie en een commerciële
goederenvoorziening. Niettemin zullen deze vragen rijzen bij het lezen van dit boek. Het
zal blijken dat ik persoonlijk betrekkelijk weinig problemen heb met de verbinding
cultuur en commercie, en dat ik daaraan zelfs aantrekkelijke kanten zie. Men dient te
beseffen dat een oordeel over de voor- en nadelen van de markteconomie tot op zekere
hoogte los gezien kan worden van een oordeel over de voor- en nadelen van het
kapitalisme. Het gaat niet uitsluitend om denkconstructies voor de toekomst; ook wat het
verleden betreft neigen historici ertoe kapitalisme en markteconomie als verschillende
categorieën op te vatten.®
Positieve externe effecten komen gemakkelijker tot stand zonder tussenkomst van de overheid dan
collectieve goederen. De handel in goederen brengt kosten met zich mee. Om een goed als
bijvoorbeeld een concert te koop aan te kunnen bieden, heeft men een afsluitbaar gebouw nodig,
gedrukte kaartjes, een kassa met een cassière, een controleur, enzovoort. Dat gebouw was
vanwege ons klimaat en de straatgeluiden toch al nodig en de kosten van het verkoopbaar
maken, de zogenaamde transactiekosten, vallen daarom mee. Dat is niet altijd zo.
Zoals een gemeentebestuur geld kan vragen voor het recht een concert in een zaal te
beluisteren, zo zou het ook geld kunnen vragen voor het recht de dagelijkse carillonbespelingen
vanuit de kerktoren te beluisteren. Het zou een groot gebied moeten atzetten en veel controleurs
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moeten aanstellen. De transactiekosten zouden alleen al voor de organisatie prohibitief hoog
zijn. Belimgrijker is dat wij bij de bestaande verdeling van eigendoms- en aanverwante rechten,
het recht hebben ons ongehinderd in de omgeving van de kerktoren te bevinden. Het
eigendomsrecht van de gemeente is niet van dien aard, dat deze ons mag uitsluiten. Doet een
bestuur dat wel, dan is het strafbaar. Het kan beboet of afgezet worden. Dat zijn extra ‘kosten’
die een p>oging tot verkoopbaar maken met zich meebrengen. De trsmsactiekosten zijn bij de
carillonbespeling oneindig hoog. Het gaat om wat economen een collectie goed noemen.^
Tot nog toe hebben we het over de allocatie van individuele goederen gehad. Het zijn goederen
waarbij prijsuitsluiting mogelijk is. De allocatie kan plaatsvinden op basis van het criterium
bereidheid-tot-betalen. Bij collectieve goederen is prijsuitsluiting niet mogelijk. Het al dan niet
mogelijk zijn van prijsuitsluiting wordt bepaald door de hoogte van de verkoopkosten, dit zijn de
transactiekosten; deze kunnen door ‘natuurlijke’ oorzaken of door de bestaande wetgeving te
hoog zijn. Zijn ze te hoog dan gaat het om een collectief goed. Het criterium bereidheidtot-betaling kan bij een collectief goed de allocatie vanzelfsprekend niet sturen.
Soms zal een collectief goed ontstaan als bijprodukt van een individueel goed: we spreken dan
van een extern effect. Als u een grachtepand koopt met een gevel in zodanig oude staat dat de
rondvaartboten ervoor omvaren, dan is er sprake van een extern effect. Anderen profiteren mee
en u kunt geen prijsuitsluiting toepassen, omdat de gracht en de openbare weg niet uw eigendom
zijn. Met andere woorden, u kunt niet mensen die bereid zijn te betalen toelaten en anderen
uitsluiten, zoals dat bij een individueel goed wel kan. Net als bij het collectieve goed, de
carillonbespeling, zijn de transactiekosten (boete, gevangenisstraf) oneindig hoog. Maar anders
dan bij de carillonbespeling is bij de allocatie van externe effecten de bereidheid-tot-betalen wel
van invloed. Doch alleen voor het individuele goed (de woning) dat het externe effect (de gevel)
met zich meebrengt.
Dit onderscheid tussen collectieve goederen en positieve externe effecten is van belang voor de
financiering. Door de onverkoopbaarheid treedt er in het geval van de carillonbespeling geen
prijsmechanisme in werking. Zonder (overheids)patronaat blijft de produktie ervan achterwege.
Maar bij de produktie of instandhouding van een fraaie gevel is dat niet vanzelfsprekend. De
uitkomst van de werking van het prijsmechanisme kan niet zonder meer voorspeld worden. U
wilde toch al een dak boven uw hoofd, en wellicht brengt het onderhoud van de gevel nauwelijks
extra kosten met zich mee. Ook is het mogelijk dat die gevel juist een ander effect tot stand
brengt. De gevel brengt u maatschappelijk aanzien. De gevel als extern effect functioneert als
produktiefactor van een individueel goed, waarvan anderen wel kunnen worden uitgesloten: het
aanzien. In dat geved draagt u graag de extra kosten van de gevel; u heeft er geen enkel bezwaar
tegen als anderen tegen uw gevel opkijken.
Het voorbeeld lijkt vergezocht, maar is dat niet. Zo bestond er in Italië tijdens de renaissance
een enorme culturele produktie met een voornamelijk openbaar karakter: publieke architectuur,
kerkinterieurs, muziek in het kerkgebouw, enzovoort. Gegeven de eigendomsverhoudingen kon
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er geen prijsuitsluiting worden toegepast, maar dat was ook niet de bedoeling. Er valt hierover
veel te zeggen.* In grote lijnen kan worden gesteld, dat deze enorme culturele produktie van wat
wij nu collectieve goederen en individuele goederen met aanzienlijke externe effecten noemen,
tot stand kwam omdat ze hielp de toenmalige ‘aanspraken op macht en gezag tot uitdrukking te
brengen, bij voorkeur op een imponerende manier: groots, kleurrijk, vol symboliek en gebruik
melkend van kostbare materialen zoals goud en dure pigmenten’.®
Voorlopig bepierken we ons tot uw grachtepandje. De allocatieve uitkomst van de werking van
het prijsmechanisme staat dus niet bij voorbaat vast. In de praktijk is deze uitkomst sterk aan
verandering onderhevig; ze is veeleJ meer tijdgebonden dan men geneigd is te denken.
Tegenwoordig hebben eigenaren van grachtepanden meer geld voor hun gevels over dan twintig
jaar geleden. Toch meent men van overheidswege nog steeds dat de allocatieve uitkomst van het
prijsmechanisme geen garantie biedt voor een ‘voldoende’ produktie, namelijk het in stand
houden van het externe effect, de gevel. Er zijn dan twee alternatieven mogelijk. De overheid
neemt de financiering van de instandhouding van de gevel gedeeltelijk over en subsidieert de
betrokken eigenaar. Of de wet wordt zo gewijzigd dat de eigendomsrechten anders worden
verdeeld: de overheid wordt (mede)eigenaar van de gevel, en verhuurt deze aan de eigenaar van
het pand tegen een nultarief op voorwaarde dat hij de gevel goed onderhoudt. In het tweede
geval zien we dat door regelgeving van de overheid en dus door een beperkte wijziging van de
eigendomsverhoudingen externe effecten kunnen worden geïnternaliseerd. Ze houden op nog
langer extern te zijn. Ze zijn biimen het normale werkingsgebied van het prijsmechanisme
gebracht. Daeirom spreekt men van internalisering.
Het bestaan van een collectief goed geeft niet automatisch recht op overheidsfinanciering. Het
probleem van de free-rider kan overwonnen worden. Het keienlint door Den Haag dat als
Wilhelmina-monument had moeten dienen, zou na realisatie zeker een collectief goed genoemd
moeten worden. Prijsuitsluiting is niet mogelijk. Maar sommige van de gedwongen potentiële
‘gebruikers’ zouden gezien de heftige discussies, welhaast bereid zijn geweest te betalen om van
het monument verschoond te blijven. Een collectief ‘goed’ kan daarom voor sommigen
neerkomen op een kwaad. (Evenzo kan een verondersteld jxisitief extern effect voor anderen
neerkomen op een negatief extern effect.) Afhankelijk van de structuur van de besluitvorming en
de machtsverhoudingen kan de overheid besluiten om niet over te gaan tot financiering,
subsidiëring of regelgeving in het geval van (potentiële) collectieve goederen. Dat specifieke
Wilhelmina-monument is er in ieder geval niet gekomen. (Wel een ander traditioneel
monument.)
Bij veel collectieve goederen is overheidsfinanciering niet zozeer ongewenst als wel overbodig.
De producenten van straatcultuur, van oudsher onze orgeldraaier, maar ook straatmuzikanten,
mimespelers, clowns en vuurspuwers kunnen geen prijsuitsluiting toepassen. Ze produceren
collectieve goederen, ook zonder dat de overheid bijspringt. Ze financieren hun produktie vanuit
vrijwillige bijdragen. Het staat mij vrij om naar een straatmuzikant te luisteren; hij heeft geen
enkel middel om mij weg te sturen als ik niet bereid ben te betalen. Geven andere mensen geld.
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waardoor de muzikant blijft spelen, dan profiteer ik daairvan: ‘Laten zij maar betalen.’ Op zo’n
moment ben ik wat economen noemen eenfree-rider. Als iedereen zou denken als ik, dan was het
snel afgeloften met ons concert. Dit is het probleem van de free-rider, waardoor sommige
collectieve goederen niet zonder tussenkomst van de overheid tot stand kunnen komen. Maar
kennelijk lukt het bij bepaalde collectieve goederen wel. Als het aantal betrokkenen klein is, of
als er een duidelijk verband bestaat tussen de produktieomvang en de vrijwillige acties van mij
en mijn buren - de muzikant stapt op of hij blijft, hij komt morgen misschien niet of juist wel -,
dan weten we spontaan het free-rider-pTobleem te overwiimen. Dit klinkt berekenend, maar in
feite ontstaat er een traditie van spontaan financieel reageren, die overigens per land en per
periode kan verschillen.
Het belang van de vrijwillige bijdragen beperkt zich niet tot de straatcultuur. De realisatie van
heel wat collectieve doelen, dat wil zeggen collectieve goederen, wordt in de praktijk veelal met
behulp van vrijwillige bijdragen gefinancierd. Waartoe zouden er anders verenigingen als
‘Vrienden van de Stadsschouwburg’ of ‘Vrienden van het Groninger Museum’, en dergelijke
bestaan? Natuurlijk ‘kopen’ de leden van dit soort verenigingen met hun bijdragen ook één of
meer individuele goederen: een ledenblad, het recht (privilege) een speciale ledenruimte in een
museum te betreden, wat ook weer aanzien geeft. Gezien de hoogte vtm de bijdrage is dat
bijzaak. Ze krijgen als het ware een doekje voor het bloeden, omdat ze betalen voor iets waarvan
anderen, defree-riders, evenzeer profiteren. Toch zijn dit soort ‘doekjes’ belangrijk. Een handige
zakelijk directeur van een culturele instelling kan hiermee extra financiële middelen verwerven.
Afhankelijk van de bestaande traditie in een land kunnen kennelijk ook grotere groepen
(vrienden, donateurs) het ^ee-/ider-probleem de baas; tot op zekere hoogte, want van volledige
vrijwillige financiering zoals bij straatmuziek, is over het algemeen geen sprake.
In een ander opzicht zijn vrijwillige bijdragen, en andere spontane gedragingen die
mensen tijd of geld kosten, eveneens van belang. Ze demonstreren namelijk het bestaan
van een collectief goed of een extern effect. Economen verlangen immers dat het bestaan
van een extern effect eerst wordt aangetoond, voordat de overheid tot subsidiëring
besluit. Het poneren van het effect is niet voldoende. Een eerste en tegelijk beslissend
bewijs kan daarom ontleend worden aan de waarneembare gedragingen van mensen: u
draagt vrijwillig bij, een ander gaat de straat op voor de realisatie van een collectief doel,
de rondvaartboot vaart om, enzovoort. Telkens wordt er een onomstotelijk bewijs
geleverd van het bestaan van een collectief goed of van een extern effect. Daarmee is
overigens nog weinig duidelijk geworden over de omvang van de waardering vem zo’n
extern effect, en nog minder over de noodzaak van overheidsbemoeienis. Veel economen
koppelen het bestaan van collectieve goederen en individuele goederen met externe
effecten te automatisch aan de noodzaak van overheidsfinanciering. Dit leidt ertoe dat
een aantal van hen sterk de nadruk is gaan leggen op de slechte aantoonbaarheid van veel
collectieve goederen of externe effecten, omdat ze bevreesd zijn voor een onbeperkte
groei van de overheidsuitgaven.*® Deze nadruk is mijns inziens niet terecht.
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Vooral in de produktiesfeer slaagt men er vaak redelijk in het/ree-nder-probleem de baas
te worden zonder of slechts met geringe interventie van overheidszijde. Men kern
bijvoorbeeld denken aan een collectieve propaganda-actie voor het boek. Er is geen
prijsuitsluiting mogelijk. Elke uitgever en detaillist kan ervan profiteren. Soms staat het
free-rider-pTob\eem de realisatie van een dergelijk collectief goed in de weg. In zo’n geval
kunnen we in de praktijk verschillende oplossingen van het probleem waarnemen.
Dikwijls is er één marktleider, een extra grote uitgever of een boekhandelsketen, die een
dergelijke actie op eigen houtje onderneemt en op de koop toe neemt, dat ook anderen
profiteren van de externe effecten van het door hem gekochte en daardoor individueel
geworden ‘goed’. Door zijn relatieve marktoverwicht heeft hij al een groot deel van de
externe effecten geïnternaliseerd. (Soms verklaren economen fusies of de vorming van
grote bedrijven uit het voordeel dat internalisering van externe effecten met zich
meebrengt.) Zo werkt het bij de media, vooral in het buitenland.
Een andere mogelijkheid is dat de grote bedrijven in de branche na veel onderling
geharrewar en touwtrekkerij, dus met aanzienlijke transactiekosten, rond de tafel gaan
zitten en besluiten zich zo’n actie aan te schaffen. Zo lukt het ze in ieder geval de grote
potentiële free-riders - dat zijn ze zelf - de baas te worden, zij het meestal slechts tijdelijk.
Want wil men dergelijke acties niet uitsluitend eenmalig maar periodiek organiseren, dan
moeten er ook legale straffen voor potentiële spelbrekers georganiseerd kunnen worden.
Omdat ook daaraan transactiekosten zijn verbonden, komt deze oplossing weinig voor.
(Toch weten sigarettenfabrikanten elkaar wel te vinden voor een eenmalige actie ‘roken
moet kunnen’. Een actie overigens waarvem we mogen aannemen dat de overheid er niet
aan zal bijdragen, al gaat het bij zo’n actie om een collectief goed.)
Een derde mogelijkheid wordt gevormd door de koppelverkoop. De Stichting Collectieve
Propaganda van het Nederlandse Boek (CPNB) kan hatir werk doen (onder meer de
financiering van het kostbare Boekenweekgeschenk) door de bijdragen van de
verenigingen van uitgevers en boekverkopers. De uitgevers en boekverkopers zijn niet in
de eerste plaats lid van deze organisatie vanwege de collectieve acties, maar vanwege
allerlei individuele voordelen die ze niet willen missen. De verkoop van het collectieve
goed is gekoppeld aan de verkoop van een aantal individuele goederen. Daardoor komt
het collectieve goed van de grond.
Toch zal deze constructie niet altijd werken. De vrijwilligheid van het lidmaatschap kan
een probleem vormen. Daarom is het lidmaatschap van de overkoepelende organisaties
vatik verplicht gesteld. De overheid heeft door regelgeving, zoals vaak wanneer er externe
effecten in het geding zijn, gesleuteld aan het eigendomsrecht. Het eigendomsrecht van
de detaillist en andere betrokkenen is zo ingeperkt dat ze enkel over hun eigendom
mogen beschikken als ze lid zijn van de betrokken overkoepelende organisatie. In de
cultuursector komt deze constructie minder vaak voor. Er bestaan weliswaar
overgangsvormen, zoals bij auteursrechtelijke organisaties als BUMA en STEMRA.
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Maar buiten de cultuursector is deze vorm in Nederland wel populair met zijn vele
bedrijfsverenigingen, PBO’s en dergelijke.

Het free-rider-pTohlecm betreft een fundamenteel en algemeen economisch verschijnsel. We
zullen het in deze studie op vele plaatsen tegenkomen. De oplossing wordt niet in de eerste
plaats door economische factoren bepaald. Er is ruimte voor een sociologische of
sociaal-psychologische verklaring, terwijl de economische wetenschap een stap terug moet doen.

De keuze van de termen collectief en individueel typeert de wijze van structuren. We geven nog een
voorbeeld van het verkoopbaar maken van een collectief goed, ditmaal in de consumptiesfeer.
Tegenwoordig is het technisch mogelijk voor elke radio- of televisieuitzending een vergoeding
van de consument te vragen; bijvoorbeeld een vergoeding per minuut, die afhankelijk van het
soort uitzending hoger of lager zou kuimen zijn. Maar de hoge kosten, de transactiekosten, van
een dergelijk systeem van prijsuitsluiting worden nog steeds niet geacht op te wegen tegen de
eventuele voordelen. Letten we op de mogelijkheid van prijsuitsluiting in puur technische zin,
dan is de televisieuitzending een individueel goed. Indien echter de economische haalbaarheid
van prijsuitsluiting vooropgesteld wordt, wat wel zo zinnig is, dan gaat het om een collectief
goed.
In de praktijk wordt bij radio en televisie het eigendomsrecht van radio- en televisietoestellen
ingeperkt. Eigendom is alleen toegestaan als er luister- en kijkgelden worden betaald. We
kunnen ons afvragen of er op deze manier niet toch prijsuitsluiting wordt toegepast op radio- en
televisie-uitzendingen, waardoor het een individueel goed wordt in plaats van een collectief
goed. Ik meen van niet. Het luister- en kijkgeld is in de eerste plaats een soort
welstandsbelasting gekoppeld aan het bezit van bepaalde apparatuur. Het is niet of nauwelijks
een prijs, waardoor mensen die niet bereid zijn te betalen voor uitzendingen effectief uitgesloten
kunnen worden.
De keuze van de termen ‘collectief of ‘individueel’ tyjjeert de manier waarop we tegen de
werkelijkheid aankijken. Dat blijkt al bij vrije toegankelijkheid, dat wil zeggen gratis
verschaffing. Zo kan de vrije toegankelijkheid van een goed, bijvoorbeeld een gratis concert in
de open lucht, een belangrijke intrinsieke produktkwaliteit vertegenwoordigen. Door geld te
vragen voor het concert zou het een ander goed met andere kwaliteiten worden. Het betrokken
goed kan daarom per definitie niet verkocht worden. In deze opvatting is het een collectief goed.
Het onderscheid collectief-individueel staat voor de wijze waarop we met de openbare ruimte
omgaan. (Op dit aspect van de woordkeuze ben ik elders uitgebreid ingegaan.^')
Is de grens tussen collectieve goederen en individuele goederen niet scherp, de grens tussen
collectieve goederen en externe effecten is dat net zomin. Enerzijds kan een ‘straatbeeld’
worden beschouwd als het externe effect van uiteenlopende individuele goederen (huizen) en
collectieve (de muziek van de straatmuzikant) goederen. Maar anderzijds is het geheel meer dan
de som der delen. Meer gevels correspondeert niet recht evenredig met meer straatbeeld. Het
straatbeeld is opgebouwd uit afzonderlijke externe effecten, maar wordt ook door deze externe
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effecten geproduceerd. Het kan daarom nuttig zijn het een collectief goed te noemen met een
eigen (ingewikkelde) produktiestructuur. Hetzelfde geldt voor ‘een cultureel klimaat’ of ‘een
cultuur’. Noemen we dit collectieve goederen, dan kijken we er net even anders tegenaan. Dat is
belangrijk.
Het gaat bij dit soort naamgeving om de structurering van de benaderingswijze. Afhankelijk van
het probleem kan voor een bepaalde structurering worden gekozen. Dit blijkt uit ons laatste
voorbeeld, dat betrekking heeft op de wijze waarop we tegen de overheid aankijken. Willen we
de nadruk leggen op een overheid die onze belangen behartigt en voor ons het free-riderprobleem oplost, dan zullen we de carillonbespeling een collectief goed noemen, dat het
stadsbestuur voor en namens ons koopt, dat wil zeggen neutrale zaakwaarneming. Leggen we de
nadruk op de eigen belangen van de plaatselijke bestuurders, dan zullen we de
carillon-bespeling een individueel goed noemen, waarmee het stadsbestuur zich aanzien
verschaft en wellicht ook de kiezersgunst wint, maar dat bovendien belangrijke externe effecten
voor ons allen oplevert.

** Bovenstaande tekst vormt het eerste deel van de voorbeschouwing in het boek Een economie
van de kunsten van H. Abbing. De schrijver is in de eerste plaats beeldend kunstenaar. Abbing
tekent en fotografeert. Als econoom werkt hij voor de vakgroep Kunst- en cultuurwetenschappen aan de Erasmusuniversiteit te Rotterdam, waar hij adviseert en kimsteconomie
doceert.
Noten
1. N. Elias. Über den Prozess der Zivilisation; soziogenetische und psychogenetische Untersuchungen. (1939), Bern, 1969.
2. Rond 1976 werden er birmen de overheid voorstellen gedaan om in de kunst- en cultuursector
meer subsidiëring naar rato van prestatie toe te passen. In: H.R. Abbing. Economie en cultuur.
’s-Gravenhage: Staatsuitgeverij, 1978, hfdst. 6, wordt aangetoond waarom dit volstrekt
ongewenst zou zijn.
3. T. Scitovsky. ‘Subsidies for the arts: the economie argument’. In: J.L. Shanahan e.a. Economie
support for the arts. Akron (Ohio), 1983, pp. 15-25.
4. Over wetten spreken we liever niet in de sociale wetenschappen. Het is de historische
vergissing van de economische wetenschap dat ze dit naar analogie van de natuurwetenschappen
wel heeft geprobeerd te doen, teneinde zo niet haar vermeende verklarende waarde, dan toch
haar aanzien te verhogen. De hierdoor veroorzaakte schade werkt nog steeds door.
5. Zie: H.R. Abbing. Een economie van de kunsten. Groningen: Historische Uitgeverij.
Hoofdstuk 3: ‘Werk, inkomen en aanzien in de kunsten’, pp. 114-124.
6. Vooral het hoofdwerk van de Franse historicus Braudel, Civilisation matérielle, économie et
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capitalisme, XVe-XVIIe siècle (3 dln. Parijs, 1979), getuigt van deze visie. Uit de conclusie bij het
laatste deel blijkt dat hij ook onze eigentijdse economie indeelt in twee sectoren: een meer
monopolistische, kapitalistische sector en een meer door concurrentie en kleinschaligheid
gekenmerkte marktsector.
7. In deze studie gaan we uit van de deRnitie vjm een collectief goed volgens het criterium van de
uitsluitbaarheid (excludability). Gaat het om de verklaring van verschijnselen of om de
rationaliteit van de overheidsbemoeienis, dan verdient deze definitie de voorkeur boven de
definitie volgens het criterium van rivaliteit: doet de consumptie van de één wel of geen afbreuk
aan de consumptie van de ander (non-rivalry). De laatste definitie is vooral van theoretisch
belang. Gaat het namelijk om de voorwaarden voor een Pareto-optimale allocatie dan is dit de
enig juiste definitie. De voorwaarden zijn in het geval van collectieve goederen geformuleerd
door Samuelson, ‘The pure theory of public expenditure’. In: Review of Economics and Statistics,
nr. 36, 1954. De laatste definitie heeft wel enige praktisehe betekenis voor de kunst- en
cultuursector, zoals aangegeven in bijlage B in: H.R. Abbing. ‘Eeonomics and art’, (niet
gepubliceerde versie van Economie en cultuur, a.w. 1978, te vinden in de bibliotheek van de
Boekmanstichting) De in binnen- en buitenland onder veel economen gebruikelijke gewoonte
beide definities te combineren, dient mijns inziens geen enkel doel.
8. Bijvoorbeeld B. Kempers. Kunst, macht en mecenaat. Amsterdam, 1987.
9. Kempers. ‘Kunst en staat in Siena en ’s-Gravenhage’. In: Tijdschrift voor sociale geschiedenis.
nr. 14 (1986), pp. 5-35.
10. Zo meent Pen, ‘Economische argumenten voor een royalere eultuurpolitiek’, (In: H. van
Duiken e.a. De kunst en het geld. Amsterdam, 1982, p. 67), dat ik cultuur als een collectief goed
beschouw, wat tot een ‘formidabele opzwelling van de kulturele overheidsbestedingen kan
leiden’. Vervolgens wijst hij deze koppeling van colleetief goed en eultuur af.
11. H.R. Abbing, a.w. 1978, hfdst. 4.
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De kunstenaar die met financiële steun van de overheid zijn onbegrijpelijke gang gaat, is vele
burgers een doorn in het oog. Zo stelde het Sociaal en Cultureel Planbureau in 1984 vast dat
drieënzeventig procent van de bevolking bezuinigingen op de overheidsuitgaven aan de kunsten
wenselijk achtte. Alleen defensie kwam uit deze enquête als nog minder populair uit de bus. De
overheid lijkt zich wat de kunsten betreft echter weinig aan te trekken van de volkswil: van 1984
tot en met 1986 zijn de kunsten consequent gevrijwaard van bezuinigingen netto. Hoewel
defensie nog beter uit de strijd kwam, is dit toch een opmerkelijk gegeven in dit
bezuinigingstijdperk. In dit artikel wordt geschetst hoe het overheidsingrijpen in de kunstsector
na een aarzelend begin veertig jaar geleden zo zelfbewust is geworden.
Vcm oudsher onderhouden economie en kunst een haat-liefdeverhouding met elkaar.
Kunstenaars doen doorgaans weinig moeite hun minachting jegens economen te verhullen die,
naar zij beweren, slechts oog hebben voor botte rendementscriteria en volledig voorbijgaan aan
de meer verheven, culturele waarden in het leven. Volgens sommige economen lijkt daarentegen
het woord van heer Bommel in kunstzinnige kringen tot norm verheven: ‘Geld speelt geen rol.’
Het is duidelijk dat een dergelijke mentaliteit slecht spoort met het economische adagium dat
schaarse middelen zodanig moeten worden aangewend dat een maximale behoeftenbevrediging
ontstaat. Het instrument bij uitstek om dit te bereiken, is het marktmechanisme. Als een invisible
hand zou volgens de klassieke economen de markt ervoor zorgen, dat er een zo groot mogelijke
welvaart ontstaat als ieder individu zijn eigenbelang nastreeft. De aldus ontwikkelde vraag leidt
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tot het entameren van produktieprocessen die exact aansluiten op de behoeften van de
consumenten.
In deze gedachtengang dienen de kunsten bestaansrecht te verwerven via dit spel van vraag en
aanbod. Eeuwenlang hebben kunstenaars zich geheel volgens dit principe gericht tot
bevolkingsgroepen die een kunstzinnige beltmgstelling koppelden aan een koopkrachtige vraag.
Dat daarbij wel eens spanning ontstond tussen het verwachtingspatroon van de opdrachtgever
en de schepping van de kunstenaar, zoeils in het geval van de Nachtwacht van Rembrandt, is een
feit, maar die spanning komt ook in andere sectoren voor.
De tegenwoordig veel gehoorde opvatting dat een marktgerichte opstelling van de kunstenaars
de ontwikkeling van de kunst zou blokkeren, vindt geen bewijsgrond in het verleden.
Kunstenaars hebben door de eeuwen heen blijkbaar altijd ruimte gecreëerd voor innovatieve
activiteiten waar geen directe beloning tegenover stond. Wederom een constatering die niet
uniek is voor de kunstensector. Iedere goede ondernemer zoekt continu naar een nieuw produkt
of een produktverbetering, en in alle gevallen geldt dat de kost voor de baat uitgaat. Een minder
plezierige kant van dit produktiestelsel is de prijs die kunstenaars nogal eens betaald hebben in
hun persoonlijke leven. Daaruit is het romantische beeld ontstaan van de scheppende
kunstenaar in noodzakelijkerwijs armoedige omstandigheden. Gaandeweg drong in het
economische denken het besef door dat het marktmechanisme toch niet zo onfeilbaar was als
aanvankelijk werd aangenomen. Zo zal voor collectieve goederen, die niet splitsbaar zijn in
individuele eenheden, geen markt tot stand komen. Ten aanzien van individuele goederen kan
het marktmechanisme tot een ongewenste of foutieve allocatie leiden. Deze misallocatie treedt
op bij de voortbrenging van goederen en diensten die externe effecten met zich meebrengen of
een merit good-ktirakter hebben. Op beide zaken wordt in het volgende nader ingegaan. Om de
gebleken tekortkomingen van het marktmechanisme te corrigeren was het optreden van een
derde marktpartij noodzakelijk. Pas na de Tweede Wereldoorlog is de overheid, voornamelijk
onder invloed van de keynesiaanse theorie, zich gaan kwijten van deze taak.

Economische redenen voor overheidsbemoeienis
Kunst als collectief goed

Algemeen wordt aangenomen dat kunst geen aanspraak kan maken op de status van collectief
goed, aangezien de gebruiker zijn voorkeur voor een kunstwerk kenbaar kan maken door het
zich aan te schaffen of door het recht te kopen een voorstelling bij te wonen. Mijns inziens kan
hiermee deze zaak niet als afgedaan worden beschouwd. In het begrip kunst zitten ook
collectieve elementen. Te denken valt aan de slechts collectief te dragen zorg voor het culturele
erfgoed. Het behouden, conserveren en eventueel bewerken hiervan gaat de reikwijdte van het
individu verre te boven. Slechts de samenleving als geheel kan hier verantwoordelijk voor zijn.
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Kunst als individueel goed

In de literatuur worden drie redenen genoemd waarom de overheid het marktmechanisme bij de
voortbrenging van individuele goederen moet bijsturen; externe effecten, merit goorf-effecten of
ontwikkelingseffecten.
Externe effecten zijn de invloeden die in geval van een markttransactie uitgaan op andere dan
marktpartijen. In het geval van negatieve externe effecten moet de overheid de marktvraag
afremmen omdat overallocatie dreigt. Treden positieve externe effecten op, dan dient de
overheid de vraag te stimuleren opdat maximaal maatschapp>elijk nut behaald wordt. Het is de
vraag of aannemelijk te maken valt dat bij kunstconsumptie positieve externe effecten ontstaan.
Op gevaar af in een metafysisch moeras terecht te komen, durf ik te stellen dat kunst een
belangrijke vormgevende kracht in onze samenleving is. Zij appelleert aan de creativiteit en zet
aan tot stellingname. Zij bepaalt mede de kwaliteit van de samenleving in beeldend en
inhoudelijk opzicht en in die zin reikt kunst verder dan de groep kunstconsumenten.
Naar het oordeel van de overheid is de consument geneigd het belang van bepaalde goederen en
diensten te onderschatten, zodat vraagstimulering geboden is. In brede kring wordt kunst als een
merit good beschouwd. Er wordt daarbij gedoeld op de bij veel mensen levende opvatting dat
kunst elitair, moeilijk en ‘dus niet voor ons soort mensen’ zou zijn. De overheid oordeelt dat
deze mensen zich daardoor te kort doen en poogt het gebruik van kunst te stimuleren.
Subsidies uit hoofde van ontwikkelingseffecten zijn in principe tijdelijk en worden gegeven met
de bedoeling de produktie van bepaalde goederen over aanvangsmoeilijkheden heen te helpen.
Ogenschijnlijk doet deze argumentatie geen opgeld voor de kunstsector, aangezien het niet
aannemelijk is dat na een bepaalde periode van subsidiëring de kunsten het zonder
overheidsondersteuning kuimen stellen. De Amerikaanse econoom Scitovsky beweert echter dat
de samenleving niet moet worden opgevat als een sterfelijk mens die, warmeer hij eenmaal iets
geleerd heeft, voor de rest van zijn leven wijzer is. De samenleving is onsterfelijk en verandert
ham normen en waarden slechts onder invloed van een continu leerproces. Op deze wijze
geïnterpreteerd kan dit argument structurele kunstsubsidiëring rechtvaardigen.
In deze paragraaf is het theoretisch fundament gelegd voor de driehoeksverhouding die in dit
artikel centraal staat. Het economisch begrippenkader is toegepast op de kunst en resultaat
daarvan is dat de overheid om verscheidene economische redenen ten gunste van de kunst dient
te interveniëren in het marktmechanisme. Voor de Tweede Wereldoorlog gebeurde dat bij hoge
uitzondering, maar daarna ontstaat een intensieve beïnvloeding. In de volgende paragrafen zal
deze invloed worden belicht.
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Ontwikkelingen sinds 1945
Overheid

Na de Tweede Wereldoorlog raakte een bredere taakopvatting voor de overheid algemeen
atmvaard door de praktische ervaringen met een oorlogseconomie en de theoretische
beschouwingen van Keynes. Doeleinden van overheidshandelen werden het beïnvloeden van de
allocatie van produktiefactoren en het garanderen en stabiliseren van een redelijke economische
groei. Binnen de allocatiefunctie werd op basis van eerdergenoemde argumenten aandacht
besteed aan de kunsten op zowel rijksniveau als bij lagere overheden, wier bemoeienis met de
kunsten overigens van eerdere datum is.
Het systematisch formuleren van een cultuurbeleid wordt echter de eerste twee decennia na de
Tweede Wereldoorlog niet ter hemd genomen. De wederopbouw van Nederland staat centraal
en cultuur wordt daar nauwelijks een plaats in toegedicht. Gelden worden beschikbaar gesteld
zonder dat er een duidelijk overheidsdeel mee gemoeid is. Er bestaat een sterke behoefte om de
verdeling van middelen over te laten aan de kunstenaars zelf die daarmee hun eigen doeleinden
kuimen realiseren. Langs deze lijn redenerend kan als globaal beleidsdoel in de jaren vijftig en
zestig gezien worden het streven zoveel en zo goed mogelijk kunst te produceren tegen zo laag
mogelijke prijzen voor zoveel mogelijk mensen.
De bereidheid geld uit te trekken voor de kunsten is geen exclusieve rijksaangelegenheid. De
lagere overheden blijven niet achter en nemen zelfs regelmatig het initiatief. Het gevolg van deze
acties is een ingewikkeld systeem van koppelsubsidies voor de podiumkunsten. Grofweg komt
het systeem neer op een aandeel van veertig procent voor het rijk en zestig procent voor de
lagere overheden in het exploitatietekort. Binnen zekere grenzen worden de financiële wensen
van de producenten gehonoreerd bij de begrotingsopstelling van de afdeling Kunsten op het
ministerie van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen (OKW).
De geldstromen richten zich voornamelijk op de grotere instituten die zich hoofdzakelijk in de
podiumkunstensector betonden. De scheppende kunsten komen er in die jaren bekaaid af.
Illustratief in dat verband is dat de beeldende kunst niet via het ministerie van OKW, maar via
Sociale Zaken haar belangrijkste geldstroom, te weten de contraprestatie, later BKR, verwerft.
De houding van het ministerie zou als “volgend’ omschreven kunnen worden. Dit houdt in dat de
kunstproduktie autonoom tot sttmd komt en dat de overheid deze produktie klakkeloos en
kritiekloos volgt met haar subsiediegelden.
Kunst
Binnen de kunstsector heerst in de jaren vijftig en zestig een opmerkelijke rust. Het is alsof men
jarenltmg gewacht heeft op een overheidsondersteuning en nu die eindelijk een feit is, men
uitgebreid de tijd neemt om daarvan te genieten. Uiteraard is dat niet louter een gevolg van de
overheidsfinanciering, maar is ook de tijdgeest daar debet aan. Kunst had vooral de functie
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verstrooiing te brengen voor de brede bevolkingslagen die zich ten behoeve van de wederopbouw van Nederland in het zweet werkten. Opmerkelijke ontwikkelingen horen daar niet bij
en zo was het.
Economie
Vanuit de economische hoek zijn enkele pogingen ondernomen om de stijging van de
exploitatiekosten bij toneelgezelschappen en orkesten te verklaren. De bekendste theorie is die
van de Amerikaanse economen W. Baumol en W. Bowen, die stellen dat de podiumkunsten in
het nadeel zijn door het onvermogen deel te hebben aan de technologische ontwikkelingen die
produktieprocessen in andere sectoren steeds efficiënter en goedkoper maken. Deze sectoren
bepalen wel het tempo en de omvang van de welvaartsgroei. Als werkgevers in de kunstensector
hun medewerkers een welvaartsvast salaris bieden, dan zullen zij de stijging in de salarissen die
elders door de voortgang van de techniek verdiend wordt, zien doorwerken in het
exploitatietekort. Plat gezegd, als Shakespeare zijn Hamlet vier eeuwen geleden heeft geschreven
met zo’n vijfentwintig rollen, dan moet Hamlet in de twintigste eeuw nog steeds met dat aantal
worden opgevoerd, terwijl in de landbouw en industrie de inbreng van de factor arbeid sterk
verminderd is vanwege een geweldige stijging van de arbeidsproduktiviteit.
Andere oorzaken voor de stijgende exploitatietekorten zijn de endogene kostenstijgingen, de
volumevergroting van de organisaties en de inkomstendaling door de verminderde publieke
belangstelling. De Nederlandse econoom Hilferink heeft in een artikel in Openbare Uitgaven in
1972 een poging tot kwantificering van deze factoren gedaan. Naar zijn mening is twintig procent
van de totale tekorttoename in de jaren zestig in de toneelsector te verklaren uit de
Baumol-Bowen-these, veertig procent uit volume- en kostenstijging en eveneens veertig procent
uit inkomstenderving.
Samenvattend kan worden gesteld dat in de naoorlogse periode de overheid schuchtere
toenaderingspogingen doet in de richting van de kunsten. Om de prille relatie enige allure te
geven, wordt er niet overdreven zuinig gedaan met geld. Financiële wensen van de kant van
kunstenaars worden regelmatig gehonoreerd. Behoefte aan een duidelijk omschreven
tegenprestatie is er nog niet. De kunsten zelf doen er alles aan om de pas verworven minnaar
niet voor het hoofd te stoten en doen wat van ze gevraagd wordt. De economie tenslotte heeft in
het begin nauwelijks belangstelling voor de ontluikende relatie, tot de financiële gevolgen in het
oog springen. Dan wordt in retrospectief daar met nadruk op gewezen en een poging tot analyse
gedaan.

De jaren zeventig
De overgang van de jaren zestig naar de jaren zeventig verloopt turbulent. De maatschappij
schudt op haar grondvesten onder druk van inspraak, democratisering en nivellering. In de
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broze driehoeksrelatie die onderwerp is van dit betoog, heeft de kunst als eerste een steen in de
vijver geworpen.
Kunst

Het kunstaanbod dat zich gedurende lange jaren in dezelfde, geijkte kaders had begeven,
ondergaat vrij plotseling ingrijpende wijzigingen. Kunstenaars protesteren met ludieke acties
tegen de gevestigde kunstinstituties die verkalkte kunst voortbrengen. De toneelsector kent zijn
actie Tomaat, de muzieksector heeft zijn Notenkrakers en beeldende kunstenaars bezetten het
Rijksmuseum. De reden voor deze acties is de wens kunst een maatschappelijk engagement te
geven. Kunst moet als het even kan een pioniersrol spelen in de maalstroom van
maatschappelijke ontwikkelingen. Datu^oor dient ze uit haar ivoren toren te komen en één te
worden met het volk. In concreto leidde dit tot de opkomst van een bijna onnederlandse
strijdcultuur, die ook weer razendsnel verdween.
Wat bleef was de experimenteerzucht. De verworven vrijheden stimuleerden de creativiteit, die
gedurende de vorige decennia gesluimerd had. Bestaande gezelschappen werden ontbonden,
nieuwe werkverbanden werden voor kortere of langere tijd aangegaan om te onderzoeken,
grenzen te verleggen en om de ontwikkeling van de kunst te dienen. Een reactie van de overheid
op deze veranderde produktie- en consumptieomstandigheden kan niet uitblijven.
Overheid

In de jaren zeventig trad een verdieping op in het kunstbeleid van de overheid in zowel
financieel als beleidsmatig opzicht. Financieel-economisch werden onder invloed van de
kritische opmerkingen van de economen scherpere voorwaarden gesteld bij het geven van
subsidies. Zo kon oorspronkelijk een toneelgezelschap een zogeheten wensbegroting indienen.
De reactie van de subsidiënten hierop was dat in de tweede fase het exploitatietekort niet groter
mocht zijn dan het tekort over het voorgaande jaar. Bovendien werd de salarisontwikkeling
gekoppeld aan een landelijke toneel-cao, waarbij de inschaling de goedkeuring van het
ministerie behoefde. Eenzelfde systematiek werd ingesteld bij de symfonieorkesten, waarbij de
rijksoverheid zich beperkte tot de financiering van de helft van een tevoren bepaald aantal
musici. De lagere overheden pasten de rest bij. Prijscompensatie in de stilariscomponent werd
automatisch beschikbaar gesteld, terwijl voor materiële prijsstijging een vast percentage werd
gehanteerd. Het strakkere financiële regime had tot gevolg dat er geen sluipende
volumevergroting meer optrad, maar ook geen uitholling door inflatoire processen. De teugels
werden aangetrokken in een gelijkblijvend systeem.
Beleidsmatig sloeg bij de rijksoverheid in de jaren zeventig de vlam in de pan. Daar waar
jarenlang gelden om onduidelijke redenen werden uitgezet, ontstond een serieuze discussie over
de legitimering van dat beleid. De Discussienota kunst en kunstbeleid, die in 1972 verscheen, was
een eerste poging om doelstellingen van overheidsbeleid voor de kunst te formuleren. Het
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duurde uiteindelijk tot 1975 dat de definitieve nota Kunst en kunstbeleid verscheen, maar de
discussie nam in die periode dan ook veel tijd in beslag. Kort daarop verschenen vervolgnota’s
op deelterreinen. De nota voor het orkestenbestel en de nota toneelbeleid zagen in 1976 het licht
en kort dawop kwamen ook op provinciaal en gemeentelijk niveau de eerste kunstnota’s los.

Tabel: Ontwikkeling van de rijksuitgaven voor de kunsten vergeleken met de ontwikkeling van
de totale rijksuitgaven en de loonsomontwikkeling van werknemers.

Stijgingspercentage

Stijgingspercentage

Stijgingspercentage

van de totale

van de rijksuitgaven

van de loonsom-

rijksuitgaven

aan de kunsten

werknemers

1970

20

16

13

1971

18

20

13

1972

10

11

13

1973

18

16

16

1974

13

23

16

1975

24

19

13

1976

18

10

11

1977

7

9

8

1978

15

7

7.5

1979

16

6

6.5

1980

8

4

6,5

Bron: CPB, de Nederlandse economie in 1985.

De doelstellingen van kunstbeleid zoals neergelegd in de nota Kunst en kunstbeleid zijn:
“ het ontwikkelen en in stand houden van culturele waarden;
° het toegankelijk maken van culturele objecten en manifestaties;
° het ontwikkelen van mogelijkheden voor de bevolking om in culturele waarden te participeren.
Het is de taak van de overheid deze doelstellingen, die in de wandeling aangeduid worden met
‘behoud en vernieuwing’, ‘spreiding’ en ‘participatie’ zo efficiënt mogelijk te bereiken. Hiermee
lijkt de basis gelegd voor rationeel en effectief overheidshandelen. De praktijk is echter
ingewikkelder. De doelstellingen zijn niet eenvoudig te vertalen in praktisch beleid. Het
operationaliseren vereist interpretaties die zeer subjectief kunnen zijn. A fortiori geldt dat veel
begrippen die in de doelstellingen voorkomen, verduidelijking behoeven. Bovendien zijn de
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doelen zo abstract geformuleerd dat toetsing onmogelijk is.
Deze schimmigheid geeft beleidsmakers en belangengroepen veel ruimte om hun eigen
interpretatie van de doelstellingen tot beleidslijn te bombarderen. Dat leidde tot de volgende
drie dominante beleidsthema’s;
° kunst moet er zijn;
° kunst moet vernieuwend zijn;
° kunst moet mensen activeren en bewust maken.
Het eerste beleidsthema komt er plat gezegd op neer dat de overheid de zorg en
verantwoordelijkheid heeft voor een minimaal niveau van kunstaanbod. Als het aan het
marktmechanisme wordt overgelaten, zal het voorzieningsniveau een maatschappelijk ongewenst
laag peil bereiken. De opvatting dat de overheid moet zorgen voor een redelijke mate van
kunstproduktie staat bekend als de zogenaamde ‘aanbodfilosofie’.
Het begrip ‘aanbodfilosofie’ refereert aan de economische ideeën over kunst als collectief goed.
De uiterste consequentie van deze beleidslijn is dat kunstsubsidiëring een wettelijke grondslag
krijgt en dat vastgelegd wordt dat jaarlijks een bepaald percentage van het nationale inkomen
aan kunst moet worden besteed. Het is begrijpielijk dat de kunstwereld nogal heeft
aangedrongen op een dergelijke wetgeving, maar een politieke meerderheid lijkt vooralsnog te
ontbreken.
Het is interessant om na te gaan hoe het keuzeproces van de rijksoverheid ten aanzien van de
kunsten zich in de jaren zeventig ontwikkelde (zie de tabel).
Als we ervan uitgaan dat het belangrijkste kostenbestanddeel vem kunstproduktie de factor
arbeid is en dat de loonontwikkeling in de kunstsector gelijke tred houdt met de
loonontwikkeling in de samenleving als geheel, dan leert een vergelijking tussen de tweede en
derde kolom van de tabel dat de stijging van het kunstenbudget vrijwel geheel geabsorbeerd
wordt door de loonkostenstijging. Slechts de jaren 1971, 1974 en 1975 geven een substantieel
hogere stijging te zien. De conclusie kan zijn dat de rijksuitgaven aan de kunsten incidenteel een
reële stijging ondergaan in de jtu^en zeventig, maar dat de kunsten door de bcmk genomen op een
stabiel volumeniveau opereren.
Vergelijking van de eerste twee kolommen laat zien dat binnen de overheidssector de kunsten
gemiddeld achtergebleven zijn bij de totale groei. Een uitstapje naar de theorie van het
consumentengedrag werpt een aardig licht op de prioriteitsstelling binnen de overheidshuishouding. In de consumptietheorie bestaat een categorisering van goederen door de
inkomensstijging van de consument te relateren aan de uitgavenstijging voor een bepaald artikel.
Stijgen de uitgaven meer dan proportioneel ten opzichte van de inkomensstijging dan is er
sprake van een luxe goed, minder dan evenredig dan heet het artikel noodzakelijk te zijn, terwijl
bij een absolute daling het artikel als inferieur wordt bestemjjeld. Als we deze theorie op de
overheidshuishouding toepassen, dan blijkt het artikel kunst in het afwegingsproces van de
besluitvormers binnen de overheidssector te behoren tot de categorie noodzakelijke goederen.
We zullen in de jaren tachtig zien dat het overheidshandelen in dit opzicht consistent is.
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Het tweede beleidsthema in de jaren zeventig luidt dat kunst vernieuwend moet zijn. Cruciaal in
de gedachten omtrent overheidsbemoeienis met kunst is namelijk altijd geweest, dat gekende en
geaccepteerde kunst in staat moet worden geacht een redelijke marktpositie te verwerven. De
kunstconsument zal zijn geld immers eerder besteden aan produkten waarvan hij op basis van
informatie en ervaringen mag verwachten dat zij bijdragen aan zijn welvaartsgevoelens dan aan
produkten die hem geheel onbekend zijn. Daardoor verkeert het experimentele kunstprodukt in
een relatieve achterstandspositie, die door middel van financiële ondersteuning van
overheidszijde gecompenseerd moet worden. Deze redenering stoelt op de reeds behandelde
ontwikkelingsaspecten van kunstproduktie. Bovendien schuilen er collectivistische elementen in
dit thema, waar de collectiviteit van de samenleving niet alleen verantwoordelijk kan worden
gehouden voor het behoud van het culturele erfgoed maar ook voor de ontwikkeling ervan. Los
van de economische legitimering was dat thema in feite gezichtsbepalend voor het kunstbeleid in
dat decennium. Een belangrijke rol in dat proces was weggelegd voor de Raad voor de Kunst,
het adviesorgaan van de minister.
Mede op advies van de raad was op het ministerie het streven erop gericht de flexibiliteit van het
uitgavenpatroon te vergroten, opdat beter ingespeeld kon worden op nieuwe ontwikkelingen. De
pure beschikbaarheid van middelen voor kunstontwikkeling vormt een stimulans voor
kunstenaars om in die richting actief te zijn. Voeg daarbij het gegeven dat de concrete
aanwending van die middelen geschiedt op advies van de Raad voor de Kunst, waarin de
kunstenaars zelf de doorslaggevende stem hebben, dan kan een situatie ontstaan waarin een
betrekkelijk kleine groep niet alleen de norm bepaalt, maar daar ook nog zelf de vruchten van
plukt. Die norm hield steeds meer in dat kunstvernieuwing een absolute voorwaarde was om
voor subsidiëring in aanmerking te komen. Vakmanschap en aantrekkelijkheid voor het publiek
worden nauwelijks meer in de beoordeling betrokken en vormen eind jaren zeventig een bijna
verdacht verschijnsel. De apotheose van deze stroming vond nog maar onlangs plaats in de
Amsterdamse Stadsschouwburg, waar gedurende twee avonden een stuk van Wim T. Schippers
gespeeld werd door louter honden.
Het resultaat van een en ander is dat de kunsten zich vervreemden van brede lagen van de
samenleving. De publieke belangstelling loopt in bepaalde sectoren enorm terug, waardoor het
beroep op en de afhankelijkheid van de overheid steeds groter wordt. Tekenend voor die
periode is dat bij de gezelschappen in het gesubsidieerde circuit geen enkele actie wordt
ondernomen om meer publiek en daarmee meer inkomsten te verwerven. Paradoxaal genoeg is
het de overheid die dit gedrag sanctioneert en zelfs stimuleert. Artistiek-inhoudelijk staat er een
premie op kunstvernieuwende activiteiten, terwijl het publieksbereik op geen enkele manier in
de overwegingen - laat staan in de subsidievoorwaarden - wordt betrokken.
Financieel-economisch bedient de overheid zich nog altijd van het systeem van exploitatietekort-fmanciering, dat in economische kringen verfoeid wordt vanwege het ontbreken van
prikkels tot efflciencyvergroting. De gezebchappen zullen in hun ingediende begroting immers
de kosten zo hoog mogelijk en de inkomsten zo laag mogelijk ramen. Gedurende de uitvoering
van de begroting is er geen enkele stimulans om de kosten laag te houden of de inkomsten te
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verhogen, omdat eventuele meevallers teruggevorderd zullen worden door de subsidiënt, die
bovendien de nieuwe ingediende begroting kritischer zal bekijken. Het gevolg is dat
kunstmanagers al hun energie steken in de dialoog met de subsidiërende overheid en de markt
waarop zij in feite actief behoren te zijn volledig uit het oog verliezen.
Het derde beleidsthema, de petfticipatiedoelstelling, heeft geleid tot de bloei van de kunstzinnige
vorming en de amateuristische kunstbeoefening vanuit de gedachte dat actieve betrokkenheid
van mensen uiteindehjk leidt tot een diepere kunstbeleving. Vanuit die optiek zijn op rijksniveau
enkele tientedlen miljoenen guldens beschikbaar gesteld ten tijde van het kabinet-Den Uyl.
Daarnaast worden met name binnen de toneelsector specicüe produkties gemaeikt om
doelgroepen inzicht in hun eigen omstandigheden te geven. Het vormingstoneel is hier de
exponent van. Door het gebrek aan aanhoudend succes bij de beoogde doelgroep zijn deze
ontwikkelingen vrijwel vanzelf afgestorven. Slechts de vormingstheatergroep Proloog moest door
stopzetting van subsidie uit zijn noodlijdend bestaan worden verlost.
Samenvatting

De economie beperkte zich in deze periode tot het met belangstelling volgen van
ontwikkelingen. Als er al een econoom was die zich daadwerkelijk wilde mengen in het spel
tussen kunst en overheid, dan was dat vaak in de rol van pleitbezorger voor overheidssubsidiëring van kunst. Elementen van die economische gedachten zijn aan de orde gekomen in
de vorige paragraaf.
In de jaren zeventig komt de relatie tussen kunst en overheid plotsklaps onder grote druk te
staan. Op de golven vem de maatschappelijke ontwikkeling eist de kunst het recht op een zelf te
bepalen ontwikkeling op. De overheid, inmiddels geheel en al overtuigd van het belemg van de
relatie, past haar beleid aan deze wens aan. Dit proces leidt evenwel tot een toenemende
verstarring en een dreigend isolement van de kunst, waardoor het maatschappelijk draagvlak
aan de kunstsubsidiëring dreigt te ontvallen.

De jaren tachtig
Economie

Evenals in de jaren zeventig is ook nu een veel bredere maatschappelijke ontwikkeling bepalend
voor de omslag in de verhoudingen in de kunstsector. Nu evenwel vindt het veranderingsproces
zijn oorsprong in de slechte economische situatie. De plotseling sterk stijgende werkloosheidscijfers en het aanhoudende uitblijven van economische groei nopen tot een fundamentele
heroriëntatie op de rol van de overheid. In de economie worden oude theorieën van klassieke
signatuur weer uit de kast gehaald omdat de langbeproefde keynesiaanse receptuur uitgewerkt
lijkt te zijn. Een kleinere overheid is het devies, maar wel één die beter en slagvaardiger werkt.
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Enerzijds moet de omvang van de overheid worden teruggebracht door bezuinigingen,
anderzijds dient de effectiviteit van het overheidsinstrumentarium doorgelicht en zo goed
mogelijk verbeterd te worden.
Vanaf 1982 wordt met het aantreden van het eerste kabinet-Lubbers een rigoureus
bezuini^gsbeleid gevoerd dat erop gericht is het financieringstekort te verkleinen. Tevens
wordt een begin gemaakt met reorganisatie van het overheidsapparaat en effectiviteitsanalyse
van de verschillende subsidiestromen.
Kunstbeleid en de overheid

De bezuinigingsstorm voelen de kunsten voor het eerst tijdens de voorbereiding van de
begroting-1983 onder het kortstondig ministerschap van Van der Louw. Besloten wordt tot een
bezuiniging van 8,4 miljoen gulden, door middel van stopzetting van de subsidie aan vier
toneelgezelschappen en een afslanking van het orkestenbestel. Tegelijkertijd stelt het
kabinet-Van Agt substantiële bedragen beschikbaar voor werkloosheidsbestrijding. Op basis van
het ambtelijk rapport Kunsten en werkgelegenheid wordt aan het kunstenbudget een bedrag van
ongeveer twee miljoen toegevoegd om de werkloosheid te bestrijden. Een memorabel feit,
omdat voor de eerste maal op basis van expliciet economische argumentatie overheidsgelden
aan de kunst worden toegewezen. Per saldo gaan de kunsten er echter op achteruit.
Het onheil is evenwel van korte duur, want met het aantreden van het kabinet-Lubbers valt de
cultuurportefeuille toe aan minister Brinkman, die bij de begrotingsopstelling voor de jaren 1984
tot en met 1987 consequent de kunsten vrijwaart van bezuinigingen. Dat is een opvallende keuze
in een tijd van bezuinigingen. Bovendien is deze beleidslijn consistent met de keuzen die de
overheid in de jaren zeventig ten aanzien van de kunsten heeft gemaakt. Over twee decennia
blijkt de kunst in het prioriteitenschema van de overheid tot de noodzakelijke goederen te
behoren. Deze keuze is des te opvallender tegen de achtergrond van de voorkeuren van de
bevolking voor bezuinigingen bij de overheid, zoals door het Sociaal en Cultureel Planbureau
onderzocht. Defensie scoorde bij dat onderzoek in 1984 het hoogste met vijfenzeventig procent
macu de cultuur was een goede tweede met drieënzeventig procent. Een mooier voorbeeld van
de toepassing van de mentgood-gedachte is nauwelijks denkbaar.
Op het tweede aandachtsgebied, dat vem de reorganisatie en effectiviteitsanalyse, is in de
kunstensector wel het nodige gebeurd. Binnen de directie Kunsten op het ministerie van WVC is
in het verleden de beleidsinhoudelijke factor dominant geweest. In 1983 wordt in het kader van
de versterking van de financieel-economische functie een afdeling binnen de directie Kunsten
gevormd die op beleidsontwikkelend en -bepalend niveau de inbreng van de financieeleconomische component moet gwanderen. Vanuit deze hoek wordt onder andere het
subsidiesysteem van bijdragen in exploitatietekorten ter discussie gesteld. Proefnemingen met
budgettering bij enkele grote gezelschappen leiden tot de conclusie dat deze vorm van
subsidiëring de voorkeur verdient boven tekortdekking.
Bij budgettering ontstaat een heldere contractsituatie tussen subsidiënt en gesubsidieerde.
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waarin competenties en verantwoordelijkheden gescheiden zijn. De subsidiënt is verplicht zijn
beleidswensen aan de gesubsidieerde duidelijk te maken. De gesubsidieerde instelling wordt
gestimuleerd in het efficiënt omgaan met haar middelen en in pogingen om langs smdere wegen
inkomsten te verkrijgen. Budgettering gekoppeld aan een overgangstermijn van bijvoorbeeld vier
jaar stelt de instelling in staat een volwaardige bedrijfseconomische plamiing te maken.
Uiteraard is de introductie van een dergelijk finEmcieringssysteem wel een noodzakelijke, maar
geen voldoende voorwaarde voor efficiënt en effectief omgaEm met geld binnen kunstinstellingen. Daarvoor is een tamelijk zakelijke mentaliteit bij de leiding van die instellingen nodig,
die vooralsnog niet overal aanwezig lijkt te zijn. De overheid kan een gewenst gedrag bij
kunstmanagers evenwel induceren door voorwaarden in die richting te stellen.
Er zijn effectiviteitsanalyses uitgevoerd die tot ingrijpende reorganisaties van het orkesten- en
toneelbestel hebben geleid. De discussie over het orkestenbestel dateert al uit de jaren zeventig,
maar heeft toen niet tot besluitvorming geleid. In 1983 wordt besloten tot afslanking van het
orkestenbestel en herbesteding van vrijkomende middelen in andere muzieksectoren. In de
toneelsector vindt niet zozeer een herallocatie van middelen plaats, maar een herijking van
doelstellingen, activiteiten en middelen. Ook in andere kunstdisciplines is het nodige aan de
gang. De beeldende-kunstafdeling van het ministerie van WVC wordt aanzienlijk versterkt door
overheveling van zestig miljoen gulden uit de ter ziele gaande BKR. Binnen het nieuwe
beeldende-kunstbeleid wordt een reële plaats ingeruimd voor markt verruimende maatregelen,
zoals aankoopsubsidies voor consumenten en prestatiemogelijkheden voor producenten. De
filmsector krijgt van minister Brinkman extra middelen omdat de film een kunstvorm is met een
groot publieksbereik.
Uit deze beleidsontwikkelingen blijkt dat er een hernieuwde belangstelling voor de vraag naar
kunst is. Tevens is in de cultuurnotitie die minister Brinkman in 1985 naar de Tweede Kamer
stuurde, duidelijk aangegeven dat de cunbachtelijkheid in de kunstproduktie een belangrijker
plaats in de beleidsafwegingen krijgt ten koste van het experiment. De toekomst aan de
topkunst, lijkt het credo.
Kunst

In de kunstensector is aanvankelijk bezorgd en verontrust gereageerd op de economische en
bestuurlijke koerswijzigingen, maar inmiddels valt op hoe snel instellingen en kunstenaars zich
aanpassen aan de nieuwe beleidsopvattingen. Kunstinstellingen generen zich niet meer om een
zo groot mogelijk publiek te bereiken, beeldende kunstenaars proberen op vele manieren hun
produkten aan de man te brengen en kunstmanagementopleidingen floreren. Kortom, er waait
een émdere wind in kunstenland. De windrichting wordt vooral bepaald door factoren die de
vraag naar kunst betreffen en in dat opzicht is er een accentverschuiving merkbaar vem het pure
aanboddenken uit de jaren zeventig naar een meer door vraagaspecten bepaald kunstaanbod in
het huidige decennium; een verschuiving van I’anpour l’art naar l’art pour Ie public.
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Epiloog
Als we met een economische bril op naar de circa veertigjarige relatie tussen overheid en kunst
kijken, dan valt een aantal zaken op. Allereerst kan geen van beide partijen aanspraak maken op
een permanent dominante positie. De kunsten zijn bepaald niet zo autonoom etls sommige
kunstenaars graag geloven. Een zekere beïnvloeding door de overheid is onbetwistbaar
aanwezig, niet zozeer in het concrete produktieproces van een kunstwerk, als wel in de bepaling
van het kader waarbinnen het kunstwerk tot stand komt.
De overheid op haar beurt laat zich op het concrete beleidsniveau voor een belangrijk deel
leiden door de ontwikkelingen binnen de kunstensector. Als tweede punt kan worden opgemerkt
dat het overheidsbeleid jegens de kunsten meer inhoud heeft gekregen. Van de schuchtere
overheid die royaal met de geldbuidel rinkelt, maar niet zo goed weet wat zij voor haar geld wil
hebben, is niet zoveel meer over. De overheid is zich bewust geworden van haar machtspositie
als belangrijke financier van kunst en van haar verantwoordelijkheid voor de instandhouding van
bepaalde essentiële waarden.
Als derde moet de wenselijkheid van een evenwichtige verhouding tussen het behoud van kunst,
de produktie van publiekskunst en de ontwikkelingsfunctie van kunst genoemd worden. De jaren
vijftig en zestig hebben aangetoond dat nadruk op het behoud van kunst een doodlopende weg
is. De jaren zeventig hebben geleerd dat een te zwaar accent op de ontwikkelingsfunctie leidt tot
een maatschappelijk isolement van de kunst, omdat grote groepen van de bevolking er geen
enkel begrip voor kunnen opbrengen. De nu in gang gezette ontwikkeling naar het herwinnen
van de gunst van het publiek is van levensbeltmg voor de positie van de kunsten in de
samenleving. Het is aan de kunstenaars om die ontwikkeling kracht bij te zetten en het is aan de
overheid om de juiste r^dvoorwaarden te scheppen. De les uit de vorige decennia is dat de
overige doelstellingen, behoud en ontwikkeling, niet vergeten mogen worden.
Tot slot een opmerking over de economisch-theoretische fundering van het kunstbeleid van de
overheid. De genoemde argumenten voor overheidssubsidiëring zijn louter kwalitatief van aard.
Dat betekent dat de interpretatie en weging door subjectieve factoren bepaald worden. Om die
reden is een voortdurende taak en verantwoordelijkheid VM kunstenaars en kunstmanagers, de
politiek te overtuigen van de juistheid van kunstsubsidiëring als middel voor het maximaliseren
van de maatschappelijke baten van kunst.

*• In 1984 werd het decembernummer van Economisch Statistische Berichten gewijd aan de
relatie tussen kunst en geld en de economische betekenis van de kunsten in Nederland. Drs.
P.W. van Klink schreef zijn bijdrage Kunst, Economie en Överheid: de geschiedenis van een
driehoeksverhouding in de periode dat hij werkzaam was als hoofd afdeling Financieeleconomische zaken van de directie Kunsten van het ministerie van WVC. Nu is hij directeur
Cultuur van de gemeente Groningen.
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over de rol van burgers en overheid bij de oprichting en consolidering van
kunstinstellingen

A.M.

Bevers

Burgers en overheid hebben naar het oordeel van vaderlandse geschiedschrijvers lange tijd
onverschillig gestaan ten opzichte van de kunst. Pas in de tweede helft van de negentiende eeuw
beginnen beide partijen er belangstelling voor te tonen. Honderd jaar nadien is het kunstbeleid
ingeburgerd in de Nederlandse p>olitiek, en op een enkel incident na heerst er in het parlement
op geen ander terrein groter eensgezindheid dan op dat van het kimstbeleid. Die eertijds
onverschillige houding bij vorst en volk en de nu door staat en maatschappij algemeen
geaccepteerde zorg voor de kimst wijzen op een constante in de verhouding tussen overheid en
burgers, namelijk de geringe afstand: samen onverschillig, samen bereid de kunst te ondersteunen. Maar de gemeenschappelijke zorg voor de cultuur is niet van de ene op de andere dag
ontstaan en de vraag luidt dan ook, hoe burgers en overheid elkaar hebben gevonden en wie met
welke initiatieven kwam.
In de politiek en daarbuiten is de laatste jaren in de sfeer van principiële en praktische
overwegingen de belangstelling voor het particulier initiatief sterk toegenomen. Ministers,
ambtenaren, parlementariërs en woordvoerders van uiteenlopende orgemisaties laten geen
gelegenheid voorbijgaan om te wijzen op de noodzaak van privatiseren en meer marktgericht
handelen en op te roepen tot solidariteit en zelfwerkzaamheid. Ook in nota’s ten behoeve van
het kunstbeleid klinken deze geluiden meer en meer door, gelet op de instemmende passages
over fondsenwerving, sponsoring, vrijwilligerswerk en markt verruimende maatregelen. Het
particulier initiatief in de kunsten kjm bogen op een rijk verleden. De geschiedenis van de
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kunstinstellingen is soms fraed opgetekend in gedenkboeken waarin verhaald wordt van de
roemrijke rol van particulieren dank zij wier inzet en offerbereidheid wij heden ten dage van
zulk een keur aan orkesten, theaters, musea en monumenten kunnen genieten. In dit artikel wil
ik nader ingaan op de rol van het particulier initiatief bij de oprichting en consolidering van
kunstinstellingen als orkesten en musea; ook wil ik aandacht schenken aan de veranderingen die
er in de loop van deze eeuw zijn opgetreden in de vormen van particulier initiatief. Overheid en
burgers zijn de twee hoofdrolspelers. De eerste is gemakkelijk herkenbaar in de rol van
rijksoverheid, provincie of gemeente. De tegenspeler kent vele gedaanten en treedt op als
kunstminnaar, kunstenaar en mecenas, maar gaat ook schuil achter comités, stichtingen en
organisaties ter bevordering van de kunst, is lid van een vriendenvereniging, geeft aan fondsen of
helpt zelf mee aan geldinzamelingsacties. Al deze rollen vat ik samen onder het begrip
‘particulier initiatief, een term die in de Nederlandse samenleving op een traditie kan bogen:
eertijds in de periode van de verzuiling centraal parool voorzien van een politiek-juridische
lading, recent opnieuw in de belangstelling in het debat over de verzorgingsstaat, wanneer men
het heeft over privatisering deregulering en zelfwerkzaamheid.^

De rol van het particulier initiatief bij de oprichting van kunstinstellingen
In het midden gelaten of het met de artistieke autonomie van kunstenaars zo gesteld is als zijzelf
en anderen voor wenselijk houden, in tal van opzichten zijn kunstenaars opgenomen in een
groeiend

netwerk

van

afhankelijkheidsrelaties

samen

met

ambtenaren,

bestuurders,

distributeurs, critici, adviseurs, politici, afnemers en het publiek. Vanouds hoort hier het
particulier initiatief ook toe dat, bij afwezigheid van een hofcultuur, aan de wieg heeft gestaan
van gevestigde nationale instellingen als orkesten en rijksmusea. Maar hoe belangrijk en
doorslaggevend die rol van de burgerij ook geweest moge zijn, de overheid was van meet af aan
steeds op een of andere manier betrokken bij de oprichting of instandhouding van
kunstinstellingen.
Uit de kronieken van de muziekwereld blijkt bijvoorbeeld dat de lokale overheid veelal als eerste
een poging heeft ondernomen om een eigen orkest op te richten.^ Het Frysk Orkest, het recent
opgeheven Utrechts Symfonie Orkest, Het Brabants Orkest en het Noordhollands
Philharmonisch Orkest zijn onder de naam van stedelijke muziekkorpsen, na opheffing van de
stedelijke schutterijen in 1795, op initiatief van de lokale bestuurders opgericht, al moet er
meteen bij vermeld worden dat deze korpsen spoedig weer werden opgeheven of
gereorganiseerd vanwege te hoog oplopende exploitatielasten. Incidenteel werden subsidies
verstrekt voor instrumenten, uniformen of speciale optredens. Van omstreeks 1880 af komen
dan de plaatselijke stichtingscomités uit de burgerij ten tonele, die door de ontwikkelingen in de
muziekpraktijk daartoe aangespoord een symfonieorkest trachtten samen te stellen ‘uit de beste
muzikanten van de blazersgroepen der militaire en burgerlijke korpsen en van strijkers uit de
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klasse der gevorderde amateurs’, aldus de kroniekschrijver van Het Gelders Orkest. We mogen
aannemen dat het particulier initiatief met de muzikanten zelf voorop bij de lokale bestuurders
op het voortbestaan van het stedelijk muziekkorps bij herhaling heeft atmgedrongen. Aan de
incidentele subsidietoekenningen zullen immers subsidieverzoeken zijn voorafgegaan. Niet uit
de schutterij, maar wel op initiatief van de lokale overheid is het Stedelijk Orkest van Maastricht,
het latere Limburgs Symphonie Orkest, tot stand gekomen. Van de huidige orkesten blijken
alleen het Residentie-Orkest en het Concertgebouworkest van oorsprong een zuiver particuliere
aangelegenheid te zijn geweest. Maar ook hier bleef de overheid niet lang afzijdig.
De geschiedenis van de provinciale en stedelijke orkesten klinkt overal hetzelfde; de wankele
positie vanaf de oprichtingsfase tot de overname door de staat is steeds het hoofdthema:
constant geldgebrek, exploitatietekorten, onderbetaling, ontslag of dreiging met ontslag van
musici, opheffing, redding op het nippertje of wederoprichting, kortom een periode van vallen
en opstaan. Particulieren slaagden er niet in deze instellingen op de been te houden. Van het
begin af en anders wel snel na de oprichting van een orkest bleek overheidssubsidie
noodzakelijk. En die hulp liet soms lang op zich wachten na jaren van aanvragen en afwijzigingen
en van incidentele steunverlening, maar kwam wel, eerst van de lokale overheid, vervolgens via
het systeem van koppelsubsidies ook van provincie en rijk, en tenslotte voor honderd procent
van de rijksoverheid. Van een aantal orkesten zijn de jaren van subsidietoekenningen in
onderstaande tabel weergegeven.

Orkesten, jaar van oprichting en subsidietoekenningen

jaar van

incident.

struct, gem.

struct.

oprichting

subsidie

subsidie

rijkssubsidie

1889

1913

1924

1883

1920

Noordhollands Philh. Orkest

1864

Limburgs Symphonie Orkest

1883

Concertgebouworkest

1888

1907

1911

1918

Het Gelders Orkest

1889

?

7

1918

Utrechts Symfonie Orkest

1894

7

7

1918

Het Residentie-Orkest

1904

1912

1918

1918

Het Brabants Orkest

1907

1907

1920

1917

1952

1921

1924

Frysk Orkest

1915

Rotterdams Philh. Orkest

1918

1916

Bronnen: Gedenkboeken van de orkesten, zie noot 2; E. Boekman, Overheid en kunst in
Nederland. Amsterdam 1939. De jaartallen in de kolommen hebben betrekking op het eerste
jaar van subsidietoekenning.
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Dat de besturen van stichting of vereniging erin slaagden die overheidssteun op den duur te
verwerven, eerst incidenteel en later permanent, hield wellicht verband met de sociale herkomst
van vertegenwoordigers van het particulier initiatief en van het overheidsbestuur: beide
rekruteerden hun mensen uit de betere kringen, waar kunstgenot deel was van een levensstijl, al
was het alleen maar ter bevestiging van de sociale distinctie. Ook al hielden initiatiefnemers
elkaar, hun medeburgers en de overheid oprecht voor een zaak van algemeen belang te dienen,
in de praktijk bleef het profijt van die initiatieven toch voornamelijk beperkt tot het cultureel
georiënteerde deel van de welvarende burgerij. Volgens E. Boekman in diens proefschrift
Overheid en kunst in Nederland uit 1939 was hier in de eerste plaats sprake van de bevordering
van een groepsbelang: ‘het alleen of in de voornaamste plaats voorzien in de behoefte aan kunst
van de eigen groep’
Dat gold zeker voor de concerten, georganiseerd door de Wagnervereniging. Die waren
uitsluiten voor leden toegankelijk.'* Deze vereniging, in 1884 opgericht door H.A. Viotta, J.C.
Bunge en J.W. WUson met medestanders als AJ.M. Diepenbrock, AJ. Derkinderen, R.N.
Roland Holst, H.P. Berlage, PJ.H. Cuypers en J. Toorop, stelde zich op tegen de heersende
orkest- en muziekpraktijk, die volgens de vereniging gedomineerd werd door de conservatieve
dictatuur van de componist J. Verhuist. Een initiatief derhalve dat beperkt bleef tot de kringen
van kunstenaars, en met duidelijke groepsbelangen.
Het Zcd wel voorgekomen zijn dat particulieren ten koste van aanzienlijke financiële offers
kunstinstellingen stichtten en in leven hielden, maar de kroniekmeldingen hierover met naam
van begunstiger en hoogte van de schenking zijn niet talrijk. De weinige keren dat er wél
expliciet op wordt gewezen, kunnen daarom ook als uitzonderingen gelezen worden. In het
algemeen kon geen van de orkesten het redden zonder overheidssteun. De burgerij wist de
benodigde gelden niet zelf op te brengen.
In een enkel geval bracht een legaat tijdelijk uitkomst. Zo konden een tijdlang de jaarlijkse
tekorten van de vereniging Het Residentie-Orkest gedekt worden uit het twee jaar na oprichting,
in 1906, ontvangen legaat van mevrouw Rose-Molewater. Nog een tweede keer mocht het orkest
een groot bedrag ontvangen: op 27 maart 1929 stelde de toenmalige voorzitter f 100.000,beschikbaar.^
Tot de uitzonderingen hoort ook het volgende bericht uit de toneelwereld.® In een interview van
31 augustus 1901 ter gelegenheid van het vijfentwintigjarig bestaan van de vereniging Het
Nederl£mdsch Toneel, merkte de toneel- en romanschrijver HJ. Schimmel op: ‘Wij waren zo
naïef te menen, dat het mogelijk was de kunst te veredelen, maar wij moesten er duur voor
betalen.
f 210.000,- had ’t gekost. Dat zijn sonunen! Persoonlijk leden wij allen schade van veertien è
zestien duizend gulden’. Inderdaad een offer, maar zo was het blijkbaar toch niet bedoeld. Van
niemand werden financiële offers gevraagd, tenzij van een enkeling, zoals bijvoorbeeld in de
Vereeniging Rembrandt (1883), toen inzake de opvolgingskwestie E. Heldring vem oordeel was
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dat ‘de Voorzitter der Vereeniging een vermogend man moest zijn, die desnoods met groote
bedragen kan bijspringen’7

Persoonlijke giften brachten incidenteel uitkomst, maar verschaften geen zekerheid. De
kunstinstellingen danken hun bestaan vooral aan de banden tussen de initiatiefnemers en
functionarissen in overheidsdienst. Niet zelden waren die banden er in de vorm van
dubbelfuncties. Zo zaten in het Comité ter oprichting van het Residentie-Orkest (1904) mr. H.A.
Viotta, die in 1896 benoemd was tot directeur van de Haagse Muziekschool en daardoor een
semi-ambtelijke functie bekleedde, naast Jhr.Mr. WJ.M. van Eysinga, sinds 1902 in dienst bij het
ministerie van Buitenlandse 2Laken.® Die vervlechting van particuliere en openbare functies is in
de geschiedenis van de kunstwereld wel zeer sterk aanwezig geweest in de persoon van Victor de
Stuers, secretaris van het College van Rijksadviseurs voor de Monumenten van Geschiedenis en
Kunst (1874), chef-ambtenaar van de afdeling Kunsten en Wetenschappen van het ministerie van
Binnenlandse Zaken, oprichter van de Vereeniging Rembrandt en betrokken bij veel
particuliere initiatieven op het terrein van kunst en cultuur.®
Bij de totstandkoming van musea in ons land is de rol van het particulier initiatief in vele
opzichten vergelijkbaar met die bij de orkesten; de initiatieven komen uit dezelfde kring van
welvarende en kunstminnende burgers, collectioneurs veelal, en uit de kring van kunstenaars en
wetenschappers. Eveneens vrijwel van het begin af richt men zich tot de overheid met verzoeken
om steun en men weet er ook voor te zorgen dat burgers en overheidsdienaren gezamenlijk
vertegenwoordigd zijn in de stichtingen, comités en verenigingen die ten behoeve van het
museum zijn opgericht. De eigen bijdrage in geld blijft ook hier beperkt tot uitzonderingen; De
Stuers vond Holland op zijn smalst in de nationale onverschilligheid ten opzichte van zijn
cultuurbezit; het probleem was die mentaliteit, niet de centen. Die zorg kwam daarna pas en ook
hij dacht in eerste instantie niet aan particuliere financiering van het cultuurbehoud, maar
suggereerde zulks te doen uit de opbrengsten van onze koloniën.^®
Een aantal musea is direct voortgekomen uit de particuliere bijdragen van verzamelaars die hun
collectie of delen daarvan als geschenk aanboden. Onderdak zien te krijgen voor geschonken
collecties is dan voor de overheid aanleiding geweest een museum op te richten of uit te breiden.
Zo legde in 1904 het echtpaar Drucker-Fraser testamentair vast, dat zij hun gehele collectie aan
het Rijksmuseum zouden schenken, mits daarvoor aan het museum passende zalen zouden
worden aangebouwd. Daardoor ontstond de Drucker-uitbouw, een complex van maar liefst
zeventien zalen. Deze vorm van particulier initiatief demonstreert op een bijzondere wijze de
vervlechting met de overheid. Het is wa^u■ dat het Rijksmuseum niet zou zijn geworden wat het
nu is zonder grote begunstigers als het echtpaar Drucker, het echtpaar Kessler, Sir Henry
Deterding, F.G. Waller en J.W. Edwin vom Rath, maar zonder museum waren deze collecties
ook niet gebleven wat ze waren, namelijk de eenheid van een verzameling voor altijd met de
naam van de schenker verbonden.^^ Uit schenking door particulieren zijn ook de volgende
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rijksmusea ontstaan: de musea Mesdag, Meermanno-Westreenianum, Kam, Twenthe (Van
Heek-collectie), Kröller-Müller, Vincent van Gogh, en het Rijksmuseum van Oudheden. Ook
het Rijksbureau voor Kunsthistorische en Ikonografïsche Documentatie vindt zijn oorsprong in
een schenking, die van dr. C. Hofstede de Groot in 1926. 12
Een min of meer voldongen-feiten politiek heeft in de museumwereld particulier initiatief en
overheid aim elkaar verbonden. Het Stedelijk Museum is daar een goed voorbeeld van. Bij E.
Boekman lezen we hierover: “Wanneer in 1891 de Gemeenteraad besluit tot stichting van een
Stedelijk Museum, meer in het bijzonder bestemd voor kunst van levende meesters, dan gebeurt
dit ook weder niet uit het inzicht, dat hier een taak ligt voor de gemeente, doch uit noodzaak zich
uit te spreken over de aanvaarding van een legaat Suasso, een schenking van Van Eeghen en een
bruikleen van de Vereeniging tot vorming van een Openbare Verzameling van Hedendaagsche
Kunst.’^^
Uit de opgetekende historie van kunstinstellingen als orkesten en musea komt vrij algemeen dit
beeld naar voren: het initiatief tot oprichting van deze instellingen lag bij een kleine,
vooraanstaande groep uit de klasse van welgestelde burgers, belanghebbenden (kunstenaars en
functionarissen in dienst van reeds bestaande culturele instituties), wetenschappers (kunst- en
cultuurgeschiedenis, archeologie), kunstminnaars en collectioneurs. Deze initiatiefnemers
zochten al in een zeer vroeg stadium de steun van de overheid. Zij wisten hun zaak doorgaems
met succes te bepleiten tegenover personen uit het openbaar bestuur, zo niet geestverwanten
dan toch standgenoten. Inzake kunst en cultuur vonden burgers en overheid elkaar in de
belangen van het particulier initiatief, geen persoonUjk belang van elk der betrokkenen maar wel
van de klasse waartoe men behoorde, en voor een niet gering aantal initiatiefnemers vielen de
belangen van professie, klasse en de kunst zelve samen.

De consolidering van kunstinstellingen
Hoewel de overheid al vroeg op verschillende manieren bij het pïtfticulier initiatief op het
terrein van de kunsten een rol heeft gesp>eeld, is het ongetwijfeld een belangrijke stap voor de
institutionalisering van genomen en daarna nog te nemen initiatieven geweest, dat op 25
september 1918 bij Koninklijk Besluit het departement van Onderwijs, Kunsten en
Wetenschappen werd ingesteld en er speciale rijkscommissies geïnstalleerd werden voor het
museumwezen en de monumentenzorg, de toonkunst en de letteren.^^ Ook al hadden deze
commissies niet al te grote invloed op de ministeriële besluitvorming, het betekende wel een
toenemende vervlechting tussen gezaghebbende vertegenwoordigers uit de kringen van de kunst
en van het ambteUjk apparaat. In de periode tussen 1910-1918 was een begin gemaakt met het
verlenen van - meestal jaarlijks terugkerende - subsidies aan een groeiend aantal toen nog niet
tot het rijk behorende musea en de in die jaren opererende orkesten. Lijn zat er bij de overheid
nog niet in; op aanvragen van musea om steun werd na advies van een der rijkscommissieleden al
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dan niet positief beslist. Het advies was doorgaans gebaseerd op een persoonlijk oordeel, niet op
omschreven criteria, laat staan een beleidsplan. Op de begroting van 1918 werd f 20.000,uitgetrokken voor vier orkesten, die van Amsterdam, Den Haag, Utrecht en Arnhem. In 1920
volgde rijkssubsidie voor de orkesten in Groningen, ’s-Hertogenbosch en Maastricht, doch
werden de subsidieverzoeken van Haarlem, Leeuwarden en Rotterdam afgewezen met het oog
op de nabijheid van Amsterdam, Groningen en Den Haag.^^ Ter verklaring van de afnemende
rol van het ptu^ticulier initiatief en de toenemende invloed van de overheid in de daaropvolgende
jaren wordt aan de economische factor veel gewicht toegekend. De socialist A.B. Kleerekoper
verklaarde in een debat in de Tweede Kamer over kunstbeleid - in 1919 - ‘dat het ogenblik is
aangebroken, waarop men gerust kan uitspreken, dat de tijd dat de goede kunst object kon zijn
van particuliere exploitatie, voorbij is’.'® Wat deze socialist in 1919 uit de prztktijk wist, is in 1965
wetenschappelijk geformuleerd door de Amerikaanse onderzoekers Baumol en Bowen, die
vaststelden dat de inkomsten van kunstinstellingen ver achterblijven bij de kostenstijging in deze
sector als gevolg van toenemende professionalisering."' En E. Boekmem wees in zijn proefschrift
op de snelle daling van het aantal vermogende particulieren rond 1910, waardoor de naar zijn
oordeel tot dan toe belangrijkste steunpilaar van het kunstleven dreigde in te storten.'®
De consolidering van kimstinsteUingen door toenemende overheidssteun kern echter ook
moeilijk los gezien worden van de maatschappelijke gevolgen van een groeiende vervlechting
tussen particulier initiatief en openbaar bestuur. Eenmaal bij het particulier initiatief betrokken,
was het voor de overheid niet eenvoudig zich daarvan los te maken. Immers met het verkrijgen
van subsidie op structurele basis was voor het particulier initiatief een belangrijk doel bereikt.
Bovendien wekken successen voor de een verwachting bij de ander: de weg is gevonden en de
formuleringen passen zich daar bij aan. Subsidiestromen r£tken erdoor geïnstitutionaliseerd. Met
een beroep op het algemeen belang krijgen burgerinitiatieven door overheidssteun niet alleen
erkenning, maar wordt van de staat zelf verwacht dat hij op betreffend gebied tot initiatieven
komt. Volgens Boekman wordt op die manier aan de welgestelde klasse een belangrijk argument
ontnomen om zich voor de bevordering van het kunstleven te beijveren. Hij stelt dat ‘naarmate
het orkest meer een zaak van algemeen belang werd en ophield een genoegen te zijn van een
sociaal geselecteerde groep, de vermogenden zich terugtrokken’.Boekman mag op grond van
eigen ervaringen gelijk gehad hebben, maar aannemelijk is ook de verklaring dat het particulier
initiatief zich van lieverlede terugtrok, eenvoudigweg omdat de doelstelling van overheidssteun
waar men zelf om gevraagd had, bereikt was.

De afnemende invloed van het particulier initiatief bij stijgende overheidssteun hangt ook samen
met de toenemende professionalisering in de kunstwereld. Er ontwikkelt zich een fijnvertakt
netwerk van organisaties en instellingen tussen de kunstinstellingen, de overheid en het publiek:
kunstenaarsorganisaties, adviesorganen, bemiddelingsbureaus en overkoepelende instanties.^®
Activiteiten van pttfticuliere zijde richten zich steeds meer op de overheid, die op haar beurt op
zoek is naar samenwerking met particuliere organisaties om beleidsvoornemens ten uitvoer te
kunnen brengen.
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Met handhaving van de particuliere rechtsvorm, die van vereniging of stichting, kwam het
kunstleven meer en meer onder invloed van de ambtelijke circuits en het openbaar bestuur,
vanwaar immers de financiën moesten komen. Er is later wel eens discussie geweest over de
beheersvorm van de gesubsidieerde instellingen - met name de regenteske stichtingsbesturen
waren het doelwit van de kritiek ten tijde van de democratiseringsgolf aan het einde van de jaren
zestig maar de formele structuren zijn er niet door gewijzigd.^' Zoals op veel andere gebieden
werkt de overheid gij voorkeur nog steeds samen met privaatrechtelijke organisaties, liever dan
er staatsmstellingen van te maken; de van overheidswege gesubsidieerde orkesten hebben een
stichtingsbestuur. Musea die rijksbezit beheren vallen onder verantwoordelijkheid van de
rijksoverheid; hun aantal bedraagt ongeveer twintig van de in totaal ruim 550 musea in ons land
die voor het merendeel volledig afhankelijk zijn van subsidies.^
Vanaf 1947 heeft het rijk besloten de salarissen van de orkestleden voor honderd procent te
garanderen, daarmee het advies volgend van een door het ministerie van Onderwijs, Kunsten en
Wetenschappen ingestelde commissie.^ De subsidiëring van toneelgezelschappen bleef daarbij
achter; in 1946 draaiiden deze gezelschappien bijna volledig op eigen inkomsten, in 1953-1954
bedroeg het subsidieaandeel tweeëndertig procent en dat liep op tot zeventig procent in de
periode van 1959 tot 1970.^
Met de toegenomen invloed van de overheid in de kunstwereld neemt het particulier initiatief
ook andere vormen aan. Bestaande, reeds gesubsidieerde instellingen gaan een rol spelen bij de
oprichting van nieuwe instituten. Zo is de Nederlandse Operastichting geboren uit initiatieven
van de Maatschappij ter bevordering vtm de Toonkunst, de Wagnervereniging en de Bond van
Volksuniversiteiten. Andere voorbeelden zijn de vriendenverenigingen, opgericht door
gevestigde musea of orkesten onder andere met het doel extra inkomsten te verwerven of te
lobbyen. Aem de consolidering van kunstinstellingen heeft ook het verschijnsel van fondsvorming
een bijdrage geleverd: algemene en specifieke, op één tak van kunst of zelfs één afzonderlijke
kunstinstelling gerichte fondsen. Het Prins Bernhaud Fonds, in de oorlogsjaren opgericht en na
de bevrijding voortgezet als cultuurfonds met vertakkingen in alle provincies, verstrekte in 1950
een reeks van studieopdrachten om de culturele kaart van Nederland in beeld te brengen,
waardoor het eerste op ruime schaal opgezette sociaal-wetenschappelijke onderzoek op het
terrein van de cultuur in Nederland van start ging en wel vtm particuliere zijde. Uit de rapporten
van dit fonds blijkt hoe bescheiden de financiële bijdrage van particulieren aan kunst op het
moment van onderzoek was. Van alle opbrengsten door particuliere instellingen op enigerlei
wijze ingezameld of verworven, schatte het PBF de omvang van de uitgaven voor culturele
doeleinden op een miljoen gulden in 1949 en die voor kerkelijke en charitatieve doeleinden op
vijfenveertig miljoen gulden. Ondernemingen zouden in datzelfde jaar gezamenlijk voor 1,5
miljoen gulden aan cultuur hebben uitgegeven.^ Het professionele toneel kwam in de periode
1946 tot 1964 opgeteld niet boven een totaal van f 200.000,- aan particuliere giften.^^
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Is de rol van het particulier initiatief als financier van kunstinstellingen nooit erg groot geweest,
als eenmaal subsidie is verworven lopen de eigen opbrengsten van kunstinstellingen een
groeiende achterstand op. Voor de podiumkunsten theater, dans en muziek geldt thans dat
negentig procent van de totale exploitatielasten, dat wil zeggen van gezelschappen en
accommodaties samen, gedekt wordt door overheidssubsidies, terwijl tien procent via het
marktmechanisme, dat wil zeggen via inkomsten uit verkoop en recette-opbrengsten,
sponsorgelden, rechten en giften wordt opgebracht.^ Bij musea is de verhouding vijfentachtig
tegenover vijftien procent. Zo was het in 1983. Over de particuliere bijdragen die de
kunstinstellingen in de vorm van giften ontvangen zijn geen exacte cijfers bekend, maar het
percentage blijft gelet op het bovenvermelde ver beneden de tien procent van het totaalbedrag
dat jaarlijks nodig is.^
Een aspect dat niet onvermeld mag blijven, maar hier niet verder uitgewerkt kan worden, is de
geringe zo niet totaal afwezige invloed VM het verzuilingsproces op de geschiedenis van de
kunstinstellingen.^ Waarom is langs de weg van verzuiling niet geptoogd de kunstinstellingen te
institutionaliseren en met overheidsgeld te consolideren? De omstandigheden waren er gunstig
voor. Het verzuilingsmechanisme verkleinde immers ook de afstand tussen initiatiefnemers en
openbaar bestuur door mogelijkheden te scheppen voor toepassing van het subsidiariteitsbeginsel en verdere opbouw van het particuliere stelsel.

31

Verzuiling en later ontzuiling hebben zich op andere terreinen dan de kunst voorgedaan, daar
namelijk waar spraike is vam een breed maatschappelijk draagvlak, van aanhang en achterban,
van zaken die bij wijze van spreken iedereen aangaan, jong en oud van laag tot hoog; daartoe
behoren levensgebieden als opvoeding en onderwijs, gezondheidszorg, sociaal-cultureel en
maatschappelijk werk, sport, spel en ontspanning. Verzuiling was er voor de achterban, niet voor
de elite van de zuilen. In deze verticale opbouw van de samenleving groeide een sterk en
uitgebreid maatschappelijk middenveld van organisaties, maar niet op het gebied van de
kunsten, waar immers nauwelijks van achterban te spreken viel. Voor de representanten van de
gegoede burgerij is de verzuiling geen organisatorische of principiële noodza2ik geweest. De
kunstminnaars van liberale, sociidistische, katholieke of protestantse huize hadden er geen
behoefte aan de kunst die zij minden en wilden bevorderen in zuilen onder te brengen. Leden
van deze elite gingen vrij om met elkaar en met het aanbod van kunst en cultuur uit heden en
verleden. Verstatelijking van de kunst verliep buiten de verzuilingskaders om en bovendien al in
een vroeger stadium. Processen van ontzuiling op tal van levensgebieden, door de een betreurd
als het inboeten aan innerlijke kracht, door de ander begroet als teken van emancipatie, gaan
eveneens aan de kunsten voorbij. Orgjuiisatorisch noch ideologisch waren de kunsten object van
verzuiling. Wél werden ze met de verzuilingspolitiek geconfronteerd voor zover die tot uiting
kwam in vormen van afwijzing, verwerping, moralisme, paternalisme en heel concreet de
censuur. 32
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Traditionele en moderne vormen van particulier initiatief en het
overheidsbeleid
Het proces van verstatelijking in de kunstwereld dateert zoals we gezien hebben vanaf het eerste
uur in de periode van de oprichting en institutionalisering van kunstinstellingen. Thans is de rol
van de overheid in veel opzichten die van initiatiefnemer geworden door ambtenaren voor
kunstzaken in dienst te nemen, leden van £imbtelijke commissies en adviesorgemen te benoemen
en tal van kunstinstellingen via subsidievoorwaarden aan zich te binden. Zo is wat De Swaan
noemt ‘de nieuwe klasse van kleine culturele kapitalisten met een staatstraktement’ in getal
gestaag toegenomen. 33
Na de discussie over de grenzen van de verzorgingsstaat en het eerherstel voor het bedrijfsleven,
is er ook meer aandacht en waardering gekomen voor de positieve kanten van de relatie tussen
kunst en commercie en voor modernisering van het management bij kunstinstellingen. De
dominante rol van de overheid wordt hier en daar zelfs als een remmende factor beschouwd in
dit proces van modernisering. Zo besloot Chris de Jong samen met Steve Austen, toenmalig
directeur vam het Shaffy-theater, het gesubsidieerde kunstbedrijf vaarwel te zeggen en een eigen
bureau op te zetten: STOA, met als doel het bevorderen van de bedrijfsmatigheid van
instellingen op het gebied van de podiumkunsten en het vragen van aandacht voor nieuwe
ontwikkelingen in de theaterwereld.^ Vele instellingen hadden naar het oordeel van STOA een
stichtingsvorm die niet meer werkbaar was, drijvend op de subsidiestroom. De managementcursussen voor kunstenaars als zelfstandig ondernemer en voor de beheerders van kunstinstellingen vinden gretig aftrek, maar worden doorgaans toch ook weer bekostigd uit subsidies.
Vormen van antigouvernementele actie tegen verregaande overheidsbemoeienis blijven hoge
uitzondering en het is twijfelachtig of dergelijke acties van particuliere zijde tot zelfstandige
instituten zullen uitgroeien.
Een voorbeeld van een dergelijk soort actie is het initiatief dat K.L. Poll in 1983 in een
artikelenreeks in NRC Handelsblad startte en dat uitliep in de oprichting van een landelijke
niet-gouvernementele organisatie voor Onderwijs, Kunsten en Wetenschap.^ Voor de
doelstelling van de vereniging, de aandacht richten op de samenhang tussen onderwijs, kunst en
wetenschap, hetgeen door de gespecialiseerde overheidsinstellingen niet gebeurt, bleek op het
eerste landelijke congres in november 1983 grote belangstelling te bestaan; er meldden zich
schriftelijk 4500 belangstellenden, 2000 waren tot het lidmaatschap bereid en er werden veertig
plaatselijke afdelingen opgericht. Nu, in 1987, telt de vereniging 1600 leden en twintig
afdelingen. Na het enthousiasme van het eerste uur, ook de minister van Welzijn,
Volksgezondheid en Cultuur, gastspreker op de openingsvergadering, toonde zich enthousiast,
zal de vereniging moeilijke tijden tegemoetgaan om zich te consolideren en non-gouvernementeel te blijven.
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Welke rol vervult het particulier initiatief nog in het door overheid en m2u-kt beheerste
kiuistleven? Is er iets dat erop wijst dat het aandeel van het particulier initiatief als gevolg van
een terugtredende overheid aan het toenemen is?
Het ziet er niet naar uit dat in de cultuurfinanciering in ons land grote verschuivingen zullen
optreden. Activiteiten van particulieren, ook die in de sfeer van fmanciële bijdragen, zullen niet
meer dan marginale verschijnselen blijven; deze worden daarom overigens niet minder door de
overheid als een welkome aanvulling op de beschikbare subsidies beschouwd, maar het
voortbestaan van het culturele aanbod hangt er niet van £if. Het is goed voor de extra’s.^ In
Nederland is het overheidsaandeel in de cultuurfinanciering wellicht iets groter dan in andere
Europese l2mden, al is een vergelijking van totalen moeilijk te maken vanwege de grote
verschillen in samenstelling, herkomst en benaming van de diverse geldstromen. Niettemin is het
algemene beeld hetzelfde: marginale inkomsten uit particuliere bijdragen en marktgerichte
•

activiteiten als sponsoring, merchandising en fondsenwerving.

37

Door de naoorlogse ontwikkelingen in het kunstbeleid is naast het overheidsaandeel in de
financiering vooral ook de kwantiteit van het aanbod van kunst snel gegroeid. Het kunstbeleid is
expansief te noemen, omdat het naast criteria van kwaliteit het principe van de pluriformiteit
huldigt. En met de snelle groei van het kunstbeleid heeft ook het particulier initiatief op dit
terrein veranderingen ondergaan. Deze hangen samen met het feit, dat de overheid meer en
meer zelf is gaan optreden als initiator van particuliere initiatieven met in de marge het
voortbestaan van de traditionele vormen van particulier initiatief.
Spontane initiatieven van de burgerij ten behoeve van de kunst komen minder voor dan rond de
eeuwwisseling, de jaren van oprichting van vele kunstinstellingen. Ze zijn althans veel minder
zichtbaar geworden, omdat de schijnwerpers al hun licht laten vallen op hetgeen er binnen het
kader van het kunstbeleid aan initiatieven en beslissingen wordt genomen. Daar komt bij, dat de
overheid zelf een actieve rol wil spelen en door de publicitaire aandacht voor de kunstwereld al
zeer snel betrokken wordt bij initiatieven die buiten haar om ontstaan. Zodra de overheid in
beeld komt - wat veelal ook de bedoeling is van het particulier initiatief -, wordt zij gedwongen
mee te doen en een rol te spelen of ten minste een standpunt te bepalen. Ook lanceert de
overheid zelf als eerste plannen, die dan door anderen worden overgenomen. Zo vervult de
overheid met haar kunstbeleid een actieve rol in de vorming van particulier initiatief, al is die rol
niet altijd met zekerheid aan te wijzen en het spoor niet gemakkelijk terug te volgen in de
vervlechting van activiteiten van overheid en burgers.
Binnen het netwerk van o(>enbaar bestuur, kunstinstellingen en particulier initiatief hebben
overheid en gesubsidieerde instituten een overwicht gekregen en komen nieuwe initiatieven
hoofdzakelijk van ambtelijke zijde en aan de overheid gebonden instanties. Een paar
voorbeelden kunnen hier model staan.
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Lang nadat het Concertgebouw en het Concertgebouworkest reeds gevestigde instituten waren
geworden, werd in 1934 de Nederlandsche Vereeniging Concertgebouwvrienden opgericht. De
Stichting Donateurs van het Concertgebouworkest dateert uit 1%3. Deze fuseerden in 1984 om
hun vijftigjarig bestaan te vieren, de vermaarde instituten zelf staan voor de datum van hun
eeuwfeest. Naast de uitgave van het maandblad Preludium, het huisorgaan van en door vrienden,
en andere veelal op de eigen groep gerichte activiteiten, is de vriendenvereniging met n^une
actief geweest bij het inzamelen van geld bij particulieren ten behoeve van de renovatie van het
Concertgebouw en het later te vieren eeuwfeest van gebouw en orkest. Met tüle respect voor de
vier miljoen gulden langs deze weg bijeengebracht, moet toch gezegd zijn dat naast de twaalf
miljoen gulden die de gemeente Amsterdam schonk, de overige benodigde tweeëntwintig
miljoen gulden door het management van de directie, dus op initiatief van de gesubsidieerde
instelling zelf, binnengehaald is door verwerving van sponsorgelden en opbrengsten uit
merchandisingactiviteiten, loterijen, benefietconcerten et cetera.^
Vergelijkbare activiteiten werden door de directie van het Rijksmuseum ondernomen ter
gelegenheid van het honderdjarig bestaan van dit instituut. De verwachte opbrengst van tien
miljoen gulden voor de aankoop van Rembremdts Hoesje werd niet gehaald en de overheid
moest haar eerder toegezegde bijdrage verhogen om het kunstwerk voor het Rijksmuseum te
behouden.
Rechtstreeks uit initiatieven van de overheid zelf voortgekomen, zijn instituten als het Holland
Festival en het vroegere Nederlands Kamerorkest. Op het ministerie van Onderwijs, Kunsten en
Wetenschappen zetelde mr. HJ. Reinink als directeur-generaal voor de Kunsten en
Buitenlandse Culturele Betrekkingen. Hij was medeoprichter van het Holland Festival en tevens
vooratter van het bestuur ervan. De secretaris van het Holland Festival, Peter Diamand, stapte,
na besprekingen met onder anderen Reinink, op 24 maart 1955 naar de notaris voor de stichting
van het Nederlands Kamerorkest. Naast het ministerie van Onderwijs, Kunsten en
Wetenschappen en de gemeente Den Haag stonden de radio en Philips’ Phonografische
Industrie NV aan de wieg van dit orkest."*®
Het gewicht van de rol van de overheid als initiatiefnemer of partner is ook af te lezen uit het
feit, dat sommige kunstinstellingen er niet komen zolang de overheid het laat afweten.
De discussie over een architectuurmuseum dateert al van 1912 naar aanleiding vam een artikel
van J.H.W. Lehman in De Bouwwereld XI, 1912, getiteld ‘Een Architektuurmuseum’. Sinds 1842
was er een Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst, maar wegens geldgebrek bleven de
activiteiten beperkt. In 1908 dattlde het ledental snel door de oprichting van een eigen
beroepsvereniging, de Bond van Nederlandse Architecten. In 1919 beval een rijkscommissie de
stichting van een rijksmuseum voor bouwkunst aan. Er gebeurde niets. In 1955 werd de SAM
opgericht: Stichting Architectuur Museum, door het Genootschap Architectura et Amicitia en
de BNA. Vergeefs deed de stichting beroep op overheidssteun. De plotsehnge interesse van de
Rijksdienst voor de Monumentenzorg in 1972 voor SAM zou verklaard moeten worden uit het
feit dat deze dienst zich binnenkort met de ‘Jongere Monumenten’ (na 1850) zou moeten gaan
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bezighouden. Daarvoor zouden de archieven van de SAM een welkome documentatiebron
vormen. In het nieuwe bestuur van de SAM namen deel: Nederlandse Documentatie voor
Bouwkunst (NDB), de genoemde rijksdienst, de Nederlandse Museumvereniging, de gemeente
Amsterdam en een vijftal verenigingen op het terrein van de bouwkunst. Uiteindelijk heeft
minister Brinkman in 1985 tot de vestiging van een architectuurmuseum besloten door het
bijeenvoegen van reeds door de overheid gesubsidieerde instellingen op het gebied van de
bouwkunst onder één dak.“*^
De overheid mag dan wel in sterke mate de re^e van het kunstleven in Nederland bepalen, haar
sterke positie in het netwerk maakt haar in zekere opzichten ook zwak. Het fijn vertakte web van
organisaties in de kunst, door de overheid zelf als uitvloeisel van haar kunstbeleid tot
ontwikkeling gebracht, vormt als geheel ook een tegenmacht, omdat de instellingen afzonderlijk
in hun streven naar zelfhandhaving veranderingen in het kunstbeleid in de weg kunnen staan en
frustreren. Gevestigde belangen van kunstinstellingen kunnen een verlammende werking
uitoefenen op overheidsinitiatieven, al of niet, maar meestal mede op advies van de Raad voor
de Kunst tot stand gekomen. De recente operatie in het orkestenbestel heeft aangetoond hoe
moeilijk de overheid hier kon manoeuvreren; plannen en beslissingen leiden tot een zee van
protesten in de media, bij lokale besturen, bij belangenorganisaties, bij vriendenverenigingen en
bij de achterban van de betrokken orkesten, de trouwe concertbezoekers. Het zou een
onderzoek waard zijn om het verzet tegen de opheffing en fusie van orkesten in kaart te brengen
en na te gaan welke rol het particulier initiatief en de met het kunstbeleid verweven organisaties
van de diverse overheden hebben gespeeld. Het aantal AROB-procedures, eenentwintig in de
periode 1984-1986 en aanhangig gemaakt door tien instellingen, bewijst niet alleen de macht van
de overheid, maar laat ook goed uitkomen dat de overheid die macht niet zonder meer
krachtdadig kan omzetten in daden.‘*^
Is in bepaalde sectoren van het kunstleven de betrokkenheid van de overheid een gedeelde
betrokkenheid naast die van de mzu-kt en het particulier initiatief, in sommige gevallen is de
afhankelijkheid van de overheid bijna honderd procent zoals in de sector van de moderne
‘klassieke’ muziek. Zonder het Fonds voor de Scheppende Toonkunst, de Stichting Donemus en
de gesubsidieerde podia zou de bestaanszekerheid van deze kunstvorm niet gegarandeerd zijn.
Een overheid moet zich hier wel beroepen op de voortrekkersrol voor deze vormen van kunst
die geen breed draagvlak hebben, want publiek en professie (componisten, musici, distributeurs
en kunstambtenaren) vallen hier grotendeels samen.
Beleeft het kunstbeleid tijden van hoogconjunctuur, toch is het particulier initiatief er niet geheel
door verdwenen, wel verzwakt en naar de marge toegedreven, maar niettemin nog aanwezig in
traditionele vormen van hobby en lobby, van stichting en fonds, van eenmansavontuur tot
nationaal comité.
Van tijd tot tijd verschijnen er berichten in de pers over particuliere inspanningen ten behoeve
van kunst en cultuur. Bijvoorbeeld over de ex-diamantair Henri Schweitzer, die een museum van
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de diamantnijverheid wil stichten; het is zijn levensvervulling geworden. Eerst is hij met zijn
plannen naar de gemeente Amsterdam gegaan en gesprekken in Den Haag zijn er ook al
gevoerd. In 1990 hoopt hij zijn museum gerealiseerd te hebben en de desbetreffende
cultuurambtenaar van Amsterdam geeft hem een goede kans.^^
Naast deze vorm van privé-initiatief is er de collectieve soort van het comité met de bekende
namen. In het onlangs beoogde comité van de stichting voor de oprichting van het ‘Cosmocenter’
te Hilvarenbeek, sterrenkunde en micro-elektronika, nemen onder anderen de heren Van Agt
en Van Vollenhoven zitting. Geschatte kosten van dit project: tweehonderd miljoen gulden.'*^
Met de groeiende stroom overheidssubsidies voor de kunsten krijgen de particuhere fondsen
een marginale, maar ook een bijzondere positie, want hieruit wordt datgene gefmancierd dat
buiten de reguliere subsidietermen valt of als extra op bestaande voorzieningen kan worden
beschouwd.
Zo functioneren de cultuurfondsen aan de rand van het kunstbeleid, al zijn er daaronder die
geen gering bedrag uitkeren zoals bijvoorbeeld de Van den Berch van Heemstedestichting, die
jaarlijks f 150.000,- tot f 200.000,- aan subsidies verleent, bijvoorbeeld een subsidie aan het
Orlando Kwartet om het in staat te stellen vier maanden te studeren zonder te hoeven
optreden.^^ Het precieze aantal van deze particuliere fondsen is niet bekend, maar voor de
diverse kunstterreinen geeft de handboekenreeks van de Boekmanstichting een redelijk
overzicht met informatie en een Nederlands Informatiecentrum voor Fondsen is in oprichting.^
Moderne vormen van particuliere fondsvorming onderscheiden zich van deze traditionele veelal
besloten fondsen die in stilte goeddoen, restanten uit een tijd toen de cultuur nog hoofdzakelijk
het domein was van een culturele elite van welgestelden.
Niet zozeer een traditionele vorm van particulier initiatief alswel een vorm die én vroeger én nu
bij tijd en wijle van zich doet spreken, is de kapitaalschenking aan cultmele instellingen, in het
bijzonder de testamentaire giften van gigantische bedragen, feiten die de wereldjjers halen, maar
helaas nooit uit eigen l2md afkomstig zijn.^^ Het bedrag dat kunstinstellingen in Nederland aan
giften ontvangen is niet bekend, maar voor de musea geeft de statistiek wel een aanwijzing: van
de 330 miljoen gulden die de musea gezamenlijk in 1984 aam inkomsten ontvingen, was tachtig
procent afkomstig van overheidssubsidies, werd elf procent opgebracht via entreegelden en
negen procent van de opbrengsten kwam van diverse posten zoals bijvoorbeeld de verkoop van
catalogi en fotomateriaal. Aangezien dit lucratieve inkomstenbronnen zijn, zal het percentage
opbrengsten uit giften de twee procent niet overstijgen.'*®

Tot de traditionele vormen van particulier initiatief mag ook gerekend worden het op
persoonlijke titel zitting nemen in besturen van stichtingen, verenigingen en kunstinstellingen.
Hoewel vele instituten op het terrein van kunst en cultuur een maatschappelijk gezicht hebben
gekregen en minder dan vroeger een sfeer van exclusiviteit uitstralen, is een plaats in het bestuur
van een gerenommeerde stichting of vereniging nog altijd een eervolle functie, waaraan status en
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distinctie valt te ontlenen. Zo zal bijvoorbeeld de kunstverzamelaar Frits Becht, al is het tegen
wil en dank, toch gemakkelijk het stempel op zich laden een kunstpaus te zijn of een
statuszoeker vanwege de vele functies die hij bij kunstinstellingen bekleedt, onder andere bij
Theater Mickery, Openbaar Kunstbezit, Het Nationale Ballet, Van Abbemuseum, Ateliers ’63,
Museum Fodor en Het Derde Net. Bovendien is hij voorzitter van het bestuur van de Stichting
Holland Festival en directeur van Intomart met het filiaal Intomart Qualitatief, dat
gespecialiseerd is in marktonderzoek ten behoeve vem overheid en kunstinstellingen. Verrassend
was het dan ook niet, dat hem in een interview al gevraagd werd of hij beschikbaar zou zijn voor
de post van minister van Cultuur. Het antwoord wekte evenmin verbazing."*^
In het overgangsgebied van traditionele naar eigentijdse vormen van particulier initiatief moeten
we de vriendenverenigingen van kunstinstellingen situeren. De formule ervan is reeds lang
beproefd en daarom staan deze vormen in de traditie, maar vanwege de recente explosieve groei
in aantal en omdat het fenomeen onderdeel geworden is van het management van
kunstinstellingen, hoort de vriendenvereniging bij onze tijd. Vooral in de museumwereld zijn ze
de laatste jaren als paddestoelen uit de grond gerezen en is hun aantal zo gegroeid, dat een
landelijke federatie in het leven werd geroepen.^ Deze toename is deels het gevolg van het feit,
dat kunstinstellingen zelf initiatieven gingen ontplooien om dergelijke verenigingen op te richten
in het kader van beleidsplannen van bestuur en management. Daarmee krijgt deze vorm een
bijzonder karakter; het vrijwillige, amateuristische en sympathiserende particulier initiatief
wordt zo vanuit de kunstinstelling zelf op professionele wijze gepland en georganiseerd. Deze
vorm van management past niet alleen in de strategie naar de subsidiegevers toe - het geeft
immers blijk van binding met het publiek -, maar kan ook gemobiliseerd worden bij
fondsenwerving en activiteiten die de vaste staf werk uit handen moet nemen in tijden van
bezuinigingen en inkrimpend personeelsbeleid. Wat eertijds een zaak van het particulier
initiatief was, is nu een taak geworden die bestuur, directie en staf van de culturele instellingen
zichzelf opleggen. En met de komst van culturele managers worden nieuwe vormen van
particuliere steun nagestreefd en gaan activiteiten cds fondsenwerving, merchandising, marketing
en aantrekken van sponsors deel uitmaken van de dagelijkse praktijk van de bedrijfsvoering.
Vooral de cultuursponsoring begint in ons land in navolging van hetgeen in Amerika en
Engeland al veel langer praktijk is, tot ontwikkeling te komen. Toch mag hier niet onvermeld
blijven, dat een van de eerste initiatieven op dit gebied, de oprichting in 1984 van de Stichting
Sponsors voor Kunst, een initiatief is geweest dat zonder een startsubsidie van de overheid maar
niet van de grond wist te komen! En dit, terwijl de stichting door een twintigtal topbedrijven in
het leven werd geroepen met het doel kunstsponsoring te bevorderen. Dat deze vorm van
cultuurfinanciering alom de aandacht trekt, betekent geenszins dat de resultaten aan de
verwachtingen beantwoorden. Voorlopig blijft sponsoring bejjerkt tot enkele spectaculaire
voorbeelden die gemakkelijk de publiciteit halen: grote tentoonstellingen met een prestigieus
karakter, meestal publiekstrekkers, of bijzondere manifestaties zoals ter gelegenheid van de
renovatie van het Concertgebouw. De grote culturele instellingen van nationale en internationale
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faam hebben het doorgaeins niet moeilijk om sponsors te vinden. Volgens opgave in het
jaarverslag van de Stichting Sponsors voor Kunst zou in 1985 in Nederland naar schatting vijftien
miljoen gulden a2m sponsoring zijn besteed. Voor de overheid geen reden om regulerend op te
treden, eerder aanleiding om deze vorm van inkomstenverwerving aan te moedigen en eventueel
bestaande barrières op juridisch, bestuurlijk of fiscaal gebied weg te nemen.
Niet van buitenaf, maar door de instellingen zelf worden inspanningen verricht om hun
inkomsten uit particuliere bron te vergroten teneinde een zo goed mogelijk aanbod te kunnen
presenteren. Zo trok het bestuur van het Holland Festival in 1985 voor sponsoring twee externe
specialisten aan. Dezen hielden een marktonderzoek om de wensen en ideeën van de consument
goed te leren kermen, zodat een kandidaat-sponsor met overzichtelijke marktgegevens benaderd
kon worden.^^ Het Nederlands Dans Theater biedt voor september 1987 de mogelijkheid de 880
zitplaatsen in het nieuwe complex van het theater aan het Spui in Den Haag te kopen en de
stoelen voorts te laten voorzien van een sponsorplaatje van f 350,- of f 700,-.^^ Soortgelijke acties
zijn door Het Residentie-Orkest bedacht. Drie van de foyers in het nieuwe theater zijn reeds
gesponsord door Texaco, de Nutsspaarbank en de Hagenaar Levi Lassen. De grote zaal wordt
voor 3,5 miljoen gulden vernoemd naar de schenker: Dr. Anton Philipszaal.^^
Sponsoring geschiedt niet altijd als aanvulling op structurele subsidieverlening, maar ook als
opstapje om subsidie te verkrijgen. Zo heeft na drie jaar van sponsorgelden afhankelijk te zijn
geweest het Orkest van de 18de Eeuw bewezen voor subsidie in aanmerking te komen en deze
dan ook weten te verwerven.^
Tot de eigentijdse vormen van particuliere steun aan culturele instellingen kurmen ook gerekend
worden de jaarlijkse uitkeringen uit de opbrengsten van kansspelen als lotto en toto. Een deel
van de inkomsten gaat als aanvullende financiering naar verenigingen en activiteiten op het
terrein van de sport, de maatschappelijke zorg en de cultuur. In 1983 bedroeg de inleg hiervan
211 miljoen gulden. Per hoofd van de bevolking in Nederland is dat gemiddeld f 15,-; in andere
Europese landen ligt dit gemiddelde veel hoger: in Frankrijk f 54,-, in België f 84,-, in Duitsland
f 113,-, in Noorwegen en Zweden zelfs f 132,-.^^
Daarnaast komt een gedeelte van de opbrengst uit de jaarlijkse fondsenwerving ten goede aan
de cultuur alsook een deel uit de opbrengsten via het collectenplan. In 1977 werd op deze
manier zesenzestig miljoen gulden opgehaald, waarvan 1,2 miljoen een bestemming vond in de
sfeer van de cultuur.^

Zowel bij de ontwikkelingen op het gebied van sponsoring als bij vormen van collecteren en
kanssp>elen is de overheid betrokken, als stimulator of als toezichthouder, maar vaak ook in
beide rollen tegelijkertijd.
Vergeleken met de meer traditionele en nog bestaande vormen van particulier initiatief hebben
deze moderne varianten van particuliere steunverlening een anoniemer en massaler karakter, ze
zijn minder persoonsgebonden en verlangen minder directe betrokkenheid. Deze vormen van
inkomstenverwerving vinden niet him oorsprong in de spontane inzet van particuliere burgers.
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maar in het management van de culturele instellingen zelf, dat zich enerzijds op een breed
publiek richt door gebruik te maken van de media en anderzijds op kapitaalkrachtige bedrijven,
die er ook hun eigenbelang mee kunnen dienen wanneer zij overgaan tot sponsoring van speciaal
voor hen uitgelezen culturele evenementen. De overheid speelt op deze ontwikkelingen in door
onder andere het management van kunstinstellingen te verbeteren, meer armslag te geven en te
belonen voor succesvolle bedrijfsvoering.

Concluderende opmerkingen
De geschiedenis van kunstinstellingen in ons land, begonnen eind vorige en begin deze eeuw,
laat zien dat het particulier initiatief en de overheid elkaar steeds hebben weten te vinden; dat
geldt voor de fase van oprichting, de periode van consolidering en voor de tijd daarna, wanneer
gevestigde instituten zijn opgenomen in het kunstbeleid. De rolverdeling tussen particulier
initiatief en overheid is niet altijd even gemakkelijk aan te geven in deze drie fasen. Initiatieven
kwamen meestal van de kant van enthousiaste, vaak ook belanghebbende cultuurminnaars uit de
klasse van de welvarende burgerij, maar hun inspanningen waren vanaf het begin er mede op
gericht de overheid voor hun plannen te winnen en tot daadwerkelijke steun over te halen. We
zien dein dat de overheid haar aanvankelijk nog vrij passieve rol van financier in de loop van de
decennia uitbreidt tot de actieve rol van cultuurverdediger en bevorderaar van kunst, zich
baserend op expliciet geformuleerde doelstellingen van kunstbeleid. Bij de realisering van die
doeleinden - zorg om het behoud, de ontwikkeling en de spreiding van de cultuur - maakt de
overheid via het subsidiemechanisme gebruik van bestaande particuliere initiatieven als
stichtingen en verenigingen. Maar eenmaal die rol op zich genomen, daartoe uitgedaagd of soms
ook aan haar opgedrongen, ontwikkelt de overheid zelf nieuwe initiatieven, aangekondigd in
nota’s van kunstbeleid en in de jaarlijkse Memorie van Toelichting bij de kunstbegroting. We
zien vervolgens dat het pcurticulier initiatief onderdeel van het beleid wordt, wanneer door de
overheid gesubsidieerde instellingen zelf vormen van particulier initiatief gaan opzetten en in
hun bedrijfsvoering incorporeren.
Overheid en particulieren komen beide met initiatieven en scheppen daardoor de beste
condities voor de genese en bloei van een interventiestaat zoals J.A.A. van Doorn betoogt.^^ Het
is deze situatie van vervlechting, die het moeilijk maakt te bepalen hoe en bij welke partij overheid of burgers - initiatieven worden geboren. Door de geringe afstand tussen de partijen
worden plannen door het ene kamp gelanceerd, vrijwel onmiddellijk in het andere kamp
opgenomen en verwerkt.

Het particulier initiatief van vóór de verzorgingsstaat wordt dikwijls omhangen met het ethos van
verantwoordelijkheidsgevoel,

gemeenschapszin

en

burgerplicht.

De

burgers

in

de

verzorgingsstaat zouden minder public spirit bezitten en meer aanleunen tegen de overheid en
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slechts in actie komen om ervoor te zorgen dat de overheid ergens voor moet zorgen. De
geschiedenis van het particulier initiatief in de cultuur toont evenwel ook het beeld van burgers
die zich al in een vrij vroeg stadium tot de overheid richten met het verzoek om steun voor de
door hen bepleite zaken. Door het belang van kunst en cultuur voortdurend als een zaak van
algemeen belang onder de aandacht van de overheid te brengen, is men erin geslaagd de
overheid de financiële lasten van de eetunaal opgerichte kunstinstellingen voor haar rekening te
laten nemen. Dat gebeurt ook nu nog, al zal men tegenwoordig in moeten spelen op de
beleidsplannen en beleidsfilosofie van de overheid en moeten voldoen aan criteria die door
adviesorganen in het kader van het kunstbeleid worden gehanteerd. Daarbij spelen kunstenaars
zelf meer dan vroeger een beltmgrijke rol.^^ Gevolg hiervan is, dat bij de legitimering van steun
aan particuliere initiatieven, maar ook van eigen voornemens meer een beroep gedaan wordt op
artistieke criteria dan op idealen van cultuurpolitieke aard.
Het is gelet op de bestaande verhoudingen niet aannemelijk, dat nieuwe vormen van particuliere
steun aan kunst en cultuur de weg vrij zullen maken voor het corrigeren van gegroeide en
vtmzelfsprekend gevonden afhankelijkheidsrelaties tussen overheid en kunstwereld. Daarvoor is
het overheidsaandeel reeds te groot geworden. Hooguit zal de steun van particulieren een extra
bijdrage kunnen zijn boven op de inspanningen van de overheid. Psychologisch en politiek zal
deze steun meer effect hebben; subsidieafhankelijke instellingen worden erdoor geprikkeld
activiteiten te ontwikkelen om bestaande budgetten aan te vullen met extra middelen van
particuliere zijde. Door banden met het particulier initiatief aan te gaan versterken
kunstinstellingen hun maatschappelijke legitimering vtm kunstsubsidies. Bovendien kunnen
instellingen de hulp van particulieren inroepen om hun pleit te bezorgen bij de politieke en
bestuurlijke instanties.
In het netwerk van overheid, kunstwereld en publiek zijn de krachten niet gelijk verdeeld. De
invloed van de overheid is groter geworden door een toename en verfijning van het kunstbeleid.
De kunstenaars hebben hun macht weten te vergroten door het monopolie te verwerven inzake
de beoordeling van kunst. En het publiek? Dat bezit de macht van het getal. En dat telt, zeker
wanneer in besluitvormingsprocessen en bij de legitimering van beslissingen publiekscijfers als
graadmeter worden gebruikt. Hoe de machtsconstellatie er ook uitziet, de drie partijen blijven
sterk afhankelijk van elkaar. De overheid kan de kunstenaars niet missen als advisems en
beoordelaars van kunst. De kunstenaars zijn afhankelijk van subsidies en indirect ook van het
publiek. Een grens is moeilijk te trekken, maar zonder publiek kan geen kunst het op den duur
stellen en verliest het kunstbeleid zijn zin. Door de toenemende macht van de overheid en de
professionalisering in de kunstwereld zowel bij kunstenaars als hun zaakwatunemers dreigt de
rol van het publiek te verzwakken en tot die van consument gereduceerd te worden. Overheid en
kunstwereld zijn ermee gediend, dat het publiek op een actieve manier in het sp>el betrokken
blijft. Niet vanwege het extra geld voor de kunsten dat van particuliere zijde wordt opgebracht, is
die steun belangrijk, want dat bedrag is marginaal. De betrokkenheid en inzet van burgers
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vormen het kapitaal dat de positie van kunst en cultuur in de samenleving versterkt. In die
bijdrage ligt de maatschappelijke betekenis besloten van oude en nieuwe vormen van particulier
initiatief.

Voor hun commentaar op een eerdere versie van dit artikel bedank ik Breun Kempers en Warna
Oosterbaan Martinius.

** Het artikel ‘Particulier initiatief en cultuur: over de rol van burgers en overheid bij de
oprichting en consolidering van kunstinstellingen’ van prof.dr. A.M. Bevers is afkomstig uit het
Sociologisch Tijdschrift (jrg. 14, oktober 1987, nr. 2).
Noten
1. Bij ‘initiatief moet niet steeds gedacht worden aan de oorsprong van een idee of handeling.
Zo zal niemand het instituut van staatsprijzen tot het domein van het particulier initiatief willen
rekenen, ook al zijn die prijzen er gekomen op verzoek en aandringen van de kunstenaars zelf en
hun organisaties. Zie voor deze geschiedenis: A.M. Bevers en W. Oosterbaan Martinius.
Staatsprijzen in Nederland. ’s-Gravenhage: Staatsuitgeverij, 1981. En omgekeerd behoort een
vriendenvereniging niet tot de overheidssfeer, ook al is het plan tot de oprichting daarvan
afkomstig van de zakelijke leiding van een orkestgezelschap dat volledig van overheidssteun
afhankelijk is.
2. De volgende kronieken zijn geraadpleegd: A.B.M. Brems en E. Cornells. Het Residentie-Orkest
50 jaar 1904-1954. Den Haag, z.j.; Th. Lambooij en H. Kingmans. Van schutterij tot Frysk Orkest.
Leeuwarden, 1970; W. Noske en W. Paap. Geschiedenis van het Utrechts Symfonieorkest.
Utrecht, z.j; H. van Velthoven en A.B.M. Brans. Brabant rondom zijn orkest. Tilburg, z.j.; J.H. de
Groot. Het Gelders Orkest 1889-1964. Arnhem, 1964; Jos de Klerk. Van harmonie tot
philharmonie: verleden en heden van het Noordhollands Philharmonisch Orkest 1813-1963.
Haarlem, 1963; Zestig jaren Stedelijk Orkest Maastricht 1883-1943. Maastricht, 1943; S.A.M.
Bottenheim. Geschiedenis van het Concertgebouw, drie delen. Amsterdam, 1950; L. Lansink en J.
Taat. Van Dolf van Gendt naar Bernard Haitink, 1888-1978: Negentig jaar Concertgebouw en
Concertgebouworkest. 1978.
3. E. Boekmem. Overheid en kunst in Nederland. Utrecht: Bijleveld, 1974, p. 68. Oorspronkelijke
uitgave: Amsterdam: Herzberger, 1939.
4. P. Cronheim. Gedenkboek der Wagnerverenigng: haar geschiedenis in beeld, 1884-1934.
Amsterdam, 1934, pp. 7 en 26.
5. Brans, a.w., pp. 32 en 37.
6. Geciteerd door BJ. Langenberg. Van mecenas tot minister: een schets van honderd jaar
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toneelbemoeienis in Nederland, 1870-1970. Amsterdam, 1972, p. Zl. (doctoraalscriptie)
7. J.F. Heijbroek. ‘De Vereniging Rembrandt en het Rijksmuseum’. In; Bulletin van het
Rijksmuseum, jrg. 31,1983, nr. 3, p. 178.
8. Brans, a.w., p. 20.
9. J.A.C. Tillema. Victor de Stuers, ideeën van een individualist. Assen: Van Gorcum, 1982. (Ons
XXste-eeuwse verleden: in memoires en biografieën; nr. 10)
10. Victor de Stuers. Holland op zijn smalst. Bussum: De Haan, 1975, p. 10. Oorspronkelijk als
artikel verschenen in: De Gids, 1873.
11. Zie voor de begunstigers van het Rijksmuseum: ‘Het Rijksmuseum 1808-1958’. In: Bulletin
van het Rijksmuseum, 1958, vooral pp. 84 e.v.; Honderd jaar Rijksmuseum 1885-1985; J. Braat
(red.). Weesp: Van Holkema en Warendorf, 1985, pp. 40 e.v.
12. Voor de ontstaansgeschiedenis van de rijksmusea, zie: FJ. Duparc. Een eeuw strijd voor
Nederlands cultureel erfgoed, 1875-1975. ’s-Gravenhage: Staatsuitgeverij, 1975.
13. Boekman, a.w. 1974, p. 75.
14. Idem, p. 83.
15. Idem, p. 141.
16. Idem, p. 125.
17. Met de uitkomsten van de studie van Baumol en Bowen is de politieke lobby in Amerika
destijds erin geslaagd de oprichting van de National Endowment of the Arts te bewerkstelligen.
Zie E.C. Banfield. The democratie muse: visual arts and the public interest. New York: Basic,
1984, p. 7. In hun onderzoek stelden Baumol en Bowen vast, dat podiumkunsten niet meer via
de markt betaalbaar zijn vanwege; 1. de nauwelijks of niet te veranderen arbeidsproduktiviteit,
en 2. de prijselasticiteit; de schouwburgen zouden leeg blijven als de entree tegen kostprijs zou
worden berekend. Zie WJ. Baumol and W.G. Bowen. Performing arts, the economic dilemma: a
study of problems common to theater, opera, music and dance. New York, 1966.
18. E. Boekman, a.w. 1974, p. 143. Zie ook de studie van N. Wilterdink. Vermogensverhoudingen
in Nederland. Amsterdam, 1984; de auteur stelt vast, dat rond 1914 bijna het hele nationale bezit
in handen was van particulieren en dat in 1975 hun aandeel gedaald is tot iets boven de helft.
19. Boekman, a.w. 1974, p. 144.
20. Zie voor de groei van het netwerk na 1945, H.O. van den Berg. De stmetuur van het
kunstbeleid. Rijswijk: Sociaal en Cultureel Planbureau, 1985. (SCP-cahier; nr. 44). Op p. 76 van
de samenvatting lezen wij: ‘Het grootste gedeelte van het beleidsnetwerk is na 1945 ontstaan.
Sinds die tijd is het aantal deelnemers en vormen van overleg toegenomen met een factor zeven.
Meer dan de helft ervan ontstond na 1%5.’
21. Over dit onderwerp organiseerde de Boekmanstichting een discussiedag. Een verslag van
deze

conferentie,

gewijd

aan

de bestuursvorm

van

orkesten,

toneel-, opera-

en

balletgezelschappen is uitgegeven onder de titel; Besturen van kunst. Utrecht: Bijleveld, 1968.
22. Dat bleek bijvoorbeeld ook uit de behandeling van het ontwerp van wet met betrekking tot
de Fondsenwet Scheppende Kunsten. De minister van CRM hield vast aan de stichtingsvorm
van op te richten fondsen. Het Tweede-Kamerlid van de WD, mevrouw A. Kappeijne van de
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Coppello formuleerde haar bezwaren aldus; ‘Het verdelen van overheidssubsidies is een typisch
publiekrechtelijke zaak, waar een publiekrechtelijke verantwoording bijhoort. Het is geen
initiatief, dat in particuliere kring is gestart, en daarom de vorm zou moeten krijgen van een
privaatrechtelijke organisatie.’ Handelingen van de Tweede Kamer, 8 april 1981.
23. Zie: ‘Musea, kosten en financiering 1984’. In: Sociaal Cultureel Kwartaalbericht, 1986, nr. 3.
Het Sociaal Cultureel Kwartaalbericht is een uitgave van het Centraal Bureau voor de Statistiek
(CBS).
24. Nota orkestenbestel. ’s-Gravenhage: Staatsuitgeverij, 1976, p. 12.
25. Langenberg, a.w. 1972, p. 50.
26. ‘De cultuurfmanciering in Nederland’. In; Mededelingen van het Prins Bernhard Fonds, 1953,
nr. 5, pp. 20 e.v.
27. Langenberg, a.w. 1972, p. 50.
28. Zie het rapport van de werkgroep Privatiseringsonderzoek Podiumkunsten en Rijksmusea.
Rijswijk; ministerie van WVC, 1984.
29. Er gaan wel eens stemmen op die de cultuurfmanciering in de Verenigde Staten ten
voorbeeld stellen aan landen met een hoog subsidiepeil voor de kunsten, met de bedoeling hoog
op te geven van het particulier initiatief aldaar, van het gemeenschapsgevoel dat de Amerikaanse
staatsburger erdoor uitstraalt. Niet te ontkennen valt, dat aan de cultuurfinemciering in Amerika
anders vorm is gegeven en dat zal ongetwijfeld ook zijn wortels hebben in de traditie van dat
land, maar het is niet geheel terecht in het hoge percentage van particuliere financiering een
bewijs te zien van belangeloze inzet van burgers voor hun culturele voorzieningen. In feite geven
opgeteld de staten afzonderlijk en de federale regering niet minder financiële steun aan
kunstinstellingen dan bijvoorbeeld de Westeuropese verzorgingsstaten, maar het gebeurt in
Amerika langs indirecte weg, namelijk via het belastingsysteem. Zie E.C. Banfield, a.w. 1984, p.
215; Alvin Toffler. The culture consumers: a study of art and affluence in america. New York,
1964, in het bijzonder hoofdstuk 13, ‘Art and politics’, pp. 182-208.
30. In de literatuur over verzuiling richt de aandacht zich meer tot andere maatschappelijke
terreinen dan tot het domein vjm kunst en ctiltuur. Voor zover studies hier wél betrekking op
hebben, gaat het uitsluitend over vorming en opvoeding, om cultuurpolitiek in brede zin, niet
over kunstinstellingen als orkesten, musea, de literatuur, het toneel of de beeldende kunst.
Zie: W. Knuist. ‘De drang naar een gemeenschappelijke cultuur’. In; Vrije tijd en samenleving,
jrg. 2,1984, nr. 4, pp. 439-473.
Zie ook: T. Duffhues, A. Felling, J. Roes. Bewegende patronen: een analyse van het landelijk
netwerk van katholieke organisaties en bestuurders, 1945-1980. Baarn, 1985.
31. Het subsidiariteitsbeginsel is een centraal grondbeginsel uit de katholieke maatschappijleer,
oorspronkelijk aldus geformuleerd in de encycliek Quadragesimo Anno, 1931: ‘De overheid
trede eerst dan op, als de particuliere krachten onvermijdelijk machteloos zijn en falen.’ Zie: B.
Verhoeven. Cultuur en overheid: een bundel cultuur-politieke geschriften van Bernard Verhoeven.
Z.pl., 1970, p. 32. Over de toepassing van het particulier stelsel als organisatieprincipe van
overheidshandelen, zie: S.W. Couwenberg. Het particuliere stelsel: de behartiging van publieke
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belangen door particuliere lichamen. Alphen a/d Rijn, 1953.
32. Duffhues e.a., a.w. 1985, hoofdstuk 7, ‘De sector cultuur en recreatie’, pp. 137-155.
33. Deze formulering is te vinden in: A. de Swaan. Kwaliteit is klasse. Amsterdam, 1985,
pp. 38-39.
34. STOA, de Stichting Onderzoek en Advies ten behoeve van Kulturele Instellingen ontvangt
weliswaar geen structurele subsidie van de overheid, maar wordt door de afdeling Toneel en
Theater van de directie Kunsten van het deptntement van WVC wel ‘overal bij betrokken’ en de
stichting krijgt ook regelmatig opdrachten van de overheid voor onderzoek en advies. Zie
interview in NRC Handelsblad, 15 februari 1985.
35. Zie de artikelen van K.L. Poll in NRC Handelsblad, in het ‘Cultureel Supplement’ van 4 en 18
maart, 1 april en 6 mei 1983. Zie verder het artikel van Rudie Kagie over de vereniging OKW in
Vrij Nederland, 21 december 1985.
36. Zie voor het standpunt van de minister van WVC ten aanzien van de verantwoordelijkheid
van de overheid en de private sector voor de cultuur de brief van minister L.C. Brinkman over
cultuurspKmsoring van 27 juni 1985 aan de Eerste en Tweede Kamer.
37. Voor ons land ligt de verhouding bij podiumkunsten en musea op ongeveer 90% overheidssteun tegen 10% eigen inkomsten; in 1981 besteedde de overheid in Engeland 3141 miljoen pond
aan de kunsten (84%), de marktsector 588 miljoen (15,8%) en de bedrijven via sponsoring 8
miljoen (0,2%); in Italië werd in hetzelfde jaar door de overheid 86% van de traditionele
kunsten gefintmcierd (63% van de podiumkunsten en 99% van de musea, monumenten,
bibliotheken etc.), terwijl de particuliere sector voor de overige 14% zorgde; in de Bondsrepubliek Duitsland wisten 80 theaters in een zeventigtal plaatsen eindjaren vijftig nog 40% van
de nodige inkomsten zelf te verwerven, in 1973 nog slechts 30% en in 1983 daalde dit percentage
tot 16-17%. Het overheidsaandeel in de financiering van deze 80 theaters lag in 1983 op 83% en
bedroeg 1,5 miljard DM.
Gegevens over Engeland en Ittilië zijn te vinden in J. Myerscough. Funding the arts in Europe:
papers from a research workshop on the financing of cultural policy held in Munich 8-11 november
1983. London: Policy Studies Institute, 1984. (Studies in European politics; nr. 8)
Voor gegevens over de theaterfinanciering in West-Duitsland, zie Symposium Kunst und
Wirtschaft. Köln, 1983, p. 255.
38. Mededeling van Concertgebouw-directeur Martijn Sanders in Trouw, 1 juli 1985.
39. Interview met directeur S.H. Levie in NRC Handelsblad, 24 mei 1985.
40. 2ae Het Nederlands Kamerorkest 1955-1980. Aarlanderveen, 1980, pp. 16,28 en 35.
41. Het betreft hier de Stichting Wonen, de Stichting Architectuurmuseum en het Nederlands
Documentatiecentrum voor de Bouwkunst. Zie voor de geschiedenis van de discussie over een
architectuurmuseum. Wonen TASK, 11 december 1985.
42. Mededeling in juni 1986 van de afdeling Muziek en Dans vjm de Directie Kunsten van
ministerie van WVC.
43. Bericht op de achterpagina van NRC Handelsblad, 10 januari 1986.
44. Zie het artikel van EJ. Boer. ‘Wetenschapsmusea in Nederland’. In: NRC Handelsblad, 19
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september 1985.
45. De vergelijking dringt zich op met de ontwikkeling van de studiefinanciering, een terrein
waarop particulieren het initiatief hebben genomen, maar dat de overheid geheel in eigen
organisatie over heeft genomen. Toch bestaan ze nog wel, de stichtingen en fondsen voor
studiebeurzen, al zijn sommige van doelstelling veranderd. Een van de belangrijkste fondsen is
de Haagse Fundatie van de Vrijvrouwe van Renswoude, daterend uit 1754. Jaarlijks worden
door dit fonds meer dan 100 toelagen tot maximaal f 5000,- toegekend. Voor studiebeurzen
bestaat een lijst van 25 fondsen, waarvan het gezamelijke bedrag uiteraard niet opweegt tegen de
750 miljoen gulden die de overheid jaarlijks aan studiefinanciering uitgeeft. Gegevens ontleend
aan het artikel van Tessel Pollman en Renée Sommer. ‘Duizenden steunfondsen in Nederland’.
In: Vrij Nederland, 8 februari 1986, pp. 12- 13; zie voor de geschiedenis van een particulier
studiefonds bij wijze van voorbeeld: R. Hofstede. Centen voor talenten: gedenkschrift bij het
eeuwfeest van de Schuurman Schimmel-van Outeren Stichting. Z.pl., 1984.
46. In de reeks verschenen: Handboek beeldende kunst. ’s-Gravenhage: Staatsuitgeverij, 1980
(losbl. uitgave), supplement 1985.
Handboek letteren. ’s-Gravenhage: Staatsuitgeverij, 1986 (losbl. uitgave).
47. Het Royal Opera House in Londen heeft in 1985 een donatie gekregen van 1 miljoen Britse
ponden, 4,5 miljoen gulden, van een particulier. Het was de grootste gift in de ruim 250-jarige
geschiedenis van het Covent Garden-theater. Uit het fonds hiervan gevormd, komt jaarlijks ruim
f 300.000,- beschikbaar (bericht in NRC Handelsblad, 22 oktober 1985).
Paul Getty II, de zoon van de overleden oliemagnaat heeft in datzelfde jaar 220 miljoen gulden
geschonken aan The National Gallery in Londen. Alleen al met de rente van dat bedrag is het
aankoopbudget van het museum in één klap verdubbeld. Dit in de schoot geworpen geschenk
zag minister Gowrie als een bewijs van de goede stunenwerking die mogelijk is tussen
particulieren en openbare instellingen! Bericht in NRC Handelsblad, 14 juni 1985. Een jaar later
werd Getty II voor zijn schenking door de koningin van Engeland in de adelstand verheven.
De grootste gift uit de geschiedenis is afkomstig van Paul Getty I, die 90% van zijn reusachtige
persoonlijke vermogen, in 1957 al geschat op 1,7 miljard dollar, naliet aan de kunst, in het
bijzonder aan het Getty-museum dat voor 17 miljoen dollar gebouwd werd. Geciteerd door Ed
Schilders in zijn boekbespreking van The House of Getty door Russel Miller, in de
‘Boekenbijlage’ v£m Vrij Nederland, 30 november 1985.
48. Zie voor de inkomstenbronnen van de musea: ‘Musea, kosten en financiering 1984’, a.w.
1986.
49. Bericht in De Volkskrant, 22 november 1985 en interview in Trouw, 29 mei 1986. Zie ook: B.
Kempers. ‘Hang naar ijdelheid, dwang tot bescheidenheid’. In: De Gids, jrg. 148,1985, nr. 7, pp.
527-534.
50. De Nederlandse Federatie van Vrienden van Musea is 23 december 1982 opgericht en telt
momenteel meer dan 150 aangesloten verenigingen.
51. Zie de bijdrage van Ad ’s-Gravesande, directeur van het Holland Festival in de
artikelenreeks over sponsoring in De Volkskrant, 13 maart 1985.
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52. Bericht in De Volkskrant, 1 maart 1985.
53. Zie de berichten hierover in De Volkskrant, 13 december 1985 en NRC Handelsblad, 20
december 1985.
54. Op zoek naar middelen om het Orkest van de 18de Eeuw te realiseren, klopte Huub van
Dael in eerste instantie aan bij de rijksoverheid. Toen bleek dat daar structureel niets te halen
viel, zocht men contact met het particulier initiatief. IBM trad eerst voor driejaar als sponsor op
tot 1985. Inmiddels is het contract met twee jaar verlengd. Toen het orkest eenmaal bestond,
aldus Van Dael, zijn we weer naar het rijk gestapt en hebben gezegd; ‘Kijk, nu kunnen we een
paar jaar bestaan. Jullie hebben dus alle tijd om middelen vrij te maken om het orkest, als IBM
ermee ophoudt, structureel over te nemen.’ In: Sponsors 1985, nr. 2; in een interview in De
Volkskrant, 15 november 1985, meldde zakelijk directeur Sieuwert Verster: ‘Wij zeggen tegen
WVC: twee derde brengen we zelf op. Het laatste derde deel moet van u blijven komen. Wij
hebben u de eerste paar jaar bijna niet lastig gevallen, u heeft langzaam aan ons kunnen wennen
(...) WVC heeft het zo opgelost: sinds 1985 anderhalve ton per jaar structureel; daarnaast 150
duizend jaarlijks opnieuw aan te vragen bij Directie Internationale Betrekkingen van WVC, in
verbemd met de buitenlandse escapades.’
55. Knelpuntennota. Z.pL: Stichting de Nationale Sporttotalisator, 1985.
56. Jaarverslag 1979 van Centraal Archief voor het Inzamelingswezen, geciteerd door E. van der
M2U'ck. Vrijwilligerswerk: initiatief van burgers. Deventer, 1983.
57. J.A.A. van Doorn. ‘Inleiding: Anatomie van de interventiestaat’. In; De Interventiestaat. J.W.
de Beus en J.A.A. van Doorn (red.). Meppel/Amsterdam, 1984, p. 13.
58. Zie het artikel van S.W. Couwenberg. ‘Het onderontwikkelde democratische burgerschap’.
In; NRC Handelsblad, 13 mei 1986, maar vooral: H.P.M. Adriaansen en A.C. Zijderveld.
Vrijwillig initiatief en de verzorgingsstaat. Deventer, 1981. Zie over de verstrengeling van burgers
en staat en over de theoretische waarde van dit begrippenpaar: Abram de SwaM. De mens is de
mens een zorg; over verstatelijking van verzorgingsarrangementen, in de gelijknamige bundel
opstellen 1971-1981. Amsterdam, 1982.
59. Zie W. Oosterbaan Martinius. Schoonheid, welzijn, kwaliteit; over lefftimerings- en
toewijzingsproblemen in het kunstbeleid. Amsterdam: Universiteit van Amsterdam, Sociologisch
Instituut, 1985, pp. 87 e.v. en p. 122. (Publikatiereeks Sociologisch Instituut, Universiteit van
Amsterdam)
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Een draagvlak voor het
cultuuraanbod
toespraak van minister Brinkman

Dames en heren,
Het vraagstuk dat ik blijf beschouwen als een van de meest essentiële kwesties waar ik in mijn
kunst- en cultuurbeleid mee word geconfronteerd, is hoe we kunnen voorkomen dat het
specifieke aanbod dat we om redenen van kwaliteit en ook pluriformiteit, veelal gekoppeld aan
kwetsbaarheid, in stand houden, los komt te staan van de samenleving. Hoe vermijden we het
creëren van een reservaatkunst die, afgeschermd van de samenleving, voortbestaat als een soort
reincultuur die zichzelf genoeg is? Of om het positief te formuleren: hoe kunnen we
bewerkstelligen of althans ertoe bijdragen dat het met gemeenschapsmiddelen gesteunde
cultuuraanbod binnen de samenleving zijn werking vervult en zijn draagvlak behoudt?
In dit verband wordt, met een term ontleend aan Abram de Swaan, nogal eens gewezen op wat
dan genoemd wordt het kunstkunst-karakter van veel hedendaagse kunst. Kunst van en voor
specialisten, die vooral zichzelf als onderwerp heeft. ‘Het is literatuur, onafgebroken bezig
zichzelf als literatuur te demonstreren. Het is een boek dat tenslotte alleen over literatuur gaat,
met niet als onderwerp, maar als aanleiding Flaubert.’ Aldus Kees Fens een tijdje geleden in De
Volkskrant naar aanleiding van het boek Flaubert’s parrot, Flauberts papegaai, van de Engelse
schrijver Julian Barnes. Het is kunst-kunst die hem. Fens, deed snakken naar de allereenvoudigste, de eerste literair geachte romans die hij als schooljongen las: die van Anton Gooien...
Maar misschien is het probleem nog niet eens zozeer die kunst-kunst - om dat begrip maar te

163

L.C. Brinkman

gebruiken - als zodanig. Dat kunst in bepaalde opzichten en op bepaalde momenten een
hermetisch karakter heeft, is iets van alle tijden. Als we de kunstkunst maar niet gaan
beschouwen als het model voor de kunst, als het natuurlijke eindpunt vem een artistieke
ontwikkeling die dan in feite ook nog als een vorm van artistieke vooruitgang wordt
gewaardeerd.
Nu heb ik inmiddels natuurlijk geleerd, dat het niet aan de overheid is al te sturend in te grijpen
in de ontwikkeling die het kunstleven in ons land maar ook elders in ons deel van de wereld
doormaakt. En al helemaal geldt dat voor de aard van de publieke waardering voor kunst. Maar
gegeven het feit dat binnen nagenoeg alle sectoren van het kunstleven krachten werkzaam zijn
die de kunst misschien niet als vroeger in een ivoren toren boven de wereld verheffen maar die
de kunst toch wel dreigen te isoleren - ruimtelijk, in de letterlijke zin, door de kunst te zeer aan
één soort plek te binden, én door een soms te beperkte interpretatie van het kwaliteitsbeginsel,
alsof dat niet op een veelheid van niveaus binnen het artistieke en culturele leven zijn
aangrijpingspunt zou kunnen vinden - gegeven dus het bestaan van deze krachten acht ik mij
gerechtigd van het overheidsbeleid een soort contrapuntwerking uit te laten gaan, en ten aanzien
van het gesubsidieerde deel van het kunstleven uitdrukkelijk te vragen en te blijven vragen naar
de maatschappelijke doorwerking en de maatschappelijke betekenis van deze sector. Waarbij ik
dan met maatschappelijke betekenis, dat zal u niet verbazen, iets anders bedoel dan wat een jaar
of tien, vijftien geleden maatschappelijke relevantie heette.
Waar ik het dan over heb, is dat ik het een goede zaak vind en zelfs maatschappelijk geboden,
dat bijvoorbeeld het inmiddels Koninklijk Concertgebouworkest bij tijd en wijle optreedt in een
andere accommodatie en daarmee een potentieel ander publiek opzoekt dan doorgaans in het
Concertgebouw wordt bereikt. Ik denk dan aan de traditie van de Rai-concerten van dit orkest,
matu ook aan zo’n evenement als het openluchtconcert deze zomer op het Museumplein.
En in een ander geval zal het gaan om de relatie die een orkest, bijvoorbeeld in de vorm van
samenwerking met de koorwereld, onderhoudt met de muziekbeoefening door amateurs in zijn
speelgebied. Een sector van het culturele leven trouwens waarvan het beste deel aantallen
mensen aan zich bindt waar diverse professionele instellingen nog wel een voorbeeld aan zouden
kunnen nemen. Dergelijke activiteiten van een gesubsidieerde instelling, waarbij de artistieke en
kwalitatieve standaard niet in het geding hoeft te zijn, vormen voor mij geen bijzaak maar een
wezenlijk onderdeel van de manier waarop zo’n gesubsidieerde instelling haar maatschappelijke
verantwoordelijkheid waarmaakt. Voor het optreden voor radio en televisie zonder daarvoor
onnodige hindernissen op te werpen, geldt iets dergelijks.
Wie bij het antwoord op dit soort probleemstellingen alleen maar zou zeggen: ‘Minister, dat kost
u als subsidiegever extra geld’, die onderschat natu" mijn gevoel de taak van de overheid, die
immers niet alleen naar de hoeveelheid output - in termen van artistieke prestatie - moet kijken
maar ook naar de manier waarop met die prestatie op onderdelen de verschillende potentiële
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publieksgroepien worden bereikt. Gesubsidieerde kunst alleen voor de happy few - vanuit welke
inkomensklasse die dan ook mogen komen - zou immers op den duur het bredere maatschappelijke draagvlak voor (en daarmee dus ook de instemming van de in het parlement vertegenwoordigde belastingbetaler met) de bestaande subsidiehoogte kunnen gaan onder- graven, en
dat zal toch niemand willen. Ik althans niet.
Bij een eerdere gelegenheid in de Tweede Kamer heb ik wel eens gezegd dat het uiteindelijk een
betrekkelijk koud kunstje is om met overheidsmiddelen een aanbod en een distributie van kunst
in stand te houden. Maar hoe belangrijk dat op zichzelf ook is, daarmee zijn we er niet. Want
ook al ligt dat per discipline, per sector en soms zelfs per kunstwerk weer anders, we zijn pas in
onze opzet geslaagd waimeer dat geheel van aanbod en distributie leidt tot een actieve kunst- en
cultuurdeelname van een geschakeerd publiek.
Die woorden ‘actieve deelntime’ gebruik ik zeer bewust. Want om een verhoging van de pure
kunst- en cultuur-'consumptie’, waarbij ik dat woord consumptie in dit verband uitdrukkelijk
tussen aanhalingstekens plaats, is het mij nu bepaald ook niet begonnen. Overigens geef ik er
mede om deze reden - als die keuze zich voordoet - de voorkeur aan dat meer mensen van
hetzelfde aanbod kennis nemen, boven een situatie waarbij misschien steeds dezelfde mensen
gehaast een klimmende reeks van verschillende, relatief kortlopende evenementen bijwonen.
Nog afgezien van de over .vegingen van doelmatigheid die hierbij in het geding zijn, komt een
cultuuraanbod domweg minder tot zijn recht wanneer mensen geen ervaringen delen waarover
zij met elkaar kunnen praten en discussiëren. Vandaar dat ik in generale zin pleit voor een
uitspelen en hernemen van repertoire zo lang en zo vaak als dat artistiek verantwoord is. In het
algemeen gesproken dus langer en vaker dan nu meer en meer gewoonte lijkt te worden en dus
ook op meer plaatsen dan nu soms het geval is.
Het moge duidelijk zijn, dames en heren, dat ik mijn politieke en beleidsmatige verantwoordelijkheid voor het artistieke en culturele leven in ons land dan ook niet uitsluitend wil
defmiëren in termen van een zorg voor aanbod en distributie, maar in termen van aanbod en
distributie in directe relatie tot cultuurparticipatie en dus in termen van een zorg voor culturele
processen. En het is tegen deze achtergrond dat ik mij zorgen maak over een situatie waarbij
grootschalige kunstinstellingen, die naar hun aard en dus ook naar hun programmering hun
bestaansrecht ontlenen aan het bedienen van een groot en liefst breed samengesteld publiek,
soms voor tachtig, negentig procent en meer van hun inkomsten afhankelijk zijn van een
subsidiërende overheid.
Hierbij ben ik mij er maar al te zeer van bewust, hoe riskant het is ideële en financiële
overwegingen in één adem te noemen. Er zijn nu eenmaal altijd veel meer snelle dan goede
verstaanders. En die eersten hebben gewoonlijk aan een half woord genoeg om te weten dat
meer ideëel getinte overwegingen, als het erop aankomt, geen ander doel zouden dienen dan het
vrijmaken van de weg voor bezuinigingen, waarom het allemaal begonnen zou zijn.
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Voor alle zekerheid zeg ik het er daarom nog maar eens expliciet bij. Het is niet mijn bedoeling
op de uitgaven voor cultuur te bezuinigen. Wanneer ik stel dat de mate waarin kunstinstellingen
vaak leunen op de overheid mij zorgen baart, en wanneer ik van oordeel ben dat de eigen
inkomstenverwerving van culturele instellingen in een aantal gevallen hoger zou moeten zijn en
ook hoger zou kunnen zijn dan thans het geval is, dan is dat uitdrukkelijk niet in een perspectief
van een vermindering van deze overheidsuitgaven, hoe actueel dat thema in cügemene zin ook is
en blijft, maar in het perspectief van een noodzakelijke vergroting van de legitimatie van het
bestaan van die culturele instellingen zelf alsook van de overheidsuitgaven daarvoor.
Want met culturele bedrijvigheid die naar haar aard op een groot publiek mikt, maar waarvan
vervolgens moet worden geconstateerd dat de overheidssubsidie nagenoeg de enige serieuze
bron van inkomsten vormt, met dergelijke culturele bedrijvigheid is iets mis.
Nu ben ik de laatste om te beweren dat de artistieke betekenis van culturele activiteiten
automatisch haar vertaling vindt in een financieel draagvlak. Juist daarom zijn er subsidies.
Maar we moeten natuurlijk ook weer niet doen alsof die beide zaken niets met elkaar van doen
hebben. Wtumeer de discrepantie tussen veronderstelde cultureel-maatschappelijke betekenis
en fintmcieel draagvlak te groot wordt, vormt dat een reden om kritisch te zijn. Het gevaar is dan
immers niet denkbeeldig dat de maatschappelijke of culturele betekenis van een bepaald
kunstaanbod wordt overschat, zo niet bewust wordt overdreven, dat een instelling te kort schiet
in termen van zakelijke bedrijfsvoering, of dat misschien wel heel simpel sprake is van een
overaanbod.
Hoe dan ook, het is mijn bedoeling in de resterende zittings-periode van dit kabinet een serieuze
aanzet te geven tot een beleid in de jaren negentig ten aanzien van diverse, waaronder zeker de
meer grootschalige kunstinstellingen hogere en nauwkeuriger dan thans omschreven eisen zullen
worden gesteld met betrekking tot eigen inkomstenverwerving.
Zoals ik daar op dit moment over denk, zou dat misschien het beste kunnen gebeuren door in
het kader van de budget-financiering, vergelijkenderwijs per sector, normen te ontwikkelen die
dan per categorie instellingen zullen gelden.
Met de wijze waarop instellingen vervolgens aan die normen zullen voldoen, wil ik mij niet in
detail inlaten. Het is primair aan instellingen zelf om uit te maken op welke manier en in welke
verhouding zij gebruik kunnen en willen maken van instrumenten als bijvoorbeeld sponsoring,
fondsenwerving, actievere publiekswerving, het verhogen maar vooral het diversifiëren van hun
toegangsprijzen, enzovoort. Zij het dat ik over deze instrumenten als zodanig wel wat ideeën
heb, die ik nog eens beknopt aan u wil voorleggen.
Over sponsoring en marketing kan ik betrekkelijk kort zijn. Vooral over sponsoring is de
afgelopen jaren al zoveel gesproken en geschreven, dat het mij moeilijk zou vallen daar nog iets
nieuws aan toe te voegen. In grote lijnen komt mijn opvatting hierop neer.
Ik beschouw de toenemende belangstelling van sponsors voor de kunst- en cultuursector als een
gunstige ontwikkeling. Maar het meest gelukkig ben ik toch met het feit dat culturele instellingen
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door het verschijnsel sponsoring en de hele discussie daaromtrent zijn wakker geschud.
Instellingen zijn zich bewust geworden van het feit dat er een andere, een veel alertere wijze van
functioneren denkbaar is, zowel artistiek als zakelijk, dan zij veelal gewend waren. De opkomst
van het verschijnsel van de sponsoring in de cultuursector heeft daar in belangrijke mate toe
bijgedragen. Niet dat ik geen oog heb voor de gevaren die zouden kunnen ontstaan wanneer het
kunstleven in overwegende mate van sponsoring of van fondsenwerving afhankelijk zou zijn.
Natuurlijk zou dat een directe maar vooral indirecte druk op de programmering teweegbrengen.
Maar alle zorgen op hun tijd. Zo’n mogelijke gevarenzone vormt vooralsnog eerder een
theoretische dan een praktische aangelegenheid.
Gelet op de verhoudingen zo2tls we die in ons land aantreffen, vind ik het dan ook zonder meer
toe te juichen wanneer sponsors uitdrukking geven aan hun besef van maatschappelijke
verantwoordelijkheid door initiatieven op het gebied van de kunst en de cultuur te steunen. En
ook al loopt dat over de schijf van hun corporate image, en ook al profiteren daar misschien in
overwegende mate de meer gevestigde en meer prestigieuze uitingen van, ik acht dat geen
bezwaar.
Immers, ook die meer prestigieuze culturele manifestaties vervullen hun functie binnen de
samenleving. En wanneer de zorg voor dergelijke evenementen voor een deel wordt
overgenomen door andere vormen van finsmciering dan een alsmaar uitdijende overheidssubsidie, des te beter.
Dat verschaft instellingen de armslag om iets extra’s te doen en voor de overheid wordt daarmee
de ruimte gecreëerd om binnen een stelsel van duidelijke financiële afspraken met instellingen,
haar zorg voor een bodem in de voorzieningen te consolideren en voor het overige haar
aandacht te richten op wat misschien minder spectaculair, maar daarom artistiek en cultureel
gesproken nog niet minder waardevol is.
Ook aan het fenomeen v£m de actieve publiekswerving of, anders gezegd, de marketing in de
culturele sector, wil ik nu niet al te veel woorden besteden. Want ook in dit geval lijkt het mij
evident dat het een goede zaak is wanneer culturele instellingen zich expliciet afvragen voor welk
publiek hun initiatieven bedoeld zijn en hoe zij dat publiek zo gericht mogelijk kunnen bereiken.
Dat een aantal instellingen nu pas bij dit soort vragen begint stil te staan, zegt goedbeschouwd
wel iets over de manier waarop zij in de wereld staan, en dat zij zich dit konden veroorloven,
over de condities waaronder zij tot dusverre hebben gefunctioneerd. Maar genoeg hierover. Ik
kom toe aan het onderwerp ‘toegangsprijzen’ en daar wil ik graag wat langer bij stilstaan.

We hebben in Nederland in de cultuursector lange tijd een beleid gekend dat gericht was op het
laag houden van de prijzen. Dit op grond van merit good-overwegingen, de intentie het
gemeenschapsgoed-karakter van kunst te benadrukken, maar toch vooral vanwege idealen van
cultuurspreiding.
Wat blijkt echter uit nagenoeg ieder onderzoek op dit terrein? Dat het in ons land, zoals
trouwens bijna overal elders, in zeer overwegende mate de beter opgeleiden en bijgevolg de
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veelal beter gesitueerden zijn die van het gesubsidieerde aanbod gebruik maken. Dat van de
relatief lage prijzen vooral mensen profiteren voor wie die lage prijzen niet echt nodig zijn, en
dat het laag houden van de prijzen op zichzelf niet volstaat om mensen te trekken die toch niet
van plan waren te komen, maar die vaak wel bereid zijn fors hogere toegangsprijzen te betalen
voor andere evenementen, bijvoorbeeld op het gebied van de sport of de recreatie. Dit is een
gegeven dat we misschien niet graag accepteren, maar het is tevens een realiteit die we onder
ogen moeten durven zien. Wanneer het gaat om verticale cultuur-spreiding, werkt het
instrument van prijsbeleid maar zeer beperkt.
Ik denk dat we daarom met het vertalen van onze spreidings-doelstellingen en cultuuridealen
selectiever en kritischer moeten zijn. Ik zie daartoe mogelijkheden door een zekere
prijsverhoging te koppelen aan verdergaande prijsdifferentiatie. Voor een deel vindt zo’n
ontwikkeling al plaats. Première-abonnementen van de Nederlandse Ofiera zijn inmiddels
duurder dan gewone abonnementen. In gevallen waarin sprake is van een gevraagd produkt en
waarin toegangskaartjes vaak reeds vroegtijdig zijn uitverkocht, wordt nu bespreekbaar of het
nog wel te verdedigen valt abonnementsplaatsen goedkoper te houden dan plaatsen die via de
losse verkoop worden verkocht, of dat voor het grotere beslag dat via een abonnement op een
schaars goed wordt gelegd, niet juist een hogere prijs op zijn plaats zou zijn. En voor speciale
evenementen tenslotte komen allengs ook in Nederland de prijzen meer op het niveau te liggen
van de prijzen in de ons omringende landen.
Een goede ontwikkeling, zo lijkt mij, mits prijsverhogingen uitdrukkelijk gekoppeld blijven aan
een differentiatie van prijzen, en dit dan zowel binnen een bepaald type aanbod als tussen
verschillende soorten aanbod. Wanneer beter gesitueerden het plezierig vinden verzekerd te zijn
van een goede plaats, dan mag daar in financiële zin best wat tegenover staan. Als er dan ook
maar plaatsen beschikbaar blijven tegen een zodanige prijs dat mensen met wat minder geld,
waaronder studenten en houders van een Cultureel Jongeren Paspoort, zich daardoor niet
afgeschrikt hoeven te voelen.
Het moge overigens duidelijk zijn dat de discussie over prijzen niet beperkt moet blijven tot de
sector van de podiumkunsten. Ook een belendende sector als die van de musea is hierbij aan de
orde. Want bij een begrip als prijsdifferentiatie kan ik mij wel degelijk ook voor deze instellingen
iets voorstellen. Zowel binnen één museum als tussen musea onderling. Het valt immers heel
goed te verdedigen om voor bijzondere en vaak zeer kostbare tentoonstellingen een hogere en
voor mijn part een aanzienlijk hogere entreeprijs te vragen dan voor een reguliere opstelling.
En waarom zouden bepaalde musea geen onderscheid maken tussen een soort prime-time, die
vooral door druk bezette mensen - met banen en inkomens en zo - benut wordt, en wat rustiger
uren, waarop tegen lagere prijzen weer een ander publiek wordt aangetrokken? Laat men hier
nog maar eens over denken.
Op deze manier ware dan in elk geval te bereiken dat we het één doen en het ander niet laten.
De regulerende werking die prijzen ook in de cultuursector kunnen vervullen in de verhouding
tussen aanbod en vraag, wordt niet helemaal buiten werking gesteld.
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Tegelijkertijd worden we terughoudender met het, via de uitgaven voor cultuur, subsidiëren van
mensen die dat in feite niet nodig hebben, terwijl de toegankelijkheid van het cultuuraanbod
blijft gewaarborgd. En voor specifieke activiteiten met bijvoorbeeld een innovatief karakter of
waarmee de cultuurspreiding gericht wordt gediend, ontstaat zelfs nog wat meer ruimte.
Maar nogmaals en voor alle duidelijkheid, ik zeg dit alles nu alleen bij wijze van voorbeeld. Ik
reken het tot de eigen verantwoordelijkheid van instellingen om in het kader van een doelmatige
bedrijfsvoering te bepalen hoe zij zich van de verschillende instrumenten die hier aan de orde
zijn, zullen bedienen en welke rol zij daarbij aan het prijsinstrument toekennen. Het enige dat ik
zal doen, is hen op die verantwoordelijkheid explicieter aanspreken.
Dames en heren, ik kom tot een afronding van mijn betoog. Ik hoop dat ik erin ben geslaagd
vooral de nuanceringen die ik op het oog heb, voldoende duidelijk over het voetlicht te krijgen.
Want om die nuanceringen gaat het nu juist. Het is mij niet begonnen om culturele instellingen
en dan voorop de belangrijke groep kunst-instellingen die deel uitmaken van het
Werkgeversoverleg Podiumkunsten, de weg op te sturen van de inkomstenmaximalisatie. De
strekking van mijn woorden is niet dat het allemaal niet commercieel genoeg is.
Waar ik voor pleit, is kort samengevat het volgende. Allereerst voor een gedifferentieerde
taakopvatting van culturele instellingen. En let wel, ik heb het nu dus vooral over onze grote
kunstbedrijven.
Op dezelfde manier als een literaire uitgever met bepaalde segmenten van zijn fonds een groter
publiek wil bedienen en - binnen zijn doelstellingen - mikt op een zakelijk succes, mede om
daarmee een basis te creëren voor weer andere segmenten van zijn fonds waar hij om artistieke
of ideële motieven voor heeft gekozen maar waar bijna per definitie geld bij moet, op dezelfde
manier als universiteiten een bandbreedte bestrijken met hun wetenschappelijke activiteiten die
gaan van zuiver wetenschappelijk onderzoek via gradaties van toegepast onderzoek tot directe
en concrete kennistransfer ten behoeve van de samenleving, zo sta ik voor dat ook grootschalige
kunstinstellingen op het gebied van de muziek, de dans, de opera en het toneel, maar ook musea
uitdrukkelijk stilstaan bij de wijze waarop zij zichzelf definiëren in relatie tot hun artistieke,
culturele en maatschappelijke omgeving. En vervolgens dat daaruit geen enge zelfbepaling
voortvloeit maar een manier van functioneren die geschakeerd is.
Van instellingen als binnen het WOP vertegenwoordigd, verwacht ik dat zij een zeker gemak aan
de dag leggen om kwalitatief verantwoord op verschillende artistieke niveaus werkzaam te zijn
en om verschillende publieken aan zich te binden. Nu eens zakelijk, dan weer idealistisch en met
een goed instinct hoe je die twee zaken telkens weer op een andere manier met elkaar kunt
verzoenen. Vanuit het besef dat een dialoog op een breed front met het publiek geen
belemmering maar juist een voorwaarde vormt voor de kritische en innoverende functie die deze
instellingen ook hebben te vervullen.
Van grootschalige kunstinstellingen verwacht ik kortom dat zij midden in de samenleving staan
en daar hun werk doen. En juist omdat naar mijn overtuiging het gevaar dreigt dat een instelling
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met automatisch tachtig è negentig procent subsidie niet midden in de samenleving komt te
staan, juist omdat ik weet dat een dergelijke mate van leunen op een subsidiërende overheid zijn
eigen afhankelijkheid creëert, daarom, dames en heren, koppel ik mijn betoog over de culturele
en maatschappelijke legitimatie van kunstinstellingen en de maatschappelijke en politieke
legitimatie op termijn van het beleid ten aanzien van die instellingen, aan een verhoging van de
eigen inkomsten van culturele instellingen.
Ik hoop en verwacht dat ik onder andere in het WOP een kritische maar tevens geëngageerde
gesprekspmtner zal vinden, die bereid is over de wezenlijke zaken die bij dit alles in het geding
zijn constructief van gedachten te wisselen. Aan de huisvesting van het WOP zal het in elk geval
niet liggen, zoals ik vandaag tot mijn genoegen heb kunnen constateren. Het zij mij vergund dat
ik aldus, met iets meer woorden dan de canonieke teksten voor dit soort handelingen
voorschrijven, deze nieuwe huisvesting van het Werkgeversoverleg Podiumkunsten officieel in
gebruik genomen verklaar.

** Bovenstaande tekst is een toespraak van mr.drs. L.C. Brinkman ter gelegenheid van de
opening van het pand van het Werkgevers-overleg Podiumkunsten (WOP) op maandag 21
november 1988. De toenmalige minister van WVC zet hierin zijn ideeën uiteen over eigen
inkomstenwerving van grootschalige kunstinstellingen met in het bijzonder suggesties over het
verhogen maar vooral diversifiëren van toegangsprijzen.
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W. P. Knuist

Kenmerkend voor de huidige tijd, die wel het informatietijdperk wordt genoemd, is dat
produkten van de menselijke geest op velerlei manieren worden overgedragen en
gedistribueerd. Dat geldt voor informatie, zoals nieuwsverslagen, kennisfeiten, opinies, maar ook
voor produkten van de fantasie, zoals muziek of theater. Vijf eeuwen geleden gebruikte men
hoofdzakehjk directe overdrachtsvormen zoals mondelinge berichtgeving, of muziek- en
theateropvoering in de onmiddellijke aanwezigheid van het publiek. Sinds de toepassing van de
drukpers in de zestiende eeuw en de uitvinding van de fotografie, fonografie, film, radio, televisie
en videoregistratie in de laatste honderd jaar, bereiken informatie en expressie langs velerlei
media hun publiek.
Nieuwe mediatechnieken en distributiewijzen hebben niet alleen maar tot een groei van
mogelijkheden tot overdracht geleid. Vaak vinden verschuivingen in gebruikspatronen plaats,
veelal ten koste van bestaande media.
- De doorbraak van de televisie en de invoering van radio- en televisiereclame hebben de
voordien dominante rol van de drukpers als informatieleverancier en reclamemedium aangetast.
Dit was een van de belangrijkste oorzaken van het ontstaan van een persbeleid, waardoor de
overheid de bestaande verscheidenheid in de dag- en opinieweekbladenpers tracht te
beschermen.
- De uitbreiding van media en distributielijnen is voorts vergezeld gegaan van een sterke
toename van het internationale aanbod op het gebied van de nieuwsvoorziening, maar bovendien
voortü van films, ontspanningslectuur en muziek. Als gevolg van dit internationale aanbod is er in
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de jaren zestig een overheidsbeleid ontstaan, dat de produktie vam Nederlandse speelfilms
steunt. In de nieuwe mediawetgeving zijn bovendien regels opgenomen, die een minimum
hoeveelheid televisieprogramma’s van Nederlandse makelij voorschrijven.
- De doorbraak van televisie, afspeelapparatuur voor muziek en - in de recente periode - van
videorecorders, betekende een sterke groei van de thuisconsumptie van theater en muziek, en
heeft de deelname aan het uitgaansleven nadelig beïnvloed. Dit is mede aanleiding geweest voor
een uitbreiding van overheidssteun voor de podiumkunsten in de jaren zestig en zeventig.
Deze voorbeelden maken ook duidelijk, waarom ontwikkelingen op het gebied van media niet
los gezien kunnen worden van ontwikkelingen bij de film, het boek, de muziek of het theater.
Daarom zullen mediabeleid en beleid voor die andere cultuuruitingen in dit hoofdstuk met
elkaar in verband worden gebracht.
De overheidsbemoeienis met de omroep is overigens niet ontstaan omdat het nieuwe het
bestaande dreigde weg te drukken. De omroep is object van overheidszorg omdat men
commercieel aanbod heeft willen weren door de verzorging van uitzendingen geheel in handen
te geven van non-profit-organisaties.
De politieke keuze voor overheidsingrijpen bij de genoemde soorten aanbod kan niet als een
eenmalige, op zichzelf staande gebeurtenis worden beschouwd. De voortgaande ontwikkeling in
de mediatechniek en het ontstaan van nieuwe distributielijnen zetten immers een eenmaal
uitgestippeld beleid steeds opnieuw onder druk. In deze bijdrage zullen we met betrekking
hiertoe een drietal vragen systematisch onder ogen zien.
- Hoe is de overheidsbemoeienis met bepaalde soorten aanbod ontstaan en waarom?
- Wat zijn de belangrijkste kenmerken van het huidige mediabeleid en hoe verhoudt dit zich ten
opzichte V2m beleid voor verwante terreinen, zoals bibliotheken, letterkunde, film, muziek en
theater?
- Welke ontwikkelingen zetten de bestaande beleidslijnen onder druk en hoe zou het
cultuurbeleid zich globaal hieraan moeten aanpassen?

Het ontstaan van overheidszorg voor media en cultuur
Het beleid voor omroep en pers, te zamen vaak aangeduid als mediabeleid, is een onderdeel van
het cultuurbeleid. Hoewel de afperking van het cultuurbeleid nergens is gedefinieerd, rekent
men hiertoe verder beleidssectoren als: bibliotheekwerk, kunsten, musea, monumenten en
archieven, soms ook onderwijs en wetenschappen, maar in ieder geval buitenschoolse vormen
van kennisoverdracht.
Vaststaat wel dat cultuurbeleid zich richt op het tot stand brengen, openbaar maken en
verspreiden van produkten die met een ouderwets, maar passend woord ‘voortbrengselen van de
geest’ heten. De overheid houdt zich hierbij overigens op gepaste afstand. Ze produceert of
distribueert als regel niet zelf, hoort zich evenmin in te laten met de inhoud van die
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geestesprodukten, maar zorgt met regels en geld voor de bestaansvoorwaarden van instellingen
of individuen die dat wel doen.
Cultuurbeleid betekent tegenwoordig veelal; steunen of stimuleren, en wijst dus op een positieve
overheidshouding. Dat is niet altijd zo geweest. Sommige uitingen werden voorheen bewust
ingetoomd. Een voorbeeld van een negatief cultuurbeleid was de vermakelijkheidsbelasting, die
openbare vertoningen kunstmatig duur maakte.
In de cultuurpolitiek heeft het intomen en betuttelen van uitingsvormen zelfs lange tijd de
overhand gehad op het beschermen of stimuleren ervem. Dat gold vooral voor uitingen die via de
(nieuwere) massamedia werden verspreid en die een breed publiek tot vermaak dienden. Het
eerste positieve, ondersteunende beleid ontstond voor instellingen die men een ‘beschavende’
werking toeschreef: godsdienst, onderwijs, wetenschap en oude kunsten. Voor de karakteristieke
voortbrengselen van de industriële revolutie, zoals (geïllustreerde) bladen in grote oplage, film,
grammofoonplaten, radio en later ook tele\dsie, was aanvankelijk weinig respect. Lange tijd, bij
sommigen zelfs tot vandaag toe, heeft men een tegenstelling gezien tussen de klassieke,
gewaardeerde cultuur en de zogenaamde massacultuur. Hierin zag men in eerste instantie een
bedreiging voor de openbare orde en de ‘goede moraal’. Het heeft vrij lang geduurd voordat
allerlei obstakels voor een vrije circulatie van informatie en expressie opgeruimd waren. Pas
twintig jaar na de oorlog begon een periode van algemene verdraagzaamheid.
Bemoeienis met het aanbod van informatie of expressie kan op verschillende manieren
plaatsvinden. Een van de belangrijkste daarvan is nationale cultuunorg, indien men de zorg - als
gemeenschappelijk belang - tot de verantwoordelijkheid van de overheid rekent. Daartoe
behoren bijvoorbeeld kunsten en musea. Een tweede belangrijke wijze van bemoeienis is de
verzuilde cultuurzorg, indien men de zorg primair als een verantwoordelijkheid ziet van
particuliere, levensbeschouwelijke en politiek verschillende organisaties. Onder dit regime vallen
omroep en pers.

Politieke visies op media en cultuur vóór de Tweede Wereldoorlog
Het verschil in benadering van media en cultuur valt in grote lijnen te herleiden tot verschillende
culturele visies van de belangrijkste politieke stromingen, die de laatste eeuw het gezicht van het
Nederlandse overheidsbeleid hebben bepaald.
- De liberalen, die vooral het standpunt van de gegoede burgerij weergaven, vonden dat de staat
zich, afgezien van een nationale zorg voor neutraal onderwijs, verder zo min mogelijk moest
inlaten met cultuur. Dat standpunt werd vertaald in zo weinig mogelijk beperkende, maar tevens
zo weinig mogelijk stimulerende maatregelen. Kunsten en wetenschappen dienden door de
burgerij te worden onderhouden. Nu was dit in de negentiende eeuw een gewone zaak. De
liberale burgerij en haar geestverwanten hebben een belangrijke rol gespeeld bij de
totstandkoming van genootschappen voor kunsten en wetenschappen. Ook het eerste
volksontwikkelingswerk is in gang gezet door deze stroming. Tegen het einde van de vorige eeuw
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hebben liberalen hun voorkeur voor zo min mogelijk overheidssteun herzien. Tot vandaag toe
ziet men echter het liefst dat de overheid activiteiten op het terrein van de media en cultuur
overlaat aan particulieren, en in het bijzonder ook aan het bedrijfsleven.
- De katholieke en protestants-christelijke stromingen vonden aanvankelijk de bewaking van de
openbare orde en de goede zeden de eerste overheidstaak op dit terrein. Cultuurzorg rekenden
zij, evenals de hberalen, tot de eerste verantwoordelijkheid van de burgerij, waarmee zij echter
de eigen kring van geloofsgenoten bedoelden. Alleen als de zorg in eigen gelederen het af zou
laten weten, mocht de overheid iets doen. En wanneer de overheid al iets verzorgde, zoals in de
vorige eeuw het onderwijs, eisten zij daarbij erkenning en gelijkberechtiging van hun eigen
levensbeschouwelijke instelling. In het begin van deze eeuw lukte dat ook bij de bibliotheken en
de radio.
De confessionele visie op de culturele taak van de overheid heeft de Nederlandse cultuurpolitiek
in hoge mate bepaald, omdat confessionele partijen sinds het begin van deze eeuw onafgebroken
deel uitmaakten van de regering. Deze visie paste bij een streven naar een gelijkwaardige positie
voor hun groeperingen (emancipatie). Daarvoor kozen ze echter de weg van de verzuiling: de
groepsvorming van geloofsgenoten op zoveel mogeUjk terreinen van het openbare leven, in
bewuste afzondering van andersdenkenden. Voor de buitenwereld wilden ze daarmee hun
onderlinge verbondenheid en numerieke sterkte demonstreren. Naar binnen wilde men de
confessionele waarden en de band tussen geloofsgenoten versterken en het doen en laten van de
aanhang binden aan confessionele leefregels.
Confessionele kranten, tijdschriften en, sinds de jaren twintig, confessionele omroepverenigingen, speelden een centrale rol in dit verzuilingsproces.
- De sociaal-democratische stroming verscheen aan het eind van de negentiende eeuw op het
politieke toneel. Hoewel deze in 1939 voor het eerst toetrad tot een kabinet, kon zij vanwege de
bezetting haar invloed pas in de naoorlogse decennia doen gelden. Toch zijn sociaeddemocratische denkbeelden of initiatieven reeds in de vooroorlogse periode medebepalend
geweest voor een aantal aspecten van de Nederlandse cultuurpolitiek. Als representant van de
belangen van minstbedeelden vonden de sociaal-democraten dat cultuurzorg diende bij te
dragen aan de verheffing van die groepen en aan het naderbij brengen van een rechtvaardige
samenleving. Evenals de confessionelen wilden zij de produktie en distributie van belangrijk
geachte geestesprodukten niet overlaten aan de markt. De sociaal-democraten hadden zelfs nog
grondiger bezwaren tegen de ‘commercie’ op dit terrein. Want behalve tegen de veronderstelde
‘verdovende’ uitwerking van bioscoopfilms, geïllustreerde lectuur of moderne dansmuziek,
keerden zij zich tegen de commercie als produktiesysteem. Ter vervanging daarvan is nooit
gekozen voor één duidelijk alternatief.
Men heeft in sociaal-democratische kring lang geaarzeld over de vraag of wbeiders deelgenoot
moesten worden gemaakt van de verworvenheden van de burgerlijke cultuur, of dat socialisten
evenals confessionelen zouden moeten ijveren voor een eigen culturele identiteit. In samenhang
daarmee kon evenmin één lijn worden getrokken waar het ging om de rol van de staat. Inzake
onderwijs, kunsten en wetenschap kozen de sociaal-democraten in het algemeen voor de
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verworvenheden van de burgerlijke cultuur, waarbij de staat als beschermheer en opvoeder moet
optreden. Dat betekende een keuze vóór een model van nationale cultuurzorg. Bij omroep en
pers en in het begin ook bij volksontwikkelings- en jeugdwerk werd uitgega2m van een verzuilde
cultuurzorg: men streefde naar een afzonderlijke socialistische cultuur. Deze ambivalentie werkt
door tot in de huidige tijd. Bij het onderwijsbeleid verdedigen sociaal-democraten dikwijls de
belangen van het neutrale, openbaar onderwijs, terwijl ze bij het omroepbeleid veelal de positie
van de omroepzuilen verdedigen.
Terwijl sociaal-democraten bij het kunstbeleid kozen voor een model van nationale cultuurzorg,
hebben ook confessionele stromingen zich niet erg ingespannen om kunsten en musea onder
eigen banier te organiseren. Wel zijn er bij de muziek en de letterkunde verzuilde organisaties
werkzaam geweest, maar de grootste ijver richtte zich toch op voorzieningen die een massaal
bereik van de aanhang inhielden: ondermjs, media, bibliotheken en daarenboven Film en de
amateuristische kunst. Bij (beroeps)kunst en musea bestonden daardoor geen principiële
tegenstellingen over het te voeren beleid en hebben de verschillende politieke stromingen zich
kunnen verenigen met een nationaal type cultuurzorg. Hierdoor ontstond er een belangrijk
verschil in systeem tussen mediabeleid en kunstbeleid, dat tot op de dag van vandaag doorwerkt.

De opmars van de overheidsbemoeienis na de Tweede Wereldoorlog
Direct na de oorlog had men korte tijd het idee dat het Nederlandse volk zich voortaan
eendrachtiger zou gaan gedragen en niet terug zou willen keren naar de ‘hokjesgeest’ van vóór
de bezetting. Korte tijd, want de ‘doorbraak’ die de toenmalige Nederlandse Volksbeweging (de
voorloper van de PvdA) voorstond, werd een mislukking. De omroepzuilen herkregen meteen in
het najaar van 1945 opnieuw een overheersende invloed op de uitzendingen. Ook de pers
weerspiegelde na de perszuivering en ondanks de opkomst van nieuwe dagbladtitels, opnieuw de
vertrouwde jxylitieke en levensbeschouwelijke verdeeldheid.
Toch boekten de voorstanders van een ongedeelde, nationale cultuurzorg enige terreinwinst. Bij
de radio en bij de televisieomroep, die in het begin van de jaren vijftig van stMt ging, werden de
samenwerkingsorganen van Nederlandse Radio Unie (1947) respectievelijk Nederlandse
Televisie Stichting (1951) opgericht. Deze organisaties kregen - evenals de huidige NOS, die
eruit is voortgekomen - tevens een niet-verzuilde verzorging van programma’s tot taak.
Bovendien deed zich sinds het eind van de jaren vijftig een forse uitbreiding voor van een
nationale cultuurzorg voor film, letteren, p>odiumkunsten en buitenschoolse vorming. Dit laatste
viel samen met de opbouwfase van de verzor^ngsstaat, die op velerlei terrein van het
maatschappelijk leven een uitbreiding van de (financiële) overheidsbemoeiing liet zien. Ook bij
de media en de bibliotheken deed zich zo’n verstatelijking en bureaucratisering voor. In 1%7
werd de verzorging van de omroep aan een wettelijke regeling gebonden, en in 1975 ook de
verzorging van het openbare bibliotheekwerk.
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De opmars van een financierende en regelende overheid op het terrein van media en cultuur
ontmoette, anders dan vóór de oorlog het geved zou zijn geweest, meer bijval dan weerstand. Dat
kwam vooral doordat de ideologische invloedssfeer van religie en politiek in de jaren zestig
begon af te brokkelen; de zuilen hoopten dientengevolge dat zij onder de hoede van de overheid
hun piosities zouden kunnen consolideren. Deze hoop bleek op menig terrein een misrekening te
zijn, want juist ook vanwege de verdergaande overheidsinmenging zette de ontzuiling door.
Niet ten onrechte wordt de ontzuiling onder de Nederlandse bevolking voorts in verband
gebracht met de doorbraak van televisie. Deze heeft (zoals de na2im al zegt) de blik van het
eertijds verzuilde publiek op de wereld van andersdenkenden en op de wereld van het
internationale amusement inderdaad verruimd.
Meer nog dan bij de omroep verloor de verzuiling terrein bij de dagbladen- en tijdschriftenpers.
Niet toevallig ontstaat de eerste rechtstreekse overheidssteun aan de pers in deze periode en
waren de eerste steunoperaties gericht op het behoud van eertijds verzuilde bladen.
Terugkijkend moeten we vaststellen dat de begrippen ‘cultuurbeleid’ en ‘mediabeleid’ van
betrekkelijk recente datum zijn. Het woord ‘cultuurbeleid’ duikt pas na de Tweede
Wereldoorlog regelmatig op in de politieke discussie. Tijdens de Duitse bezetting werd ‘cultuur’
voor het eerst vermeld in de naam van een departement en daarna pas weer in 1965. In de jaren
zestig ook groeide het inzicht dat een pluriforme pers en omroep van grote waarde zijn voor de
samenleving en dat de overheid deze verworvenheden dient te beschermen en stimuleren. Sinds
de jaren zeventig spreekt men daarbij van mediabeleid, of samenhangend mediabeleid. Deze
nieuwe benadering van de media contrasteerde niet langer met de piositieve houding die de
overheid al veel eerder had ingenomen tegenover de klassieke cultuurgoederen. Een en ander
werd nog eens onderstreept, toen begin 1985 het mediabeleid werd ondergebracht in het
directoraat-generaal voor Culturele Zaken van het ministerie van Welzijn, Volksgezondheid en
Cultuur.

Hoofdlijnen in de huidige cultuurpolitiek
Ondanks de grotere eenheid in de ambtelijke organisatie van media- en andere vormen van
cultuurbeleid werkt het historisch gegroeide verschil tussen een verzuilde en een nationale
cultuurzorg tegenwoordig nog steeds door. Aangezien de politiek de overheid ten aanzien van
de media ooit een andere opxlracht heeft gegeven dan ten aanzien van kunsten en musea, bestaat
er ook thans nog weinig eenheid in het overheidsoptreden.
- De stromingen die de informatievoorziening en cultuuroverdracht volgens de eigen overtuiging
wilden inrichten, doen een beroep op de overheid in de rol van een onpartijdig notaris. Deze
moet, als gaat het om de rol van een notaris bij prijstrekkingen van belangrijke loterijen, rechten
of gemeenschapsgeld evenredig over de zuilen verdelen. Alle erkende stromingen dient hij als
gelijkwaardig te beschouwen. Dat betekent dat hij moet handelen alsof er verschillende
‘waarheden’ naast elkaar bestaan. Met de inhoud of kwaliteit van de informatie en
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cultuuroverdracht die de stromingen door de verworven middelen kunnen aanbieden, heeft de
overheid zich verder niet in te laten. Deze notaris hoort maar één soort kwaliteitsverschil te
kennen: het verschil tussen politieke en/of levensbeschouwelijke stromingen.
Deze rol van notaris hoort traditioneel bij het verzuilingsmodel, volgens welk successievelijk het
onderwijs-, bibliotheek-, omroep- en persbeleid tot stand kwamen.
- Bij de nationale cultuurzorg wordt de overheid in een afwijkende rol ingeschakeld. Hier moet
de overheid de rol spelen van een mecenas: een beschermheer van gewaardeerde
cultuuruitingen. Deze mecenas hoort traditioneel dus wel oog voor kwaliteit te hebben, ook al
laat het huidige overheidsmecenaat de selectie hiervan wijselijk over aem ingewijde adviseurs.
Indien de overheid als mecenas cultuuruitingen volgens adviezen uitkiest voor speciale steun,
spreekt zij echter op indirecte manier toch een waardeoordeel uit over wat mooi of lelijk is. Wat
het publiek daarvan vindt, is daarbij niet - zoals bij het verzuilingsmodel -een onwrikbaar
gegeven. Een mecenas denkt in beginsel niet pluralistisch, maar veeleer hiërarchisch. In zijn visie
bestaan er superieure en inferieure cultuurprodukten. Voor de superieur geachte uitingen, die
hij beschermt, tracht hij het publiek te winnen.
Cultuurzorg waarbij de overheid in de rol van mecenas optreedt, komt voor bij de zorg voor
podiumkunsten, letteren, film en verder ook bij musea.
Bij het korte overzicht van enige belangrijke beleidsterreinen hieronder, zuilen we zien dat er
behalve verschillen ook punten van overeenkomst bestaan tussen de media- en de kunstsector in
het cultuurbeleid.
Persbeleid
Verreweg het grootste deel van het aanbod van kranten en opinieweekbladen komt, evenals bij
tal van andere artikelen, langs de weg van de ondernemingsgewijze produktie tot stand. Het
motief voor een speciaal overheidsbeleid voor de pers is, dat deze goederen van de drukpers
meer waarde vertegenwoordigen dan een willekeurig consumptieartikel, doordat ze op een
bijzondere manier bijdragen aan de democratie en de daarvoor essentiële vrije meningsvorming.
In de huidige politiek is men het erover eens dat de overheid de pers niet alleen vrijwaart van
ongewenste invloed van de politieke macht, maar zo nodig ook te hulp schiet indien de vrijheid
en verscheidenheid van meningsuiting door economische ontwikkelingen in het gedrang raken.
Het handhaven en bevorderen van de verscheidenheid in de berichtgeving en opinievorming,
vormt de centrale doelstelling voor het persbeleid.
In verband hiermee genieten niet alle produkten van de drukpers speciale aandacht. In recente
pogingen tot mediawetgeving is sprake van informatie ‘in het belang van de politieke
meningsvorming’. In afwijking van het omroepbeleid worden in het persbeleid verstrooiing of
culturele en educatieve informatie buiten beschouwing gelaten. Het overheidsingrijpen heeft het
karakter van een aanvulling respectievelijk correctie van de markt. In de wijze van steun wordt de
wet vjm vraag en aanbod gerespecteerd. Omdat de overheid de media vóór alles wil vrijwaren
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van overheidsinmenging in de verslaggeving en opinies, heeft aj de beoordeling van
steunaanvragen en de uitvoering van steunmaatregelen in handen gegeven van een extern
orgaan, het Bedrijfsfonds voor de Pers. Het ondersteuningsbeleid voor de pers, dat vooral onder
impuls van de ontzuiling en de invoering van de etherreclame is opgezet, heeft thans een
permanent karakter gekregen. Dat blijkt onder meer uit het regerinsvoornemen om de steun aan
de pers bij wet te regelen. Persbeleid komt tot nu toe alleen voor bij de rijksoverheid.
Omroepbeleid
Omroepbeleid was tot in de jaren zeventig een atmgelegenheid van (verzuilde) cultuurzorg en
van het ministerie van Verkeer en Waterstaat (zendvergimningen, verdeling van zendfrequentie
en transmissietechnieken). Hoewel al veel eerder was gebleken dat de verzorging van radio- en
televisieaanbod commercieel aantrekkelijk kan zijn, ontstond er pas in het begin van de jaren
tachtig een brede politieke belangstelling voor de economische aspecten van media en
communicatietechnieken. Dat kwam vooral omdat er op de informatiesector na niet zoveel
bedrijfstakken waren die tijdens die economische inzinking vooruitzichten boden op groei en
werkgelegenheid. Sindsdien wordt het overheidsbeleid voor audiovisuele media, behalve door
verkeerstechnische en cultuurpolitieke overwegingen, mede bepaald door economische
doelstellingen. De overheid moest daardoor gaan vaststellen waar het gebied van de
cultuurpolitiek geregelde omroep ophield, en waar ruimte kon worden geboden voor initiatieven
uit het bedrijfsleven.
Tot dusverre is omroep (omschreven als: programma’s die naar een algemeen publiek worden
uitgezonden) voorbehouden aan niet-commerciële, ideële instellingen; dat geldt zowel voor
omroep op landelijk en regionaal als op lokaal niveau. Programma’s die (bijvoorbeeld per kabel)
gericht verspreid worden naar een publiek dat daarvoor bereid blijkt afzonderlijk te betalen,
worden niet tot de omroep gerekend. Voor dit type televisieaanbod, waartoe abonnee-tv en - na
een serie proefuitzendingen - ook kabelkrant behoren, gelden speciale regels. Hier krijgt ook het
bedrijfsleven ruimte voor televisieaanbod.
Karakteristiek voor alle programmatuur voor radio en televisie blijft dat de overheid ordenend
optreedt en de voorwaarden bepaalt. Een marktaanvullend beleid, zoals bij pers- of fïlmbeleid,
is hierbij niet aan de orde.
Eveneds bij het persbeleid, staat bij het beleid voor de landelijke omroep de bescherming en
stimulering van de verscheidenheid in de informatie en opinievorming voorop. Deze
doelstellingen krijgen echter bij het omroepbeleid een andere uitwerking dan bij het persbeleid.
Bij het persbeleid neemt de overheid aan dat elk persorgaan staat voor een zekere identiteit,
omdat alle persorganen - indien nodig - een beroep kunnen doen op ondersteuning, die uit
hoofde van de verscheidenheid beschikbaar is. Bij de omroep lijkt de overheid op dit punt
strenger te zijn, omdat de verscheidenheid hier gedetailleerder is geregeld. Zo wordt van
omroepverenigingen verwacht, dat ze representatief zijn voor een ‘bepaalde maatschappelijke.
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culturele of godsdienstige dan wel geestelijke stroming in het volk’ en dat ze hun uitzending
zullen richten op bevrediging van behoeften die in verband daarmee onder de bevolking leven.
Dat er meer en meer geregeld wordt rond de aard van de programma’s, komt doordat de
omroeppolitiek in feite op twee gedachten hinkt. Enerzijds teert het omroepbestel nog steeds op
het ideaal van levensbeschouwelijke verscheidenheid, waarbij omroeporganisaties - zoals in de
jaren twintig - hun identiteit uitdragen bij alles wat zij uitzenden. Anderzijds realiseert men zich
zeer goed dat de huidige praktijk hiervan afwijkt en dat enige omroeporganisaties alleen nog
door dwingende regels tot dit ‘ideaal’ kunnen worden gebracht. Uit specifieke regels voor de
landelijke omroep blijkt voorts dat de overheid tevens bijzonder belsmg hecht aan culturele en
educatieve programma’s en bovendien aan een programma-aanbod van Nederlandse makelij.
Deze laatste doelstelling wordt zelfs doorgetrokken naar de voorschriften voor abonnee-tv.
Hoewel het beleid voor omroep en nieuwe media tot de verantwoordelijkheid van de
rijksoverheid zal blijven behoren, zullen de bevoegdheden van provinciaal en gemeentebestuur
op dit terrein worden uitgebreid bij de besluitvorming over de regionale respectievelijk lokale
omroep.
Bibliotheekbeleid
Het bibliotheekbeleid is gericht op het in stand houden en bevorderen van

het

voorzieningenstelsel voor openbaar bibliotheekwerk. Dit stelsel omvat zo’n 470 plaatselijke
bibliotheken, een aantal dat bereikt kon worden doordat de Wet op het openbare
bibliotheekwerk uit 1975 de vestiging van bibliotheken koppelde aan het inwonertal. De
doelstellingen die aan het bibliotheekwerk zijn meegegeven, zijn niet erg helder. Enerzijds is er
de opdracht uit de wetstekst om een actuele collectie op te bouwen, die tegemoetkomt aan de
verschillende plaatselijke interesses. Anderzijds is de overheid blijven hameren op een specifiek
opvoedende en welzijnstaak. De wettelijke instructie over de actualiteit en representativiteit van
de collectie is door bibliothecarissen - in een situatie waarin levensbeschouwelijke normen niet
langer richtinggevend waren - uitgelegd als representatief voor al datgene wat in de boek- of
platenhandel verschijnt. Het beleid heeft bij de huidige, ontzuilde organisatie van de
bibliotheken geen verdere regels gesteld ten aanzien van de verscheidenheid en kwaliteit van het
aanbod.
Door het zeer brede assortiment vem de bibliotheken en de aantrekkelijke voorwaarden
waartegen kan worden geleend (jongeren onder achttien jaar zijn vrijgesteld van contributie),
zijn commerciële uitleenbibliotheken uit de markt geprijsd. Het oorspronkelijk markt aanvullend
karakter van het beleid is hierdoor geleidelijk overgegaan in een aanbod ordenend type beleid.
Dit stemt overeen met het omroepbeleid, met dit verschil dat de dienstverlening in beginsel vrij
is en niet gebonden aan een vergunning, zoals bij de omroep. Een ander belangrijk verschil met
het omroepbeleid is dat de zorg voor bibliotheken een gedeelde verantwoordelijkheid vormt van
de drie overheidslagen (nationaal, provinciaal en lokaal). Aangezien men bibliotheekbeleid tot
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sociaal-cultureel werk is gaan rekenen, wil men in overeenstemming hiermee ook de bemoeienis
met bibliotheken overdragen naar de lagere overheden (volgens de ontwerp-Welzijnswet).
Daarmee zou de wettelijk geregelde status van de bibliotheken komen te vervallen.
Beleid op het terrein van film, letteren en podiumkunsten

Film, letteren, toneel, muziek en muziektheater (ballet en opera) zijn als expressievorm
onderwerp van het kunstbeleid van de overheid. In tegenstelling tot omroep of bibliotheken, die
worden behandeld als distribuerende instellingen van uiteenlopende uitingen, is het kunstbeleid
een gespecialiseerde zorg voor afzonderlijke uitingen. Daabij ligt de nadruk op voorwaarden
voor produkties of producenten. Met de distributie heeft het kunstbeleid weinig bemoeienis.
Een ander belangrijk verschil met omroep- en bibliotheekbeleid is dat het kunstbeleid zich in
beginsel alleen richt op expressievormen die volgens de artistieke traditie worden voortgebracht.
De populaire genres van muziek, toneel of lectuur vallen, anders dan bij omroep- en
bibliotheekbeleid, buiten het zorggebied. Het filmbeleid vormt hierop een uitzondering.
Kunstbeleid bestaat hoofdzakelijk uit subsidiebeleid voor kunstprodukties. Maar lang niet alle
produkties of producenten die waardering genieten, krijgen overheidssubsidies. Een schrijver
bijvoorbeeld, die voldoende inkomsten heeft uit zijn werk, krijgt geen subsidie, hoe goed men
zijn geschriften ook vindt. Het kunstbeleid hoort dus bij het markt aanvullende type
overheidsbeleid, omdat het marktaanbod van kunst intact wordt gelaten.
Het kunstbeleid van de rijksoverheid schenkt, op enkele uitzonderingen na (bij film en
geografisch spreidingsbeleid), geen systematische aandacht aan de distributie. Door het eerder
genoemde systeemverschil heeft het kunstbeleid evenmin bemoeienis met de verspreiding van
kunstuitingen via de omroep. Een ander belangrijk systeemverschil tussen kunst- en
omroepbeleid is dat het kunstbeleid van oudsher reeds
verantwoordelijkheid vormt van rijk en lagere overheden.

een gemeenschappelijke

Samenvattend overzicht van karakteristieke verschiilen

Ter afsluiting van het overzicht van het huidige media- en kunstbeleid zullen de belangrijkste
overeenkomsten en verschillen in de beschreven beleidssectoren hieronder worden samengevat.
- Anders dan het media- en bibliotheekbeleid, is het beleid voor film, letteren en podiumkunsten
niet ontstaan volgens het verzuilingsprincipe maar volgens het model van een neutrale, nationale
cultuurzorg met de overheid in de rol van mecenas. Hoewel het verzuilingsmodel bij media en
bibliotheken is verwaterd - in het bibliotheekbeleid is het zelfs officieel verlaten - wordt dit
model nog steeds gevolgd in de wijze van overheidsoptreden.
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- De omroep bestrijkt evenals de bibliotheekvoorziening een breed terrein, waarin pretktisch alle
soorten informatie en expressie aan bod komen. Het beleid op de terreinen van pers, film,
letteren en podiumkunsten is zoals de naamgeving al aangeeft, opgesplitst in afzonderlijke
uitingsvormen. Daarbij zijn het beleid voor letteren en dat voor podiumkunsten hoofdzakelijk
selectief gericht op uitingen die volgens de kunsttraditie ontstaan. Pers- en filmbeleid rekenen,
evenals omroep- en bibliotheekbeleid, in beginsel ook de populaire aanbodsoorten tot hun
zorggebied. Bij persbeleid betekent dit: de populair geredigeerde en opgemaakte kranten; bij
filmbeleid: de Nederlandse bioscoopfilm.
- In samenhang hiermee ligt het zwaartepunt van de beleidsdoelstellingen bij pers en omroep
anders dan bij het beleid voor de kunstsectoren. In het mediabeleid ligt de nadruk op de
verscheidenheid van de politieke en maatschappelijke meningsvormen; bij het kunstbeleid op
het bevorderen van kwaliteit en verscheidenheid in artistiek opzicht. Omroepbeleid, dat ook een
educatieve en strikt culturele doelstelling kent, vormt wat dit betreft een overgangsgebied tussen
mediapolitieke en kunstpolitieke doelstellingen. Bibliotheekbeleid neemt in nog meer
uitgesproken zin een tussenpiositie in, maar dan één tussen mediapolitieke en educatieve
doelstelling. In het kunstbeleid is de educatieve doelstelling minder breed, maar toegespitst op
kunstzinnige vaardigheden.
- Anders dan bij omroep- en bibliotheekbeleid laat het overheidsoptreden het marktmechanisme
bij pers, film, letteren en podiumkunsten verder intact. Op de laatstgenoemde terreinen richt dit
optreden zich op instandhouding van vormen van verscheidenheid of kwaliteit die onvoldoende
uit de verf komen op de vrije markt. Daarom is pers- en kunstbeleid een markt aanvullend of
corrigerend type beleid. Bij omroep- en bibliotheekbeleid ordent de overheid een hele
aanbodsoort. Uit de praktijk blijkt dat het stimuleren van kwaliteit en verscheidenheid in een
markt vtmgend type beleid veel meer problemen opwerpt dan in een markt aanvullende
benadering.
- In tegenstelling tot de situatie bij het bibliotheekbeleid of het beleid voor de podiumkunsten
spelen lagere overheden geen beleidsbepalende rol in het mediabeleid. Bij film en letteren ligt
de belangrijkste verantwoordelijkheid eveneens bij de rijksoverheid.
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Schematische vergelijking vem terreinen van overheidszorg, die gericht zijn op informatie en
expressie.

Beleidskenmerken

Terrein vtm overheidszorg

pers

Oorspronkelijk uitgangspunt:
verzuilingsprincipe

omroep op>enbare
bibliotheken

film

letter-

podium-

kunde

kunsten

X

mecenaatsprincipe

X

Welke inhoudelijke soorten aanbod vallen eronder?
nieuwsverslagen
XXX
meningen/commentaar
XXX
educatieve informatie
proza/poëzie
theater
muziek

0
X
X
0
0
X
X
0
-XX

X

X
X

0

Beleidsdoelstellingen:
Verscheidenheid nieuws/
politiek-maatschappe lijke
meningsvorming
Spreiding kennis en vaardigheden, algemeen

X

0

X

Kwaliteit/verscheidenheid
expressieve produkten
Stimulering Nederlandse

XXX

cultuuruitingen
Spreiding kennis en

XXX

vaardigheden op het
gebied van kunst
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Vervolg: Schematische vergelijking van terreinen van overheidszorg, die gericht zijn op
informatie en expressie.

Beleidskenmerken

Terrein van overheidszorg

pers

omroep

openbare

film

bibliotheken

letter-

podium-

kunde

kunsten

Type overheidszorg:
Correctie/aanvulling
markt

X

-

-XXX

-

X

X

Overheid ordent/voorziet
in grootste deel VM het
aanbod

Welke overheden voeren beleid op dit terrein?
Rijk

X

X

X

X

X

Provincie

-

X

X

-

-

X
0

Gemeente

-

0

X

0

0

X

X betekent: is kenmerkend voor een terrein van overheidszorg.
0 betekent: speelt wel mee, maar heeft weinig nadruk op een terrein van overheidszorg.
- betekent: speelt geen rol op een terrein van overheidszorg.

Uit het vergelijkend overzicht kan men concluderen dat beleid voor media en bibliotheken een
andere geschiedenis heeft dan het beleid voor kunsten. Dit verschil verklaart tevens een aantal
systeemverschillen in het huidige cultuurbeleid. Maar niet bij alle onderdelen van cultuurbeleid
zijn de twee systemen consequent gevolgd. Op afzonderlijke onderdelen vertonen pers- of
omroepbeleid soms meer overeenkomst met kunstbeleid dan met elkaar. En dat geldt,
omgekeerd, ook voor sectoren van het kunstbeleid. Daardoor kan men mediabeleid en
kunstbeleid niet strikt tegenover elkaar plaatsen. Bibliotheekbeleid past nog minder in zo’n
tweedeling. Dit heeft echter toch ook weer belcmgrijke kenmerken met de media- of
kunstsectoren gemeen, zodat een overkoepelend cultuurbeleid dat zich bezighoudt met
informatie en expressie, het niet zonder bibliotheekbeleid kan stellen.

183

W. Knuist

Beleid voor media en cultuuruitingen onder veranderende omstandigheden
Indien men het beschermen van verscheidenheid en kwaliteit in openbare uitingen als
fundament beschouwt van het Nederlandse cultuurbeleid, dan houdt dit algemene doel ook zijn
geldigheid onder veranderende omstandigheden. Alleen de manier waarop dit doel het beste
kan worden verwezenlijkt, zal etfhankelijk van de omstandigheden zo nu en dan bijgesteld
moeten worden. Algemeen wordt aangenomen dat recente ontwikkelingen aanleiding geven tot
zo’n bijstelling.
In deze paragraaf zullen we enkele van die veranderende omstandigheden in kort bestek
beschrijven. Zonder volledig te kunnen zijn, bespreken we drie soorten veranderingen, namelijk
in de communicatietechnieken en in de marktpositie van verschilende soorten aanbod en
veranderingen van sociale en culturele aard onder het publiek.
De voortschrijdende verandering in communicatietechnieken

Aan de basis van vele nieuwe toepassingen in de communicatietechniek staat de
micro-elektronika. Deze maakt een ongekend compact en eenvoudig hanteerbaar
instrumentarium mogelijk. Hierdoor kunnen praktisch édle elementen uit de communicatietechnologie verbeterd en bovendien voor een breed publiek toegankelijk gemaakt worden.
Verschijnselen die de mediawereld hebben beziggehouden in de recente periode, zoals
etherpiraten, satellietzenders (Sky Channel, TV 5), video, compact disc, viditel, de walkman, zijn
dank zij één of meer van die toepassingen mogelijk geworden.
Een verdere toepassing vcm die vindingen zal de volgende ontwikkelingen te zien geven.
- Een verruiming van het aanbod van diensten, in het bijzonder waar het beeldscherm in het
geding is. Dat wil zeggen: een opmars van video, specifieke toepassing van de beeldplaat, een
verruiming van de ontvangstmogelijkheden van televisiekanalen en breder gebruik van
afroepdiensten zoals viditel.
- Een integratie van het beeldscherm in het maatschappelijk verkeer. Behalve de nu nog
overwegend recreatieve benutting, zal het beeldscherm op algemenere schaal gebruikt gaan
worden bij het werk, het leren, het selecteren en bestellen van diensten, sociale hulpverlening,
enzovoort.
- Een grotere toegankelijkheid van informatie van binnen en buiten de landsgrenzen voor de
gebruiker, tegenover grotere bereikbaarheid van specifieke doelgroepen voor de zender of
informatieleverancier. Hier kan dus zowel van schaalvergroting als van schaalverkleining worden
gesproken.
- Een uitbreiding van de soevereiniteit van de individuele beeldschermgebruiker. Behalve
grotere zeggenschap over de selectie van beeldschermaanbod, zal de gebruiker meer invloed
kunnen uitoefenen op tijdstip, volgorde en gewenste uitvoerigheid van het aanbod.
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De algemene conclusie kan luiden dat via audiovisuele media een omvangrijkere, meer
verschillende en meer individueel gestuurde toevoer van informatie- en expressievormen
mogelijk wordt. Afgezien van de gangbare recreatieve toepassingen zullen vooral andere
consumptieve én produktieve gebruiksvormen van het beeldscherm ingang vinden. In deze
ontwikkeling worden regionale en nationale grenzen veelvuldig overschreden. In verband
daarmee zal het steeds moeilijker worden op nationaal niveau invloed uit te oefenen op de
manier waarop die technologie moet worden toegepast of toegelaten.
Verschuivingen op de aanbodmarkt
Het is zeer de vraag of de penetratie van nieuwe mediatechnieken een even sterke schok zal
teweegbrengen op het terrein van media en cultuur als destijds het geval was bij de doorbraak
van televisie. Toch zullen die vernieuwingen ongetwijfeld ook gaan leiden tot veranderingen in
het aanbod én gebruik van de informatie- en expressievormen, die voor een algemeen publiek
zijn bestemd. Dat betekent tegelijkertijd een verandering in de marktpositie van de verschillende
soorten aanbod. Enige voorbeelden.
- Video en abonnee-tv overlappen de dienstverlening van de bioscoop en van de omroep waar
het films, dramaseries en spelletjesprogranima’s betreft. Vanwege die concurrentie zal de
bioscoop zich vermoedelijk nog sterker moeten gaan toeleggen op filmpremières en op de
attractiviteit van ‘het avondje uit’.
- Teletekst en kabelkrant bieden als middelen voor snelle verslaggeving een alternatief voor de
nieuwsbulletins via radio. De radio zal mogelijk worden teruggedrongen naar de positie van
nieuwsleverancier op de achtergrond, speciaal voor groepen als werkenden en automobilisten.
- Viditel en de beeldplaat zullen, indien deze media ingang vinden voor consumptieve
doeleinden, vooral de naslagwerken in boekvorm concurrentie gaan aandoen.
De recente geschiedenis heeft geleerd dat bestaande media zelden geheel worden
weggedrongen door nieuwe, maar zich bij wijze van aanpassing gaan toeleggen op meer
specialistische gebruiksmogelijkheden. Maar niet overal kan die aanpassing geheel op eigen
kracht plaatsvinden. Eerdere ervaringen wijzen uit dat de uitbreiding van het informatieve en
expressieve aanbod via nieuwe media lang niet over de hele linie meer verscheidenheid oplevert.
Naar verwachting zullen zonder stimulerende maatregelen produkties van Nederlandse makelij
in het gedrang komen. Dat geldt in het bijzonder ook voor die produkties die tegemoetkomen
aan interesses van kleinere groepen van consumenten (denk bijvoorbeeld aan programma’s over
kunst of speciaal bestemd voor etnische minderheden).
Verschuivingen in de marktpositie van media of in soorten aanbod zouden door de overheid
aandachtig moeten worden gevolgd. Onbevooroordeeld ten opzichte van het medium, zou de
overheid tot handelen moeten overgaan indien de verscheidenheid en kwaliteit van belangrijk
geachte soorten aanbod gevaar lopen.
Zo behoren uitingen via de nieuwe media nog niet tot de beschermde soorten, hoewel ook daar
markt aanvullende steun uit een oogpunt van kwaliteit en verscheidenheid nodig kan blijken. In
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tegenstelling daarmee is de positie van de omroep zwaar geprotegeerd en praktisch ongevoelig
voor verschuivingen op de markt. Het aanbod van televisie-amusement via nieuwe media zal
evenwel toch groeien en de noodzaak van overheidsbemoeiing met de amusementsfunctie van de
omroep zal, bezien vanuit een algemener cultuurpolitiek gezichtspunt, gaan verdwijnen.
Sociale en culturele veranderingen onder het publiek

Naast veranderingen in de techniek en in de marktverhoudingen, kunnen ook sociale en
culturele verschuivingen onder het publiek cultuurpolitieke beleidslijnen onder druk zetten. In
de inleiding is er al op gewezen dat het publiek film, muziek en theater in toenemende mate via
media en thuis is gaan volgen. Vooral inzake omroep en pers kiest en gebruikt het publiek het
aanbod aan informatie en expressie op een m2mier, waaruit een grote behoefte aan individuele
keuzevrijheid spreekt.
Het media-aanbod wordt meer en meer op zijn eigen inhoudelijke merites beoordeeld. Politieke
informatie, consumenteninformatie, educatief materiaal, muziek of film worden ieder naar eigen
criteria gewogen, die per terrein verschillend zijn. Religie, levensbeschouwing en politieke
voorkeur zijn nog steeds belangrijk voor de selectie en waardering vem zaken die daar direct
verband mee houden, maar zijn voor een meerderheid van het publiek niet langer maatgevend
waar het gaat om de oriëntatie op andere gebieden van het leven.
In plaats daarvan zijn wel andere criteria opgekomen, die lijn geven aan de smaak en voorkeur
die individuen koesteren ten aanzien van verschillende zaken. Deze nieuwe identiteiten geven,
evenals levensbeschouwing of politiek in het verleden bij velen deden, scheidslijnen aan tussen
verschillende leefstijlen. Een probleem hierbij is dat karakteristieke verschillen in oriëntaties
zich steeds moeilijker op een enigszins permanente basis laten organiseren.
Dat geldt in de huidige en toekomstige situatie nog het minst voor leefstijlverschillen in verband
met de culturele herkomst. Voor leden van etnische minderheden vormt de culturele herkomst
nog een veelbetekenend integratiekader, vergelijkbaar met de rol van het geloof voor leden van
de kleinere, orthodoxe kerkgenootschappen. Deze minderheden blijken groepsvorming op
verschillende levensgebieden (verzuiling) als zinvol te ervaren.
Hoewel levensbeschouwing en politieke voorkeur hun betekenis houden voor de wijze waarop
een breed publiek informatie over politieke en maatschappelijke vraagstukken selecteert of
waardeert, hebben de scheidslijnen tussen de traditionele stromingen hier toch ook aan
betekenis ingeboet. Dat komt vooral door de opkomst van zogenoemde single issue-bewegingen:
de soms tijdgebonden formaties van politiek-maatschappelijk geïnteresseerden die één thema
centraal stellen. In het recente verleden was er een - inmiddels opgeloste - inspraakbeweging. In
de huidige periode trekken de milieu-, vrouwen- en vredesbeweging de aandacht. Karakteristiek
voor deze bewegingen is dat ze de politieke oriëntatie van individuen een tijdlang versterken,
maar de vastgelegde kaders voor partijpolitiek, belangenbehartiging of geloofsovertuiging doorsnijden.
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De aangegeven sociale en culturele verschuivingen hebben sterke invloed op het aanbod van
gedrukte media. Dat komt doordat deze sector door zijn afhankelijkheid van de marktontwikkeling openstaat en opien moet staan voor gewichtige veranderingen onder zijn publiek.
Ten dele hebben deze veranderingen ook doorgewerkt in het omroepbestel: de ontzuiling onder
het brede publiek (zich uitend in de groei van ‘neutrale’ organisaties), de verzuiling onder de
minderheid van orthodoxe protestanten (opkomst EO) en de grote betekenis van
leeftijdgebonden voorkeuren (Veronica, VPRO).
Ondanks deze symptomen blijft het omroepbestel gewicht toekennen aan politieke en
levensbeschouwelijke beginselen, en handhattff het ’t doortrekken van die beginselen naar alle
onderdelen van het omroepprogramma. Daarvoor zijn steeds meer voorschriften en kunstgrepen
nodig gebleken, zoals een monopoliepositie voor omroepbladen, zodat de adhesie uit het
publiek voor omroeporganisaties wordt geflatteerd.
Een publieke en pluriforme omroep die recht doet aan de sociale en culturele verscheidenheid
van nu en de nabije toekomst zou, over het geheel genomen, een ingrijpende herziening van de
formule nodig maken. Men mag daarbij echter niet het belangrijke politieke feit uit het oog
verliezen, dat de stromingen van christen- en sociaal-democraten die ooit de verzuiling
teweegbrachten, zo’n herziening niet wensen en voor dit standpunt beschikken over een flinke
politieke meerderheid.
De zorg voor de kwaliteit en de verscheidenheid van het openbare aanbod van informatie en
expressie blijft ook in de toekomst de beltmgrijkste beweegreden voor cultuurpolitiek. Maar de
manier waarop deze politiek in praktijk wordt gebracht, moet afgestemd zijn op de
veranderende omstandigheden.
- De ontwikkelingen in de techniek en op de aanbodmarkt zijn steeds internationaler van aard,
en dus moet ook de Nederlandse cultuurpolitiek beter aansluiten bij het beleid in de omringende
landen.
- Het overheidsbeleid op het terrein van media en cultuur kan op steun blijven rekenen, zolang
het de handelingsvrijheid van producenten en distributeurs en de keuzevrijheid van het publiek
resjjecteert. Hoe minder regels en toezicht, hoe beter. Daarom heeft een beleid dat het
marktmechanisme aanvult de voorkeur boven een politiek die de markt uitschakelt.
- Met steeds meer media en aanvoerlijnen dienen kwaliteit en verscheidenheid niet langer per
afzonderlijk medium of kanaal bekeken te worden, maar voortaan aan de gevarieerdheid van het
totale aanbod afgemeten te worden. De keuzemogelijkheden voor de gemiddelde gebruiker
moeten maatgevend zijn. Voor het kunstbeleid betekent dit bijvoorbeeld dat het niet alleen
belangrijk is dat kunst gemaakt wordt, maar ook dat deze voor het publiek bereikbaar is.
Het omroepbeleid moet meer worden toegespitst op programmacategorieën die zonder
overheidszorg dreigen te verschralen: culturele, informatieve en educatieve programma’s en
dienstverlening aan minderheden. De organisaties die deze programma’s verzorgen, zullen beter
op die specifieke taken toegerust moeten zijn.
Media- en cultuurpolitiek zullen dank zij zo’n markt aanvullend beleid eindelijk de samenhang
gaan vertonen die zo lang ontbroken heeft.
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** De bundel Informatie in Nederland onder redactie van Jo Bardoel en Jan Bierhoff is in 1988
bij Wolters Noordhoff Groningen verschenen. Het artikel Zorg om de cultuur: de toenadering van
media- en cultuurpolitiek van dr. W.P. Knuist is in die bundel opgenomen. Voor het Sociaal en
Cultureel Planbureau, waaraan Knuist als wetenschappelijk medewerker is verbonden,
verrichtte hij onder meer de studie Van vaudeville tot video.
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Toneelbeleid in Nederland
subsidiëring en advisering vanaf 1950 (Inleiding, samenvattingen van de
hoofdstukken, bespreking van budgetfinanciering en nawoord)

P.J.M. Ligthart

Inleiding
In aanwezigheid van koningin Juliana en de minister van OKW, mr. J.L.M.Th. Cals, vindt op
5 september 1953 in de Arnhemse Stadsschouwburg de première plaats van een voorstelling van
het eerste, mede door het rijk gesubsidieerde repertoiregezelschap in de regio. Toneelgroep
Theater. De acte de présence van deze hoogwaardigheidsbekleders is niet slechts ter opluistering
van een galapremière, maar vooral een officiële erkenning van de betekenis van eigen
kunstinstellingen voor het culturele leven van een regio. Zeker als dergelijke instellingen het
resultaat zijn van initiatieven in de regio zelf. De toneelgezelschappen uit de randstad bereizen
weliswaar met nooit aflatende ijver het gehele land om tot in de verste uithoeken hun kunst uit te
dragen, maar het gaat om meer dan het ‘bedienen van de provincie’.' De minister omschrijft de
taak van de tonelisten van Theater op de volgende wijze: ‘Men verwacht niet alleen dat zij in de
provincie hun kunst dienen op het artistieke peil van de beste gezelschappen van Holland, maar
tevens dat men het platteland deelachtig doet worden aan de cultuur, dat de schooljeugd toneel
leert waarderen en dat het amateurisme een stimulans zal vinden in de werkzaamheden van het
beroepstoneel.’^ Met de aanwezigheid van vorstin en minister wordt tevens nadrukkelijk
aangegeven dat het rijk mede verantwoordelijk is voor de spreiding van de toneelkunst onder het
Nederlandse volk.
In en vanuit de randstad opereren in het seizoen 1953/54 vier repertoiregezelschappen en een
toneelgroep voor en van jonge mensen.^ In 1956 wordt het tweede regionale gezelschap, het

189

P.J.M. Ligthart

Zuidelijk Toneel, in Eindhoven gevestigd.^ Pas in de tweede helft van de jaren zestig wordt de
geografische spreiding van toneel met behulp van regionale repertoiregezelschappen voorlopig
voltooid met de oprichting van het Groot Limburgs Toneel voor Nederlands en Belgisch
Limburg in 1966 en de Noorder Compagnie voor de drie noordelijke provincies in 1967.
Twee leerlingen van de regie-afdeling van de Amsterdamse Toneelschool gooien op donderdag
9 oktober 1969 tomaten naar het toneel van de Amsterdamse Stadsschouwburg tijdens het
applaus voor een voorstelling van De storm van William Shakespetue door de Nederlandse
Comedie. Deze ongewone daad vormt de aanleiding tot het ontstaan vem de actiegroep Tomaat,
die voornamelijk bestaat uit leerlingen van de Toneelschool, studenten van het Instituut voor
Dramatische Kunst en jonge toneelspelers. Tomaat werpt zich op als woordvoerder namens zo’n
zesennegentig procent van de Amsterdamse bevolking die, ^als publieksonderzoek zou
aantonen, nooit naar een toneelvoorstelling gaat.
Tomaat is tegen een kunstbeleid waarin ambtenaren de dienst uitmaken. Tomaat eist ‘(...) een
kultuurbeleid dat het iedereen mogelijk maakt deel te hebben aan datgene wat gemaakt wordt
en geboden wordt; een beleid dat het iedereen mogelijk maakt invloed uit te oefenen op datgene
wat geboden moet worden’.^
De geografische spreiding van toneel mag dan zijn gelukt, de sociale spreiding blijkt mislukt.
De nieuwe generatie tonelisten is van mening dat het ‘vermolmde’ Nederlandse toneel moet
kiezen voor maatschappelijk engagement. Toneel mag niet alleen tijdverdrijf voor de bourgeoisie
zijn, maar kan bredere bevolkingslagen bewust maken van hun achtergestelde situatie. De
toneelgezelschappien moeten zich betrokken voelen bij die publieksgroepen, die door het
verkalkte sterrensysteem buiten het theater worden gehouden. Een dergelijk engagement zal
dan vanzelf resulteren in artistieke vernieuwing.
In de loop van de jaren zeventig maakt het ideaal vem sociale spreiding van toneel geleidelijk
plaats voor de doelstelling van artistieke verscheidenheid. In dit decennium neemt het aantal
gesubsidieerde gezelschappen snel toe. In het seizoen 1969/70 waren er nog negen
repertoiregezelschappen en één jeugdtoneelgezelschap, mede door het rijk gesubsidieerd. In het
seizoen 1983/84 is dat aantal uitgegroeid tot dertig gezelschappen en andere toneel- en
theaterproduktiegroepen waaraan structureel of op ad hoe basis financieel door het rijk wordt
bijgedragen. (Zie bijlage 2 in het boek Toneelbeleid in Nederland.)
Op 25 oktober 1983 adviseert de afdeling Muziek en Theater van de Raad voor de Kunst de
minister van WVC om het toneelbestel te herzien. Bij de raad was tijdens het opstellen van het
advies over de plannen van de theatergezelschappen voor het seizoen 1983/84 het besef van ‘een
zekere culturele malaise’ doorgebroken, van ‘een luwte op artistiek gebied’ en zelfs ‘een
creatieve impasse’, met een negatieve invloed op de prestaties van het Nederlandse toneel. ‘Er is
geen spretke van in het oog vallende artistieke activiteiten over een breed front, zoals dat een
aantal jaren geleden nog wel het geval was, evenmin van veel vernieuwing.’®
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De raad denkt de artistieke impasse te kunnen doorbreken met maatregelen op het gebied van
de subsidietechniek en de verdeling van verantwoordelijkheden tussen de betrokken overheden;
met beleidsmaatregelen dus. Naar aanleiding van dit advies stelt minister Brinkman van WVC
een werkgroep in. De leden worden aangezocht op grond van hun persoonlijke deskundigheid
en zijn lid op persoonlijke titel. Deze werkgroep heet officieel de Commissie Landelijk
Toneelbestel, maar staat meer bekend als de commissie-De Boer naar haar voorzitter en
oud-minister van CRM. De werkgroep krijgt tot taak om de door de Raad voor de Kunst
uitgebrachte aanbevelingen uit te werken, op basis waarvan de minister het toneelbestel kan
herstructmeren. Kennelijk gaat de minister er - evenals zijn adviesorgaan - vanuit dat de
artistieke malaise is op te lossen met beleidstechnische maatregelen. In ieder gevEil wordt er een
directe relatie verondersteld tussen het toneelbeleid van de centrale overheid en het artistieke
peil van het Nederlandse toneel.
De relatie tussen de overheid en het gesubsidieerde toneel is onderwerp van deze studie. De
centrale vraagstelling luidt: welke ontwikkelingen hebben deze relatie beïnvloed? Hoe werken
wat deze relatie betreft de publieke en private sfeer op elkaar in; in hoeverre kunnen
bijvoorbeeld de gesubsidieerde toneelgezelschappen hun private karakter bewaren terwijl ze
steeds afhankelijker zijn geworden van overheidssubsidies?
Deze studie is vooral beschrijvend van karakter en steunt wat het feitenmateriaal betreft in
belangrijke mate op onderzoek van anderen en op adviezen van de Raad voor de Kunst over
toneelgezelschappen en toneelbeleid. Maar aan de hand van een specifieke ordening van de
gegevens worden ook verbanden geformuleerd en aanzetten gegeven tot hypothesevorming.
Andere beperkingen zijn, dat niet wordt ingegaan op de inhoudelijke ontwikkeling van het
Nederlandse toneel, nagenoeg niet op de activiteiten van de lagere overheden, niet op de
beroepsopleiding noch op andere voorzieningen die de eigenlijke toneelproduktie ondersteunen. Het toneelbestel wordt teruggebracht tot drie componenten: de centrale overheid, de
gesubsidieerde toneelgezelschappen en de Raad voor de Kunst. Him onderlinge relaties worden
beschreven aan de hand van de functies beleidsvoering, financiering en advisering, terwijl het
begrip ‘produktmteit’ een belangrijke rol speelt als verklarende factor.

Samenvattingen
Beleid
Eind jaren zestig, begin jaren zeventig komt er een nieuw element in de relatie overheid-kunst.
De overheidsbemoeienis met kunst wordt gemodelleerd tot een kunstbeleid. Dit streven staat
niet op zichzelf maar is onderdeel van bredere bestuurlijke en maatschappelijke processen.
Uitbreiding van het aantal en groei van de omvang van de overheidstaken doen de rijksuitgaven
sterk toenemen. Een krachtige economische groei verschaft daartoe de middelen. De
overheidsbureaucratie neemt in omvang en macht toe. Terwijl de deconfessionalisering van de
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Nederlcindse samenleving de ‘ideologische’ inbreng in de politieke besluitvorming verzwakt,
wordt de ‘objectieve’ inbreng belangrijker via verwetenschappelijking en professionalisering van
het overheidsapparaat. De groei van de overheidsuitgaven dwingt tot doelmatigheid of
beleidsmatigheid. In het ideale bureaucratische bestuur zou het beleid gebaseerd moeten zijn op
een adequate beleidstheorie, gefundeerd op empirisch onderzoek van het beleidsterrein en de
beleidsprocessen.
Wat de cultum en de kunst betreft, doet een ambtelijke commissie in 1974 de eerste stap in die
richting en komt langs deductieve weg tot drie doelstellingen voor het cultuur- en kunstbeleid. In
1976 volgen drie beleidsnota’s, de nota Kunst en kunstbeleid, de Nota toneelbeleid en de Nota
museumbeleid, waarin de drie doelstellingen worden geconcretiseerd.
De legitimering van de overheidstaak op het terrein van de kunst bestond tot dan toe uit een
soort geloof in de beschavende kracht van kunst voor mens en maatschappij én in de waarde van
kunst op zich. Ook in de legitimering van de subsidies voor het Nederlandse toneel komen beide
uitgangspunten voor. Elk van beide impliceert een andere beleidsoriëntatie. Het eerstgenoemde
is cultuurpolitiek van aard en houdt in dat toneel zou kunnen bijdragen aan de verheffing v£m het
volk. Bij dit uitgangspunt gaat het dus om de afnemers. Het andere houdt een oriëntatie in op
het toneel als artistiek produkt, op de toneelproduktie als autonoom proces en op de creativiteit
van de toneelmakers. Een samenhangend beleid op basis van een consistente beleidstheorie kan
echter niet beide tegelijk inhouden.
Spreiding van toneel en differentiatie van het toneelaanbod hebben als beleidsdoelstelling iets
gemeen: ze zijn beide expcinsief van karakter. Dientengevolge heeft de combinatie van beide
doelstellingen binnen één beleid, gericht op Nederland als één voorzieningsgebied, een sterke
opwaartse druk op de rijkssubsidie voor toneel uitgeoefend.
Los van ideële overwegingen bestaat er een feitelijke noodzaak tot (mede)financiering van het
toneel door het rijk. Dat aspect blijft in de discussie over legitimering onderbelicht. De invoering
VM nieuwe technologieën in de produktie van consumptiegoederen en diensten vergroot de
afhankelijkheid van de kunstproduktie van overheidsfinanciering. In het algemeen kan de
produktie van kunst niet geïndustrialiseerd worden. Ten gevolge daarvan worden
toneelvoorstellingen ten opzichte van industriële goederen relatief duur. De toenemende
afhankelijkheid van de kunstproduktie van overheidsfinanciering komt tot uitdrukking in de
groei van de rijksuitgaven voor kimst. Deze zijn in 1980 reëel en per hoofd van de bevolking elf
maal zo hoog als in 1950. Voor toneel zijn ze zelfs ruim 13,5 maal zo hoog.
Ook de vraag naar goederen en diensten is sterk gewijzigd. Het bestedingspatroon van 1980,
inclusief de vrijetijdsbesteding, vertoont grote verschillen met dat van 1950. De veranderingen in
menselijke gedragspatronen hebben consequenties voor de vraag naar kunst. Hoe belangrijk
deze laatste ontwikkeling ook is, in het kader van deze studie kan ze slechts worden aangestipt.
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De toneelgezelschappen
In het gesubsidieerde Nederlandse toneelbestel wordt de toneelproduktie hoofdzakelijk
verzorgd door Vaste’ gezelschappen, al neemt het aandeel van de ad hoe produkties en £mdere,
korter en langer lopende initiatieven toe.
De toneelgezelschappen zijn merendeels particuliere organisaties, maar sterk afhankelijk van
overheidssubsidies. Een duidelijk afgebakende en geformaliseerde grens tussen particuliere en
publieke sfeer is er niet, wat de besluitvorming binnen de gezelschappen bemoeilijkt.
Het artikel voor de toneelgezelschappen op de kunstbegroting van het rijk is tussen 1950 en 1980
reëel en per hoofd van de bevolking verveertienvoudigd. Deze groei is in de jaren vijftig en zestig
het sterkst, namelijk gemiddeld reëel ongeveer dertien procent per jaar, en daalt in de jaren
zeventig met ruim de helft tot gemiddeld reëel 5,6 procent per jaar. Was spreiding van toneel
over land en bevolking in de jtu-en vijftig en zestig de belangrijkste overweging voor subsidiëring
van toneelgezelschappen, in de jaren zeventig is dat differentiatie van het aanbod, met nadruk op
experiment en vernieuwing. Stagnatie in de groei van het begrotingsartikel kan echter niet tdleen
aan een wijziging in het toneelbeleid worden toegeschreven. Ze is ook het gevolg van een
stagnatie in de groei van de salariskosten, veroorzaakt door een economische crisis. Er wordt in
de artikelsgewijze toelichting op de begroting tot aan 1973 zelden verwezen naar een
beleidsdoelstelling. Na dat jaar wordt wel aan beleidsdoelstellingen gerefereerd.
De toename van de rijksuitgaven voor toneelgezelschappen wordt, behalve door de stijgende
exploitatiekosten van de gezelschappen, ook veroorzaakt door de volumegroei van het bestel. In
de jaren vijftig en zestig neemt het aantal gezelschappen in zeer beperkte mate toe.
In de jaren 1956/57 tot en met 1965/66 is het bestel, wat het aantal gezelschappen betreft, in
betrekkelijke rust. Het omvat dan, met uitzondering van seizoen 1958/59, m totaal acht
gezelschappen. In de jaren zeventig, na het ageren van de actiegroep Tomaat, raakt het bestel op
drift. Het aantal gesubsidieerde gezelschappen neemt toe van elf tot vierentwintig. Het
‘aanboren’ van nieuwe publieksgroepen bezorgt jeugd- en vormingstoneel een eigen vaste plaats
in het bestel. Het accent in het overheidsbeleid ligt in de jaren zeventig op differentiatie van het
aanbod, met speciale aandacht voor experiment en vernieuwing.

De toename van het aantal medewerkers bij de gesubsidieerde toneelgezelschappen geeft een
betere indicatie van de groei van het gesubsidieerde bestel dan de toename van het aantal
gesubsidieerde toneelgezelschappen.
De toename van het aantal medewerkers blijkt in de jaren zestig het grootst, groter dan in de
jaren vijftig en zeventig te zamen, en in de jaren zeventig het kleinst. Dat is tegen de achtergrond
van de toename van het aantal gesubsidieerde gezelschappen in deze twee decennia
(respectievelijk twee in de jaren zestig en dertien in de jaren zeventig) een opvallende
ontwikkeling. Het gemiddelde aantal medewerkers per gezelschap blijkt in de jaren vijftig en
zestig een stijging en in de jaren zeventig een sterke daling te vertonen.
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De groei van het aantal ‘overige medewerkers’ (niet-acteurs) bij de gezelschapf)en is een tweede
opvallende ontwikkeling in het gesubsidieerde bestel; dit aantal is twee en een half maal zo groot
als het aantal toneelspelers.
Wat betreft de druk van de volumegroei van het gesubsidieerde toneelbestel op het
begrotingsartikel voor de toneelgezelschappen kan worden geconcludeerd dat deze in de jaren
zestig het grootst is geweest en in de jaren zeventig het kleinst. De jaren vijftig nemen een
tussenpositie in.
In de periode waarin het accent ligt op de beleidsdoelstelling spreiding (de jaren vijftig en zestig)
neemt het aantal gezelschappen (in dit geval de ‘klassieke’ repertoiregezelschappen) beperkt
toe. Een belangrijke ontwikkeling, vooral in de jaren zestig, is de groei van de bestaande
repertoiregezelschappen. De spreiding van het toneel wordt gerealiseerd met een spreiding van
toneelgezelschappen over het lemd, en het laten reizen van bestaande gezelschappen. Onder
invloed van de actiegroep Tomaat en de eerste oliecrisis van 1973 verandert het bestel. Het
accent komt nu te liggen op de beleidsdoelstelling differentiatie. De groei per gezelschap
stagneert, maar het aantal relatief kleine gezelschappen neemt sterk toe.
De gezelschapsvorm handhaaft zich, maar eind jaren zeventig/begin jaren tachtig worden de
eerste aanzetten gegeven tot een beleid met betrekking tot de subsidiëring van een grote
variëteit aan kort- en langlopende initiatieven.
De exploitatie

Het rijk financierde tot 1985 veertig procent van het begrote exploitatietekort van de
toneelgezelschappen. Naast de in hoofdstuk 2 (van: Toneelbeleid in Nederland) behandelde groei
van het toneelbestel leidde de toename van dat exploitietekort tot een stijging van het artikel
voor de toneelgezelschappen op de kunstbegroting van het rijk. De exploitatieresultaten van de
gezelschappen worden bepaald door de ontwikkeling van hun kosten, vooral de
personeelskosten, en hun inkomsten.
Het aandeel van de personeelskosten in de totale kosten is van 1960 tot 1981 gestegen van
ongeveer de helft tot twee derde. In de jaren vijftig zullen de personeelskosten een matige groei
hebben vertoond, want het aantal medewerkers per gezelschap en de salarishoogte zijn in deze
periode in beperkte mate gestegen. In de jaren zestig is sprake van een tempoversnelling in de
groei, veroorzaakt door zowel een sterke stijging van de salarissen als een sterke toenjune van
het aantal medewerkers per gezelschap. In de loop van de jaren zeventig neemt de groei van de
personeelskosten weer af. Het aantal medewerkers per gezelschap blijft vrijwel gelijk terwijl de
salarissen, vooral in de tweede helft van dit decennium, weinig stijgen. Een en ander resulteert
zelfs in een reële daling van de personeelskosten in de jaren tachtig.
De eigen inkomsten van de gezelschappen kunnen worden onderverdeeld in recettes en
uitkoopsommen. De recettes zijn het produkt van het aantal bezoeken aan vrije voorstellingen en
de gemiddelde entreeprijs. Het aantal bezoeken aan voorstellingen van het beroepstoneel.
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gesubsidieerd en ongesubsidieerd, vertoont een trendmatige daling, even onderbroken in de
eerste helft van de jaren zestig. Ondanks deze afnemende belangstelling voor het beroepstoneel
zijn de Nederlandse overheden bereid gebleken de uitbouw van het gesubsidieerde toneelbestel
te financieren.
In de onderzochte periode zijn de entreeprijzen gestegen en is het aemtal bezoeken gedaald. Het
is mogelijk dat een reële verhoging van de entreeprijs heeft geleid tot een daling van het aantal
bezoeken; in hoeverre dat het geval is, valt aan de hand van de beschikbare gegevens over een
periode van ruim dertig jaar moeilijk vast te stellen. De entreeprijzen zijn wel meer gestegen dan
de gemiddelde kosten van levensonderhoud. Dit ondanks het feit dat de subsidies aan de
toneelgezelschappen onder meer politiek verdedigd zijn met de doelstelling het toneel ook voor
de lagere inkomensgroep>en toegankelijk te maken door middel van een lage financiële drempel.
In verband met die lage financiële drempel is het opvallend dat in de jaren zestig de
entreeprijzen van het gesubsidieerde toneel veel sterker zijn gestegen dan die van het vrije
circuit.
Het streven om de entreeprijzen laag te houden, verhindert de gezelschappen om met behulp
van een scherpe prijspolitiek de exploitatieresultaten te verbeteren. De toneelgezelschappen
hebben kennelijk geprobeerd om juist zoveel mogelijk bezoekers te trekken. Want in de jareij
zestig, het decennium met de meest positieve ontwikkeling wat het aantal bezoeken betreft, zijn
de prijzen het meest gestegen en in de jaren zeventig, toen het aantal bezoeken het sterkst
terugliep, was de stijging van de entreeprijzen reëel het kleinst.
Het is ook mogelijk om het aantal toeschouwers te vermeerderen door een gelijkmatige
spreiding van toneelvoorstellingen over het land. Uit onderzoek is gebleken, dat er in Nederland
geen gebieden zijn die op grond van hun bevolkingssamenstelling een relatief groter of kleiner
publiekspotentieel hebben dan andere gebieden.
Omdat de gezelschappen om cultuurpolitieke overwegingen geen prijspolitiek kunnen voeren
die gericht is op het maximaliseren van hun eigen inkomsten met behulp van de entreeprijzen, is
hoofdzakelijk het aantsd bezoeken bepalend voor de hoogte vem die inkomsten. De ontwikkeling
van de inkomsten zowel uit recettes als via uitkoopsommen blijkt dezelfde dedende trend te
vertonen als het aantal bezoeken aan toneelvoorstellingen. De inkomsten uit recettes liepen
echter sneller terug (na seizoen 1964/65) dan de inkomsten uit uitkoopsommen. Omdat de
uitkoopvoorstellingen het meest werden gegeven m de accommodaties van de kleinere en
perifere gemeenten, verstrekten deze de gezelschappen met het betalen van uitkoopsommen een
steeds grotere, verkapte subsidie.
Op advies van de Commissie Landelijk Toneelbestel, maar tegen het advies van de Raad voor de
Kunst in, zijn de uitkoopsommen per 1 januari 1985 opgegaan in de rijkssubsidies. Vemaf die
datum is het rijk overgegaan op het systeem van budgetfinanciering.
De verslechtering van de exploitatieresultaten van de toneelgezelschappen blijkt veroorzaeikt
door de volgende ontwikkelingen: in de jaren vijftig door een matige kostenstijging in combinatie
met een geleidelijke daling van de inkomsten; in de jaren zestig door een sterke kostenstijging.
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Weliswaar staat daar een toename van de inkomsten in de eerste helft van dit decennium
tegenover, maar in de tweede helft nemen de inkomsten weer af; in de jaren zeventig vooral door
een sterke daling van de eigen inkomsten, veroorzaakt door een flinke terugval in het aantal
bezoeken. Bovendien zijn in de eerste helft van dit decennium de personeelskosten nog
aanzienlijk gestegen. De legitimering van de subsidies lijkt de feitelijke ontwikkelingen te volgen;
het accent komt meer te liggen op de produktie, minder op de afname door het publiek. Deze
verandering culmineert in het streven van het rijk om de hoogste kwaliteit, de zogenaamde
topkunst, te ftnancieren.
Het exploitatietekort als percentage van de totale uitgaven is gestegen tot bijna negentig procent.
Dat wil zeggen dat bijna negentig procent van de uitgaven moet worden gefinancierd uit de
algemene middelen.^ Het is daarom waarschijnlijk dat dit proces zal leiden tot een formalisering
van de machtspositie van de overheid die verder gaat dan een aantal subsidievoorwaarden.
Ongetwijfeld zal ook het dalende aantal bezoeken aanleiding zijn tot het nemen van
maatregelen.
Produktiviteit
Voor de produktie van industriële goederen is steeds minder arbeid nodig. De
arbeidsproduktiviteit stijgt. Loonsverhogingen kunnen geheel of gedeeltelijk uit de
produktiviteitsstijging worden gefinancierd. Instellingen op het terrein van de podiumkunst
kunnen echter geen produktiviteitsstijging realiseren, omdat substantiële verandering in de
produktietechniek niet mogelijk is. De airbeid van uitvoerende kunstenaars fs het eindprodukt.
De exploitatie van toneelgezelschappen staat dus onder permanente druk. Loonstijging leidt tot
toename van de arbeidskosten per voorstelling. Hoe hoger de loonstijging, hoe meer de kosten
van toneelgezelschappen stijgen in verhouding tot het algemene prijspeil. De Amerikaanse
economen Baumol en Bowen leidden uit deze eigenschap van de podiumkunst de hypothese af,
dat de entreeprijzen van bijvoorbeeld toneelvoorstellingen de neiging hebben om in groei achter
te blijven bij de stijging van de kosten van dergelijke voorstellingen. Deze hypothese wordt voor
Nederlandse toneelgezelschappen wat betreft de jaren zestig bevestigd. Maar niet voor de jaren
zeventig, noch voor de gehele periode 1960-1981. Wel zijn in de toneelsector de kosten sneller
gestegen dan de kosten van levensonderhoud.
In een recentere studie van Peacock c.s. in opdracht van de Britse Arts Council wordt een
flexibeler versie van de hypothese van Baiunol en Bowen gegeven: in tijden van economische
voorspoed zullen de exploitatieresultaten van instellingen op het terrein vem de podiumkunst
verslechteren door stijging van de kosten, en in tijden van economische tegenspoed door
vermindering van de inkomsten. Zoals we in het vorige hoofdstuk hebben gezien gaat deze
aanpassing voor Nederlandse toneelgezelschappen op zowel voor de jaren zestig als de jaren
zeventig.
Zou het beleid gericht zijn op optimale exploitatieresultaten dan zou men met dat gegeven
rekening moeten houden. De stijging van de kosten in een periode van economische vooruitgang
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wordt voornamelijk bepaald door de stijgende personeelskosten. Omdat toneelspelers wat hun
salaris betreft trendvolgers zijn en het onverteerbaar zou zijn wanneer zij niet in de
welvaartsgroei zouden delen, blijft slechts de grootte van de gezelschappen ter manipulatie over.
De daling van de inkomsten tijdens een recessieperiode zou met behulp van een scherpe
prijspolitiek en een actieve publiekswerving kunnen worden bestreden.
De gemiddelde produktiviteit van de gesubsidieerde gezelschappen is in de jaren zestig, toen
sprake was van een sterke economische groei in Nederland, flink gedaald en in de jaren zeventig
toen de economische groei stagneerde, ongeveer gelijk gebleven. Een dergelijke conclusie kan
men alleen trekken W2umeer men zou uitgaan van meetbare variabelen, zoals het gemiddelde
aantal voorstellingen per gezelschap of per medewerker. Over kwaliteit van de voorstelling zegt
zo’n conclusie niets, terwijl die essentieel is voor kunst. Met het aanwenden van meer middelen
per voorstelling zou misschien een betere kwaliteit zijn bereikt.
Er valt nog een tweede kanttekening bij de conclusie te zetten. De produktiviteit per gezelschap
blijkt zo te verschillen, dat een gemiddelde weinig of niets zegt over de afzonderlijke
gezelschappen. Toneelvoorstellingen zijn onderling moeilijk vergelijkbaar. Zelfs los van de
kwaliteit zijn er geen algemene normen waarmee de produktiviteit van gezelschappen kan
worden beoordeeld. Bij gebrek aan die normen kan de produktiviteit of efficiency alleen per
gezelschap worden beoordeeld. In dat opzicht stelt een toneelbeleid zijn eigen eisen, die niet
aansluiten op een overheidsbeleid dat uitgaat van generalisaties en algemene normen.
Voor het vaststellen van de kwaliteit van de voorstellingen kunnen geen objectieve of meetbare
criteria worden ontwikkeld. Kwaliteit is subjectief zodat ook de relatie tussen de kosten en de
kwaliteit van een toneelvoorstelling niet eenduidig is. Maar deze relatie is wel specifiek.
Het is daarom niet zinvol om de artistieke kant van een voorstelling te scheiden van de
beheersmatige of financiële kant. Tengevolge daarvan is het evenmin verstandig om de
beoordeling van de artistieke kwaliteit van de voorstellingen los te zien van die van het beheer
van de gezelschapp>en en op te dragen aan twee verschillende instanties.

De subsidie
Subsidie kan worden opgevat als een verbindingsschakel tussen de publieke en private sfeer. Een
scherpe afbakening van de verantwoordelijkheden tussen de subsidiërende overheid en een
gesubsidieerde particuliere organisatie is vrijwel niet mogelijk. Het is waarschijnlijk, dat de
invloed van de overheid op de activiteiten van particuliere organisaties toeneemt naarmate het
overheidsaandeel in de financiering ervan toeneemt.
De relatie tussen het openbaar bestuur en kunstinstellingen is extra gecompliceerd. In de eerste
plaats omdat de overheid niet over kunst mag oordelen. In het kunstbeleid wordt de
beleidsinhoud, de kunst, afgeschermd van de beleidsvoering. De verbinding tussen politiek en
kunst is indirect:

hetzij

via cultuurpolitieke

doelstellingen

als spreiding,

hetzij

via
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subsidievoorwaarden met betrekking tot beheerstechnische, administratieve en organisatorische
aangelegenheden.
Ook bij toneel zien we dat subsidievoorwaarden voor de inhoud van de toneelproduktie
ontbreken. Een uitzondering op deze regel was voorwaarde 18 van de in bijlage 3a gegeven
subsidievoorwaarden (c.q. ‘dat uw gezelschap in dit seizoen aandacht schenkt aan Nederlandse
toneelstukken en dat u er ernstig naar streeft er twee op het repertoire op te nemen’), maar in
het algemeen heeft de overheid het artistieke beleid van de toneelgezelschappen met grote
om^chtigbeid benaderd.
Een tweede complicerende factor in de relatie tussen openbaar bestuur en kunst vormt de
taakafbakening en de daarbij behorende verdeling van verantwoordelijkheden tussen rijk,
provincies en gemeenten. Elk V3m de drie bestuurslagen is in principe autonoom op het terrein
van het kunstbeleid.
Op de taakverdeling tussen de overheden is veel kritiek uitgeoefend. Het lag dan ook in de
bedoeling dat met de afschaffmg van de koppelsubsidie per 1 januari 1985. een goede
taakverdeling tussen rijk en lagere overheden tot stand zou worden gebracht, met als
uitzondering de financiering van de drie grote gezelschappen in Amsterdeun, Rotterdam en Den
Haag. In deze drie steden is echter ook de situatie van gedeelde financiering (zestig procent
gemeente, veertig procent rijk) en verantwoordelijkheid blijven bestaan voor de andere
gesubsidieerde gezelschappen binnen hun grenzen.
Er bestond ook veel kritiek op de subsidieduur. De gezelschappen werden weliswaar voor één
jaar gesubsidieerd, maar het kwam vrijwel niet voor dat een gezelschap aan het eind van die
periode werd opgeheven. Eén jaar bleek daarvoor te kort te zijn. Gevolg was dat nieuwe
initiatieven niet aan bod kwamen.
De inflexibiliteit van het toneelbestel werd mede veroorzaakt door de in de CAO vastgelegde
arbeidsvoorwaarden. De vroeger bestaande jaarcontracten waren geruisloos omgezet in
contracten voor onbepaalde tijd, hetgeen niet bevorderlijk was voor de mobiliteit van personen
binnen het bestel. Ook de methode van subsidiëren stond ter discussie. Zij belemmerde
efficiënte bedrijfsvoering door de gezelschappen.
Te zamen hebben de tekortkomingen op bestuurlijk en organisatorisch gebied de artistieke
prestaties van de Nederlandse toneelgezelschappen in ongunstige zin beïnvloed. Dat is het
oordeel zowel van de Raad voor de Kunst als van de Commissie Landelijk Toneelbestel.
De voorstellen tot verandering van de methode van subsidiëren gaan uit van Nederland als één
voorzieningsgebied. Dit uitgangspunt zou moeten terugkeren in één samenhangende
beleidsopvatting. De beleidsadviseurs hebben echter vastgehouden aan een dubbele
interpretatie; toneel als voorziening en ab artistiek fenomeen. Deze twee uitgangspunten worden
in de beleidsadviezen elk op verschillende wijze uitgewerkt. Wel wordt gestipuleerd dat het
toneelaanbod exclusief door de centrale overheid moet worden gefinancierd; koppelsubsidies
moeten worden afgeschaft. De uitzonderingen op deze regel illustreren ook hier het gebrek aan
samenhang in het voorgestelde beleid.
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De poging om de koppelsubsidies af te schaffen en de financiering van het toneelaanbod aan de
centrale overheid over te laten, is centralistisch van aard. De invoering van het systeem van
budgetfinanciering kan evenzo worden opgevat, want het maakt de omvang van de subsidie per
gezelschap en het totale subsidiebedrag beheersbaar voor het ministerie.
De afschaffing van de uitkoopsommen en de overname van de financiering Vém de spreiding
door de centrale overheid kan eveneens als een centralistische maatregel worden aangemerkt.
De verlenging van de beoordelingsperiode van één tot drie jaar vergroot eveneens de greep VM
de centrale overheid op de verdeling van de middelen. Deze maatregel heeft immers tot doel
om, wanneer de prestaties van een gezelschap daartoe aanleiding geven, de subsidiëring
daadwerkelijk te kunnen stopzetten.
Een subsidieduur van drie jaar geldt niet voor de organisatorische infrastructuur van de zes
grote toneelinstituten. De zes instituten moeten functioneren als een publieksvoorziening.
De artistieke kernfuncties, waaronder minimaal worden verstaan de artistieke leiding, de spelers
en de dramaturgie moeten zich in artistiek opzicht waarmaken en worden om de drie jaar op
hun artistieke merites beoordeeld. De spanning die in het gehele toneelbestel bestaat tussen
traditie en vernieuwing, komt nu bij de genoemde zes toneelinstituten te liggen. Het onderscheid
tussen de organisatorische functies en de artistieke kernfuncties van deze instituten wordt door
het verschil in subsidiëring geformaliseerd.
Het is mogelijk om op basis van de beleidsadviezen een indeling te maken waarbij een relatie
wordt gelegd tussen de omvang en organisatievorm van de toneelgezelschappen aan de ene, en
de artistieke inhoud en vorm van hun toneelproduktie aan de andere kant. Deze indeling is een
continuüm, met aan het ene uiteinde de grote toneelinstituten gericht op traditie en aan het
andere uiteinde het margetheater dat experimenteert. Deze relatie is door de overheid echter
niet geformaliseerd in subsidievoorwaarden voor de inhoud van het toneelaanbod. De overheid
blijft in deze afstandelijk. Slechts de taakstellingen van de gezelschappen, door henzelf
opgesteld, worden als uitgangspunt gehanteerd.
Wat precies de status is van adviezen van werkgroepen als de commissie-De Boer of zelfs van de
Raad voor de Kunst is onduidelijk. Dat neemt niet weg dat voor het eerst de overheid wordt
geadviseerd om ordening aan te brengen in het gesubsidieerde toneelaanbod, ook naar artistieke
inhoud en vorm. Dit onderdeel VM de voorstellen blijft echter boven het beleid zweven zonder
dat duidelijk wordt of het officieel overheidsbeleid betreft. Het uiteindelijke doel is met behulp
van overheidsbeleid het Nederlandse toneel uit zijn artistieke malaise te halen. De overheid kan
die doelstelling niet laten voor wat ze is, omdat de subsidie zo’n groot deel van de
exploitatiekosten van de toneelgezelschappen uitmaakt. Weliswaar zijn de gezelschappen
particuliere organisaties, maar ze worden voor bijna negentig procent gesubsidieerd.
Tot nu toe zijn de beleidsadviezen niet vertaald in subsidievoorwaarden die betrekking hebben
op de artistieke inhoud. Dat is begrijpelijk, maar werpt ook een aantal wezenlijke vragen op.
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Toneelbeleid op basis van concrete doelstellingen is bijvoorbeeld alleen mogelijk op grond van
bepaEilde verwachtingen - niet alleen wat betreft het beheer, maar ook wat betreft het aanbod voor elke categorie gezelschappen. Ook is de vraag hoe de verschillende categorieën zich tot
elkaar verhouden belangrijk.
De zes toneelgezelschappen die aangewezen zijn als de toekomstige grote toneelinstituten,
leggen nu beslag op veertig procent van het totale rijksbudget voor toneelgezelschappen tegen
de drieënnegentig procent die tot nu toe naar alle vaste instellingen gaat. Tegen de achtergrond
van het streven naar flexibiliteit in het toneelbestel is dat een hele vooruitgang.
Is die veertig procent de bedoeling, of moet het minder worden, of juist meer? Welke
consequenties heeft het bestaan van verschillende categorieën gezelschappen voor de artistieke
beoordeling en de positie van de Raad voor de Kunst? Kan de Raad voor de Kunst zich
bep>erken tot een artistieke beoordeling van de verschillende categorieën, terwijl de artistieke
inhoud zo duidelijk verweven is met omvang en organisatievorm? Wat zijn in dit verband de
consequenties van het feit, dat de omvang van de subsidie in verbad is gebracht met de omvang
én de kwaliteit van de te leveren prestaties? Dit zijn vragen die de fundamenten van het
toneelbestel betreffen, maEU* waarop nog geen antwoorden zijn gegeven.

Q

Budgetflnanciering (niet samengevat)
De roep om doelmatig beheer van de publieke middelen bestaat al langer, maar na de oliecrisis
wordt duidelijk dat het naast doelmatigheid in de allereerste plaats zal gaan om beheersing van
de overheidsuitgaven. De economische crisis doet enerzijds de vraag naar overheidssteun
toenemen, anderzijds verkleint ze de speelruimte van beleidsmakers. Administratieve
aanpassingen, zoals de invoering van de Comptabiliteitswet 1976, blijken onvoldoende. Het roer
moet om. Radicale maatregelen zijn geboden. Dat geldt ook voor de podiumkunsten. De vaste
cl2iinis van de gevestigde kunstinstellingen op de beschikbare subsidiegelden maken de
beleidsvoering marginaal. Nieuwe ontwikkelingen krijgen te weinig kansen. Met het wegvallen
van de economische groei verdwijnt elke manoeuvreerruimte, hoe klein ook.
De veranderingen die met betrekking tot de toneelgezelschappen door de Raad voor de Kunst
en de Commissie Landelijk Toneelbestel zijn voorgesteld, vereisen onder meer een verandering
van de subsidiemethodiek.^ Zolang het exploitatietekort wordt gesubsidieerd, zijn de omvang
van de subsidie per gezelschap en het totale subsidiebedrag voor de gezelschappen moeilijk
beheersbaar: voor de ambtenaren van Financieën een gruwel, voor die van de directie Kunsten
van WVC een handicap voor de beleidsvoering. De subsidieduur van één jaar was te kort voor
WVC en de Raad voor de Kunst om tot besluiten te komen en/of bij onvoldoende prestaties
gezelschappen op te heffen. Voor de gezelschappen was de subsidiemethode een rem op
efficiënte bedrijfsvoering. Reserveren van gelden was niet mogelijk noch kon een adequaat
investeringsbeleid worden gevoerd. Om tot een zekere mate van kostenbeheersing te kunnen
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komen was een gedetailleerde bemoeienis nodig van de subsidiënt met de financiële huishouding
van de gezebchappen. Een relatie tussen de omvang van de subsidie en de te leveren prestaties
ontbrak.
Voorgeschiedenis
Bij de totstandkoming van het eerste kabinet-Lubbers in 1982 werd overeengekomen dat
beheersing van de publieke uitgaven moest worden nagestreefd, onder meer met behulp van
budgettaire normering. De minister van Financiën kreeg het advies (van de studiegroepBegrotingsruimte) om zoveel mogelijk maxima van de uitgaven vast te leggen; in het bijzonder
voor de uitgaven van min of meer onafhankelijke instellingen. In dat kader moet de beleidsbrief
over wetgeving op het terrein van WVC (d.d. 26 september 1983) worden bezien. Hierin wordt
voor verschillende voorzieningen een budgetsysteem aangekondigd. Kostenbeheersing door
middel van budgettering is ook de boodschap van het kabinet aan het parlement in de
Begrotingstoelichting Interdepartementaal Welzijnsbeleid 1984.
WVC heeft inmiddels ervaring opgedaan met budgettering van de ziekenhuizen. In de loop van
1984 wordt dit financieringssysteem voor de gehele intramurale gezondheidszorg ingevoerd.
Bejaardenoorden en andere instellingen die vanuit de Algemene Bijstandswet worden
gefinancierd, worden voortaan direct vanuit de begroting van WVC gefinancierd. Ook de
gezinszorg krijgt een nieuw subsidiesysteem. De subsidiegrondslag van het internaatsvormingswerk wordt verlegd. En dat alles om de financiering van de min of meer onafhankelijke
instellingen op het terrein van Welzijn en Volksgezondheid beheersbaar te maken.
Wat gebeurt er op het terrein van de kunst? Met ingang van seizoen 1983/84 is de Haagse
Comedie begonnen aan een experiment met het systeem van budgetfinanciering. Dit experiment
zal drie jaar duren. Op de afloop ervan is echter niet gewacht. Met ingang van seizoen 1985/86
gaat dit financieringssysteem ook gelden voor de andere door het rijk gesubsidieerde toneelgezelschappen.
Begripsbepaling
Budgetfinanciering is als beleidsinstrument in gebruik genomen voor alle extern gerichte
geldstromen op het terrein van WVC. Het is geen instrument dat speciaal ontworpen is voor de
financiering van kunstinstellingen.
Beheersbaarheid en interne efficiency
Behalve als instrument voor beheersbaarheid van rijksuitgaven kan budgetfinanciering ook
dienen om de interne efficiency van de door het rijk extern gefinancierde instellingen te
bevorderen. Het gaat om externe budgettering, die de overheid de kans biedt van buitenaf de
instellingen te controleren. Budgetfinanciering kan gericht zijn op de tot stand te brengen
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prestaties en/of activiteiten. Men spreekt dan van externe outputbudgettering; het gaat om het
verband tussen de prestaties/activiteiten enerzijds en de kosten anderzijds. De nadruk ligt op de
kostendrager.
Wanneer niet aan de technische of inhoudelijke eisen van externe outputbudgettering kan
worden voldaan, kan externe inputbudgettering worden toegepast. De procesbeheersing is dan
gericht op de capaciteit en de taak. Er wordt een verband gelegd tussen de capaciteit/taak en de
kosten; de nadruk ligt op de kostensoort. Tussen outputbudgettering aan de ene kant en
inputbudgettering aan de andere kant zijn allerlei mengvormen mogelijk, afhankelijk van de aard
van de produktie van de gesubsidieerde instelling.
Het ministerie heeft vooralsnog een voorkeur voor outputbudgettering uitgesproken. De vraag is
echter of, wat de kunstproduktie betreft, deze voorkeur kan worden gehandhaafd. Een van de
kenmerken van kunstproduktie is immers dat een verband tussen kosten en activiteiten of
prestaties zich niet laat normeren. (Zie hoofdstuk 4.) Kostenbeheersing met behulp van externe
outputbudgettering veronderstelt een gelijkwaardig intern beheersingsproces. Het gaat om het
zichtbaar maken van relaties tussen de ingezette middelen, de activiteiten en de daarmee
verkregen resultaten. De meest perfecte vorm van outputbudgettering is die waarbij een
duidelijk omschreven en goed meetbare ‘produktie’ wordt geleverd, waarvan alle
produktie-eenheden dezelfde omvang en kwaliteit hebben. Dan is het mogelijk om een goed
meetbare eenheid als produktiemaatstaf te gebruiken.
Normering

Normering is een centrale activiteit in het beheersingsproces. Is de budgetfinanciering gericht op
de output, dan gaat het om de normering van de prestaties dan wel activiteiten. Het externe
budget van een gesubsidieerde instelling wordt dan bijvoorbeeld vastgesteld aan de hand van het
aantal te produceren eenheden dat de overheid maximaal bereid is te subsidiëren,
vermenigvuldigd met de normprijs. Een andere mogelijkheid is om het aantal te produceren
eenheden te koppelen aan een door de overheid ter beschikking gesteld maximmnbedrag.
Zijn de gesubsidieerde instellingen enig in hun soort, wat op het terrein van de podiumkunst
nogal eens voorkomt, dan kan de normering gebaseerd worden op begrotingen, rekeningen en
verslagen van voorafgaande jttfen. Zo kunnen ‘gemiddelden’ worden vastgesteld. In
onderhandelingen worden omvang en prijs per eenheid of het maximale subsidiebedrag
overeengekomen.
Het blijft echter gevaarlijk om gemiddelden te hanteren als norm bij kunstproduktie. Oók als de
kunstproduktie omwille van ordening en beleid wordt benaderd als een ‘voorziening’.
Toetsing

Het resultaat van het onderhandelingsproces staat of valt met de mogelijkheid om de
beleidsdoelstellingen in kwantitatieve zin te operationaliseren. Immers, voor beleidsinstanties
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zijn de doelstellingen van het te voeren beleid doorslaggevend en niet het verleden van de
gesubsidieerde instellingen of hun zelfgeformuleerde taak- en doelstellingen. (Zie hoofdstuk 5.)
Het beleid vereist externe toetsing, dat wil zeggen toetsing aan algemene beleidsdoelstellingen,
in plaats van een interne toetsing, dat wil zeggen toetsing aan de doelstellingen van de
afzonderlijke

instellingen

zelf. Dit stelt

hoge

eisen

aan de

concretisering van

de

beleidsdoelstellingen. Bovendien moet het ministerie over voldoende informatie beschikken om
willekeur of natte-vingerwerk zoveel mogelijk uit te sluiten. Wil er sprake kunnen zijn van
uniform beleid in een specifieke sector, dan zal de informatie waarop dat beleid steunt
vergehjkbaar, inzichtelijk en controleerbaar moeten zijn. Plannen zullen derhalve op dezelfde
wijze moeten worden aangeleverd als de verantwoording van de daaruit voortvloeiende
resultaten.
Zelfstandigheid
Hoewel budgetfinanciering mede is gericht op beheersing van de kosten, hoeft dat geenszins een
gedetailleerde bemoeienis van de overheid met het interne financiële beheer van de
gesubsidieerde instellingen in te houden. Budgetfinanciering laat ruimte voor het zo optimaal
mogelijk benutten van de beschikbare middelen binnen de instelling. Deze vrijheid maakt
budgetfinanciering tot een geschikte financieringstechniek voor kunstinstellingen. Wel zijn de
vastgestelde normen inzake volume en kosten hierbij randvoorwaarde. Ook kwaliteitseisen
kunnen als randvoorwaarde gelden, zoals we hieronder zullen zien.
Externe budgettering mag niet remmend werken op de verwerving van eigen inkomsten.
Eventuele meeropbrengsten mogen worden gereserveerd. Financiële risico’s moeten namelijk in
hoge

mate

door

de

gesubsidieerde

instellingen

zelf worden

gedragen.

Eventuele

overschrijdingen v£m het toegestane budget kunnen niet meer afgewenteld worden op de
subsidiënt.
Kwaliteit
Bij outputbudgettering gaat het om de relatie tussen kosten en activiteiten. Activiteiten hebben
ook een kwalitatieve kant. Randvoorwaarden bij externe budgettering zijn daarom niet alleen de
normen met betrekking tot volume en prijs, maar ook met betrekking tot de kwaliteit. En, zoals
bekend roept het vaststellen van kwaliteit allerlei meetproblemen op bij gebrek aan concrete en
controleerbare maatstaven. Dat verklaart mede waarom men zich vooral bezighoudt met de
normering van volume en prijs.
Meetproblemen die ontstaan omdat kwaliteit subjectief is, zijn niet uniek voor kunst. Bij kunst
speelt echter mee dat, ondanks het feit dat kwaliteit essentieel is voor kunst, het de overheid niet
is toegestaan over die kwaliteit te oordelen. Dat doet de Raad voor de Kunst. Het gevolg is dat
de overheid gelegitimeerd is om ten aanzien van kunst slechts volume en prijs te normeren.
Kwantiteit en kwaliteit worden van elkaar losgekoppeld. Outputbudgettering lost het vraagstuk

203

P.J.M. Ligthart

van de beoordeling van kwaliteit niet op. Integendeel, de problemen die met dit vraagstuk
samenhangen en waarvan er enkele in het hoofdstuk over produktiviteit zijn geschetst, komen bij
outputbudgettering als het ware samen onder het hoofdje ‘normering vm de kwaliteit als
randvoorwaarde van externe budgettering’. Vervolgens worden ze op het bordje van de Raad
voor de Kunst gedeponeerd. Als een geïsoleerd vraagstuk.
De Raad voor de Kunst staat voor de uitdaging om inhoud te geven aan de
kwaliteitsbeoordeling. Een dergelijke operatie staat of valt met zijn vermogen om de
doelstellingen van het toneelbeleid in toetsbare kwalitatieve termen te operationahseren.
In hoofdstuk 7 wordt nader ingegaan op de advisering van de Raad voor de Kunst.

Vervolg Budgetflnanciering in samengevatte vorm
In seizoen 1983/84 begon de Haagse Comedie een experiment met budgetfinanciering. Omdat
het hier een geïsoleerde aangelegenheid betrof, kon de rijksoverheid het aantal voorstellingen en
de hoogte van het subsidiebedrag niet afleiden uit een tot dan toe gevoerd toneelbeleid. 2iowel
de vaststelling van de omvang van de produktie als van het door het rijk verschafte
subsidiebedrag is daarom gebaseerd op het jongste verleden van de Haagse Comedie zelf. De
belangrijkste vraag was kennelijk hoe de Haagse Comedie op deze nieuwe financieringsmethode
zou reageren.
In de eerste twee seizoenen heeft de Haagse Comedie niet geprobeerd de exploitatieresultaten
te verbeteren door bijvoorbeeld minder produkties te brengen en niet meer dan het met de
subsidiënten overeengekomen aantal voorstellingen te geven. Een mogelijkheid die de Haagse
Comedie werd geboden omdat dat aantal niet gedifferentieerd naar soort was. Men heeft juist
het aantal kleine zaalprodukties en voorstellingen uitgebreid.
Wel heeft men in het tweede seizoen van het exp>eriment minder reisvoorstellingen gebracht.
Niet alleen vanwege de hogere kosten die deze voorstellingen met zich meebrengen, maar ook
vanwege de geringere inkomsten door het lage aantal bezoeken bij deze voorstellingen. Het
verminderen van de reisvoorstellingen is echter niet zozeer afhankelijk van de invoering van het
systeem van budgetfinanciering als wel van een (cultuur)poUtieke beslissing van de minister. Het
effect van de ene maatregel (vermindering van de reisvoorstellingen) doet dat van de andere
(uitbreiding van het aantal kleine zaalprodukties) min of meer teniet.
De daling van het aantal bezoeken - en de daarmee gepaard gaande vermindering van de eigen
inkomsten - is de meest dominante factor voor de exploitatietekorten van de Haagse Comedie.
Uitbreiding van het aantal kleine zaalprodukties en -voorstellingen, minder reisvoorstellingen en
een daling van de eigen inkomsten door een daling vm het aantal bezoeken zijn de belangrijkste
feiten tijdens de eerste twee jaar van het experiment met outputbudgettering bij de Haagse
Comedie. De laatste twee feiten kunnen echter niet als resultaat van budgetfinanciering worden
aangemerkt. Een belangrijk onderdeel van de evaluatie, namelijk de kwaliteitsbeoordeling, moet
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nog plaatsvinden. Het problematische karakter van zo’n noodzakelijke kwaliteitsbeoordeling
doet de vraag rijzen of op het terrein van de podiumkunsten outputbudgettering te verkiezen is
boven inputbudgettering.
Intussen heeft een nieuw gezelschap zich aangekondigd, dat moet voortkomen uit de oude
Haagse Comedie. Voor zover uit de persberichten kan worden opgemaakt, zal dit nieuwe
gezelschap overgaan tot beperking van de variabele en de vaste kosten. Bovendien wU men een
nieuwe benadering van het repertoiretoneel. Een streven dat in strijd is met het advies van de
commissie-De Boer. Zou het ministerie dit nieuwe gezelschap toestaan te experimenteren met
het repertoiretoneel, dan kan daaruit vooralsnog worden afgeleid dat het tevreden is met de
kostenbeheersing en de gezelschappen vrijlaat in hun artistieke keuze. Met andere woorden, de
overheid gaat dan niet over tot een inhoudelijke ordening van het toneelaanbod.
Er blijven twee tegengestelde krachten binnen het toneelbeleid werkzaam: toneel als
kunstprodukt en toneel als voorziening.
De invoering van outputbudgettering kan worden opgevat als een versterking van de tendens om
toneel te benaderen als voorziening. Invoering van dat systeem heeft namelijk alleen zin als de
omvang van de produktie wordt genormeerd. En een dergelijke normering is alleen mogelijk als
de inhoud van het aanbod erbij wordt betrokken. Blijft het ministerie weigeren om het
toneelaanbod inhoudelijk te sturen, dan verliest de invoering van het systeem van
outputbudgettering haar zin. In dat geval zou inputbudgettering, dat wil zeggen normering op
grond van de capaciteit van een gezelschap, meer voor de hand liggen.

De Raad voor de Kunst
De regering mag over de kwaliteit van kunst niet oordelen. Een beginsel van des te meer belang,
naarmate de kunst steeds meer in de overheidssfeer raakt. De Raad voor de Kunst is in het leven
geroepen om de kwaliteit van de kunstproduktie te beoordelen. Met de toegenomen behoefte
aan een beleidsmatige aanp2tk van de overheidsuitgaven voor de kunst is de Raad voor de Kunst
bovendien adviesorgatm voor het kunstbeleid van de rijksoverheid geworden.
De eerste raadsadviezen over de gesubsidieerde toneelgezelschappen stoelen op persoonlijke
oordelen van een aantal bij het toneel betrokkenen. Geheel in overeenstemming met het
subjectieve karakter van een oordeel over kunst zijn de verslagen in het begin van de jaren
zeventig persoonlijk van toon. In vrijwel alle gevallen worden deze verslagen overgenomen. Via
het interne besluitvormingsprotocol wordt het subjectieve oordeel van een adviseur het officiële
advies van de Raad voor de Kunst aan de minister.
In seizoen 1980/81 heeft de Commissie Beoordeling Toneelgezelschappen plaats gemaakt voor
drie ‘preadviesgroepen’. Voor de onderlinge afstemming van de adviezen wordt zorg gedragen
door drie commissieleden, afkomstig uit de preadviesgroepen. De adviezen worden op een
algemener, minder subjectief niveau gebracht. Desondanks blijft de artistieke beoordeling van
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de toneelgezelschappen in de adviezen van de raad beperkt tot subjectieve reacties. Van een
systematische of kimstkritische beoordeling is geen sprake.
De beoordelingscriteria van de afdeling toneel blijken daarenboven aan snelle veranderingen
onderhevig. Aanvankelijk, dat wil zeggen in de eerste helft van de jaren zeventig, proberen de
adviseurs een steviger greep te krijgen op de eigen beoordelingsmaatstaven. Ze ontwikkelen
criteria die aansluiten bij de artistieke inhoud van de toneelvoorstellingen en die gebaseerd zijn
op een onderscheid tussen klassiek repertoire, modern repertoire en ‘divertissement’. Algauw, in
de tweede helft van de jaren zeventig, verschijnen criteria die betrekking hebben op het
maatschappelijk functioneren van toneel. Pas aan het begin van de jaren tachtig worden expliciet
algemene en formele criteria geformuleerd. Deze criteria hebben zowel betrekking op de inhoud
van de toneelvoorstelling als op de organisatie en het beheer van de gezelschappen.
De beoordeling van taakstellingen en beheer speelt een belangrijke rol in de adviezen. Dat is
begrijpelijk omdat het beheer van een gezelschap nauw samenhangt met de inhoud van zijn
produkties. In de adviezen van de raad wordt echter op deze samenhang niet expliciet ingegaan.
Een systematische analyse van de taakstellingen van de gezelschapjjen ontbreekt zelfs. Volgens
de raad vormen de taakstelling en begroting van een gezelschap de beoordelingsnormen. De
raad beperkt zich dus bewust tot een interne toetsing van de gezelschappen. Hij maakt geen
gebruik van algemene normen of beleidsdoelstellingen maar toetst intern aan de hand van de
taakstelling en begroting van elk gezelschap afzonderlijk. Wel wordt eind 1983 een diepergaande
evaluatie van de artistieke doelstellingen Vtm de gezelschappen in onderlinge samenhang in het
vooruitzicht gesteld. Maar tot nu toe is van een resultaat niets vernomen.
Het meest gedetailleerd houdt de Raad voor de Kunst zich bezig met de begrotingen van de
gezelschappen. De raad reageert soms op elke begrotingspost afzonderlijk en doubleert
daarmee het werk van het ministerie. In plaats van adviseurs van de minister worden de leden
van de raad controleurs namens het ministerie. Controleurs bovendien, die de eigen
verantwoordelijkheid van de besturen van de gezelschappen doorkruisen.
Een goede coördinatie met het ministerie is een vereiste voor een advisering, die recht doet aan
de samenhang tussen de kwaliteit van de voorstellingen en het beheer van een gezelschap. Het is
echter zeer de vraag of een dergelijke coördinatie wel mogelijk is met een raad, waarvan de
leden slechts incidenteel en tegen een geringe vergoeding bijeenkomen.
Uit de adviezen van de Raad voor de Kunst blijkt weliswaar een streven om het persoonlijke
oordeel te vervangen door een systematische en algemene evaluatie, maar men is de
deskundigen blijven honoreren als hobbyisten.

Relaties binnen het bestel
De aandacht voor het toneelbestel van zowel het ministerie als de Raad voor de Kunst is sterk
produktiegericht. Een verscheidenheid aan gezelschappen moet zorg dragen voor een landelijk.
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pluriform toneelaanbod. Het toneelbestel moet flexibel en open zijn, het toneelbeleid
samenhangend en geïntegreerd. Een combinatie van eisen, waaraan niet gemakkelijk valt te
voldoen. Te meer omdat daarvoor een sterk centraal gezag nodig is, dat stuwend en sturend
optreedt. De Raad voor de Kunst wil zelfs dat het rijk de doelstellingen van de betrokken
instellingen onderling afstemt en consensus over de waarden achter het beleid bewerkstelligt.
De voorstellen van zowel de Raad voor de Kunst als van de Commissie Landelijk Toneelbestel,
gericht op het doorbreken van de ‘creatieve impasse’ bij de Nederlandse toneelgezelschappen,
blijven in hoofdzaak beperkt tot de relatie tussen de subsidiënten onderling en tussen het
ministerie en de gezelschappen. Buiten beschouwing blijven de relaties tussen de gezelschappen
onderling, tussen het ministerie en de Raad voor dë Kunst en tussen de raad en de
gezelschappen. De relatie tussen het ministerie en de raad is van belang vanwege de samenhang
tussen de inhoud van het toneelaanbod en de orgeuiisatie en het beheer van de
toneelgezelschappen. De relatie tussen raad en gezelschappen is belangrijk voor de
informatievoorziening van de raad. Het zou dus vooral moeten gaan om een herziening van de
positie en de taak van de raad. Hierbij moet zowel naar de gezelschappen als naar het ministerie
duidelijkheid worden geschapen over de oordeelsbevoegdheid ten aanzien van het zakelijk
beheer van de gezelschappen.

Nawoord
De subsidiëring van de toneelgezelschappen door de centrale overheid steunde tot ver in de
jaren zeventig vooral op ideële motieven. En hoewel vrij algemeen de opvatting bestaat dat het
maken van toneel en het toneelbezoek particuliere aangelegenhedën zijn, is de centrale overheid
vanuit haar cultuurpolitieke opdracht na de oorlog ook de toneelgezelschappen gaan
subsidiëren.
De eerste vijfentwintig naoorlogse jaren ging de atmdacht vooral uit naar de mogelijke positieve
effecten van het toneel op de bevolking, damna richtte de centrale overheid zich meer op de
produktie van toneel. In de legitimering van de overheidssteun voor de toneelgezelschappen trad
een verschuiving op, overigens zonder dat de spreiding van het toneel als doelstelling geheel
verdween. In de loop van de jaren zeventig liep ook het streven om de beleidsdoelstellingen te
politiseren vast. Beleidstechnische motieven vervingen politieke, hetgeen onder meer blijkt uit
het gebruik van een terminologie die is ontleend aan de bedrijfseconomie en
managementtechnieken. De overheidsbemoeienis met het toneel wordt als het ware
geprivatiseerd, in de periode waarin de inkomsten van de toneelgezelschappen uit de
particuliere sector zijn teruggelopen tot tien è vijftien procent.
De afhankelijkheid van de overheid heeft niet geleid tot een homogeen toneelbestel. In
tegenstelling tot wat in het algemeen van overheidsinmenging wordt verwacht, is de variëteit in
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het gesubsidieerde circuit sterk toegenomen. Aan het eind van de jaren zestig bestond het
gesubsidieerde toneelbestel nog slechts uit één categorie gezelschappen, het ‘klassieke’
refjertoiregezelschap. In de jaren zeventig was echter sprake van een sterke differentiatie van het
toneelaanbod en een opdeling van de vraag in verschillende deelpublieken, terwijl het aantal
bezoeken een sterke daling vertoonde. Dit hield in dat de overheidssubsidies wel moesten
toenemen.
De collectivisatie van de financiering van het toneelaanbod is nooit de bedoeling geweest en
vond dan ook plaats zonder enige officiële legitimering. De doelstellingen spreiding en
differentiatie van het aanbod konden worden gelegitimeerd met behulp van een ideaal als
volksverheffing, respectievelijk de waarde van het toneel als kunstvorm. Maar voor de
toenemende afhankelijkheid van de Nederlandse toneelgezelschappen van overheidssubsidie is
geen bijpassende legitimering of, zo men wil, politieke rationalisatie voorhanden. Feitelijke
ontwikkelingen als een stij^ng van de exploitatiekosten veroorzaakt door een stijging van de
personeelskosten en een daling van de inkomsten hebben ertoe geleid dat de overheid
geleideUjk aan een steeds groter deel van de exploitatie van toneelgezelschappen ging
subsidiëren. De osmose van de publieke en particuliere sfeer op het terrein van de
toneelproduktie heeft dus feitelijke oorzaken en is niet tot stand gekomen vanuit ideële of
politieke motieven. Integendeel, ze is zelfs gerealiseerd tegen de heersende opvattingen over de
relatie tussen overheid en kunst in. Daarom kan de overheid de toneelproduktie moeilijk
beleidsmatig sturen en is er veel ruimte zowel voor discretionaire aanpassingen als voor
onderhandelingen tussen de autoriteiten en de producenten.
‘Toneel is belangrijk omdat het kunst is’, heeft als uitgangspunt voor de legitimering van het
toneelbeleid geleid tot een te eenzijdige oriëntatie op de produktie van toneel. Men kan zich
afvragen of een meer politiek getinte le^timering nog mogelijk of zelfs gewenst is. Een
verbinding tussen toneel en politiek via een cultuurp>olitiek concept als het algemeen belang is
onwaarschijnlijk geworden; slechts een beperkte en in bepaalde opzichten selecte groep bezoekt
de toneelvoorstellingen.
Van een directe en geformaliseerde relatie tussen een ideologie of een religie en het toneel
inhoudehjk is geen sprake. Vrij algemeen wordt in onze politieke cultuur de regel geaccepteerd
dat de overheid over kunstuitingen geen oordeel velt.
Wat in politiek opzicht niet mag, kan echter in termen van beheer een vereiste zijn. De relatie
I tussen de overheid en het toneel heeft een meer beleidsmatig karakter gekregen. Tevens is de
overheid, onder meer door de schaarste aan middelen, bij het toekennen van subsidies aan
kunstinstellingen gedwongen gebruik te gaan maken van budgetfinanciering. Een
beheerstechniek waarmee een verband wordt gelegd tussen enerzijds de kosten en anderzijds de
prestaties of de capaciteit. Een dergelijke relatie mag dan in de private sector vanzelfsprekend
zijn, in de politiek mag zij ten aanzien van de kunstproduktie niet worden gelegd. De Raad voor
de Kunst moet als extern adviesorgaan de artistieke kwaliteit van de gesubsidieerde
toneelgezelschappen beoordelen. Hij wordt in de praktijk gedwongen daarbij zo goed en zo
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kwaad als dat gaat de organisatie en het beheer van de gezelschappen te betrekken, zonder
daarvoor naar behoren te zijn toegerust. De overheid dient onder meer de besteding van de
algemene middelen te toetsen op doelmatigheid, maar is op het terrein van de kunst officieel
beperkt tot louter administreren. Deze beperking houdt in de praktijk vcm het toneelbeleid
echter geen stand, en de ambtenaren worden uit hoofde van hun beleidsverantwoordelijkheid
gedwongen zich ook in te laten met de inhoud van het toneelaanbod. Daarbij worden ze
overigens gesteund door de Raad voor de Kunst, die in zijn advies over de herziening van het
toneelbestel zelfs nadrukkelijk een relatie legt tussen het overheidsbeleid en de kwaliteit van het
toneelaanbod.
De toepassing van budgetfinanciering bij de toneelgezelschappen is derhalve eerder een
bevestiging van de gang van zaken dan een plotselinge wijziging in overtuiging. Wil de overheid
de budgetfinanciering zinvol kunnen toepassen dan is eerst een zodanige herziening van de
verhouding tussen de overheid en de Raad voor de Kunst nodig, dat aan de samenhang tussen
beheer en artistieke inhoud recht gedaan wordt. Op zijn minst moet een betere coördinatie tot
stand worden gebracht tussen het ministerie en de raad. Meer zit er waarschijnlijk niet in. Want
een verdergaande aanpassing zou betekenen ofwel dat de Raad voor de Kunst ook wordt belast
met de verdeling van de subsidiegelden en de controle op de besteding ervan, ofwel dat de raad
wordt opgesplitst in een aantal afzonderlijke adviescommissies die worden ingepast in de
departementale organisatie.
In het eerste geval zou de positie van de raad vergelijkbaar worden met die van de Britse Arts
Council of, dichter bij huis, met die van ten fonds voor de scheppende kunst in eigen land. In
Nederland heeft men met betrekking tot de podiumkunsten van een zodanige decentredisatie van
bevoegdheden nog niet willen weten. Toch is het heel goed denkbaar dat een dergelijke
structuur zou worden opgezet voor het experimentele toneel; hiervoor telt immers in de eerste
plaats het artistieke resultaat en niet het aerntal toeschouwers. De politieke verantwoordelijkheid
heeft betrekking op het budget in zijn geheel en niet op het resultaat van elk afzonderlijk project
of experiment. Daarop is in de eerste plaats de subsidieverstrekkende instantie aanspreekbaar.
Het andere model is geschikter voor het toneel dat zich meer richt op het publiek. Voor dat
toneel is het toeschouwersaantal wel relevant en, voor zover opgevat als een door de overheid
gefinancierde voorziening, ook een gelijkmatige spreiding over het land. Het ligt voor de hand
dat de p>olitieke verantwoordelijkheid voor een dergelijke voorziening betrekking heeft op de
beschikbaarheid, de omvang en de kwaliteit van een dergelijk toneelaanbod.
Waarom zou de inhoudelijke beoordeling van een dergelijke voorziening buiten de
financierende instantie om moeten plaatsvinden? Zoals gezegd is de bemoeienis van de overheid
met het toneel min of meer geprivatiseerd. De overheid maakt gebruik van analyse- en
beheerstechnieken die afkomstig zijn uit de private sector. Er wordt niet meer gestreefd naar
ethisch beladen en cultuurpolitieke doelstellingen als verheffing van het volk of de bewustmaking
van de een of tmdere categorie achtergestelden, maar naar een goede kwaliteit van de
toneelvoorziening. Uitgaande van het bestaan van administratieve rechtspraak en parlementaire
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controle kern bij toepassing van dit laatste model de Raad voor de Kunst gaan functioneren als
artistieke beroepsinstantie.
Toepassing van budgetfinanciering opent de weg naar een integrale benadering van de beheersen artistiek inhoudelijke aspecten op het niveau van de afzonderlijke gezelschappen. Op macroniveau zal de financierende instantie moeten beschikken over beleidsdoelstellingen, die ook
kwantitatief kunnen worden geoperationaliseerd.
Voor de formulering van dergelijke beleidsdoelstellingen is een visie nodig zowel op de relatie
tussen de verschillende categorieën toneelgezelschappen onderling als op hun relatie met het
publiek. Ontbreekt een dergelijke visie dan krijgt de kwantificering van de beleidsdoelstellingen
op macroniveau een willekeurig karakter en ontbreekt de basis voor de normering van de
produktie per gezelschap. De beleidsvisie zal niet beperkt mogen blijven tot ofwel de produktie,
ofwel de vraag. Het gaat om de verhouding tussen aanbod en vrattg. Een verhouding overigens
die per categorie toneel verschilt. Een heroriëntatie op de vraag hoeft geen herwaardering van
de cultuurpolitieke benadering in te houden. Het gaat niet zozeer om goede bedoelingen alswel
om hoeveelheden, zoals het aantal bezoeken. In die zin blijven politieke afwegingen in het
toneelbestel mogelijk.

** De ontwikkelingen in het toneelbeleid zijn onderzocht door drs. PJ.M. Ligthart, politicoloog,
destijds wetenschappelijk medewerker bij de Boekmsmstichting. De resultaten van dat
onderzoek staan in zijn boek Toneelbeleid in Nederland: subsidiëring en advisering vanaf 1950,
een publikatie van de Boekmanstichting in 1988.
In de reader zijn de inleiding, de samenvattingen van alle hoofdstukken en het nawoord
opgenomen. Het eerste gedeelte van hoofdstuk 6 is in zijn geheel afgedrukt, omdat daarin de
budget-financiering uiteengezet wordt.
Ligthart is nu werkzaam als hoofd Financieel-economisch beleid van de hoofdafdeling
Beeldende Kunst, Bouwkunst en Vormgeving van het ministerie van WVC.
Noten
1. ‘Inleiding’. In: Nederlands theateijaarboek, Amsterdam: Buyten en Schopp>enheyn, 1951. Deze
eerste aflevering van het Theaterjajuboek heeft betrekking op het seizoen 1951/1952.
2. Hans van den Bergh. ‘Toneelgroep Theater 1953-1969’. In: Facetten van 50 jaar Nederlands
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toneel 1920-1970. Amsterdam, Moussault, 1970, p. 177.

X

3. Zie Bijlage 2: ‘Door het rijk gesubsidieerde Nederlandse toneel-, jeugd- en vormingstheatergezelschappen.’ In: Toneelbeleid in Nederland. Amsterdam: Boekmanstichting, 1988,
pp. 127-128.
4. Het Zuidelijk Toneel heet vanaf seizoen 1958/59 Ensemble en vanaf seizoen 1968/69 Globe.
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5. Uit een pamflet van de actiegroep Tomaat van januari 1970. In: Tomaatdocumentatie, een
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documentair verslag van een actie, 9 oktober 1969-28februari 1970; samengesteld door J. Deddes.
Amsterdam, 1979, p. 203.
6. ‘Advies Toneelvoorziening 1983/84:

Raad werkt aan

herziening

toneelbestel’.

In:

Informatiebulletin van de Raad voor de Kunst, jrg. 14,1983, nr. 2, p. 15.
7. De gemiddelde rijkssubsidie per voorstelling was in de seizoenen 1964/65, l%5/66 en 1966/67
in lopende prijzen respiectievelijk f. 1.100,-, f. 2.500,- en f. 6.200,-. In constante prijzen (1980 =
100) waren ze respectievelijk
f. 2.750,-, f. 5.102,- en f. 6.200,-; zie: Accountantsrapport, nr. AD/CZ 82.005, 1982, van het
ministerie van WVC.
8. De paragrafen 6.1. en 6.2. zijn gebaseerd op twee ambtelijke rapporten van het ministerie van
WVC, opgesteld door de Kontaktgroep Budgettering WVC: Budgettering op het terrein van WVC,
december 1983; en Budgetfinanciering bij Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur, maart 1986.
9. Zie: ‘Raad voor de Kunst doet aanzet voor herziening toneelbestel’. In: Informatiebulletin van
de Raad voor de Kunst, jrg. 14,1983, nr. 6, pp. 2-21; en het Rapport van de Commissie Landelijk
Toneelbestel. Rijswijk, 1984.
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Het orkestenbestel belegerd
C. Smithuijsen

De orkesten hebben de bui dl lang zien hangen. De aanvankelijk onschuldige plannen om iets
met het bestel te doen, werden ingrijjjender en gevaarlijker van aard. Vooral in het kamp van de
Federatie van Kunstenaarsverenigingen, het beleidsasiel voor componisten, ensemblespelers,
improviserende musici, jazz- en popmusici werd vanaf het midden van de jt^en zeventig steeds
duidelijker geroepen om een koersverandering in het muziekbeleid ten gunste van de
niet-orkestrale muziek. Deze roep vond in politieke kringen langzamerhand gehoor. De Nota
orkestenbestel uit 1976 van minister Van Doorn luidde een reeks van ministeriële nota’s en
brieven in, ondertekend door respectievelijk de ministers Gardeniers, De Boer en Van der
Louw. Toen minister Brinkman zich in 1982 met het orkestenbestel ging bezighouden, was er dus
al enig politiek voorwerk verricht. Hij hoefde slechts de daad bij het woord te voegen. Dat dat
niet al eerder was gebeurd, zou wel eens te maken kunnen hebben met de politieke leidraad van
het kabinet waarvan Brinkman deel uitmaakte; heroverwegen en zo mogelijk bezuinigen.
Aan het eind van zijn eerste ambtsperiode zegt de minister dat zijn politieke werk aan de
orkesten geen onverdeeld succes is. Blijkbaar was de materie taaier dan verwacht. In het
Algemeen Dagjblad van 7 december 1985 biecht hij op: ‘Als ik iets zou willen overdoen is het die
orkestenop>eratie. (...) Ik heb ooit gezegd dat dat in de politiek mijn eerste Waterloo is geweest.
Ik denk dat het voor een deel mijn onervarenheid, of zeg maar stommiteit is geweest dat onrecht
is gedaan aan veel argumenten. De discussie over de orkesten is naar mijn gevoel niet echt af.’
Aan welke argumenten onrecht wordt gedaan, daarover geeft de minister in het interview
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hoogstens een aanwijzing: ‘Er ontstond een sfeertje waarin de emotie toesloeg: Brinkman wil het
Frysk Orkest opheffen. Brinkman grijpt een paar violisten naar de strot. Maar het ging over hele
andere zaken. We hadden het over de vraag hoeveel orkesten Nederland nodig heeft en of er
geen scheve verhouding lag tussen klassieke muziek, jazz en pop.’ Dat het proces van
hervorming niet naar wens van de minister is verlopen, blijkt uit diens conclusie: ‘Ik heb er spijt
van dat het zo is gelopen.’
Er is nog een tweede sleutelfiguur in de orkestenoperatie die niet geheel tevreden is met de
bereikte resultaten tot dusver: Willem Sutherland. Hij werd begin 1983 door de minister tot
voorzitter van de Landelijke Werkgroep Orkestenbestel benoemd. Het jaarverslag dat de
werkgroep in maart 198S publiceerde is rijk gelardeerd met uitingen van afkeer jegens de
politieke besluitvorming. Men is van mening dat de door de werkgroep gelanceerde plannen
door de |x>litiek worden verminkt. In niet mis te verstane bewoordingen wordt de minister
hiervan in kennis gesteld. Het jaarverslag eindigt met een zin die geen poging doet de
moedeloosheid te verbloemen: ‘Mocht blijken dat de werkgroep (...) niet in staat zal zijn de door
haar beoogde veranderingen mede te helpen bewerkstelligen, zal zij tot de conclusie moeten
komen dat haar leden hun tijd beter kunnen besteden aan nuttiger bezigheden.’
Het bestel

Het Nederlandse orkestenbestel is uit weerbarstig materiaal opgetrokken. Dat is mede het
gevolg van overheidsoptreden. Voorwaarden die in de jaren twintig zijn verbonden aan
steunverlening hebben in aanvang emanciperend, later remmend gewerkt op de ontwikkeling
van het Nederlands muziekbestel.
Boekman brengt in zijn dissertatie Overheid en kunst in Nederland (1939) de eerste schreden van
het overheidsbeleid ten overstaan van de muziek in kaart. Naar aanleiding van een
subsidieverzoek van het Concertgebouw voor zijn orkest ontspon zich in het jaar 1907 in de
Tweede Kamer een debat over de positie van de toonkunst in Nederland. Een aantal
kamerleden vergeleek de sectoren muziek en beeldende kunst op de intensiteit van de
overheidsbemoeienis en signaleerde een onterechte achterstand bij de muzieksector. Met
behulp van subsidiegeld zou die achterstand kunnen worden ingelopen. Tegenstanders van deze
gedachte wezen erop, dat de toonkunst ‘reeds een te ruime plaats toegekend had gekregen in de
algemene volksbeschaving’. Bovendien was volgens hen geen sprake van een bijdrage uit de
muziek ‘tot den roem van Nederland, zoals de oude schilderkunst deed: zij stimuleerde geen
bezoek van vreemdelingen en had dus ook geen economische betekenis’. Ook in die jaren had
men blijkbaar al oog voor de economische effecten van kunst. Vanuit ambtelijke kringen was er
evenmin enthousiasme voor subsidiëring van orkesten. Victor de Stuers voorspelde: ‘Als één
orkest subsidie krijgt komt de rest ook.’ Boekman verklaart deze afwerende houding van De
Stuers uit diens gebrek aan begrip voor muziek.
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De subsidiëring
Elf jaar later reserveerde minister Gort van der Linden twintigduizend gulden op de kunstbegroting voor orkesten, teneinde de achterstand in te lopen. In hetzelfde jaar (1918) werd ‘een
commissie van advies inzake bevordering der toonkunst’ geïnstalleerd. Hiermee ontkiemde de
overheidsbemoeienis met de orkesten. Tegelijk met steun voor het Concertgebouworkest werd
de orkesten in Den Haag, Utrecht en Arnhem uit oogpimt van een spreidingsbeleid de helpende
hand toegestoken. Tegen het eind van het interbellum was een tientad orkesten onder de
staatszorg gerangschikt. Na de oorlog kwam daar nog een aantal bij.
Dat er in relatief korte tijd zoveel orkesten binnen de subsidiestroom kwamen te liggen, heeft te
maken met de in 1918 ontwikkelde subsidiecriteria. Naast inhoudelijke bepalingen (het geven
van volksconcerten en het verklanken van nationale composities) waren er twee andere, die
minister Brinkman in 1982 de nodige hoofdbrekens zouden bezorgen: subsidie van gemeenteen/of provinciezijde, en ‘redelijk normale’ arbeidsvoorwaarden voor de orkestleden. De eerste
voorwaarde heeft geleid tot de moeilijk ontwarbare praktijk van koppelsubsidiëring, de tweede
tot bijna onaantastbare full-time aanstellingen bij de orkesten. Het principe van de
kunstspreiding kan men eveneens tot de subsidievoorwaarden rekenen. Hoe rechtvaardig dit
uitgangspunt ook is, het heeft niet geleid tot diversiteit in het muziekaanbod, maar tot wat wel
gekenschetst wordt als ‘meer van hetzelfde’. Bij elkaar opgeteld resulteerde dit in een weinig
flexibele muziekpraktijk met de ‘scheve verhoudingen’ waarvan minister Brinkman hierboven
melding maakt.
Spreidingstaak, koppelsubsidies en relatief gunstige arbeidsvoorwaarden hebben reeds vóór de
oorlog, maar nog veel meer né de oorlog, geleid tot een expansieve kostenontwikkeling van het
gesubsidieerde orkestenbestel. In 1917 ging er nog geen cent naar de orkesten, in 1939
f. 132.000,-, zijnde meer dem negentig procent van de rijksbegroting voor muziek (exclusief het
muziekonderwijs). In 1946 is het aandeel voor de orkesten vierennegentig procent, 1966
eenentachtig procent en in 1986 73,5 procent. In 1986 gaat toch nog zo’n driekwart van het
muziekbudget naar de orkesten.
Beweging en tegenbeweging

Naast het argument van de onevenwichtige subsidieverhoudingen leeft er een artistiek motief
voor beleidswijziging. In Boekmans tijd fungeerden de orkesten min of ^eer als brandpunt van
het muziekbestel, misschien ook uit gebrek aan concurrentie. Na de oorlog wordt de aandacht
voor de orkesten l2mgzaam maar zeker afgeleid door andere muziekvormen. In artistiek en
beleidsmatig opzicht verliezen de orkesten hun monopoliepositie. In de loop van de jaren zestig
krijgen de orkestdirecties het verwijt toegeslingerd dat er geen beweging meer in het bestel zit.
Vanuit de in hoofdzaak door componisten gevoerde Notenkrakersactie groeit rond 1970 de
Beweging voor de vernieuwing van de Muziekpraktijk (BEVEM). De BEVEM voorziet de
aanvankelijk nogal chaotisch overkomende plannen van een coherente visie. Op de Beweging
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volgde echter een voorspelbare tegenbeweging: vanuit de orkesten die beducht waren voor
averij, uit te drukken in een teruglopend aantal gegarandeerde arbeidsplaatsen. De
subsidievoorwaarden die de rijksoverheid vanaf 1920 hanteerde leidden tot een establishment
van werknemers in de orkesten en een groep van buitenstaanders die voor de realisatie van hun
artistieke dadendrang op de inzet van die binnen orkesten opererende musici aangewezen
waren. Voor de buitenstaanders waren er dus twee motieven om de stormram in stelling te
brengen: een sociaal-economisch motief - een beter evenwicht tussen de inkomensp>ositie van
orkestmusici en componisten/kamermusici en andere randgroepen - en een artistiek motief:
geen monopolisering van de muziekpraktijk door orkestrale muziek.
Bij het aantreden van Brinkman waren gevestigden en buitenstaanders in de muziekwereld al
handgemeen gera2tkt. De meeste turbulentie was ontstaan naar aanleiding van de publikatie van
Symfonie-orkesten in Nederland, bezetenheid in dienstverband, geschreven door een medewerker
van de Federatie van Kunstenaarsverenigingen, Sytze Smit, en een onderzoeker. Hans Onno van
den Berg. Uit deze publikatie kwam naar voren dat alle orkesten in het Izmd ongeveer dezelfde
muziek ten gehore brachten, te weten het ‘ijzeren repertoire’, ofwel de succesnummers van de
negentiende-eeuwse symfonische muziekliteratuur, en dat het eeuwigdurend dienstverband van
orkestmusici elke poging om de beroepspraktijk afwisselender te maken in de kiem smoorde.
Het bestel moest derhalve flink worden aangepakt, waarbij weliswaar geen koppen zouden
rollen, maar het verband waarin zij functioneerden ingrijpend gewijzigd diende te worden. Bij de
presentatie deelde de Kunstenbond FNV pamfletten uit waarin gewaeu'schuwd werd voor
afbraak van werkgelegenheid. Maar ook de categorie ‘buitenstaanders’ vond dat de opstellers
van Bezetenheid in dienstverband te ver waren .doorgeschoten. Het middel was erger dan de
kwaal. Er volgde een serie hevige discussies die niets méér opleverden dan de openbaarmaking
van meningsverschillen.
De reorganisatie

Op 15 januari kwamen de orkesten eerst goed in politiek vaarwater toen minister Brinkman zijn
voornemens met betrekking tot het muziekbeleid bekendmaakte. De subsidie aan het Frysk
Orkest, het Noordhollands Philharmonisch Orkest, Utrechts Symfonie Orkest en het Limburgs
Symphonie Orkest alsmede het GewesteUjk Orkest Zuid-Holland zou worden stopgezet ten
gunste van subsidiëring van onderbedeelde muzieksectoren. Onmiddellijk kwam de Tweede
Kamer in het geweer: het Frysk Orkest, het Utrechts Symfonie Orkest en het Limburgs
Symphonie Orkest moesten blijven, zij het in afgeslankte vorm. Maar niet alleen de Tweede
Kamer zette het tegenoffensief in. Hoezeer artistieke zaken verweven kunnen zijn met politieke
machtsverhoudingen, licht Brinkman zelf toe in Vrij Nederland van 29 maart 1986. Uitweidend
over zijn ‘politieke nederlagen’ memoreert hij de orkestenoperatie. ‘Dat ging ook om
herverdeling van macht. Ik wilde geld bij de symfonieorkesten weghalen om meer te kunnen
doen aan kamermuziek en popmuziek. Nou, daar kwam een enorme lobby tegen op gang.
Inclusief commissarissen van de Koningin en burgemeesters die op de eerste rij zaten.’ Nog geen
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week na de opheffmgsproclamatie volgde een nieuw ministerieel standpunt: het Frysk Orkest en
het Limburgs Symphonie Orkest mochten blijven, maar dan ten koste van het nieuw te delven
geld voor kamermuziek, popmuziek en jazz. Hierop liet de al enige tijd actieve werkgroep
Jtizz/geïmproviseerde muziek weten dat zij haar bezigheden opschortte totdat er duidelijkheid
zou zijn over de geldstromen. Ook de Stichting Popmuziek Nederland liet van zich horen: als de
orkestenreorganisatie niet ver genoeg ging, zou er voor de pop te weinig vrijkomen.
De bedreigde orkesten waren uiteraard het minst gecharmeerd van het opheffingsvoorstel. De
Kamer kwam hen een eind tegemoet (niet helemaal: het Gewestelijk Orkest Zuid-Holland legde
definitief het loodje). Per motie werd de minister verzocht een werkgroep te formeren ter
voorbereiding van voorstellen voor samenwerking tussen de afgeslankte orkesten (motieBeinema c.s.). Zo ontstond de Landelijke Werkgroep Orkestenbestel (LWO), bestaande uit een
elftal bestuurders en musici dat op persoonlijke titel werd benoemd. Voorzitter werd Willem
Sutherland, secretaris van de Rijkscommissie voor de bouw van Schouwburgen en Concertzalen.
De werkgroep rapporteerde met grote voortvarendheid. Op 2 juni 1983 stelde aj voor het aantal
gesubsidieerde salarissen van orkestmusici terug te brengen van 1091 tot 961. Door 130 volledige
arbeidsplaatsen te laten vervallen zou de niet-symfonische muziek enige armslag kunnen krijgen.
In haar benadering van het orkestenvraagstuk liet de werkgroep de opheffingsvariant varen en
koos zij bewust voor de afslankingsvariant. De 130 vervallende salarisplaatsen werden over bijna
alle orkesten omgeslagen. De regionale orkesten konden met minimaal achtenveertig
salarisplaatsen (desgewenst te bezetten door een hoger aanttd part-timers) verder. Voorts zou
een opera-orkest met symfonische en kamermuziektaken moeten groeien uit het Utrechts
Symfonie Orkest, het Amsterdams Philharmonisch Orkest en het Nederlands Kamerorkest. De
drie grootste orkesten, het Concertgebouworkest, het Rotterdams Philharmonisch Orkest en het
Residentie-Orkest werden ongemoeid gelaten.
Van de zo verdiende ruim twaalf miljoen gulden mocht het rijk van de Ltmdelijke Werkgroep
Orkestenbestel een kleine drie gebruiken voor bezuinigingen. Negen a tien miljoen bleef over
voor een nieuw beleid. Voor de orkesten werd voorts een systeem van normbetrekkingen
aanbevolen. Orkestleden zouden niet meer automatisch een full-time betrekking hebben, maar
betaald worden naar het aantal geleverde diensten (repetities, concerten). Dat zou nog eens een
besptuing van tien procent opleveren. Het plan van de commissie-Sutherland voorzag voorts in
een nieuw subsidiesysteem waarbij het rijk in het orkestenbestel de totale produktiekosten voor
zijn rekening zou nemen, de provincies de spreidingskosten en de gemeenten (met uitzondering
van de drie grootste steden) de accommodatiekosten. Tenslotte vond de werkgroep dat ook de
orkesten onder het regime vem budgetfinanciering - een gefixeerd subsidiebedrag - moesten gaan
vallen. De relatie met de omroep en het muziekvakonderwijs liet de werkgroep nog
onuitgewerkt. De balletbegeleiding werd nader uitgeplozen door andere werkgroepen, eerst
onder leiding van H. van Royen, later onder leiding van P. Heuwekemeijer.
De fusie van het Utrechts Symfonie Orkest, het Amsterdams Philharmonisch Orkest en het
Nederlands Kamerorkest kreeg onder auspiciën van een werkgroep voorgezeten door H.
Lammers gestalte. Aanvankelijk werd Edo de Waart belast met de directie van dit nieuwe
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ensemble. Hij zag daar later van £if met ïds belangrijkste argument dat hij er weinig voor voelde
binnen de gegeven randvoorwaarden (geen proefspel, dus geen artistieke selectie) de oude drie
orkesten met 170 musici tot een nieuw ensemble van 140 musici om te vormen.
In juni 1983 maakte Brinkman de voorstellen van de Landelijke Werkgroep Orkestenbestel tot
de zijne.
Echter, van de uit het bestel losgewrikte twaalf miljoen gulden zou 5,2 miljoen naar Financiën
moeten om de bezuinigingshonger te stillen. Minister Ruding liet Brinkman bovendien weten dat
eventuele wachtgelden uit eigen zak moesten worden betaald. De Kamer pareerde deze dreiging
met een motie, die drie miljoen voor nieuw muziekbeleid te voorschijn toverde. Op 22 september
1983 aanvaardde de Tweede Kamer de voorstellen van de werkgroep. De werkgroep werd
conform haar eigen aanbeveling omgezet in een commissie ter begeleiding van het proces van
reparatie en omvorming.
Cultuur, Financiën, Binnenlandse Zaken

Ook al was de dreiging van opheffing van de baan en het gemor over de achtenveertig
orkestplaatsen enigszins verstomd, toch ontmoette de Landelijke Werkgroep Orkestenbestel
veel weerstand op twee essentiële punten; het nieuwe subsidiesysteem en de normbetrekkingen.
Een brief van de werkgroep aan de minister, gedateerd 4 mei 1984, kwam met een precisering
van de normbetrekkingen. De werkgroep deed het voorstel het aantal diensten van orkestleden
te fixeren op maximaal 308 per jaar, met een mogelijkheid daarvan in beperkte mate af te wijken.
Dat zou de boven reeds vermelde besparing van tien procent opleveren. Later kwam die
besparing overigens lager uit onder invloed van de arbeidstijdverkorting. De bewuste brief kwam
via onnaspeurbare weg voortijdig in handen van de belanghebbenden. Uit het jaarverslag van de
werkgroep: ‘Dit schrijven veroorzaakte een enorm lawaai. Orkestdirecties en vakbonden riepen
om het hardst dat de werkgroep zich bemoeide met onderwerpen die in het werkgeverswerknemersoverleg thuishoorden. De vertegenwoordiger van de Kunstenbond FNV zag zich
genoodzaakt de werkgroep te verlaten, zeer tot de spijt van haar leden.’
Ook op kringen van het overheidsbestuur hadden de voorstellen van de werkgroep geen
pacificerende werking. Het door haar gelanceerde nieuwe subsidiesysteem, dat een hoge mate
van bestuurlijke en dus financiële centralisatie in zich droeg dreef een groot aantal
burgemeesters in opstand bijeen. Hoewel de centralisatie niet uit de lucht kwam vallen,
betekende zij toch wel een spectaculaire wending in het beleid. In het kunstbeleid ontstond sinds
het verschijnen in 1976 van de Nota kunst en kunstbeleid van minister Van Doorn een grote
voorliefde voor decentralisatie. Dit uit het georganiseerde welzijn stammende bestuurlijke
beginsel kreeg in het kunstbeleid steeds meer voet aan wal, getuige de reeds zeer ver gevorderde
staat van ontwerp-wetgeving.
Uiteindelijk werd de decentralisatie echter toch verlaten, mede ten gevolge van aanhoudend
protest vanuit de kunstwereld. De voorzitter van de Landelijke Werkgroep Orkestenbestel, W.
Sutherland, was een van de protesterende stemmen. Decentralisatie typeerde hij binnen de
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Nederlandse geografische verhoudingen als ‘het onderverdelen van de vingerhoed’. Het was dan
ook niet verwonderlijk dat hij het plan opperde om zesenvijftig miljoen gulden te onttrekken aan
provincie- en gemeentefonds binnen het kader van de orkestenoperatie. Het rijk diende in staat
gesteld te worden het evenwicht in het muziekbestel te handhaven en op de kwaliteit vtm het
aanbod toe te zien. Overigens trof de voorzitter van de werkgroep zijn collega van de Commissie
Landelijk Toneelbestel, de voormalige minister van CRM De Boer, aan zijn zij: ook hij was
geporteerd voor een grotere rijkstaak. Significanter nog dan de inhoudelijke opstelling van
Sutherland is de politieke opstelling van Brinkman. Binnen korte tijd verruilde hij het
beleidsmaxime van decentralisatie voor dat van een uitdijende rijksverantwoordelijkheid. Op 11
juli 1984 besloot het kabinet op voorspraak van Brinkman om de zesenvijftig miljoen over te
hevelen van provincies en gemeenten naar de rijksoverheid. Buiten schot bleven de drie grootste
steden, waarmee men voornemens was aparte bestuursovereenkomsten te sluiten.
Mocht er een principe-akkoord liggen ten aanzien van de overhevelingsoperatie, over de
uitwerking van het akkoord was binnen het kabinet geen eenstemmigheid. Bedoelde uitwerking
kwam geheel voor rekening van de staatssecretarissen van Financiën (Koning) en Binnenlandse
Zaken (Van Amelsvoort), de fondsbeheerders. De berekeningsmethoden van de staatssecretarissen leverden andere sommen op dan de werkgroep en minister Brinkman voor ogen
stonden. Dit leidde in de tweede helft van 1984 tot behoorlijke aanvaringen, illustratief voor de
soms scherpe demarcatielijnen tussen adviezen van buiten de politieke arena staande
deskundigen en politici die zich bij de uitvoering van hun taak primair laten leiden door
spelregels en gedragscodes van het openbaar bestuur. Inzet van het debat werd het voorstel van
de staatssecretarissen om voor de centralisatie gelden aan het gemeente- en provinciefonds te
onttrekken in de verhouding: provincies 23,6 miljoen en gemeenten 32,4 miljoen. Afgezien van
de hoogte van de geldbedragen was voor de werkgroep de gehanteerde verdeelsleutel
onatmvaardbaar. De werkgroep, die al bevreesd was voor beduimeling van het oorspronkelijk
door haar uitgewerkte concept in de praktijk, meldt

over de voltrekking van de

vereveningsoperatie in haar jaarverslag: ‘De werkgroep acht de gehele gang van zaken stuitend.
De conclusie die zij uit deze gebeurtenissen heeft getrokken is, dat niet iedereen (bedoeld wordt
de staatssecretarissen Van Amelsvoort en Koning, C.S.) de overtuiging huldigt dat de vorm
wordt bepaald door de inhoud.’ De werkgroep wilde in het voorjaar van 1985 nog wel een poging
wagen de schade te herstellen, maar uit de toon van het jaarverslag valt af te leiden dat het
animo daarvoor sterk tanende was.
Al met al heeft de werkgroep veel van haar ideeën in de politieke machinerie bekneld zien
raken. Het was al moeilijk ‘het veld’ op één lijn te krijgen. Maar daarnaast heeft de politiek aan
haar ideeën een draai gegeven die van tevoren niet te voorspellen was. Als in maart 1986 aan
Sutherland de vraag wordt voorgelegd wat hij vindt van de realisatie van de oorspronkelijke
voornemens, komt hij niet verder dan de constatering dat hij niet ontevreden, maar ook niet
tevreden is. En het eind van de orkestenoperatie is nog lang niet in zicht. Pas aan het begin van
de jaren negentig komt het tot afronden. In 1986 is zeven van 9,9 miljoen gulden getransporteerd
van de orkesten naar het nieuwe beleid. Volgend jaar wordt een jaar van stilstemd en in 1988
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vindt een tussentijdse evaluatie plaats. De laatste drie miljoen wordt in de tweede fase
overgedragen. Duidelijk is dat het geld steeds moeilijker en in steeds kleinere hoeveelheden
vrijkomt naarmate de orkestenoperatie voortschrijdt.
Muziektheater, opera- en balletbegeleiding

Naast Sutherl^md doen andere adviseurs bun intrede. Zij staan de minister op deelgebieden bij.
Voor het begeleidingsorkest ten behoeve van De Nederlandse Operaistichting is dat H.
Lammers. Voorts houden H. van Royen en P. Heuwekemeijer zich bezig met balletbegeleiding
en A. Batenburg met de kostenontwikkeling rond De Nederlandse Operastichting en Het
Nationale Ballet. De beleidsontwikkeling op het gebied van opera en ballet heeft mede in het
perspectief van het orkestenbestel aan snelheid gewonnen. Beide sectoren menen recht te
hebben op extra steun. Dat recht fundeert met name Het Nationale Ballet op de artistieke
ontwikkelingen en de toegenomen publieksbelangstelling. De opera is volgens de nieuwe
intendant Jan van Vlijmen niet in staat om een ons land en het Muziektheater waardig aanbod te
verzorgen als niet extra geld wordt vrijgemaakt. Hij verbindt er zelfs zijn lot als intendant aan.
Het oprukken van ballet en opera en het terugwijken van de orkesten - alle grootschalige
kunstbedrijven - lijken verband met elkaar te houden. Er is wellicht sprake van een verschuiving
in het podiumbestel tengevolge van artistieke en beleidsmatige ontwikkelingen en veranderingen
in het gedragspatroon van het publiek. De kostenontwikkelingen bij opera en ballet kunnen ook
niet enkelvoudig worden teruggevoerd op de verhuizing van De Nederlandse Operastichting en
Het Nationale Ballet naar het Muziektheater. Toch zijn de financiële calculaties van beide
instellingen voor de komende jaren spectaculair te noemen. De nieuwe opera-intendant liet de
minister weten voor zijn plannen 16,4 miljoen gulden méér nodig te hebben dan de hem nu ter
beschikking staande vijfentwintig miljoen. Door deze vrijmoedigheid aangestoken diende Het
Nationale Ballet een rekening in van 5,8 miljoen, toe te voegen aan de voor deze instelling reeds
gereserveerde kleine tien miljoen. Honorering door de minister zou het volgende schizoïde
beeld opleveren: aan de ene kant wordt twaalf miljoen gulden bezuinigd op de orkesten - zij het
dat daarvan tien miljoen in de muzieksector wordt herbesteed -, aan de andere kant zouden
opera en ballet bedacht worden met een douceur van tweeëntwintig miljoen gulden. Brinkman
moet deze paradox ook hebben gevoeld toen hij besloot gebruik te maken van de bestuurlijke
ervaring en financiële expertise van de oud-bankdirecteur A. Batenbiug. Na doorlichting van de
begrotingen van De Nederlandse Operastichting en Het Nationale Ballet kwam deze uit op
geringere verhogingen: tien miljoen voor de opera en een kleine vijf miljoen voor het ballet,
samen 14,5 miljoen ‘nieuw geld’. Daarbij verstrekte Batenburg nog de volgende aanbevelingen:
laten Het Nationale Ballet en De Nederlandse Operastichting zich concentreren op het
Muziektheater; stel budgetEnanciering in voor een langere periode tot 1991 en voer een
tussentijdse evaluatie uit rond 1988; haal de waarnemers van de overheid weg bij de
directievergaderingen van de partners in het Muziektheater, dit om de artistieke en bestuurlijke
vrijheid van de instellingen te vergroten. Over de door Van Vlijmen gelanceerde reisopera was
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Van Batenburg aarzelend. Voorts moest het publiciteitsbeleid vanuit het Muziektheater
goedkoper worden en zou gepoogd worden meer inkomsten te verwerven door hechtere banden
met de omroep en een ‘gevarieerd scenario voor prijsbeleid’. Overigens mocht men van dat
laatste niet te hooggespannen verwachtingen hebben. Tenslotte achtte men verdere integratie
tussen Het Nationale Bcdlet, De Nederlandse Operastichting en het Muziektheater in
bestuurlijke zin gewenst, alsook vereenvoudiging van de subsidiestructuur: liever één
subsidiegever.
De claim van Batenburg Ugt naast het dossier AROB-zaken (afkomstig van zowat alle orkesten)
bij de ingekomen stukken op het ministerie. Het met de claim gemoeide geldbedrag - 14,5
miljoen - heeft betrekking op groot-Amsterdam, aangezien De Nederlandse Operastichting en
Het Nationeile Ballet de reislust zal vergaan vanaf het moment dat het Muziektheater zijn
poorten opent. Buiten dit verzorgingsgebied begint het te rommelen: er bevinden zich nog meer
ingekomen stukken op de schrijftafel van de minister. Een advies van de Raad voor de Kunst die
waarschuwt voor een al te sedentair leven van de in het Muziektheater neergestreken
gezelschappen. De ook door Batenburg bepleite standvastigheid bracht operagezelschap Forum
ertoe aan te bieden met behulp van een nieuwe dej)endance naast het noordoosten ook zuidelijk
Nederland te voorzien van operavoorstellingen. Kosten daarvan: 4,8 miljoen gulden, ongeveer
evenveel als het reisgezelschap van Van Vlijmen. Nog een ingekomen stuk. Het Nederlands
Dans Theater wil, als het straks in het nieuwe gebouw aan het Haagse Spui trekt, goede
balletbegeleiding door Het Residentie-Orkest en Het Nederlands BaUetorkest. Uiteraard gaat
dat wat kosten. Ook al is het decentralisatiebeleid met de vuilnisman meegegeven, er is wel
degelijk nog een spreidingsbeleid, door Brinkman zelf het pregnantst onder woorden gebracht in
een brief aan de Tweede Kamer over de vestigingsplaats voor het Architectuur Instituut. Dat
werd om cultuurpolitieke redenen aan Rotterdam gegund. Die cultuurpolitiek bestond in het
spreiden van culturele voorzieningen door het hele land. Het was niet verstandig nieuwe
instellingen in Amsterdam te huisvesten omdat anders alles op een kluitje zou komen te zitten.
Na de opening van het Muziektheater zal het ministerie veel ingekomen stukken met als
onderwerp reisgezelschappen, dependances en steunpunten te verwerken krijgen.

Balans
Het gemopper was de afgelopien vier jaar niet van de lucht. De minister klaagt over mislukkingen
in de politiek, Haitink uit zijn misnoegen over zijn vertrek bij het Concertgebouworkest, De
Waart lucht zijn hart over de manier waarop er van drie orkesten één moet worden gemaakt,
commissarissen van de Koningin zeuren over de aantasting van hun orkesten, burgemeesters
mopperen over de vereveningsoperatie, vakbonden razen over normbetrekkingen, de Landelijke
Werkgroep Orkestenbestel monkelt over het beduimelen van haar voorstellen en de rest van
Nederland jengelt over het bevoordelen van de randstad. Tenslotte zou de opsteller van deze
kroniek nog zuur kunnen opmerken dat de voornemens met betrekking tot de omroep en het
muziekvakonderwijs nog steeds in de la liggen.
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Toch hebben de jammerklachten niet kunnen verhinderen dat er het een en ander is gebeurd. In
laatste instantie is dat toe te schrijven aan het politieke optreden van Brinkman, CDA-minister
v£m Cultuur, uiteraard in samenspel met het parlement en zijn adviseurs. Het belangrijkste
wajjenfeit betreft de reorganisatie van het orkestenbestel. Waar decennialang de kunstwereld
zelf niet bij machte is geweest door regulerende voorstellen ruimte te geven aan
non-symfonische muziek is dat uiteindelijk door ‘de pwlitiek’ afgedwongen. Uitgaande van de
gestolde verhoudingen in het kunstbestel was dit een noodzakelijk kwaad; daar waar het bestel
zó afhankelijk is van de overheid, is politieke interventie bij het uitblijven van zelf gegenereerde
innovatie onvermijdelijk en gerechtvaardigd.
Het centraliseren van de verantwoordelijkheid voor de orkesten is een even belangrijk politiek
feit. Tijdens deze regeerperiode is gedaan wat lange tijd vruchteloos is besproken: de taken vem
de overheden zijn - wat het muziekbestel betreft - beter op elkaar afgestemd. Helaas zijn bij dat
proces onnodig veel spaanders gevallen, hetgeen toch een graadmeter is voor de werkelijke
politieke invloed van de(ze) minister voor Cultuur binnen de regering.
De minister heeft zich bij de orkestenoperatie laten bijstaan door ‘losse’ adviseurs. Daarmee is
iets gezegd over de positie van de Raad voor de Kunst. Het gewicht van de adviezen van de raad
- die in 1982 over het orkestenbestel had geadviseerd - blijkt onder Brinkman nogal variabel te
zijn geweest. Aangezien de adviezen van de Raad voor de Kunst en de Landelijke Werkgroep
Orkestenbestel volgens de raad inhoudelijk niet écht van elkaar verschilden, zou het aanbeveling
verdienen de minister nog eens te vragen naar het belang dat hij aan zijn advieslichaam toekent.
Het geld biedt eindeloos gespreksstof. Was het die hele ingrijpende operatie wa2u'd om een
bedrag van pakweg een kleine drie miljoen gulden te bezuinigen? Was bezuiniging voor
Brinkman een concrete aanleiding om de orkesten nu eens aan te pakken? Of waren het toch in
meerderheid artistieke motieven? En hoe verhoudt de door Batenburg reëel geachte vijftien
miljoen extra voor opera en ballet zich met de negen miljoen ten bate van non-symfonische
muziek waarvoor alles en iedereen over elkaar heen heeft moeten tuimelen?
Er is een financieel saldo. Belangrijker is het artistiek saldo. De minister ving zijn ambtstermijn
aan met de opheffingsvariant. Een aamtal orkesten zou verdwijnen omdat ze uiteindelijk toch
alleen maar meer van hetzelfde leverden. Een kleiner, maar goed geoutilleerd orkestenbestel
zou overblijven. De orkaem van protesten heeft deze variant onder tafel gekregen. Ervoor in de
plaats kwam de fuserings/afslankings/samenwerkings-variant, waarover niemand voor honderd
procent tevreden is. Ook niemand voor honderd procent ontevreden. In NRC Handelsblad van 7
maart 1986 verklaart Hartmut Haenchen, de nieuwe chef-dirigent van het Nederlands
Philharmonisch Orkest, dat dit orkest de fusie nog psychologisch moet verwerken. Kwaliteit
ontwikkelt zich alleen op langere termijn. Voor een toporkest is een ontwikkelingsfase van
minstens vijfentwintig jaar nodig. In Vrij Nederland komt het woord ‘nederlaag" bij minister
Brinkman over de lippen in relatie tot de orkestenreorganisatie. Het lijdt geen twijfel dat het
hier om artistieke zaken gaat. Politiek handelt in oplossingen, in het overbruggen van
tegenstellingen. Dat is voor de kunst niet altijd gunstig. Door de politieke constellatie is
Brinkman misschien toch te veel de zachte heelmeester geweest. Dat is voor een deel een
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taxatie. Tijdens de volgende kabinetsperiode zal niet alleen blijken wie de AROB-zaken heeft
gewonnen, maar ook of de belangrijkste van alle klachten, de artistieke klacht, een reële grond
heeft.
Naschrift november 1988

Bij de verschijning van bovenstaand artikel was het nog allerminst zeker of minister Brinkman
een tweede ambtstermijn zou aangaan. Toen hij na de verkiezingen inderdaad op zijn post
terugkeerde als lid van het kabinet-Lubbers II kon de reeds grotendeels geplaveide weg van
heroverweging en reorganisatie verder worden vervolgd. Door ervEtfing wijs geworden besloot
de minister de zaken nog planmatiger aan te pakken. Achtereenvolgens zagen de Notitie
cultuurbeleid en het Kunstenplan het licht. Het Kunstenplan presenteert een overzicht van alle
binnen de kunstbegroting voor subsidie opgevoerde activiteiten en instellingen. Op basis daarvan
kan de Tweede Kamer prioriteiten stellen en vervolgens politieke afwegingen meiken. Bij de
parlementaire behandeling van het Kunstenplan bleek onder de kamerleden toch weer een
voorkeur te bestaan voor het debat over bijzaken tengevolge waarvan de politieke daadkracht
ineenschrompelde tot het sluiten van gelegenheidspactjes, leidend tot koerscorrecties in de
marge. De periodieke beoordeling van de constellatie van gesubsidieerde kunsten zal naar
verwachting ook in de toekomst niet meer opleveren dan dat ‘Doornroosje eens in de vier jaar
van haar ene zijde op de andere wordt gelegd’, om de woorden van Jan van Waveren van het
Nederlands Impresariaat aan te halen.
Bestuurlijk gezien loopt de operatie-orkestenbestel op rolletjes. De eerste ronde van
eenentwintig beroepsprocessen (AROB-procedures, ofte wel: beroepsprocedures volgens de
Wet Administratieve Rechtspraak Overheidsbeslissingen) die door de orkesten afzonderlijk of
in gezamenlijkheid tegen de staat waren aangespannen, zijn allemaal door laatstgenoemde
gewonnen. De rechter heeft gekeken naar de procedurele zorgvuldigheid en geconstateerd dat
de minister binnen de grenzen van de zorgvuldigheid is gebleven. Met de inhoud van de operatie
laat de rechtsdienaar zich niet in: de minister is in principe vrij een beleid te voeren zoals hem
dat voor ogen staat, mits hij zich aan de spelregels van het openbaar bestuur houdt.
In de tweede ronde van AROB-procedures zijn alleen nog Het Nederlands Balletorkest en Het
Residentie-Orkest over. Het Residentie-Orkest procedeert over vergoedingen voor
operabegeleiding, terwijl Het Nederlands Balletorkest problemen heeft met de hem opgelegde
programmering. Zaken dus die minder principieel liggen dan de oorbaarheid van ministeriële
ingrepen in het bestel.
De overheveling van het orkestengeld naar de muzikale buitengewesten loopt ook praktisch op
schema. In 1989 zal meer dan tachtig procent van de uit het bestel losgewrikte middelen te
bestemder plekke zijn gearriveerd en eind 1990, niet veel later dan wat Willem Sutherland voor
ogen stond, zal de operatie zijn voltooid.
Is Sutherland tevreden? ‘Het rijk mag wel heel zorgvuldig omgaan met het orkestengeld, dat is
immers afkomstig van gemeenten.’ Deze waarschuwing om ‘andermans geld’ prudent te
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beheren, lijkt te zijn gericht aan het adres van hen die zich per windstreek slechts één
orkestvoorziening wensen. Het oude ministeriële idee dat meer toekomst lijkt te hebben dan
men in het afgelopen decennium geneigd was te denken.
De Landelijke Werkgroep Orkestenbestel waarvan Sutherland voorzitter was, is nooit officieel
opgeheven, maar één voor één haakten de leden af. Uiteindelijk stierf de eens zo voortvarende
club een stille dood. De werkgroep bracht een idee in de openbaarheid en zag dat in de politieke
en bureaucratische praktijk beduimeld door commissarissen van de Koningin en
staatssecretarissen van Financiën en Binnenlandse Zaken. Voor de uiteindelijk verantwoordelijke minister van Cultuur zijn idee en praktijk evenwel twee gelijkwaardige partijen.
In het noorden wordt een achterhoedegevecht geleverd met als inzet de keuze voor een of twee
standplaatsen voor het nieuwe Noordelijk Orkest. Friesland lijkt het hier te gaan verliezen van
Groningen, maar op deze strijd om de vestigingsplaats werken geen landelijke politieke krachten
in. Een eenzame provinciale krachtmeting, binnen de door Den Haag bedongen
randvoorwaarde: er is tien miljoen gulden beschikbaar en geen cent meer. In het oosten zit het
symfonisch bestel vastgespijkerd tot 1992. De subsidie voor de orkest- en operavoorziening
(Forum) blijft onveranderd tot dat jaai. Daarna kan het nomadisme langs de landsgrenzen weer
bespreekbaar worden, zeker wat de opera betreft. In het zuiden is Het Brabants Orkest tot groot
verdriet van de gemeente Den Bosch verhuisd naar Eindhoven. Daarmee is echter nog niet
beslecht of Maastricht al of niet binnen de actieradius van één zuidelijke orkestvoorziening is
komen te liggen.
In het westen tenslotte is het Nederlands Philharmonisch Orkest (NedPho) na fusie en
verhuizing voortvarend aan de slag gegaan. Het trouwhartige middle-class publiek dat het
Amsterdams Philharmonisch in de loop der jaren aan zich had weten te binden, betreedt nu nog
wat onwennig de Wang-zaal - de thuishaven van opvolger NedPho - in de Beurs van Berlage
voor het maandelijks abonnementsconcert. En dan heeft de randstad er nog eens een aantal
orkesten bij gekregen - in weerwil van het streven naar minder orkesten en meer regionale
spreiding. De clavecinist Ton Koopman voert het Amsterdam Baroque Orchestra aan,
gefinancierd door een verzekeringsmaatschappij. De blokfluitist Frans Brüggen dirigeert het
Orkest van de 18de Eeuw, aanvankelijk gesteund door een computerfabriek, nu weer door de
rijksoverheid en het Prins Bernhard Fonds. En de pianist Reinbert de Leeuw onderneemt samen
met het Holland Festival piogingen om het Orkest van de 21ste Eeuw van de grond te krijgen.
Daarnaast doen dit jaar in het kader van de honderdste verjaardag van het Concertgebouw
orkesten vanuit alle delen van de wereld onze hoofdstad aan. Honderd gulden voor een concert
van een Russisch orkest wordt grif betaald. Maar ook Brüggens interpretatie van Beethoven
trekt zalen stampvol enthousiaste bewonderaars. En buiten - Boekmans volksconcerten worden
overtroffen - speelt het Koninklijk Concertgebouworkest voor een uitzinnig publiek van
zeventigduizend mensen.
Het lijkt wel of het orkestenbestel versterkt uit de operatie te voorschijn is gekomen. In ieder
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geval is de belangstelling van het publiek overweldigend. Belangstelling voor ijzeren repertoire,
dat wel. Of de muziek in de marge - waarom alles is begonnen - die publieke steun ook in zo
overvloedige mate zal krijgen, moet nog blijken.

*• Het artikel Het orkestenbestel belegerd is eerder verschenen in de Boekmankrant, een
publikatie ter gelegenheid van de op handen zijnde verkiezingen in 1986. Drs. C. Smithuijsen
voegde voor de eerste versie vsm de reader een nawoord toe, wa2U'in de ontwikkelingen in de
jaren 1986-1988 worden beschreven.
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Principe versus pragmatisme
De Bossche ontmoetingen^ -14 maart 1988, Schouwburg Casino te Den Bosch - hadden tot doel,
na te gaan hoe provincies en gemeenten zouden kunnen samenwerken op het gebied van dansen mimebeleid.
In de voor u liggende beschouwing naar aanleiding van dit congres zal het thema van
samenwerking tussen de verschillende overheidsniveaus terugkeren in een ruimer verband. Het
wordt geplaatst tegen de achtergrond van spanningen in het beleid tussen principieel en
pragmatisch handelen.
Over het kunstbeleid in Nederland wordt sinds jaar en dag gediscussieerd in pttflement,
provinciale staten en gemeenteraad, onder ambtenaren, bewindslieden, kunstenaars en andere
direct betrokkenen. De laatste tijd tonen ook wetenschappers - economen, theaterwetenschappers, politicologen, sociologen - veel beltmgstelling voor het onderwerp, en in de media
komen in de kunstrubrieken regelmatig beleidsmatige aspecten aan bod.
In grote lijnen is men het wat betreft de doelstellingen van het kunstbeleid met elkaar eens;
instandhouding, ontwikkeling en toegankelijkheid van de kunsten worden vrij algemeen als een
groot goed beschouwd. Partijpolitieke conflicten doen zich nauwelijks voor. Toch levert een
ieder graag kritiek, om zijn eigen idealen te etaleren en het gemoed te luchten; vaak overigens
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zonder daarbij de illusie te koesteren dat er een omwenteling zal plaatsvinden. Men realiseert
zich dat wezenlijke veranderingen in de praktijk moeilijk haalbaar zijn, en vaak acht men een
verschuiving in de status quo om verschillende redenen zélf niet echt wenselijk. Kortom:
cultuurpolitieke principes, ideeën en vernieuwingen worden vaak verkondigd maar zelden
gerealiseerd.
Van de betrokken partijen wordt in maatschappelijk opzicht zeker verwacht dat zij bepaalde
principes - zo men wil: een ideaal - nastreven. De minister van WVC bijvoorbeeld moet het
parlement en de toekijkende belastingbetaler ervan weten te overtuigen dat de maatregelen die
hij wil nemen niet slechts soelaas bieden op de zeer korte termijn, maar vooral een wezenlijke
bijdrage zullen kunnen leveren aan - bijvoorbeeld - de ontwikkeling van de danskunst of de
toegankelijkheid van de beeldende kunsten. Slogans en idealen spelen in de politiek nu eenmaal
een grote rol; voor het oog van de samenleving kan er door de bewindsman en zijn ambtenaren
niet alleen maar wat met geld worden geschoven met als enig doel het sluitend maken van de
begroting. Enig politiek elan mag niet ontbreken, en willekeur bij de besteding van
gemeenschapsgelden als gevolg van het ontbreken van een algemene lijn is uit den boze.
De kunstenaar etaleert - om andere redenen dan de politicus - eveneens principes. Zijn
maatschappelijke positie is een heel bijzondere, onder meer omdat de door hem te verrichten
diensten niet in geld zijn uit te drukken, maar zijn ontvangsten uit ’s lands schatkist vaak des te
beter. De kunsten lijken zich - met ieders medeweten en goedvinden - grotendeels te onttrekken
aan wetten van vraag en aanbod en stringente economische principes; de Franse socioloog
Bourdieu omschrijft art business als a trade in things that have no price? Degenen die zich wél
schikken naar vraag en aanbod, en bijvoorbeeld erg veel in opdracht werken of zich op ‘het grote
publiek’ richten, verliezen vaak aan status; zij worden eerder als ambachtsman dan als
kunstenaar aangemerkt. Kunstenaars genieten als beroepsgroep een speciale behandeling en
moeten hun imago als buitenbeentje hoog houden om daarop aanspraak te kunnen blijven
maken. Mozarts librettist Stephanie der Jungere verkondigde het al: Künstler mussen freilich
streben, stets des Vorzugs wert zu sein... Aan de kunstenaar wordt door overheid en publiek een
artistieke bevlogenheid toegeschreven, die hem ontheft van een ‘harde’ economische
benadering. En die veronderstelde bevlogenheid verlangt van hem, jüist als hij aanspraak wil
maken op gemeenschapsgelden, dat hij zich naar buiten toe niet te veel verliest in het concrete,
praktische detail maar vooral een scherp oog toont voor het ‘hogere’ en abstracte. Zijn houding
zal eerder principieel dan pragmatisch van aard moeten zijn. Met als ultiem doel: een bijdrage te
leveren aan de ontwikkeling van de kunsten, ‘ter meerdere eer en glorie van de mensheid’ (een
bijdrage overigens die vaak weinig tastbaar is).
Het nastreven van principes - maatschappelijk gezien zo belangrijk - wordt vaak belemmerd
door de hardheid van het dagelijks bestaan. Men wordt van alle kanten bedreigd en zowel
politici als kunstenaars moeten vaak noodsprongen maken om snel resultaten te boeken en hun
eigen hachje te redden. Dat geldt zeker op het terrein van de kunsten ten tijde van een krapper
wordend budget. Zich opofferen voor een ideaal dat nog in een ver verschiet ligt, betekent
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onherroepelijk de nekslag voor de betrokkene zélf. Liever kiest men dan - al of niet verhuld en
misschien onbewust - voor een vorm van pragmatisch handelen, waarbij principes vaak op de
achtergrond geraken.
Sociologen hebben erop gewezen dat het kunstbeleid in Nederland niet op duidelijke
doelstellingen berust. Oosterbaan bijvoorbeeld merkt op, dat de doelstellingen eerder het beleid
volgen dan er aan ten grondslag liggen: ‘Het kunstbeleid is de uitkomst van de confrontatie van
wensen en opvattingen van verschillende partijen - en draagt daarom het karakter van een
voortdurend compromis. Wanneer men vervolgens dat resultaat tracht te voorzien van een
redenering die een legitimerende functie kan vervullen, is het te laat voor een theoretische
achtergrond of een bezinning op de algemene lijnen van het kunstbeleid - tenzij men zich door
opportunistische overwegingen laat leiden en een theorie of een algemene lijn uitkiest die niet al
te zeer vloekt met het beleid.’^
Knuist attendeert op de pacificatiestrategieën van de Nederlandse overheid, die zich volgens hem
niet beperken tot de bekende voorbeelden van het onderwijssysteem en het omroepbestel, maar
over de gehele culturele linie worden toegepast. Hij oppert dat kunstenaars die pleiten voor een
geïntegreerd cultuurbeleid (waarbij het beleid ten aanzien van de verschillende sectoren beter
op elkaar wordt afgestemd en een algemene lijn wordt nagestreefd), de neiging van de overheid
om conflicten uit de weg te gaan onvoldoende doorgronden of respecteren. Zijn opmerkingen
zijn ook van toepassing op de kwestie van het al of niet opteren voor een ‘principieel beleid’.
Want als er door de overheid duidelijker keuzen zullen worden gemaakt, betekent dat natuurlijk
ook dat een aantal betrokkenen moet worden teleurgesteld. Dat leidt onherroepelijk tot
conflicten, hetgeen de overheid juist wil vermijden. ‘De aanwezigheid van principiële
controverses in een gemeenschap vormt een voortdurende bedreiging van het centrale gezag.
Het is dan ook begrijpelijk dat het Nederlandse overheidsgezag de laatste vijfenzeventig jaar
stelselmatig neigt naar pacificatie van ernstige culturele tegenstellingen. Pacificatie betekent niet
zozeer een oplossing, als wel een neutralisatie van een probleem.’^ Het is duidelijk: er wordt niet
echt partij gekozen; nu eens kiest men voor het een, dan voor het ander. Maatregelen met
verreikende consequenties worden uit de weg gegaan.
De dans en de mime zijn twee kunstdisciplines die zich - in tegenstelling tot andere
poditunkunsten als toneel, opera en muziek - in Nederland vooral pas de laatste paar decennia
hebben ontwikkeld. De overheidsbemoeienis, bestaande uit een aantal steunmaatregelen ten
behoeve van gezelschappen, breidde zich in die periode ‘organisch’ uit, zonder dat er een
duidelijke structuur aan ten grondslag lag. Nü is er een fase bereikt waarin het samenstel van ad
hoe maatregelen dat het ‘beleid’ in feite is, volgens veel betrokkenen (waaronder zowel politici
en ambten2U'en als vertegenwoordigers van dans- en mimegezelschappen) slecht voldoet. ‘De
beleidsontwikkeling van deze sectoren is achtergebleven’, vermeldt de brochure bij het congres
Bossche ontmoetingen. Van verschillende kanten klinkt momenteel de roep om structurering van
het beleid en om een duidelijker, integrale visie. Een systematisch geordend en inzichtelijk
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kunstbeleid, dat steunt op principiële keuzen voor de langere termijn en niet alleen op een puur
pragmatische benadering met het oog op het volgende begrotingsjaar, wordt algemeen geacht bij
te dragen aan de bloei van de dans- en de mimekunst; een doel dat uiteindelijk zowel door de
overheid als door kunstenaars wordt nagestreefd. Maar is zo’n ‘principieel beleid’, dat door
zovelen wordt bepleit, in de praktijk wel wenselijk en haalbaar, gezien de bestaande
maatschappelijke verhoudingen en het bureaucratische stelsel? En wie is bereid zich er
daadwerkelijk voor in te zetten en daarmee wellicht zijn eigen korte-termijnbelangen te
verwaarlozen?
In deze beschouwing staan spanningen in het beleid tussen principieel en pragmatisch handelen
centraal. Meer specifiek luidt de vraagstelling:
Welke spanningen zijn er in het Nederlandse dans- en mimebeleid te signaleren tussen principe en
pragmatisme, en hoe zijn deze te verklaren uit de maatschappelijke context, de relaties tussen
betrokkenen en hun belangen op korte en langere termijn?

Voordat op deze vragen kan worden ingegaan, volgt eerst een overzicht van historische en
recente ontwikkelingen rond het dans- en mimebeleid in Nederland. Daarbij zal een zwaar
accent op de dans worden gelegd; in de eerste plaats omdat deze sector groter en rijker
geschakeerd is dan de sector mime en in de tweede plaats omdat vooral de dans nu politiek in de
belangstelling staat, en ook op het congres in Den Bosch het meeste ter sprake kwam.

Dans- en mimebeleid; een historisch overzicht
Dans
Ondersteuning van de dans door de overheid is - wanneer men vergelijkt met andere
podiiunkunsten als opera, muziek, toneel - iets nieuws. Pas in 1954 kwam rijksoverheidssteun
aarzelend op gang met een aparte post op de rijksbegroting; daarvóór kon het ballet hoogstens
als onderdeel van de opera zo nu en dcm een graantje meepikken.^ De grote gemeenten droegen
vanaf de oorlog incidenteel wat bij; gemeentelijke subsidies bedroegen in die jaren niet meer d£m
een paar duizend gulden.
Opera, muziek en toneel werden al langer, en voor aanzienlijk hogere bedragen, door de
rijksoverheid gesubsidieerd; de subsidie voor dans stond in 1954 in geen enkele verhouding tot
die voor bijvoorbeeld muziek (tabel 1).
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Tabel 1. Subsidiëring van podiumkunsten in Nederland; aanvangsfasen^

muziek

opera

Jaar

Omschrijving subsidie

1870
1911

Rijkssubsidie muziekscholen
Eerste gemeentelijke subsidie voor
orkesten (Amsterdam, Concertgebouw)

1918
1930
1954

Eerste rijkssubsidie voor orkesten
Eerste provinciale subsidie voor orkesten

1920

Eerste rijkssubsidie opera
(tot 1923, daarna werden deze gelden
voor de orkesten bestemd)
Post ‘muziekdramatische

1954

Bedrag (in guldens)

Post ‘muziek’ op rijksbegroting 1954

kunst’ op rijksbegroting 1954
toneel

1918

Eerste gemeentelijke subsidies
toneelgezelschappen (al sinds

1919
1954

Eerste rijkssubsidie toneelschool
Post ‘dramatische kunst’
op rijksbegroting 1954

4.000,
5.000,
20.000,2.554.685,-

20.000,600.000,-

18e eeuw: beheer stadsschouwburgen)

dans

1940-1954
1954

1954

3.000,660.000,-

Eerste gemeentelijke subsidies
voor dansgezelschappen
Eerste rijkssubsidie voor
dansgezelschappen ( = Het
Nationale Ballet)
Post ‘danskunst’ ( = dansopleidingen
-I- Het Nationale Ballet) op
rijksbegroting 1954

60.000,-

75.000,-

Percentage ‘danskunst’ op totaal rijksuitgaven podiumkunsten: twee procent.
In de periode voorafgaand aan die eerste bescheiden subsidie van 1954 hadden kerk noch staat
erg welwillend tegenover ballet en dans gestaan; ‘een kintse verquistige ydelheijt’, een ‘grouwel
in Godts woort, vervloeckt ende uyt de Kercke gebannen,’ vond een zekere Casparus Streso in
1680,® en rond 1900 mocht het ballet dan wat minder ‘vervloeckt’ zijn door de heersende klassen,
veel heil zag men er toch niet in. Het ontbrak de dans in die tijd vooral aan steun uit de burgerij;
na een bloeiperiode van het academische ballet in het midden van de negentiende eeuw met
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belangrijke romantische balletten als Giselle (1841) en Coppelia (1870) was het ballet in
Nederland in een impasse geraakt. Voor de gegoede burgerij bestond het ballet rond de
eeuwwisseling gewoonweg niet meer. Om danscritica Van Schaik te citeren: ‘Ballet is volslagen
taboe geworden: gelijkgeschakeld aan argeloos leeghoofdig amusement, dat - éls het nog wordt
uitgevoerd - in ieder geval niets meer met Kunst te maken heeft.’^
Deze impasse in het ballet viel juist samen met een explosie van activiteiten bij de andere
kunstvormen, met name de muziek. Een groot aantal verenigingen en stichtingen werd in het
leven geroepen, waaronder de Naamloze Vennootschap Het Concertgebouw (1883), de
Wagnervereeniging (1884), de Vereeniging Het Nederlandsch Toneel (1876) en de Vereeniging
tot het vormen van een Openbare Verzameling van Hedendaagsche Kunst (1874). Al deze
initiatieven kwamen voort uit de gegoede burgerij - vaak uit het Amsterdamse bankwezen^® - en
bleven niet zonder positieve gevolgen voor het ontluikende overheidsbeleid met betrekking tot
de kunsten (in 1874 was er binnen het departement van Binnenlandse Zaken een afdeling
Kunsten en Wetenschappen tot stand gekomen, die zich in de begintijd vrijwel uitsluitend richtte
op de beeldende kunsten en de monumenten).^^
De dans moest het voorlopig zónder lobby’s van de burgerij aan het adres van de overheid
stellen...
In 1905 trad Isadora Duncan, de ‘danseres op blote voeten’, voor het eerst in Nederland op. Zij
verwierp de ‘onnatuurlijkheid’ van het negentiende-eeuwse, wat stoffige klassieke ballet, en gaf
met haar oproep tot een ‘Dans van de Toekomst’ een nieuwe, sterke impuls aan de dans. Naast
Duncan inspireerden ook de expressionistische of Ausdruckstanz uit Oostenrijk en Duitsland en
de ‘ritmische gymn2istiek’ van Dalcroze tot de ontwikkeling van de moderne dans in Nederlemd.
In dezelfde periode werd het klassieke ballet ‘opgefrist’: in 1924 kwam Serge Diaghilev met zijn
baanbrekende Ballets Russes naar Nederland, en Anna Pavlova wist in die jaren met haar
‘Stervende Zwaan’ een groot publiek voor ballet te interesseren.^^ Gezien de eerder genoemde
geringe interesse van de gegoede bmgerij voor de dans, waren deze optredens natuurlijk van
groot belang; de dans werd een min of meer geaccepteerde kunstvorm - zij het dat aan de
zedelijkheid ervan nogal eens getwijfeld werd.
Naast - en sterk onder invloed van - deze sterren uit het buitenland ontwikkelden zich ook
enkele

dansgroepjes van eigen bodem en een aantal dansscholen en -studio’s. Van enige

stabiliteit en continuïteit was echter nog geen sprake; pas tijdens de oorlog werd, naar Duits
voorbeeld en onder straffe leiding van de Nederlandse Dansliga (opgericht in 1939), een poging
gedaan tot het

‘groote opbouwwerk’

binnen de danssector.^^ Het

eerste klassieke

balletgezelschap. Het Nationale Ballet - al snel het Nederlandse Ballet - werd in 1940 opgericht
en een jaar later weer ontbonden in verband met een problematisch optreden voor Duitse
frontsoldaten. Een ander gezelschap - het collaborerende Yvonne Georgi Ballet - liet niettemin
zien dat er in Nederland zeker plaats was voor een groter gezelschap. Als onderdeel van het
Amsterdamse Gemeentelijk Theaterbedrijf, opgericht op initiatief van de Duitse bezetter, kon
dit gezelschap als eerste in Nederland rekenen op een vaste (gemeentelijke) subsidie.
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Na de bevrijding, toen de dansers van Yvonne Georgi en vele anderen een werkverbod opgelegd
kregen en het veld moesten ruimen, ontstond er een grote variëteit aan nieuwe gezelschappen.
De Duits georiënteerde Ausdruckstanz verdween overigens van het toneel; vooral het klassieke
ballet maakte weer opgang. Een aantal van die balletgezelschappen bleek wat stabieler te zijn
dan de sterk persoonsgebonden en voortdurend wisselende formaties van vóór de oorlog; het
Scapino Ballet van Hans Snoek bijvoorbeeld (het ‘ballet voor de jeugd’) stamt nog uit deze tijd
(1945).
Maar van een solide, hecht fundament voor de Nederlandse theaterdans kon, ondanks deze
gezelschappen en ondanks de eerste post voor ballet en dans op de rijksbegroting in 1954, toch
niet gesproken worden. Van Schaik schrijft over deze periode:
‘Van directe samenwerking of onderlinge steim is zelden of nooit sprake. In hun strijd om de
macht, of liever om het geld van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen zijn heel wat bittere
tranen gehuild, heel wat trieste slachtoffers gevallen. De strijdmiddelen die de directrices
hanteren zijn niet altijd even fijntjes. Het lobbyen bij het ministerie en de verschillende
gemeenteraden gebeurt vaak met de inzet van de pers.’^”*
Uit de Verlopige verslagen uit 1954 van de Eerste en Tweede Kcuner, naar aanleiding van de
rijksbegroting, is bovendien te constateren dat ondersteuning van de dans bepaald geen
vanzelfsprekende zaak was:
‘Enkele leden [van de Tweede Kamer - FC] drongen aan op schrapping van de subsidies ten
behoeve van de dans, daar hiermede het publiek belang niet gediend en het danskwaad
bevorderd wordt.’
Met de rijkssubsidie van 1954 was in Den Haag het Nederlands Ballet onder leiding van Sonia
Gaskell tot stand gekomen. In Amsterdam werden in 1959 het Ballet van de Nederlandse Opera
en het Ballet der Lage Landen - na veel geharrewar in de danswereld en onder druk van rijk en
gemeente - tot een fusie gedwongen. Het Amsterdams Ballet was een feit. In datzelfde jaar
verbrak een groot aantal dansers en andere medewerkers van het Nederlands Ballet de band
met Sonia Gaskell; gezamenlijk richtten zij, onder zakelijke leiding van Carel Birnie, in Den
Haag het Nederlands Dans Theater op.
Amsterdam en het ministerie streefden naar een verder gaande fusering: de vestiging van één
groot Nederlands gezelschap te Amsterdam. De gemeente Den Haag voelde er aanvankelijk
weinig voor om het Nederlands Ballet te verliezen, en daarmee aan prestige in te boeten, maar
na de toezegging van het ministerie om óók het Nederlands Dans Theater in Den Haag te
subsidiëren - zij het met een veel lager bedrag - kon de oprichting van Het Nationale Bedlet te
Amsterdam (onder leiding van Sonia Gaskell) haar beslag krijgen (1961).^*
Het Nederlandse dansbestel had wat betreft de grote gezelschappen zijn vorm gevonden: het
Scapino Ballet (1945) en Het Nationale Ballet (1961) in Amsterdam en het Nederlands Dans
Theater (1959) in Den Haag vormen ook nu, in 1988, nog de ‘grote drie’. Naast deze grote
zogenaamde ‘theaterdans’-gezelschappen functioneert het Folkloristisch Danstheater dat zich
op een ander, zeer specifiek terrein toelegt: de internationale folklore en volksdans.
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Toch is er wat betreft het dansaanbod in de periode 1961-1988 het een en ander veranderd
(tabel 2)}^

Tabel 2. Dansgroepen en -initiatieven in Nederland

Seizoen 1961/1972

Seizoen 1987/1988

Het Nationale Ballet

Het Nationale Btdlet

Nederlands Dans Theater

Nederlands Dans Theater

Scapino Ballet

Scapino Ballet

Folkloristisch Danstheater

Folkloristisch Danstheater

Rotterdams Dans Centrum

Stichting Dansproduktie
Introdtins
Krisztina de Chatel
Reflex
Cloud Chamber
Circle Ensemble
D2uiserscollectief
Danskern
Danslab
Glashart
Multi Media
Wilfried van Poppel
Werkcentrum Dans
Nieuwe Dansgroep
Shusaku & Dormu
Penta
Springdance Festival
St. v.d. Toekomst
Vals Bloed
Pauline de Groot
Nan Romijn
Nationaal Fonds
Moniek en Wies Merkx
Beppie Blankert
Djazzex
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Er vond een enorme aanwas van kleinere dansgroepen en ad hoe initiatieven plaats; de lijst in
tabel 2 geeft daarvan slechts een indruk.
Vooral in de jaren zeventig zat er veel beweging in de danssector. Niet alleen kwamen in die tijd
heel veel nieuwe kleine dansgroepen tot stand; de grote drie wisten hun positie aanzienlijk te
verstevigen. De organisatievorm werd professioneler, het aemtal dansers nam flink toe (1977:
Het Nationale Ballet 94 [ten opzichte van 76 dansers in 1961], Scapino 40 [25], Nederlands Dans
Theater 33 [21]).^^ Het repertoire werd uitgebreid en de subsidiestatus geconsolideerd. Het
Nationale Ballet en het Nederlands Dans Theater verwierven een internationale reputatie met
onder andere de choreografieën van Van Maanen, Van Dantzig en Van Schayk.
De belangstelling van het Nederlandse publiek voor de dans nam in deze jaren toe; zowel kleine
als grote gezelschappen trokken steeds meer bezoekers.
Politiek gezien was ondersteuning van de dans - bij deze successen in biimen- en buitenland een vanzelfsprekende zaak geworden. De vermeende onzedelijkheid, die subsidiëring van de
dans lang in de weg had gestaan, was geen politiek issue meer - afgezien van een suggestie nu en
dan van SGP en GPV om de dansgelden toch maar liever aan de museumsector toe te kennen.
De grote gezelschappen waren dan ook, zoals gezegd, van overheidssubsidie op langere termijn
verzekerd. Een aantal middelgrote gezelschappen werd voor veel lagere bedragen - en voor
kortere termijn - gesubsidieerd; daarmee verkeerden zij in een vrij onzekere en onduidelijke
positie. Dat gold in sterkere mate voor de kleine dansgroepen, die hoogstens voor ad hoe
(project)subsidiëring in aanmerking kwamen. De dansers van deze groepen en initiatieven
waren vaak aangewezen op werken met behoud van uitkering om hun produkties te kunnen
realiseren.
De overheid, masir ook een aantal betrokkenen uit de danswereld zélf, plaatste vraagtekens bij
dit kleinschalige aanbod. Was er langzamerhand niet een situatie van ‘wildgroei’ ontstaan, in
plaats van een “vruchtbare humuslaag’ voor de dans? Hoe kon - zonder het belang van
experiment en vernieuwing te onderschatten - kwaliteit gewaarborgd blijven bij een dermate
groot aanbod? De financiële realiteit hield nu eenmaal in dat het budget beperkt was; het
weinige geld dat voor de danssector beschikbaar was, werd grotendeels opgeslokt door de vaste,
in steeds sterkere mate geïnstitutionaliseerde gezelschappen.
In de danssector is vooral de laatste paeu: jaar het besef gegroeid, dat de positie van de dans in
verhouding tot de overige podiumkunsten nauwelijks verstevigd is sinds de eerste subsidies in de
jaren vijftig. De totaal begrote rijkssubsidie voor de dans in 1987 (ruim twintig miljoen gulden)
bedraagt weliswaar het dertigvoudige van het bedrag in 1954, maar toch betekent dat slechts een
aandeel van negen procent in de totale rijksuitgaven voor de podiumkunsten (vgl. tabel 1, 1954:
twee procent). Hoe die verhouding tussen de podiumkunsten wél moet liggen is een vraag die
moeilijk te beantwoorden is, maar dansers, dansrecensenten en de Raad voor de Kunst (dat wil
zeggen: niet alleen de sectie dsms, ma<u' de Kernraad als geheel) spreken voortdurend over een
achterstandsituatie van de dans.
De moeilijkheid voor de danssector ligt wellicht in het feit, dat de groei van het aanbod en de
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publieksbelangstelling voornamelijk pas plaatsvond in de jaren zeventig. De sterke expansie van
de rijksuitgaven voor de kunsten voltrok zich vooral in de periode 1950-1965; de toen nog
obscure danssector (die zeker onder p>olitici en topambtenaren weinig aanhangers kende; wat
dat betreft was er ten opzichte van de situatie rond de eeuwwisseling weinig veranderd) kon
daarvan dus niet profiteren. De sectoren toneel en symfonische muziek deden dat wél en hebben
nu, in de magere jaren waarin de subsidie min of meer const^mt blijft terwijl het aantal
subsidieaanvragen toeneemt, nog wat speelruimte in hun budget om binnen de eigen sector te
herverdelen en te saneren. De commissie-De Boer (toneelbestel) en de commissie-Sutherland
(orkestenbestel) - samengesteld in opdracht van het ministerie van WVC - hebben in 1983184 onder
andere advies uitgebracht om in deze sectoren méér mimte te scheppen voor nieuwe en kortlopende
initiatieven ter vervan^ng van een aantal ‘verkalkte’ voorzieningen.
Zowel het ministerie als de direct betrokkenen uit de danswereld erkennen dat zich in de
bloeiende en nog jonge danssector geen vergelijkbare mogelijkheden voordoen om oude
gezelschappen op te heffen en daarmee geld vrij te maken voor nieuwe initiatieven. De
commissie-Reehorst (Landelijke Werkgroep Dansbestel), samengesteld door de Raad voor de
Kunst op verzoek van het ministerie van WVC, concludeert daarom in haar rapport Ruimte voor
de dans (1986) dat een reëel dansbeleid alleen mogelijk is met behulp van gelden van buiten de
eigen sector. Aan het dansbudget zal 12,5 miljoen gulden moeten worden toegevoegd, afkomstig
van andere kunstdisciplines of van buiten de kunstsector, om een beleid te kunnen ontwikkelen,
de danskunst waardig:
‘Maak ruimte voor de dans. Zij is een van de sterkste troeven van de Nederlandse
podiumkunsten, maar tegelijkertijd door de achterstand een van de meest kwetsbare. Laat niet
verdorren wat bloeit.’^®
Uit het ‘Plan voor het kunstbeleid van de minister, dat in 1987 is verschenen, blijkt echter dat men
op WVC nauwelijks gehoor geeft aan de noodkreten van de commissie-Reehorst en de Raad
voor de Kunst: extra financiële steun wordt door de minister ‘wenselijk’ genoemd, maar in feite
niet toegekend. Door het Folkloristisch Danstheater in een andere categorie (‘Diverterend
Muziek- en Danstheater’) te plaatsen, daarop vervolgens flink te bezuinigen en een fractie van
de vrijgekomen middelen aan te wenden voor andere dansinitiatieven, wordt gesuggereerd dat
het dansbudget met f 700.000,- zal toenemen, terwijl eigenlijk anderhalf miljoen zal worden
bezuinigd. De positie van de kleinere dansgroepen en ad hoe initiatieven wordt (mede dankzij
een budget van een miljoen gulden voor danswerkplaatsen) weliswaar licht verbeterd, maar van
een wezenlijke herziening en inhaalmanoeuvre ten opzichte van de gevestigde dansgezelschappen - laat staan ten opzichte van de andere podiumkunsten - is geen sprake. Met deze
praktische financiële maatregelen zijn de bakens niet verzet.
Het rijk is voor de dans de belangrijkste subsidiënt: de rijksoverheidsuitgaven beslaan ongeveer
twee derde van het totaal aan overheidsuitgaven voor de professionele danskunst.^^
De provincies zijn goed voor vijf procent, verdeeld over (mede)instandhoudingssubsidies voor
gezelschappen (Overijssel en Gelderland - Introdans; Drenthe en Groningen - Reflex),
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produktiesubsidies (zeer incidenteel, een paar duizend gulden) en voorstellingssubsidies. De
provincie is voor de professionele theaterdans - anders dan voor bijvoorbeeld het (jeugd)toneel
en de orkesten - geen erg belangrijke partij. Voor de amateuristische en educatieve
dansbeoefening spelen de provincies een grotere rol. Maar dit ter zijde.
De gemeenten leveren - in tegenstelling tot de provincies - al sinds de aanvangsfase van de
overheidsbemoeienis met de dans him bijdragen. Jaarlijks maken zij ongeveer tien miljoen
gulden vrij (seizoen 1986/87);^ een bedrag dat op het conto van een handjevol gemeenten moet
worden geschreven. Daarbij zijn de programmeringsbudgetten, die de schouwburgen van de
gemeenten ontvangen en waaruit ook zo af en toe dansvoorstellingen worden bekostigd, buiten
beschouwing gelaten. Die tien miljoen zijn afkomstig van de vijf standplaatsgemeenten van de
middelgrote en grote gezelschappen, te weten Groningen (Reflex), Arnhem (Introdans),
Rotterdam (Werkcentrum Dans, Penta, Scapino), Den Haag (Nederlands Dans Theater) en
Amsterdam (Het Nationale Ballet, Krisztina de Chatel, Stichting Dansproduktie).
Amsterdam, Rotterdam en Den Haag dragen samen met het rijk de verantwoordelijkheid voor
de instandhouding van de drie grote gezelschappen Nederlands Dans Theater, Het Nationale
Ballet en Scapino Ballet; daartoe zijn tussen iedere gemeente en het rijk bestuursovereenkomsten gesloten. Deze drie gemeenten, en met name Amsterdam, subsidiëren daarnaast
ook kleinere groepen door middel van voorstellings-, huisvestings- en projectsubsidies.
Van een erg strikte taakverdeling tussen rijk, provincie en gemeente kan wat betreft de dans niet
gesproken worden. De commissie-Reehorst spreekt zich weliswaar principieel uit voor een
landelijke verantwoordelijkheid voor de theaterdans, maar doet geen concrete voorstellen om de
taakafbakening tussen de overheden - uitgezonderd de drie grote gezelschappen - in te vullen.
Wat dat betreft wordt het voorbeeld van de commissie-Sutherland (orkesten) en -De Boer
(toneelgezelschappen) niet gevolgd, en van een zogenaamde Vereveningsoperatie’ (waarbij
middelen uit gemeente- en provinciefonds worden overgeheveld) is bij de dans geen sprake.
Gezamenlijke subsidiëring door rijks-, provinciale en gemeentelijke overheid is niet
ongebruikelijk; Reflex en Introdans worden, zoals al opgemerkt, nog steeds door verschillende
overheden ondersteund.
Het ministerie van WVC mag tot nog toe weinig substantiële maatregelen hebben getroffen om
de achterstandsituatie te lijf te gaan, belangrijk is wél dat de dans nu, vooral sinds de
commissie-Reehorst, in de politieke belangstelling staat. Behalve een (krap) budget voor de
dans is er nu ook discussie over dat budget. Dit blijkt onder meer uit de Handelingen van de
Eerste en Tweede Kamer; de dans heeft een - zij het wisselvallige - achterban. Dansersomscholingsregelingen, de opleidingen en het wel en wee van gezelschappen komen in de Kamer
aan de orde. Zo nu en dan leidt dit tot resultaten; onlangs bijvoorbeeld is via een amendement
de subsidie voor het Nederlands Dans Theater met anderhalf miljoen gulden verhoogd.
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Terugziend op de laatste honderd j aar kan geconcludeerd worden:
° De dans heeft zich in Nederland ontwikkeld tot een “volwaardige kunstvorm’, zowel wat
betreft de artistieke kwïJiteit als wat betreft de belangstelling van het publiek;
° Subsidiëring van de dans is sterk toegenomen maar is niet verhoogd ten opzichte van andere
sectoren van {>odiumkunsten;
° De politieke belangstelling voor de dans heeft een aantal stadia doorlopen; van een
principieel afkeurende houding (de kwestie van de onzedelijkheid), via een neutrale houding
(waarbij wél zo nu en dan een bescheiden fmanciële ondersteuning wordt gegeven, maar aan
de dans verder geen woorden worden vuilgemaakt) naar het huidige stadium, gekenmerkt
door een zeker verantwoordelijkheidsbesef voor de dans, dat evenwel niet in daadkracht
wordt omgezet. Ad hoe maatregelen bepalen het gezicht van het Nederlandse dansbestel.
Momenteel wordt er gesproken over de dans, er is een advies verschenen over het dansbestel, er
zijn drie overheidslagen die de dans (in meer of mindere mate) ondersteunen. Maar er is ook
grote finMciële nood bij de gezelschappen, onderlinge strijd met betrekking tot de besteding van
de gelden, ontevredenheid bij de accommodaties buiten de randstad wegens een gebrekkige
spreiding, en wanhoop bij de adviesorganen belast met de verdeling van de schaarse subsidies.
En bovenal is er het probleem: in hoeverre wordt in deze situatie verandering gebracht? Moeten
en kunnen er principiële keuzen worden gemaakt om het ‘organisch gegroeide’ samenstel van ad
hoe maatregelen richting te geven? In wiens belang en met welk beoogd resultaat?
Mime
De dans mag in ons land tot aan het begin vem deze eeuw als ‘argeloos leeghoofdig amusement’
zijn beschouwd; met de status van de mime en aanverwante theatervormen was het zeker niet
beter gesteld.
In de zeventiende en achttiende eeuw werden harlekinades en pantomimes zeer gewaardeerd als
vermaak op de jaarmarkt en als divertissement in het ‘serieuze theater’ (toneel, opera).^^ Maar
meer dan dat zag men er niet in, en in de negentiende eeuw taande - behalve in het circus en het
variété - de belangstelling voor dit komische genre.
Aan het begin van onze eeuw werd in Frankrijk de mime als kunstvorm tot ontwikkeling
gebracht; een aantal mensen was ervan overtuigd dat het ‘uitbeeldingstheater’ specifieke
mogelijkheden in zich droeg om emoties en begrippen theatraal vorm te geven. De mime zagen
zij jds een aparte discipline, te onderscheiden van toneel en dans.
Pas na de Tweede Wereldoorlog kreeg de ‘mimekunst’ enige bekendheid in Nederland. De
ideeën en methoden van Etienne Decroux en van zijn leerlingen Jean-Louis Barrault en Marcel
Mau'ceau drongen in ons land door; de film Les Enfants du Paradis, met Barrault in de hoofdrol,
droeg daartoe veel bij.^^ Nederlands pionier Jan Bronk, leerling van Marceau, maakte zich tot
zijn dood (1985) sterk voor de mime. In 1952 richtte hij de Stichting Nederlandse Pantomime op,
waar Rob van Reijn en later ook Will Spoor (leerling van Decroux) en Frits Vogels zich bij
aansloten. Aanvankelijk richtte de stichting zich op voorstellingen, educatieve mime en een
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opleiding voor mimespelers; in 1962 werden de taken meer gestructureerd. Naast
Pantomimetheater Carroussel (opgericht in 1958) ontstonden toen binnen de Stichting
Nederlandse Pantomime de Nederlandse Mimeschool, de Mimische Werkgemeenschap en het
Nederlands Mimetheater.^ Intussen werd, ondanks de inspanningen van een aantal bevlogen
mimespelers, de mime in de pers en door de overheid nauwelijks als een zelfstandige discipline
gezien; er waren geen mimerecensenten en geen aparte subsidieposten. Slechts af en toe werd er
aan bepaalde initiatieven subsidie verleend; Carroussel ontving in 1958 als eerste gezelschap een
subsidie van CRM.
Halverwege de jaren zestig vonden er veel afsplitsingen binnen de sector plaats, en een aantal
nieuwe, kleine mimegroepen (waaronder Bewth, Funhouse en Perspekt) werd opgericht,
meestal in de vorm van een collectief. In deze periode wilde minister Klompé van CRM, die zich
langzamerhemd geconfronteerd zag met een veelheid aan groepen die een beroep deden op
overheidssteun, zien te komen tot één groot nationaal mimegezelschap.^ Dae^tegen rees veel
protest; de mimers lieten zich niet zo gemakkelijk over één kam scheren. Men wilde wél
samenwerken (heel anders dus dan de situatie in de danssector, waar de directrices van de
gezelschappen elkaar in die periode met alle middelen bestreden); de Vereniging van
Gezelschapp>en op Mimegebied werd daartoe opgericht (1968). De leden ondervonden nogal
wat problemen met de belangenbehartiging, onder andere omdat het belang van de mime als
kunstvorm nu eenmaal niet hetzelfde is als het belang van een groep of gezelschap.^ De
doelstellingen zouden daarom later, in de Mime Combinatie (1982), worden beperkt tot het
bundelen en coördineren van de zakelijke en administratieve belEmgen van de grotere, min of
meer structureel gesubsidieerde mimegezelschappen.
Net als bij de dans werden de meeste groepen - zowel kleine als grotere - opgericht in de jaren
zeventig. Bekende voorbeelden zijn het Griftheater, Nieuw West en Theo Joling. Uit die tijd
stamt ook het Nederlands Mime Centrum, dat voortkwam uit de Mimische Werkgemeenschap.
Dit centrum ontwikkelde zich tot een documentatie-, beleids- en activiteitencentrum.
Inmiddels zijn er een stuk of acht ‘gevestigde’ gezelschappen, verenigd in de Mime Combinatie;
daarnaast zijn er ruim veertig groepen die op projectbasis opereren, vaak onder de hoede van
theaterwerkplaatsen, F Act en kleinere producenten. Jaarlijks ontvangt in totaal een twintigtal
groep>en een subsidie van het ministerie van WVC, dat nu een aparte post voor de mime kent.
Daarmee is 5,5 miljoen gulden gemoeid, wat neerkomt op 2,4 procent van de totale rijksuitgaven
voor de podiumkunsten^ (vergelijk het aandeel van de dans, tabel 1: negen procent). Naast
produktiegelden wordt er door WVC nog een paar ton besteed aan de infrastructuur van de
mime.
Provincies dragen incidenteel bij, meestal in de vorm van voorstellingssubsidies (bijvoorbeeld via
Theater Netwerk Nederland). Een aantal gemeenten biedt steun in de vorm van
huisvestingssubsidies, en Amsterdam en Rotterdam hebben een aparte begrotingspost voor de
mime. Het Amsterdamse budget (ruim drie ton) wordt verdeeld over tien tot vijftien groepen;
elk jaar neemt het aantal aanvragen drastisch toe (1987; zesentwintig aanvragen, 1988:
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achtendertig aanvragen).^^ Rotterdam verdeelt het budget van f 40.000,- jaarlijks over een
handjevol groepen, en steunt daarnaast Penta (mime/moderne dans) met f 330.000,- en Studio
Al Porto (dans- en bewegingswerkplaats) met f 200.000,- per jaar.
De ontwikkelingen in de mimesector lopen, zo blijkt, op een aantal punten parallel met de dans.
Vergelijkbaar zijn vooral de relatief late ontwikkeling en acceptatie van deze kunstvormen in
Nederland, en het steeds nijpender financiële tekort, veroorzaakt door het toenemende aantal
subsidieaanvragen bij een krap, gelijk blijvend (en in het geval van de gemeenten soms zelfs
verlaagd) budget.
Anders dan bij de dans is de schaal en de schakering in de mimesector: echt grote,
‘geïnstitutionaliseerde’ mimegezelschappen - vergelijkbaar met Het Nationale Ballet en het
Nederlands Dans Theater - komen niet voor, zodat de statusverschillen (ook wat betreft
subsidiëring) binnen de sector kleiner zijn dan bij de dans het geval is. Bovendien wordt er voor
minder grote zalen gespeeld, en is de vertrouwdheid van het publiek met de mime minder groot
dan met de dans. Ook voor politici is de mime meestal nog steeds minder bekend terrein.
Kamervragen worden bijvoorbeeld zelden gesteld.
De roep om een duidelijker beleidsstructuur wordt vanuit de mimesector minder vaak vernomen
dan vanuit de danswereld. Van een van rijkswege ingestelde commissie die over herstructureringen (en met name de taakafbakening tussen overheden) adviseert, ZOEüS de commissie-De
Boer (toneelgezelschappen), -Sutherland (orkesten) en -Reehorst (dans), is tot nog toe geen
sprake geweest. Maar tevreden over de huidige situatie is men zeker niet...

Rijk-provincie-gemeente; taakafbakening tussen overheden
In 1976 zag de nota Kunst en kunstbeleid van minister Van Doorn het licht. Het was de eerste
nota waarin doelstellingen in bredere zin werden geformuleerd, die het verlenen van allerhande
subsidies voor de kunsten wat ‘bod/ moesten geven. Het a2mtal ad hoe maatregelen was sinds de
Tweede Wereldoorlog enorm toegenomen; principe-uitspraken konden nu niet langer uitblijven,
wilde het kunstbeleid politiek gezien meetellen. Instandhouding en ontwikkeling van het
Nederlandse cultuurgoed, spreiding en maatschappelijke relevantie waren de (zeer algemene!)
beleidsvoornemens die ook nu nog worden nagestreefd, zij het wat betreft de maatschappelijke
relevantie in mindere mate. De nota vervulde een symboolfunctie - het kunstbeleid was nu een
serieuze nota waardig - maar had voor het toenmalige ministerie van CRM zeker ook een
pragmatische

waarde

doordat

er grenzen werden

gesteld aan

het

terrein

van de

overheidsbemoeienis. In (beginnende) tijden van bezuiniging geen onbelangrijk gegeven.
In de jaren na het verschijnen van de nota Kunst en kunstbeleid is veel gesproken over de
taakverdeling tussen de drie overheidslagen rijk-provincie-gemeente met betrekking tot het te
voeren kunstbeleid, in het bijzonder de podiumkunsten. In principe wordt nu het rijk geacht de
eerst verantwoordelijke te zijn voor instandhouding en ontwikkeling, de provincies dragen vooral
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zorg voor spreiding en coördinatie (maar ook voor instandhouding op ‘provinciaal nivo’) en de
gemeenten voor de afname van voorstellingen en de instandhouding van accommodaties.
Tijdens de eerste ambtsperiode van minister Brinkman zijn er maatregelen genomen om deze
formele taakafbakening goeddeels in de pr2tktijk door te zetten. Op advies van de
commissie-Sutherland (orkesten) en -De Boer (toneelgezelschappen) zijn de ‘koppelsubsidies’ een regeling waarbij de financiële bijdragen van de verschillende overheden aan elkaar
gekoppeld zijn - grotendeels afgeschaft. WVC heeft de instandhouding van de symfonieorkesten
en de toneelgezelschappen die van landelijk belang worden geacht voor zijn rekening genomen,
daarbij alleen nog financieel gesteund door de drie grote gemeenten. Provincies en gemeenten
zouden na de grote fmanciële “vereveningsoperatie’ daardoor de handen vrij hebben om hun
eigen taken op het gebied van kunstbeleid in te vullen.
Met betrekking tot de d^ms en de mime is het nooit gekomen tot een dergeUjke financiële
operatie; groepen als Reflex en Introdans kennen nog steeds vele subsidiënten. Maar omdat
deze disciplines wél deel uitmaken van het podiumkimstenbestel, is de kwestie van
taakafbakening zeker van belang. De gebeurtenissen en ideeën met betrekking tot toneel en
muziek vinden op veel punten toch him weerslag in de beleidssectoren dans en mime. De
commissie-Reehorst heeft met betrekking tot de dans in het rapport Ruimte voor de dans
overigens ook principe-uitspraken gedaan over deze kwestie, al zijn daar geen concrete
voorstellen aan verbonden:
‘De verantwoordelijkheidstoedeling aan de verschillende bestuurslagen voor andere
podiumkunsten kan ook ten grondslag liggen aan die voor de dans; gezien het veel smallere
28

terrein is er sprake van een overwegende taak voor de Rijksoverheid.’
Met ‘smaller terrein’ wordt dan bedoeld, dat vrijwel elke bestaande dansgroep in haar soort voor
Nederlimd uniek is, en dus een landelijke functie heeft. Groepen die onderling vergelijkbaar zijn
maar zich specifiek op een bepaalde regio richten, komen praktisch niet voor; vandaar de idee
van een ‘overwegende taak van de Rijksoverheid’.
De verdeling van verantwoordelijkheden tussen de verschillende overheden staat biimen de dans
en de mime, geregeld ter discussie; zo ook op het congres Bossche ontmoetingen. Maar het thema
van dit congres is niet de taakafbakening tussen overheden, maar de samenwerking, in het
bijzonder tussen provincie en gemeente. Volgens de toelichtende folder is ‘het bestuurlijke en
beleidsmatige belang om samen te werken voor deze overheden groter dan ooit’.^ Er wordt in
het midden gelaten of die samenwerking een kwestie zou zijn van incidenteel de centen bij
elkaar leggen om te redden wat er te redden valt (en daarmee de idee van taakafbakening in
feite aan te tasten), of dat moet worden gedacht aan het uitzetten van een overlegstructuur om
de taken van de betreffende overheidslagen beter op elkaar af te stemmen (en dus juist de
taakafbakening verder vorm te geven).
Onder de congresdeelnemers bestond nogal wat verwarring; af en toe klonk de vraag ‘wie er nu
eigenlijk verantwoordelijk is voor de produktie van de dans’ en men bepaalde zich verder
voornamelijk tot het vertellen van - op zich interessante - anekdotes uit de eigen beleids- of
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kunstpraktijk. Waaruit in ieder geval duidelijk naar voren komt dat samenwerking tussen
overheden voor ieder, afhankelijk van de positie in het netwerk en de regio, een andere inhoud
heeft. Waar de één tevreden kan zijn met wat incidentele afspraken tussen gemeente en
provincie in de meest dringende, concrete gevallen en het benauwd krijgt van een overall model,
zegt de ander wel te verlangen naar een intensief overleg. Dit laatste lijkt vooral te gelden voor
politici en vertegenwoordigers van landelijke instituten, die beschikken over een zeker overzicht
over de verhoudingen binnen het dans- en mimebestel en in vergelijking tot kunstenaars en
lokale runbtenaren minder ondergedompeld zijn in de praktijk van alledag. Maar ook zij bleken
tijdens het congres eigenlijk niet tot een constructief plan te kuimen komen; duidelijke
uitspraken over de verhoudingen tussen de overheden bleven uit.
Het concept ‘tatikafbakening’ past binnen het ideaal van een efficiënt, systematisch geordend en
vooral inzichtelijk kunstbeleid. Overheden en kunstinstellingen - én de vele critici aan de zijlijn
(media, ‘kunstspecialisten’ et cetera) - weten waar ze aan toe zijn. Het is geen toeval dat de
taakafbakening bij toneel, orkesten en ook de musea werd doorgezet in tijden van bezuinigingen;
er was genoeg animo en financiële druk om een aanted veranderingen eindelijk door te voeren.
De minister beweert keer op keer dat de kunsten alleen ‘relatief kunnen worden ontzien’ ten
opzichte van maatschappelijke sectoren die wél fors moeten bezuinigen, als de middelen op z’n
minst efficiënt worden aangewend (dat wil zeggen: niet worden verspild terwijl tegelijkertijd een
bejaardentehuis z’n deuren moet sluiten).
Aan die efficiëntie zou een striktere, goed onderbouwde taakverdeling moeten bijdragen.
Met het oog op de instandhouding en ontwikkeling van een ‘bloeiende kunstsector’ kan als
argument bovendien worden aangevoerd, dat juist in tijden vem bezuinigingen (die vooral bij een
aantal gemeenten plaatsvinden) de oude regeling van de kopptelsubsidie de kwetsbaarheid van
kunstinstellingen gevaarUjk vergroot. Een vermindering van de subsidie van de ene overheid
wordt volgens deze regeling door eenzelfde procentuele vermindering van het andere
overheidsniveau gevolgd, met alle desastreuze gevolgen van dien. Een weinig populaire regeling,
die zowel kunstenaars als overheden al jaren een doorn in het oog was, en met de
taakafbttkening uit de wereld kon worden geholpen.
Daarnaast is er ook een algemenere overweging ten faveure van de taakafbakening: het aloude
streven naar autonomie van de verschillende overheidslagen. Provincies en middelgrote
gemeenten moeten na de herstructurering weliswaar afstand doen van het prestige van een
‘eigen’ orkest of repertoiretoneelgezelschap, dat in het vervolg door de rijksoverheid in sttmd zal
worden gehouden, maar in ruil daarvoor wordt hun grotere enmslag beloofd om binnen de hun
toegewezen verantwoordelijkheid een volwaardig, geheel eigen kunstbeleid gestalte te geven.
Hetgeen zowel de kunsten eils het publiek - door een ‘dicht-bij-huisbenadering’ - ten goede zou
moeten komen.
Dat de idee van taakafbakening uiteindelijk - na jaren van wikken en wegen - met de
vereveningsoperatie ook praktisch ingang heeft kunnen vinden in het kunstbeleid (althans: op
een aanttd punten, met name bij toneel en muziek), is waarschijnlijk te danken aan de
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vermeende positieve invloeden voor de kunsten op de langere termijn, maar vooral ook aan de
druk op de ketel veroorzaakt door de financiële nood waar de gezelschappen en overheden
dagelijks mee te kampen hebben. Taakafbakening biedt - al of niet terecht - hoop op verlichting
van die nood door de verantwoordelijkheden te herschikken. Net als in de nota van minister van
Doom destijds, wordt het terrein van overheidsbemoeienis afgebakend; ditmaal gebeurt dat per
overheidslaag. Daarbij kan het zijn, dat de principiële en ideële uitgangspunten van de
taakafbakening voor velen op de achtergrond raken en vooral di'é dingen worden opgepikt die
op kortere termijn aantrekkelijk lijken. Andere taken worden afgestoten. Want tenslotte kent
taakafbakening ook een aantal minder aantrekkelijke kanten, en zijn er vele obstakels die
omzeild moeten worden.
In de praktijk van het kunstbeleid blijkt dan ook, dat een rigide driedeling rijkprovincie-gemeente niet mogelijk en voor de verschillende betrokken partijen ook niet wenselijk
is. Afhankelijkheidsrelaties tussen de verschillende overheidslagen onderling en tussen overheid,
publiek en kunstinstellingen staan zo’n driedeling vaak in de weg.
Een aantal obstakels met betrekking tot de taakafbakening wil ik hier noemen;
a. ‘Machtsstrijd’ tussen de overheden-, de neiging van de verschillende overheidslagen tot het
afschuiven van minder demkbare en prestigieuze taken, en de angst van lagere overheden voor
een verlies aan autonomie (als gevolg Vcm de dwang om in het kader van de taakafbakening
bepaalde taken op zich te nemen). Uit gesprekken die ik voerde met gedeputeerden voor
Cultuur bleek bijvoorbeeld dat het provinciaal bestuur zich vaak ergert aan de rijksoverheid die
zich onttrekt aan haar overkoepelende spreidingsverantwoordelijkheid en de instandhouding
van gezelschappen als Globe en Theater.^ Een provincie als Zuid-Holland wordt ongewild
opgescheept met de instandhouding van het jeugdtheater. Wat dat betreft is de autonomie van
de lagere overheden, een van de oorspronkelijke motieven, dus lang niet in alle opzichten gebaat
bij taakafbakening.
b. Resonate omstandigheden en gevestigde belangen die de idealen van WVC kunnen doorkruisen.
Na de vereveningsoperatie koos de provincie Friesland er bijvoorbeeld voor om de vrijgekomen
middelen grotendeels naar de behoeftige musea en het Frysk Orkest door te sluizen, waar een
grote publieke belangstelling voor bestaat en dus plaatselijk veel eer mee te behalen valt, in
plaats van de ter plekke weinig populaire geïmproviseerde muziek of het jeugdtheater een flinke
impuls te geven, zoals de achterliggende gedachte van de herstructurering is geweest.
Culturele raden zwichten vaak onder de lobby’s van kunstenaars en plaatselijke grootheden om
bijvoorbeeld toch een geliefd orkest financieel te blijven steunen dat eigenlijk - in ingekrompen
vorm - geheel onder verantwoordelijkheid van het rijk valt. Zo’n orkest uitleveren aan de
onverschilligheid van de rijksoverheid geldt als verraad in de ogen van de plaatselijke achterban.
Voor adviesraden (hoofdzakelijk samengesteld uit kxmstenaars) is het bovendien vaak té pijnlijk
om subsidies aan noodlijdende kunstinstellingen (collega’s) te verminderen; soms staan
AROB-procedures dat ook in de weg.
c. De ffenzen aan het ‘ontleden in factoren’. Produktie, distributie en afname van podiumkunsten
kunnen niet los van elkaar gezien worden; het is dus niet eenvoudig om deze taken formeel uit te
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splitsen. Het heeft bijvoorbeeld alleen zin om aan Het Nationale Ballet (in stand gehouden door
de rijksoverheid en Amsterdam) spreidingsvoorwaarden te stellen, als de gemeentelijke
schouwburgen buiten de rémdstad voldoende toegerust zijn om de voorstellingen af te nemen.
In de dans- en mimesector zijn de verhoudingen tussen de overheden zeer uiteenlopend. Een
aantal van de gesignaleerde problemen doet zich ook in deze sectoren voor; ter illustratie een
aantal voorbeelden.
Ten eerste de Amsterdamse situatie. Amsterdam is een van de drie grote gemeenten die op het
gebied van de podiumkunsten een bestuursovereenkomst hebben gesloten met het rijk
(november 1986). Wat betreft de dans is er destijds in het kader van deze overeenkomst een
beperkt aantal afspraken gemaakt: Scapino en het Folkloristisch Danstheater zullen voorlopig
door het rijk worden gesubsidieerd en Het Nationale Ballet voor veertig procent door de
rijksoverheid en voor zestig procent door Amsterdam. Daarmee is de positie van deze
gezelschappen vrij duidelijk.
De Amsterdamse Kunstraad is zeer ontevreden over het feit, dat de bestuursovereenkomst zich
voor de dans - in tegenstelling tot bij toneel - beperkt tot het zogenaamde eerste circuit. De in
Amsterdam gevestigde gezelschappen Dansproduktie en Dansgroep Krisztina de Chatel vallen
erbuiten; noch gemeente noch rijksoverheid wenst bindende afspraken te maken. Daar de
landelijke commissie-Reehorst deze twee groepen niet als vaste ensembles heeft aangemerkt
maar als een soort produktiekernen, zouden zij ook niet voor rijksexploitatiesubsidie in
aanmerking kunnen komen maar alleen voor een meerjarige projectsubsidie. Dit betekent ‘een
ernstige aantasting van de waarborgen van Rijk en gemeente voor het functioneren en de
continuïteit van deze groepen’, zo laat de Amsterdamse Kunstraad de gemeente weten.^' De
artistieke kwaliteit van deze gezelschappen wordt door beide overheden geprezen, maar de last
van verantwoordelijkheid wordt uit de weg gegaan; men houdt de handen liever vrij. Het
middenveld van het dansbestel verkeert zodoende in een soort vacuüm wat betreft de afspraken
tussen overheden; het blijft bij een aantal ad hoe regelingen, die een onderliggende idee
ontberen.
Wat betreft de andere, kleinere in Amsterdam gevestigde dans- en mimegroepen loopt de
subsidiëring door rijk, provincie en gemeente nogal dooreen. Zowel bij de dans als bij de mime
bestaat cd jaren het slepende probleem dat door WVC gesubsidieerde groepen ook een beroep
doen op de gemeente; niet alleen voor hun huisvestingskosten maar ook voor produktiekosten.
Volgens de commissie Mime van de Amsterdamse Kunstraad is de druk op de vrije besteding
van het Amsterdamse produktiekrediet te groot door de structurele gemeentelijke steun die
gegeven wordt aan gezelschappen als Carroussel en Tender die al een meerjarige subsidie van
WVC ontvangen. Het produktiekrediet wordt in feite gebruikt om gaten mee te dichten; van een
gerichte stimulering en ontwikkeling van de mimekunst - de oorspronkelijke idee - kan daarom
eigenlijk geen sprake zijn. Niettemin kan en wil de Amsterdamse Kunstraad deze groep>en niet
principieel van het vrije krediet uitsluiten en ze daarmee aan hun lot overlaten. Het zal duidelijk
zijn: de groepten zélf hebben in ieder geval geen behoefte aan zo’n principiële beslissing, zolang
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zij financieel afhankelijk zijn van het gemeentelijke budget doordat zij van hogere overheden
weinig te verwachten hebben. Steeds opnieuw dienen zij daarom hun aanvragen bij de gemeente
in.
Een andere oneigenlijke claim op de Vrije’ dtms- en mimekredieten zijn de accommodaties. Jaar
in jaar uit doet de Kunstraad zijn beklag over het feit dat huisvestingskosten van Amsterdamse
kunstinstellingen (een gemeentelijke verantwoordelijkheid bij uitstek) bij lange na niet uit het
daarvoor bestemde accommodatiekrediet kunnen worden bekostigd en telkens maar weer, bij
wijze van noodmaatregel, uit het produktiekrediet worden gefinancierd. ‘De grens van de
tolerantie is bereikt. Of het accommodatiekrediet dient te worden verhoogd óf het danskrediet.
Indien er opnieuw niets gebeurt, acht onze commissie [commissie Dans - FC] het niet langer
mogelijk voor de advisering in die mate verantwoordelijk te zijn.’

Huisvestmg is een

verantwoordelijkheid die onmogelijk op andere overheden kan worden cifgewenteld en die
voortdurend het budget voor de ondersteuning van nieuwe, kleinschalige initiatieven - een taak
waarbij voor Amsterdam, met haar imago van culturele broedplaats, juist veel eer te behalen valt
- bedreigt. En dat geldt zeker nu, als bij zovele gemeenten, het accommodatiebudget afkalft door
gemeentelijke bezuinigingen.
Hier demonstreert zich het probleem van de veelheid aan taken waar een stad als Amsterdam
mee te kampen heeft. Het subsidiebeleid is onoverzichtelijk, en produkties raken in de knel
omdat het - bij een zeer krap budget - nu eenmatd gemakkelijker is om een aanvraag voor een
éénmalig initiatief af te wijzen dan om een ‘geïnstitutionaliseerd’ gezelschap op te breken of een
accommodatie, waarmee het publiek langzamerhand vertrouwd is geraakt. De principes van het
kunstbeleid, waarin aan het begrip ‘ontwikkeling’ een grote waarde wordt toegekend, komen op
losse schroeven te staan. Maar in een stad waar zoveel groepen van diverse pluimage en vooral
stabiliteit gevestigd zijn, die gebruik moeten kunnen maken van zowel repetitieruimten als
theaters, en die structurele kosten én produktiekosten met zich meebrengen, is alles zo met
elkaar verweven dat het vaak irreëel is om de verantwoordelijkheden van de diverse overheden
duidelijk op onderdelen uit te splitsen. Oplossingen voor de problemen rond de kleinere
groepen kimnen nauwelijks gezocht worden in een strikte herstructurering van het beleid, zéker
niet zolang eenvoudigweg de financiële middelen ontbreken om het hoognodige veilig te stellen.
De seetor biedt eenvoudigweg geen ruimte om hier en daar wat af te halen en elders toe te
voegen; de marges daarvoor ontbreken. De directe noden zijn op dit moment zo groot dat noch
de plaatselijke overheid, noch de kunstenaars veel verder kuimen zien dan de dag van morgen.
Dit terwijl velen beseffen dat dat eigenlijk wél wenselijk zou zijn.
Twee gevallen uit de danspraktijk buiten de randstad, waarbij sprake is van gemeentelijke en
provinciale ontevredenheid over de te kort schietende rijksoverheid: de subsidiëring van
Introdans en het ontstaan van Reflex, ‘Dansgroep van Noord-Nederland’.
Introdans is in 1986 door de commissie-Reehorst gedoodverfd als het gezelschap, dat in de
provinciale schouwburgen waar het Nederlands Dans Theater en Het Nationale Ballet voortaan
niet meer te zien zullen zijn, het grotere moderne balletrepertoire zal brengen. Dit om de
spreidingsdoelstelling gestalte te geven. Daartoe is geadviseerd om de subsidie voor Introdans
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flink te verhogen. Maar nu de nood aan de man is, “wentelt [WVC] ook hier de
verantwoordelijkheid af op de lagere overheden’,zo meent Caroline Willems in een kritische
reactie op het Kunstenplan van minister Brinkman. De gemeente Arnhem en de provincies
Gelderland en Overijssel moeten in aanzienlijke mate bijdragen aan de instandhouding, terwijl
Introdans door WVC toch van landelijk belang wordt geacht. ‘Een week voor het verschijnen
van het kunstenplan werden die lagere overheden pas geconsulteerd. Aan hen werd
medegedeeld, dat Oost in de plus zat en de rest in de min.’^ De term ‘provinciale autonomie’
lijkt hier dus niet op zijn plaats; aan de lagere overheden wordt weinig keus gelaten wat betreft
de vormgeving van hun beleid.
In het noorden van Nederland bestaat al jarenlang ontevredenheid over het feit dat de
rijksoverheid geen sancties stelt tegenover de teruglopende spreiding van de grootschalige dans.
Bij de operatie-podiumkunsten stelde de rijksoverheid zich in principe verantwoordelijk voor de
landelijke ‘grootschalige’ spreiding, maar ten aanzien van de dans is daar in de praktijk weinig
van te merken, zeer tot ongenoegen van de provinciale overheden. WVC heeft er moeite mee,
spreidingseisen aan Het Nationale Ballet en het Nederlands Dans Theater te stellen waara<in
vanuit fmancieel en artistiek opzicht nauwelijks te voldoen is. 2^ver gaat haar
verantwoordelijkheidsgevoel niet. Dit ongenoegen in het noorden bleek een stimulans tot het
creëren van een regionale voorziening voor de dans, door vier overheden gezamenlijk
gefinancierd. De gemeente Groningen, de provincies Groningen en Drenthe en het rijk spraken
uiteindelijk af, ieder vijfentwintig procent bij te dragen aan een ‘dansgroep van
Noord-Nederland’, die uitgroeide tot het huidige gezelschap Reflex. Een constructie die is
gebaseerd op een grondig overleg en die wezenlijk verschilt van het automatisme van de oude
koppelsubsidies, zónder dat er sprake is van taakafbtikening.
Een voorbeeld uit de mime watu' gezamenlijke financiering minder gelukkig afliep is
Theatergroep Perspekt. Tijdens het congres Bossche ontmoetingen werd dit Haarlemse
gezelschap als een interessant geval beschouwd; de ‘casus’ stond in twee werkgroepen ter
discussie.

De situatie rond Perspekt is anders dan die rond Reflex; waar bij de noordelijke

dansgroep de overheden gezamenlijk subsidieerden op basis van een tevoren bepaalde
evenredige verhouding, werd Perspekt door de gemeente Haarlem, de provincie Noord-Holland
en de rijksoverheid zonder vooropgezet plan, zonder officieel overleg en vrij wisselvallig
gesubsidieerd. Perspjekt kende in de jaren zeventig drie ‘poten’: artistieke projecten,
onderzoek/techniek en service ten behoeve vtm andere groepren. Aanvankelijk kwamen de
inkomsten om de artistieke projecten te realiseren voornamelijk uit de techniek- en servicekant,
in de vorm van industriële klussen, waarmee Persp>ekt het hoofd boven water kon houden.
Naarmate de groep zich duidelijker manifesteerde namen de subsidies toe: na Haarlem volgden
ook de provincie en het rijk. De provincie achtte vanuit haar nieuwe beleidseisen alleen de
educatieve taken en de service subsidiabel. De rijkssubsidie - verreweg de grootste - stoelde
vooral op de artistieke compxjnent. Toen Perspekt in 1984/1985 voor een driejarige
instandhoudingssubsidie van het rijk in aanmerking kwam, vervielen de gemeentelijke en
provinciale subsidie. En daarmee het onderzoek/techniek en de service: de twee poten die
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voorheen commercieel gezien de meeste vruchten afwierpen en die zo belangrijk waren voor de
eigen inkomsten van de groep. In 1987 adviseerde de Raad voor de Kunst negatief over de
artistieke projecten: de rijkssubsidie, waar Perspekt nu vrijwel volledig afhankelijk van was
geworden, werd niet voortgezet. Het werd daarmee onzeker of de groep zou kunnen
voortbestaan.
Bij deze geschiedenis was geen sprake vtm een principiële verantwoordelijkheid van de
rijksoverheid voor de instandhouding van de groep, volgens een taakverdeling waarbij gemeente
en provincie zich op andere gebieden zouden kuimen toeleggen, maar van een zich schielijk
terugtrekken van de lagere overheden op een moment dat dat maatschappelijk gezien haalbaar
was (dat wil zeggen: toen het goed ging met Perspekt). In een later stadium leidde dat tot
vervelende consequenties. Tijdens het congres werd opgemerkt dat het in de praktijk vaak
voorkomt dat een groep, zodra ze eenmaal steun van WVC krijgt, gedumpt wordt door
gemeente en provincie onder het mom van ‘ze hebben ons nu niet meer nodig, een ander is aan
de beurt’. Zo’n groep valt in een diep gat als ze na drie jaar opzij geschoven wordt door WVC; er
is dan geen vangnet meer. Voor een provincie is het natuurUjk ook weinig prestigieus, opnieuw
een groep onder haar hoede te nemen die voor WVC ‘niet goed genoeg’ meer is. Ook Perspekt
zélf droeg niet bepaald bij aan enige consistentie in het subsidiebeleid. Door de
congresdeelnemers werd daarover opgemerkt, dat drie overheden samen vanzelf een zwalkend
beleid geven, waardoor de identiteit van het gezelschap wel móét dolen. Perspekt bleef met zijn
doelstellingen schuiven met het oog op de benodigde subsidies. Op het moment zelf lag dat voor
de hand, maar uiteindelijk had het een averechts resultaat: de overheid (ongewild de aanstichter
van de wisselende accentuering van onderzoek/techniek, service en artistieke projecten) zag
geen constante factor en zegde structurele subsidie op.^ Perspekt is dus eigenlijk gestraft voor
het feit dat er door de groep geen duidelijk artistiek ideaal meer werd geëtaleerd. De
pragmatische benadering (het voortdurend bijstellen van de doelstellingen, onder druk van de
Gnanciële nood) was te veel in het oog gesprongen, met desastreuze gevolgen op de langere
termijn.
Ten aanzien van taakafbakening in de dans- en mimesector laat zich het volgende concluderen.
Structurering van de verhoudingen tussen overheden is in veler belang, in zoverre dat een
efficiënt en inzichtelijk kunstbeleid geacht wordt bij te dragen aan de bloei vcm de kunsten.
Hetgeen natuurlijk niet inhoudt dat alles zou moeten worden vastgelegd; juist in sectoren die
zozeer in ontwikkeling zijn als de dans en de mime is flexibiliteit van groot belang. Maar
flexibiliteit en chaos zijn tenslotte geen synoniemen; ‘gestructureerde flexibiliteit’ is misschien de
juiste term. De bloei van de kunsten is een doel dat zowel door de overheid als door kunstenaars
wordt nagestreefd; de roep om duidelijkheid in de onderlinge verhoudingen klinkt dan ook
herhaaldelijk, uit heel verschillende hoeken. Maar het betreft hier een doel en een belang op de
langere termijn, en - zoals zich dat in veel sectoren van de samenleving aftekent - slechts een
enkeling richt zich daarop. Voor het merendeel van de betrokkenen sjjeelt toch vooral de dag
van vandaag. Daarbij komt nog, dat eenmaal gewortelde gewoonten en bureaucratische
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structuren niet gemakkelijk te doorbreken zijn om veranderingen in het beleid door te kunnen
voeren.
Wat betreft de kunstenaars geldt vaak: hoe minder strikt geformuleerd en afgebakend het
beleid, hoe meer mogelijkheden er nog openstaan om hier of daar met ambtenaren een
specifieke regeling te treffen. Zij roepen collectief, als beroepsgroep, om een inzichtelijk beleid
met een duidelijke taakverdeling, maar kloppen toch ieder voor zich weer bij elke subsidiënt aan
die zij op hun pad vinden. Zij moeten wel, willen ze de voor hun produkties benodigde middelen
bemachtigen. Daarmee brengen zij adviesraden en beleidsambtenaren in een lastig parket als in
het kader van de taakafbakening stappen moeten worden ondernomen om de subsidieverhoudingen te wijzigen.
Wat betreft de overheid: gemeentelijke en provinciale overheden dragen nu eens hier, dan eens
daar een steentje bij; nu eens uit een produktiebudget, dan eens uit een accommodatiekrediet.
Hun ‘beleidsuitgangspunten’ zijn voor veel interpretaties vatbaar. Als het nodig is, wordt er door
de lagere overheden een front gevormd tegen het rijk, maar evengoed bestrijden provincies en
gemeenten elkaar als dat eens zo uitkomt (zie bijvoorbeeld de discussies Utrecht-Utrecht en
Arnhem-Gelderland in het Boekmanmagazine, 1987. ) Kritiek op het beleid van andere
overheden is niet van de lucht.
De rijksoverheid op haar beurt ontwerpt plannen voor herstructurering en stelt commissies in,
maar schrikt ervoor terug de adviezen te volgen en de verantwoordelijkheid op zich te nemen
voor de grotere dans- en mimegezelschappen - en daarmee de gemeenten en provincies te
ontlasten. Zij werkt in de praktijk liever met ad hoe regelingen (projectsubsidies bijvoorbeeld)
dan met bestuursovereenkomsten en structurele subsidies.
De adviesraden tenslotte nemen een bijzondere positie in: bij tijd en wijle stellen de leden zich
zeer principieel op en weigeren te adviseren als er door de overheid geen maatregelen worden
genomen om het budget te verhogen of het stelsel te herzien, maar dit dreigement is nooit
uitgevoerd. Het is het dilemma van de burgemeester in oorlogstijd; als de commissieledenkunstenaars zélf niet adviseren wordt hun taak toch overgenomen door ^mderen, die naar hun
gevoel de kunsten minder toegenegen zijn of over minder expertise beschikken. Met ernstiger
gevolgen dan waimeer de commissieleden zelf het werk opknappen en het schaarse geld zo goed
en zo kwaad als het gaat verdelen.
Een aantal taakafbeikeningsmaatregelen is vanuit toneel en muziek doorgesijpeld in de dans- en
mimesector (een voorbeeld daarvan zijn de bestmusovereenkomsten), en er wordt door de
betrokkenen ook wel gesproken in termen afkomstig uit de ‘vereveningsoperatie’. Maar van
rigoureuze maatregelen is geen sprake geweest en het is - gezien de huidige verhoudingen - niet
te verwachten dat daar biimenkort veremdering in zal komen.
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‘Cultuiupolitieke principes, ideeën en vernieuwingen worden vaak verkondigd maar zelden
gerealiseerd,’ zo werd op de eerste pagina van dit artikel over het Nederlandse kunstbeleid
opgemerkt. Dat geldt ook voor de dans en de mime; men is zeker niet onwillig om in de media of
tijdens een congres te discussiëren over een betere toekomst, maar in de praktijk komt er weinig
van de grond. Een ieder onderkent in stilte dat het korte-termijnperspectief regeert en dat
vooral met ad hoe maatregelen resultaten worden geboekt. Voor de geloofwaardigheid van de
betrokkenen (voor zichzelf en voor anderen) is het niettemin van belang te blijven discussiëren
over het ‘ideale kunstbeleid’. De socioloog Kempers spreekt met betrekking tot de beeldende
kunsten van een polemisch verbond,^ waar volgens hem vooral de gespecialiseerde
bemiddelaars deel van uitmaken (niet zozeer de kunstenaars zelf, de opdrachtgevers of het
publiek). Wellicht is bij de podiumkunsten de rol van de kunstenaars in het ‘polemisch verbond’
van meer gewicht. Acteurs, dansers en musici hebben over het algemeen toch een directer
contact met collega’s en met de ‘buitenwereld’ dan de individueel werkende beeldende
kunstenaars. Aan discussies tussen kunstenaars onderling en tussen kunstenaars en overheid
nemen zij volop deel. Dat wil overigens niet zeggen dat men in deze sectoren ook eensgezind zou
zijn: liefhebbers van moderne dans en van ballet bijvoorbeeld zitten elkaar vaak in de weg, zodat
het aan polemiek geenszins hoeft te ontbreken.
De betrokkenen hechten belang aan het tentoonspreiden van principes; enerzijds om het imago
van de bevlogen politicus of kunstenaar ten opzichte van de buitenstaanders hoog te houden,
anderzijds omdat men van mening is, dat een goed beleid eigenlijk geschraagd zou moeten
worden door een onderliggende idee. De formulering blijft overigens veelal vaag, zodat de
praktijk moeilijk aan deze principes getoetst kan worden.
Datgene wat er feitelijk tot stand komt, strookt vaak niet met de uitgedragen ideeën maar is ook
zeker niet irrationeel, gelet op de korte-termijnbelangen van de betrokkene. De financiële
beperkingen in aanmerking genomen valt er voor hem vaak weinig te kiezen, wil hij tenminste
het direct noodzakelijke veilig kunnen stellen. Dat geldt voor een gezelschap als Perspekt dat
subsidie aanvraagt, dat geldt voor de Amsterdamse Kunstraad die het jaarlijkse krappe budget
moet verdelen, dat geldt ook voor een provinciaal ambtenaar die zich met de subsidiëring van
Introdans geconfronteerd ziet.
De marge die noodzakelijk is om wél principiële keuzen te kunnen maken, is in de dans- en de
mimesector zo mogelijk nog kleiner dan in sectoren als toneel en muziek. Deze sectoren, die een
langere geschiedenis kennen wat betreft overheidssubsidie, hebben kunnen profiteren van de
economische groei in de jaren vijftig en zestig. Een aantal vrij rigoureuze maatregelen met
betrekking tot taakafbakening en herverdeling van de gelden binnen de sector, voorgesteld door
de commissie-De Boer en de commissie-Sutherland, bleek kortgeleden zonder desastreuze
gevolgen en zonder veel opfiositie doorgang te kunnen vinden. In de dans- en mimesector ligt
dat toch veel moeilijker; met het oog op de door Knuist benadrukte ‘pacificatiestrategie’ van de
overheid is het niet waarschijnlijk dat er in de dans- en mimesector - bij een dermate krap
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budget - qua structuur veel zal veranderen. De offers (in de vorm van gezelschappen die moeten
worden opgeheven) zouden te groot zijn.
Dat het budget wezenlijk verruimd zal worden om uit deze impasse te geraken, is evenmin erg
waarschijnlijk. Het geld zou dan van andere kunstsectoren moeten komen, aangezien het
ministerie van WVC het in tijden van bezuiniging maatschappelijk niet verantwoord acht het
kunstenbudget als geheel te verruimen. En tot grote verschuivingen binnen de kunstensector zal
het niet komen, zolang de dans en de mime het met een minder sterke achterban moeten stellen
dan bijvoorbeeld toneel, beeldende kunsten en muziek. Misschien dat een ‘sterke mem’ (vrouw),
met een zeker charisma en maatschappelijk aanzien het patroon zou kunnen doorbreken;
daaraan heeft het met name de dans in Nederland - in tegenstelling tot een land als Rusland
(Diaghilev), waar de dans altijd een hoge status heeft genoten -historisch gezien ontbroken. De
dans is lang als een typisch vrouwelijke kunstvorm beschouwd, hetgeen destijds onverbiddelijk
een krachtige politieke lobby in de weg stond. Dit in tegenstelling tot de muziek, het toneel en de
beeldende kunsten, waar dirigenten, grote toneelhervormers als Verkade en Royaards, en
uitsluitend mannelijke schilders de scepter zwaaiden.
Voor de mime spelen deze historische achtergronden natuurhjk veel minder, gezien de jonge
leeftijd van deze kleine sector. Het is echter goed denkbaar dat de individualiteit van de
mimekunstenaar een effectieve politieke lobby in de weg heeft gestaan, zodat in de pioniersfase
(de jaren zestig) nauwelijks kon worden geprofiteerd van het destijds relatief ruime budget voor
de kunsten.
Hoe het ook zij, het dans- en mimebeleid is op dit moment hoogstens te typeren als een
compromis, voornamelijk gebaseerd op de korte-termijnbelangen van de betrokkenen. Een
aantal van hen hecht er veel waarde aan meer ruimte te bieden aan ontwikkeling van de sector
op de langere termijn; een ontwikkeling die bij een al te pragmatisch getint ad hoe beleid in de
verdrukking geraakt. Maar dan zal eerst aan een van de belangrijkste voorwaarden daartoe
moeten worden voldaan: het scheppen van wat meer financiële armslag binnen het beleid.

** Als stagiaire bij de Boekmanstichting woonde drs. F. Cannegieter de Bossche ontmoetingen
bij, een congres met als onderwerp de samenwerking tussen provincies en gemeenten op het
gebied van het dans- en mimebeleid. Principe versus pragmatisme: dans- en mimebeleid in
Nederland kan gezien worden als een beschouwing naar aanleiding van dit congres. Dit artikel
vormt een onderdeel van haar doctoraalscriptie voor het Sociologisch Instituut van de
Universiteit van Amsterdam. Mevrouw Cannegieter werkt cds wetenschappelijk medewerker bij
het Studimn Generale van de Erasmus Universiteit te Rotterdam.
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Kunst en staat in Siena en
’s-Gravenhage
B. Kempers

Problemen en ontwikkelingen
Cultuur is een bron van zorg geworden en tot probleem van beleid verheven. Kunst is thans een
zaak van openbaar debat. Gezaghebbende personen doen via interviews, columns, nota’s,
rapporten en 2U'tikelen geregeld uitspraken over moderne kunst, hedendaagse architectuur en
cultuurpolitiek. Politici, beleidsambtenaren, museumdirecteuren, verzamelaars, vertegenwoordigers van beroepsverenigingen, kunstcritici en kunstenaars zelf vormen te zamen een polemisch
verbond.^ Spraakmakende individuen en modewoorden komen en gaan, het polemisch verbond
blijft bestaan. Gewone opdrachten in traditionele zin, zoals het ontwerp voor een plein, een
monument ter ere van een staatshoofd of een kunstwerk bij een nieuw gebouw, geven aanleiding
tot een conflictueuze besluitvorming en een openbaar debat, zoals blijkt uit enkele belangrijke
opdrachten die in ’s-Gravenhage tussen 1960 en 1985 zijn verleend.
Voor een goed begrip van de verhouding tussen hedendaagse beeldende kunstenaars en de
moderne staat is het zinvol om eigentijdse opdrachtsituaties te vergelijken met opdrachtverhoudingen in de vroeg-modeme staat. Zowel de staatsvorming in West-Europa, als de
professionalisering van schilders laten zich traceren tot de late dertiende eeuw.^ Sedertdien is er
een continue ontwikkeling, zeker tot de negentiende eeuw, in opdrachten aan schilders om de
grootsheid en de legitimiteit van de staat uit te beelden. Sindsdien is ook de beroepsvorming van
schilders duidelijk waarneembaar, evenals de statusstijging van een minderheid onder de
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vaklieden die de grootste opdraehten uitvoerde, en dat waren vrijwel altijd de staatsopdrachten.
Teneinde fasering in de professionalisering van schilders en veranderingen in de verhouding
tussen kunst en staat op het spoor te komen, is het derhalve zinvol de huidige situatie te
contrasteren met een typerend voorbeeld uit het verleden:
de opdrachten van de stadstaat Siena - de Maestè van Duccio, de altaarstukken voor
bedelordekerken van Simone Martini en Pietro Lorenzetti en de stadhuisfresco’s van Ambro^o
Lorenzetti. Siena vertegenwoordigt een vroeg-bureaucratische staatsvorm. Wetten vormden een
belangrijke basis voor het bestuur. Siena was een soevereine stadstaat, niet onderworpen aan het
gezag van keizer, paus, koning of een andere republiek. In de grondwet en in de statuten van de
afzonderlijke instellingen wordt een gedifferentieerd stelsel van bestuurlijke instellingen
beschreven. Het stadsbestuur financierde een leger, een politiemacht en een gevangenis.
Ambtenaren werden betaald uit belastingopbrengsten; hun bevoegdheden waren nauwkeurig
omschreven. De stadstaat liet zijn macht gelden over een territorium dat zich tussen 1280 en
1340 uitbreidde tot de zee en de bergketen met de Monte Amiata.
’s-Gravenhage geeft een goed beeld van de moderne tijd en vooral van de problemen die kunnen
ontstaan tussen kunstenaeu's en overheid. Den Haag is een grote gemeente met een eigen budget
voor kunstopdrachten. Het gemeentelijk kunstbeleid wordt mede bepaald door verschillende
regelingen van de rijksoverheid. Dit is duidelijk het geval bij de opdracht voor het
Wilhelmina-monument. De rol van de gemeentelijke overheid betrof het zoeken van een
geschikte locatie voor het door de rijksoverheid bestelde kunstwerk. Bij de opdrachtverlening
voor het Kurhausplein was de rol van de rijksoverheid beperkter: deze betrof het subsidiëren van
de honoraria van de beeldende kunstenaars, die verder in opdracht van de gemeente en enkele
bedrijven werkten. Bij de opdracht voor een kunstwerk bij het Museum voor het Onderwijs,
gelegen naast het Haags Gemeentemuseum waren de museumdirecties de eigenlijke
opdrachtgevers, maar zij hadden die rol krachtens de ptercentageregeling. Deze behelst het
aanwenden van een percentage van de bouwsom - afhankelijk van de gemeente een, anderhalf of
twee procent - voor opdrachten aan kunstenaars. Deze drie belangrijke en onderling duidelijk
verschillende opdrachtsituaties geven een duidelijke indruk van verschillende aspecten in de
verhouding tussen moderne kunst en de moderne staat.
De opdracht voor het Wilhelmina-monument geeft inzicht in het conflict tussen de
verwachtingen van het publiek, dat hecht aan herkenbare symbolen, en idealen inzake moderne
kunst. De opdracht voor het Kurhausplein geeft een goed beeld van bureaucratische processen
die zich voordoen bij omgevingskunst. De opdracht voor het Museum voor het Onderwijs
verheldert de spanningen tussen percentagekunst, gebonden aan een gebouw, en museumkunst,
gebonden aan ideeën over een aan te leggen kunstcollectie met een kunsthistorisch perspectief.
Tenslotte een enkel woord over de vergelijkbaarheid van beide situaties. De bronnen zijn op veel
punten gelijksoortig, evenals de bureaucratische procedure van opdrachtverlening. Er is echter
een belangrijk verschil. De geschreven bronnen over Siena werden beheerst door de stedeüjke
elite die ook de opdrachten gaf; ze zijn normatief en geven een ideaalbeeld van de stadstaat. Wat
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betreft de relatie tussen kunstenaars en opdrachtgevers, die de voorstellingen geheel bepaalden,
is het beeld echter geheel in overeenstemming met alle gegevens over opdrachtsituaties in Italië
van de dertiende tot de laat-zestiende eeuw, zoals blijkt uit rekeningen, contracten,
processtukken, brieven en dagboeken van schilders. De afwezigheid van kritische bronnen, die in
de moderne tijd juist zeer talrijk zijn, is daarbij geen bezwaar, maar geeft een helder inzicht in
één van de veranderingen: toegenomen interne conflicten tussen mensen die namens de staat
opdrachten aam kimstenaars verlenen en het verdwijnen van een duurzaam overwicht van één
groepering binnen de staat.
Eenvoudig gezegd komt het ontwikkelingsperspectief in dit artikel neer op het volgende. De
opkomst van het schildersberoep vanaf de late dertiende eeuw wordt in verband gebracht met de
vorming van de vroeg-modeme staat, toegespitst op ontwikkelingen in professionalisering van
schilders en staatsvorming in Siena tussen 1280 en 1350. Vervolgens wordt gekeken hoe de
beeldende krmstenams zich hebben weten te handhaven, door een combinatie van aanpassing en
vernieuwing, binnen het kader van de moderne staat, in het bijzonder op het raakvlak van
rijksoverheidsbeleid en gemeentelijk kunstbeleid in ’s-Gravenhage tussen 1960 en 1985.

Moderne kunstenaars in de moderne staat
Het Nationaal Monument Koningin Wilhelmina
Nederland herbergt drie nationale monumenten: het Nationaal Monument 1813-1863 in
’s-Gravenhage, op 17 november 1869 door prins Frederik onthuld: het Nationaal Monument
voor de Koopvaardij in Rotterdam, op 10 april 1957 onthuld door prinses Margriet en het
Nationaal Monument op de Dam te Amsterdam dat op 4 mei 1956 door koningin Juliana werd
onthuld.^ Aan een vierde wordt sedert het overlijden van koningin Wilhelmina op 28 november
1%2 gewerkt. In 1963 verklaarde de toenmalige minister Klompé ‘dat voor haar die tijdens haar
leven de oprichting van elk aan haar persoon gewijd gedenkteken categorisch had tifgewezen,
ten minste na haar dood een nationaal monument moest worden gesticht’. Het in 1963
geïnstalleerde, zwaar bemande Comité van Advies bracht in 1968 zijn eindrapport uit.'* Op
kosten van het rijk moest er in de residentie een monument komen, maar over de aard ervan kon
het comité geen uitspraak doen, menende ‘niet bij voorbaat een oordeel te mogen en te kunnen
uitspreken over de vraag of ter ering van de nagedachtenis van Koningin Wilhelmina een haar
persoon uitbeeldend monument aangewezen is, dan wel een monument van andere aard
denkbaar is’.
De ministerraad nam het advies over en installeerde een nieuwe adviescommissie onder
voorzitterschap van drs. R.W. Oxenaar, directeur van Rijksmuseum Kröller-MüUer, om over de
aard van het monument raad te geven. Voor een traditioneel monument voelde de commissie
niets en men adviseerde ‘uitgaande van de ruimtelijke relatie tussen het stedebouwkundige
gegeven, het Raadhuisplein, en het leven van Koningin Wilhelmina een plan te maken waarbij de
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sleutelbegrippen democratisering, decentrsüisatie en functionaliteit zouden zijn’. Aan drie
kunstenaars werd de opdracht verleend een schetsontwerp te maken. Het gezamenlijke plan van
de architect F. van Dillen en de beeldhouwer H. Petri werd uitverkoren en zo konden zij in 1975
hun definitieve voorstel presenteren dat bekend werd onder de naam ‘het keienlint’. De regering
nam het advies van de commissie over, de gemeente ’s-Gravenhage echter niet. Het besluit werd
in een brief van 13 juni 1973, gericht aan de minister van CRM, toegelicht met het argument dat
niet gesteld kon worden ‘dat het huidige ontwerp in het algemeen gedragen wordt door de
burgerij, hetgeen naar onze mening voor een monument ter nagedachtenis van een zo bijzondere
vorstin wel een voorwaarde genoemd moet worden geacht.^
De gemeente had inmiddels de publieke opinie gemobiliseerd. Vtm inspraak werd, zo stelden
twee raadsleden later, een selectief gebruik gemaakt; de kunstwerken en fietspaden ‘gingen wel
in de inspraak’, ‘de parkeergarage onder de hofvijver die een steenworp verder ligt, niet’. Een
bloemlezing uit de reacties: ‘Geen keienspoor dat eindigt in een soort paasei voor een vorstin die
vijftig jaar lang en onder soms zeer moeilijke omstandigheden heeft geregeerd’; ‘Eren wij
Koningin Wilhelmina met een kei? Is het niet een steen des aanstoots?’; ‘Wilhelmina was een
vrouw uit een stuk. Dat mag niet uiteenvallen in die keientroep.’ Om dergelijke meningen kracht
bij te zetten werd het verhaal in omloop gebracht dat Juliana gezegd zou hebben: ‘Moet ik in die
keien mijn moeder herkennen?’^ Het verzet tegen het keienlint werd gebundeld door het Comité
Nationaal Monument H.M. Koningin Wilhelmina met als leden onder anderen Theo Olof en
Paul Steenbergen, een lid van de WD-fractie in de Haagse gemeenteraad als voorzitter en W.
Drees sr. als erevoorzitter.^ Hij sprak in 1979 via een band tot de raad en tot de Nederlandse
bevolking en stelde dat een abstract monument te kort schoot en dat slechts ‘een verbeelding van
haar persoonlijkheid’ gepast zou zijn.
Toen de oppositie van het publiek, van de gemeente ’s-Gravenhage en van het comité zo
duidelijk en krachtig bleek, verzocht de adviescommissie van haar opdracht ontheven te worden.
Door de gevolgde procedure was vooral onder kunstenaars de animo niet erg groot. Met veel
moeite kon in augustus 1980 een nieuwe adviescommissie geïnstalleerd worden onder
voorzitterschap van drs. J. Hoetink, directeur van het Mauritshuis. Haar taak was te adviseren
over aard, plaats en kunstenaar, de ontwerpen te beoordelen en de uitvoering te begeleiden. De
voorstellen inzake kunstenaar en ontwerp werden door de regering overgenomen; de locatie
werd afgewezen omdat men een meer centrale plaats wenste: het Lange Voorhout. Zo kon in de
zomer van 1982 een nieuw plan gepresenteerd worden aan Burgemeester en Wethouders van
’s-Gravenhage. Het plan van de architect en hoogleraar Aldo van Eyck, die tü eerder bij de
besluitvorming betrokken was geweest, behelsde een ‘meeuwwit koepelvormig dak, waarop dia’s
geprojecteerd zouden moeten worden van de vorstin en gebeurtenissen uit haar
regeringsperiode’.
De geschiedenis herhaalde zich. Via een videofilm werd het ontwerp aan het volk getoond. Uit
de 480 ingevulde vragenformulieren bleek dat vijfenzeventig procent tegen de plaats was en
vijfentachtig procent tegen de vormgeving. Opnieuw werd de oppositie gemobiliseerd en traden
verzetsverenigingen en oranjeverenigingen onder leiding van gravin van Limburg Stirum in het

256

Kunst en staat in Siena en ’s-Gravenhagc

geweer. Opnieuw werden alternatieve ontwerpen gepresenteerd. Z&s uitverkoren kunstenaars
toonden hun, op eigen kosten gemaakte, maquettes in een speciaal in Hotel des Indes
georganiseerde tentoonstelling. Te zien waren twee beelden omringd door vuurdorens die
‘symboliseren de ruwe levensweg van de koningin’, Wilhelmina op een troon voor een
natuurstenen wand met het zesde vers van het Wilhelmus en ‘Herkenbare Leegte’. Dit ontwerp,
een uitgespaard silhouet, kreeg de eerste prijs, de gravin gaf als haar mening: ‘Een goed
ontwerp. Besmeuren kun je het niet, omdat je op een gat geen verf kunt gooien.... De meningen
van het publiek en de sprekende minderheid, die zich opwierp als woordvoerder van de
zwijgende meerderheid, kwamen goed overeen met de visie van de WD en het CDA in de
gemeenteraad en waarschijnlijk ook met die van de burgemeester en wethouders.
CDA-fractievoorzitter Happel gaf blijkens de handelingen van de raadsvergadering van mei
1979 als zijn ideaal: ‘een geconcentreerd gedenkteken, dat in zijn symboliek duidelijk is voor
stadgenoten en vreemdelingen.’ Mevrouw Blokpoel, raadslid van de WD, zei: ‘Ik heb moeite
met uitsluitend artistiek georiënteerde lieden’ in de adviescommissie en dat zal een van haar
motieven geweest zijn om voorzitter te worden van de alternatieve adviescommissie, het
genoemde comité.
Het plan van Aldo van Eyck was echter niet meteen van de baan. Op 11 oktober lichtte de
adviescommissie het ontwerp nogmaals toe waarop het college positief reageerde, aldus de
commissie-Hoetink. Toen bleek dat de gemeenteraad die op 13 november een definitief besluit
moest nemen er anders over dacht, stelde het college zijn preadvies bij. De uitspraken van het
publiek (‘het is niet herkenbaar als monument’, ‘waardeloos’, ‘afgrijselijk’ en ‘vliegende schotel
op pootjes’) werden gedachtenbepalend en het college schreef in zijn preadvies: ‘Ons college is
van oordeel dat het ontwerp-Van Eyck de structuur van de Lange Voorhout te zeer aantast.
Daarom dient naar onze mening geen medewerking te worden verleend aan de verwezenlijking
van dit ontwerp aan de Lange Voorhout.’^
De kunstenatu* hield zijn mening over de procedure en over de competentie van de Haagse
overlieden niet sub rosa. Hij trok het plan terug omdat hij hun de bevoegdheid tot oordelen
ontzegde en noemde de Haagse wethouder die cultuur in zijn portefeuille had, G. Halleen, in de
talkshow van Sonja Barend ‘een politieke rat’. De minister van WVC deed voorjaar 1984 het
voorstel een aangepaste kopie te laten maken van een bestaand Wilhelmina-beeld van Charlotte
van Pallandt. In een brief lichtte hij een en ander toe met het argument ‘dat het nationaal
monument, wil het ooit tot stand komen, maar niet al te veel moet afwijken van het algemene
verwachtingspatroon dat ten aanzien van een dergelijk monument blijkt te leven’.^°
Het Haags Gemeentemuseum en het Museum voor het Onderwijs
Verreweg de belangrijkste vorm van opdrachtverlening vindt plaats in het kader van de
zogenoemde ‘percentageregelingen’: de van staatswege geregelde aanbeveling om een, anderhalf
of twee procent van de bouwsom van een overheidsgebouw te besteden aan kunstopdrachten.
De percentages variëren enigszins, maar de regeling is algemeen van toepassing en garandeert
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een aanzienlijk budget vcxtr kunst, gezien de vaak hoge bouwsom van overheidsgebouwen. In het
kader vem de percentageregeling werd, zoals gebruikelijk en verplicht, gedacht aan een
kunstwerk voor het Haags Gemeentemuseum en het nieuwe Museum voor het Onderwijs. Begin
1982 kwam de gedachtenvorming op gang. Deze is gereconstrueerd door twee medewerkers van
de afdeling moderne kunst die bij de opdrachtverlening betrokken waren en daarvan verslag
uitbrachten in Museum Journaal}^ Het nieuwe onderwijsmuseum, ontworpen door de
voormalige rijksbouwmeester W.G. Quist, ligt onmiddeUijk naast het Gemeentemuseum van
Berlage. De architect, de directies van beide musea en leden van de afdeling moderne kunst
waren van mening dat, gezien de museale context van deze opdracht, ook buitenlandse
kunstenaars in aanmerking moesten komen. Gezien de aanwezige deskundigheid bij hen als
opdrachtgevers verzochten zij tevens af te mogen zien van de gangbare selectieprocedure. Quist
sprak zich krachtig uit voor deze benadering en noemde daarbij ‘de reeds overleden Ad Dekkers
of de in de Verenigde Staten wonende en werkende Sol LeWitt’. Tegenwerpingen beantwoordde
hij met: ‘Ik ben zo eigenwijs te weten wie ik wil.’ Unaniem werd vervolgens besloten Sol LeWitt
en Jan van Munster aan te zoeken voor het maken van schetsontwerpen. Kort daarop werd de
verzameling van het Gemeentemuseum uitgebreid met enkele abstract-geometrische werken en
ging men over tot de uitvoering van een muurtekening van LeWitt in het trappenhuis. Het leek
of iedereen wist wie hij wilde, vem conflict of onzekerheid geen spoor.
Een informatief gesprek tussen opdrachtgevers en kunstenaars op 7 april 1982 gaf echter
onverwachts aanleiding tot problemen. Het ongevraagd uitgewerkte ontwerp van Jan van
Munster werd met instemming begroet, terwijl de serie summiere schetsen en de foto van een
maquette uit 1980 van Sol LeWitt veel kritiek oogstten, vooral bij Quist. Na een ongemeen felle
kritiek verliet LeWitt de vergadering waeuna Quist zijn mening nog eens samenvatte met: ‘Werk
van een academieleerling.’ Qndanks uitgewerkte schetsen en een nieuwe maquette, gemaakt in
de zomer en herfst vem 1983, bleef de architect bij zijn afwijzing. Ook een compromis van beide
museumstaven om, alvorens een definitief besluit te nemen, naast het plan van LeWitt twee
andere kunstenaars schetsontwerpen te laten maken, werd door hem 2ifgewezen. Daarop
distantieerden de medewerkers van de afdeling moderne kunst zich van verdere deelname aan
de opdrachtverlening. Op 13 januari 1984 berichtte de Haagse Courant onder de kop ‘Ontwerp
Sol LeWitt definitief van de baan’ dat de directeuren van beide musea en Quist een brief naar B.
en W. gestuurd hebben met de naam van de kunstenaar die in plaats van Sol LeWitt een ontwerp
mag maken. De keuze viel uiteindelijk op de beeldhouwer Carel Visser.
Verhelderend voor de gedachtenvorming over moderne kunst is vooral de polemiek die rond het
voorstel van LeWitt is ontstaan. Wat een historische reconstructie leek te zijn, is allereerst een
pleitrede in een vakblad voor Sol LeWitt en een ondubbelzinnige kritiek op vooral Quist. De
auteurs kenschetsen de afwijzing als een historische vergissing en uiten ernstige twijfels over de
gronden waarop dit is gebeurd. Als argument wordt aangevoerd dat de kunstenaar geheel
voldeed aan de uitvoerig geciteerde opdrachtformulering: ‘(...) een betrekkelijk neutrale, min of
meer landschappelijke aanleg’, waarover verder stond geschreven: ‘Daarin zou een plek voor
een sculptuur kunnen worden uitgespaard. Wij zijn van mening dat dit niet de goede oplossing
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is. Eerder moet voorkeur gegeven worden aan een vormgeving, die een zekere zelfstandigheid
bezit, zij het inspelend op de gegevens, die door de gebouwen worden aangereikt.’ Het tweede
argument luidt dat het plan geheel past binnen het oeuvre van LeWitt dat vervolgens uitgebreid
wordt beschreven en geanalyseerd. De schrijvers wijzen ook het tegenargument van de hand dat
de kunstenam een oud ontwerp vam stal gehaald zou hebben en stellen dam onder meer
tegenover: ‘Zijn werk kenmerkt zich op verschillende interpretatieniveaus in het algemeen door
herhaling.’ Het ontbreekt de opdrachtgevers aan voldoende kennis vem zijn werk om daarover
met recht en rede te oordelen, aldus de afdeling moderne kunst van het Gemeentemuseum.
Is de toon van beide auteurs nog hoffehjk en zo neutraal mogelijk, de reactie van de
toonaangevende kunstverzamelaar Martin Visser was anders van aard.^^ In de rubriek ‘Wat heet
mooi’ van De Tijd stelt hij: ‘We hebben pas een goed voorbeeld kunnen meemaken van hoe
macht een belangrijke rol speelt in de kunst. In Den Haag keurt architect Quist een ontwerp van
Sol LeWitt af voor zijn nieuwbouw die aanpaalt bij Berlage’s Gemeentemuseum, nadat hij het
eerst zelf had voorgesteld. Hij is gewoon bang geweest, hij heeft het ontwerp op het eerste
krabbeltje al afgewezen, kennelijk geschrokken van zijn aanvankelijke moed. Dom was dat ook
nog: Quist kan toch ook wel weten dat je iets pas kunt beoordelen als je zoveel mogelijk
informatie hebt.’ Hij gaat verder: ‘Architecten kiezen nooit topbeeldhouwers, dat is veel te
bedreigend’, en profileert zijn eigen visie aldus: ‘Verzamelaars praten niet over mooi en lelijk,
wel over goed en slecht. Het begint allemaal met karakter.’ De verzamelaar Visser, een broer
van de beeldhouwer, besluit met een credo: ‘Kunst is niet een geloof of zo, waarbij je in een
boekje kunt lezen hoe alles wel of niet moet zijn (...). Religie, geïnstitutionaliseerd of niet, is
statisch: de regels en het doel liggen vast. Kunst is daarentegen juist dynamisch: je weet nooit
wat je kunt verwachten, er klopt nooit iets.’
Een reactie van W. Quist bleef niet uit.*^ In De Tijd verdedigde hij zich tegen de kritiek van Bool
en Develing en die van Visser.^'* Quist benadrukt dat Bool en Develing als stafleden van het
Haags Gemeentemuseum van meet af aan een werk van LeWitt wensten en dat zij ‘vanaf het
begin hun kans schoon hebben gezien het percentagegeld te gebruiken voor de aanschaf van een
Sol LeWitt sculptuur’. Quist signaleert dat ‘de heren deskimdigen moderne kunst van het
gemeentemuseum’ geen moeite te veel was ‘om hun eigen houding te rechtvaardigen en
opnieuw, naar de architect toe op de man te spelen, met halve waarheden’. Qver de
voorgeschiedenis vermeldt Quist dat hijzelf aan een andere buitenlandse kunstenaar had
gedacht en dat vooral hij argumenten moest presenteren tegenover de gemeentelijke
kunstcommissie ter verdediging van het omstreden besluit om geen Nederlander aan te trekken.
!

Daarbij constateert hij een aanhoudend zwijgen van de stafleden moderne kunst. Om uit de
ontstane impasse te geraken stelde Quist voor het probleem aan een aantal deskundigen voor te
leggen, onder de belofte hun namen niet openbaar te maken. ‘Deze belofte breek ik thans’, en
dan volgen de namen van de heren Visser, Hefting, Van Haaren, Leering, Locher en Oxenaar
die allen, op grond van verschillende argumenten, tot een negatief oordeel kwamen over het
ontwerp van LeWitt.
De brief van Quist geeft, los van andere opvattingen over het ontwerp zelf, ook een ander beeld
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van de opdrachtsituatie. De feitelijke zeggenschap van de steifleden van het Gemeentemuseum in
de opdrachtsituatie wordt gerelativeerd omdat zij formeel geen doorslaggevende stem hadden in
de besteding van percentagegelden die voortvloeiden uit de nieuwbouw van het Musemn voor
het Onderwijs. De architect stelt, enigszins polemisch, dat deze gelden voor opdrachtverlening
misbruikt werden door de stafleden voor een museale aankoop die goed past binnen de collectie
van het Gemeentemuseum, zoals de stafleden deze voor zich zagen. Het contrast tussen
museumkunst en opdrachtkunst wordt uitgebreider belicht door een van de geraadpleegde
adviseurs, J. Leering.^
Leering stelt dat het plan van LeWitt wel paste in een museale aankoop, maar niet in de
opdrachtsituatie. Leering, die zich gedurende zijn loopbaan in het museum en later binnen de
beleidsvoorbereiding sterk heeft ingezet voor stimulering van opdrachten aan beeldende
kunstenaars in het kader van bouwprojecten, benadrukt daarbij dat de complexiteit van
dergelijke opdrachtsituaties groter is dan die v£m een museale opgave.^* Zo ontstaat een beeld
van twee soorten kunst: kunst in relatie tot de gebouwde omgeving en kunst voor het museum:
kunstkunst, zoals De Swaan het noemt.

Opmerkelijk is echter dat bij de toepassing van de

percentageregeling die gericht is op kunst in relatie tot architectuur een openbaar debat
ontstaat, dat we al langer kennen bij de museumkunst. Een kleine kring van deskundigen die
adviserende functies vervullen, houdt een debat gaande over kwaliteit waaraem noch de
toekomstige gebruikers van de kunstwerken, het publiek, deelnemen, noch de feitelijke
opdrachtgevers. De gedachtenwisseling is voor het publiek moeilijk toegankelijk, zodat het ook
nauwelijks invloed kan uitoefenen op de besluitvorming, tenzij het denkraam of paradigma van
de deskundigen doorbroken wordt. In onderlinge strijd en samenwerking houden de adviseurs
de macht in eigen gelederen.
Hoezeer ze onderling ook van mening verschillen, binnen situaties waarin de kwaliteit van kunst
door deskundigen beoordeeld wordt, hebben zij het voor het zeggen.
Dit brengt ons op een belangrijk probleem, namelijk de definiëring van situaties en de strijd om
de normen.^® Zolang de budgetten voor kunst vastliggen en de procedures globaal geregeld zijn,
kunnen de deskundigen onderling uitmaken wat goede kunst is en wat niet. Voor het publiek
zullen de verschillen tussen het werk van LeWitt en Visser minder groot zijn dan voor de
adviseurs. Maar in deze situatie had het publiek geen inspraak en waren er geen bestuurders die
via inspraeik hun smaak tot gelding lieten brengen. In het algemeen is de bevoegdheid van
kunstadviseurs ten opzichte van wat men het grote publiek noemt, en de mening van bestuurders
uit andere sectoren dan de kunstwereld, een bron van spanningen, zelfs zozeer dat deze expliciet
in kunstnota’s worden gesignaleerd als een probleem, inherent aan het kunstbeleid.^^
De bezuinigingen op de Dienst voor Schone Kunsten die voor de periode tot 1987 5,2 miljoen
gulden moeten bedragen en de openbare discussie die daarover is ontbrand, voor2Ü rond eind
juli 1984, geven aan hoe problematisch de positie van de kunsten is binnen het kader van de
gemeentepolitiek. Philip Peeters schreef daarover in De Tijd, 21 juni 1984: ‘Net nu het nieuwe
hoofd van de afdeling Flip Bool er met dynamische ideeën en frisse plannen eens goed tegena£m
wil gaan wordt het instituut getroffen door bezuinigingsplannen die hun weerga in Nederland
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niet kennen’, nadat eerder is opgemerkt dat er kritiek was op het geringe initiatief van de
afdeling moderne kunst.^ De visie vtm de betrokken wethouder was een andere dan die van de
onafhankelijke journalist. Wethouder Halleen, eerder al door architect Van Eyck naar
aanleiding van het Wilhelmina-monument uitgescholden, lichtte de bezuinigingen aldus toe:
‘Vorig jaar zijn de prioriteiten al gesteld en het oogstte veel lof in de raad en wat kritiek in de
marge. Er is een sterke toename in de vrije tijd, dus op amateuristische kunstbeoefening kun je
niet bezuinigen. Daarbij is het toch een broedplaats voor potentiële kunstenaars’, en verder in
het interview; ‘Kunst is nu eenmaal een gevoelige sector omdat zij geen economisch rendement
heeft. Er is op gemeentelijk niveau nu eenmaal geen politiek klimaat om de kunst te ontzien.’
De

kwetsbare

positie

van

voorstellen

inzake

kunst

binnen

een

bureaucratisch

besluitvormingsproces blijkt duidelijk uit de opdrachtverlening voor het Kurhausplein in
Scheveningen, waar gemeentelijke overheid en een maatschappij voor projectontwikkeling de rol
van opdrachtgever deelden, onder gebruikmaking van een subsidieregeling van de rijksoverheid
inzake kunsttoepassing.^^ Dit laatste voorbeeld is mede van belang omdat ik zelf onderzoek heb
kunnen doen tijdens de besluitvorming. Het ministerie van CRM verbond aan de
subsidieverlening voor de

kunstenaarshonoraria de voorwaarde

dat

het

proces van

‘kunsttoepassing’ beschreven werd door een onderzoeker die daarbij op de medewerking van de
betrokkenen moest kunnen rekenen. In 1980 heb ik alle vergaderingen over kunst in
Scheveningen bijgewoond en met dit ooggetuigenverslag wil ik de voorgaande analyse, die
gebaseerd was op geschreven bronnen en publikaties, aanvullen.
Het Kurhausplein in Scheveningen
Aan de eigenlijke opdrachtverlening in Scheveningen gingen vele vergaderingen, conflicten en
plannen vooraf.^^ Eind 1979 kreeg de opdrachtsituatie duidelijke contouren. Het Consortium
Scheveningen BV (samengesteld uit Bredero Vastgoed voor vijftig procent en verder de
Nationale Nederlanden NV, de Friesch -Groningse Hypotheekbank NV en de Amfas-groep) en
de gemeente ’s-Gravenhage besloten tot een gezamenlijke opdrachtverlening. Deze werd
gedelegeerd aan een werkgroep: de Plan- en Programmacommissie. Daarin hadden onder
anderen

zitting het

hoofd van gemeentewerken

als

ambtelijke

coördinator

en

de

stedebouwkundige sup>ervisor professor Bakema. De eigenlijke planontwikkeling werd
gedelegeerd aan de Commissie Inrichting Openbare Buitengebieden, onder voorzitterschap van
een projectleider, een vertegenwoordiger van het consortium.
De opdrachtgevers schreven op 7 januari 1980 een brief aan de minister van CRM met een
verzoek tot subsidiëring van kunsttoepassing op het Gevers Deynootplein, in de wandeling het
Kurhausplein genoemd. Zij schreven: ‘Zowel met het oog op de onmiddellijke nabijheid van het
monument Kurhaus als wel op grond van de ligging van het plein in het plangebied dient dit
plein een bijzonder stedebouwkundig accent te vormen (...) juist vanwege de bijzondere
betekenis van het plein zullen verschillende groeperingen intensief bij het vormgevingsproces
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betrokken moeten worden.’ De taakomschrijving voor de aan te trekken beeldende kunstenaars
luidde: ‘Het komen tot een ontwerp dat een meerwaarde inhoudt ten opzichte van de formele
oplossing v£m de architect.’ Als verwachting werd uitgesproken: ‘In het verlengde van het
aanzetontwerp zal een beeldende kunstinbreng die voortkomt uit een persoonlijke opvatting
over de situatie, het geheel met een extra cultureel aspect moeten completeren en afronden.’
De opdrachtverlening aan kunstenaars werd financieel mogelijk door een subsidie van het
ministerie van CRM voor kunstenaarshonoraria, zoals gezegd onder voorwaarde dat er van de
situatie een ‘evaluatieve projectbeschrijving’ gemaakt zou worden. Daarvoor werd ik aangezocht;
ik woonde alle vergaderingen bij waarin de ‘kunsttoepassing’ aan de orde kwam. De
opdrachtsituatie werd van groot belang geacht vanwege de participatie van het bedrijfsleven. De
projectomschrijving paste in een breder opgezet Praktijkonderzoek Beeldende Kunsten. Hieruit
en uit enkele begeleidende adviescommissies is eind 1980 een permanente ambtelijke instelling
voortgekomen, het Praktijkburo Beeldende Kunstopdrachten.^
2^wel de gemeente Den Haag als het consortium hechtten veel waarde aan een goede
vormgeving van het plein voor het Kurhaus, vooral na de heftige kritiek in de media op de
bouwplaimen in Scheveningen-Bad: de ten tijde van Zwolsman sterk in verval geraakte
fin-de-siècle badplaats ten noorden van de haven en het dorp Scheveningen. Begin 1980 kreeg,
in een optimistische en coöperatieve sfeer, de beeldend kunstenaar B. Maters opdracht om een
aanzetontwerp voor het Kurhausplein te maken.^ Binnen het stedebouwkundig concept van
Bakema en in aansluiting op de architectuur van het vernieuwde Kurhaus en de winkels,
restaurants en flats daarvoor, werd van hem een aanzetontwerp verwacht, als uitgangspunt voor
een bijzondere beeldende ingreep van een andere kunstenattf. Het plan voor het aanzetontwerp
werd in het voorjaar van 1980 ontwikkeld in overleg met de architect van de flatgebouwen voor
het Kurhaus, de projectleider en een tweede kunstenaar, B. Hendriks. Het overleg vond plaats
binnen het kader van de Commissie Inrichting Openbetfe Buitengebieden, waarvan ook enkele
hoofden van gemeentelijke diensten deel uitmaakten. Na het afwegen van enkele alternatieven
werd Berend Hendriks definitief als tweede beeldend kunstenaar aangetrokken. Hij was de
leraar van Maters op de academie in Arnhem, de bakermat van wat ‘omgevingskunst’ wordt
genoemd. Tijdens de opdrachtverlening doceerden zowel Maters als Hendriks aan deze
academie die als een Vcm de weinige in den lande op dit toen nieuwe terrein actief is.
De voorbereiding van de plannen ten behoeve van een presentatie in het kader van de Plan- en
Programmacommissie die op 9 mei bijeen zou komen om te oordelen over het ontwerp verliep
redelijk voorspoedig.^ Het bleef bij ironische opmerkingen als: ‘De discipline bij kunstenaars is
kennelijk niet erg hoog’, of: ‘Al ben je kunstenaar dan moet je toch op tijd komen.’ Tijdens een
van de eerste bijeenkomsten zei een diensthoofd tegen mij - als verslaggever afgevaardigd door
het ministerie van CRM - ‘Wij ambtenaren zijn tenminste op tijd.’ Verder namen de
opdrachtgevers enige afstand van het taalgebruik vem de kunstenaars. Ter zijde spraken zij over
het ‘Chinees van de kunstenaars’, maar alles verliep in een gemoedelijke coöperatieve sfeer,
mede bepaald door de grote wederzijdse afhankelijkheid tijdens de beginfase in de ontwikkeling
vtm plannen. De projectleider gaf de plannen het voordeel van de twijfel en concentreerde zich
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verder op de continiüteit. Hij onthield zich van een waardeoordeel over de plannen - ‘Ik kan het
pas beoordelen als het klaar is’ - terwijl tijdige oplevering hoofddoel was. Daarbij nam hij wel
enige afstand van de hooggestemde verwachtingen, onder meer met een opmerking als: ‘Voor
mijn part gooien we er asfalt op, als het maar klaarkomt vóór Pasen 1981.’
De tijd begon te dringen. Tegelijkertijd doemden steeds meer technische problemen op die
realisering van het plan in de weg stonden. Het aanzetontwerp behelsde een gladde zwarte
granieten schijf in een hellend vlak - ter overbrugging van het niveauverschil tussen Kurhaus en
Gevers Deynootweg. In de schijf waren twee wigvormige figuren gedacht alsmede een cirkel en
een vierkant, uit te voeren in roestvrij staal en koper. Op en naast de schijf moesten nog enkele
door Hendriks te ontwerpen zuiltjes komen. Onder druk van de projectleider werd eind april
een voorlopig plan gemaakt dat in de vorm van een maquette gepresenteerd kon worden aan de
Plan- en Programmacommissie.
Bakema, die zowel bij het consortium als bij de gemeente een groot gezag genoot, reageerde als
eerste op de maquette: ‘Ik heb de indruk dat we hier dicht bij een mooie oplossing staan.’ Na wat
ontwijkend heen en weer gepraat en geschuifel rond de in de vergaderzaal opgestelde maquette,
nam de ambtelijke coördinator het woord met: ‘Mag ik de knuppel in het hoenderhok gooien,
kan de schijf niet vervangen worden, die is veel te duur, ik zie het niet zitten dat ik daarvoor geld
krijg.’ De financiering bleek ineens een cruciaal probleem te zijn. Moeilijk voorspelbare kosten,
zowel voor de uitvoering van het kunstwerk als voor het onderhoud ervan, werden grote
bezwaren voor ervaren ambtenaren die tegelijkertijd met andere begrotingsproblemen te
kampen hadden en bovendien al jaren blootstonden aan een niet zachtzinnige kritiek in de
media waar het de stedebouw in ’s-Gravenhage en Scheveningen betrof.
Tijdens de vergadering en uit informatie achteraf bleken de diensthoofden en met name de
ambtelijk coördinator niet veel in het plan te zien. Gepleit werd voor iets met vlaggemasten, een
ander type kunstwerk en ‘liever iets met water, dan een gladde granieten schijf’. De inbreng van
Hendriks werd informeel bestempeld als ‘kinderachtig’, zijn geld ‘niet waard’ en ‘een duur
speelterreintje’. Tot de projectleider sprak de ambtelijke coördinator achteraf: ‘Het kan me niet
schelen of het kloterig is, als de mensen het maar leuk vinden.’ Een rationele uitspraak over de
merites van het aanzetontwerp kwam niet tot stand; er kwamen twee partijen tegenover elkaar te
staan die geheel langs elkaar heen spraken. Maters verdedigde zijn ontwerp met argumenten als
een ‘gebruikersstimulans’, ‘een gevoel voor bijzonderheid’, ‘een essentieel brok waarde’, ‘een
aureool dat er boven komt zweven’ en een probaat middel tegen ‘de gevaarlijke neiging tot
verkneuteren’. Hij verzette zich sterk tegen de invloed van met name gemeentewerken en
probeerde tegenover de door de betrokken ambtenaren naar voren gebrachte technische eisen
zijn eigen inbreng als kunstenaar te stellen. Zonder veel succes; zijn eerder tegen mij gedane
uitspraak, ‘die pijpen zijn heilig’, bleek profetisch te zijn. In de slotfase van de besluitvorming
werden niet artistieke, maar technische, bureaucratische
doorslaggevend.

en financiële argumenten

De projectleider trok echter in mei nog geen partij tegen de kunstenaars. Wel bevorderde hij het
zoeken naar alternatieven, waaraan door de architect werd gewerkt die tijdens een korte
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buitenlandse reis van Maters een aangepast ontwerp voor het plein maakte, tegemoetkomend
aan de behoefte ‘iets met water’. Dit plan werd echter afgekeurd door de kunstenaars en
verdween verder van tafel. Duidelijk bleek evenwel dat de architect ontvankelijk was voor de
oppositie van ambtelijke zijde. Ook hij zag de smaak van het publiek ads een onvermijdelijk
uitgangspunt en refereerde daarbij aan ‘de gemiddelde Haagse parvenu’, ‘de omhooggevallen
Haagse middenstander’, die iets als ‘een kermisachtige attractie van de Efteling’ zou prefereren.
Opmerkelijk is dat hij ook een ander soort argument gebruikte, namelijk dat het geen
‘autonoom, museaal kunstwerk’ moest worden, verwijzend naar het beleid ter zake van het
ministerie van CRM.
De invloed van de architecten bleek groter te zijn dan die van de kunstenaars, wier positie meer
en meer ondermijnd werd naarmate de besluitvorming in een eindfase geraakte. Na de
vergadering van 9 mei vond druk informeel overleg plaats tussen alle betrokkenen en hun
superieuren. De projectleider zei mij, toen ik vroeg hoe het ermee stond: ‘Dat plan wordt
afgeschoten als een wild konijn.’ En zo geschiedde. De projectleider schakelde de architect in
die de plannen voor de renovatie en aanvullende nieuwbouw van het Kurhaus had verzorgd;
deze toonde zich weinig enthousiast over de plannen van Maters en Hendriks en maakte zelf een
alternatief, bestaande uit een bestratingspatroon van witte, loodrecht op elkaar staande strepen
op een gelig vlak, afgewisseld met rood en in het midden een cirkel. Dit plan werd door de
projectleider op een vergadering van eind mei getoond aan de architect. Maters en enkele
anderen. Het plan werd ‘weggehoond’ en de projectleider kreeg zware kritiek te verduren
vanwege de door hem gevolgde procedure. Maters probeerde steun te zoeken bij de Plan- en
Programmacommissie, waar hij kon rekenen op de adhesie van Bakema, die het slecht kon
vinden met de ontwerper van het alternatief. Op 30 juni vergaderde de Welstandscommissie
over de plannen en wees het aanzetontwerp van Maters definitief af, voornamelijk op praktische
gronden.
Drie betrokkenen die wel goed op de hoogte waren maar niet in een diepgaand conflict waren
terechtgekomen, kregen de opdracht om op basis van alle voorstellen en de daartegen geuite
bezwaren een nieuw ontwerp te maken. Dit plan werd in zeer korte tijd gemaakt door de
architect, een assistent van Bakema en een vertegenwoordiger van Stadsontwikkeling. Het werd
een eenvoudig bestratingspatroon met in het midden een witte cirkel die plaats bood aan een
nog te vervaardigen kunstwerk. De dienst beplantingen liet een stellage met bloembakken
maken die nu nog steeds het beeld bepaalt.

'y/r

Van middeleeuws mecenaat naar modern beleid
Een analyse van documenten over opdrachtverlening in Siena tussen 1280 en 1340 leert dat de
toenmalige bestuurders wel door en door bureaucratisch te werk gingen, maar dat zij het niet
moeilijk met kunst hadden. Nergens een spoor van verlegenheid, terughoudendheid,
nadrukkelijke goede wil of abstracte polemiek, zoals wij dat bijna vanzelfsprekend vinden

264

Kunst en staat in Sicna en ’s-Gravenhage

wanneer we de krant lezen, programma’s van politieke partijen lezen, kunstnota’s onder ogen
27

krijgen of memories van toelichting bij kunstbegrotingen bestuderen.
De meest opvallende verandering in de verhouding tussen kunst en staat is dat tijdens de
opkomst van het schildersberoep de beeldende kunstenaars in opdracht van de staat werkten.
De hoogste bestuurders waren daarbij direct als opdrachtgevers betrokken en zochten naar
mogelijkheden om hun aanspraken op macht en gezag tot uitdrukking te brengen, bij voorkeur
op een imponerende manier: groot, kleurrijk, vol symboliek en gebruik makend van kostbare
materialen zoals goud en dure pigmenten. De expertise van kunstenaars om de gewenste
staatssymboliek aanschouwelijk te maken was niet in het geding. De kunst werd hogelijk
gewaardeerd, maar was geen doel op zich: het was een middel om de rechtsorde en een morele
code uit te beelden.
Moderne kunstenaars zijn op een andere manier van de staat afhankelijk. Er laten zich vijf
verschillen constateren: de betrokkenheid van de politieke elite bij moderne kunst; de procedure
van besluitvorming; de gezagsverhoudingen tussen kunstenaars en andere deskundigen; de rol
van Jtun5tadviseurs; en de betekenis en functies van symboliek. Deze verschillen laten zich als
ontwikkelingen beschouwen, waaruit veel van de huidige problemen verklaard kunnen worden.
Over elk van deze ontwikkelingen zal ik iets zeggen.
De politieke top van de moderne staat - het staatshoofd, de minister-president, ministers,
secretarissen-generaal, commissarissen van de Koningin, burgemeesters van grote steden en
hoofden van gemeentelijke diensten - geeft veel minder duidelijk en direct aanleiding tot de
besluitvorming over kunst dan in de vroeg-moderne staat. Het via de kunst visualiseren van een
ideaal beeld van wettig gezag, de soevereine staat en van hogere machten die over de mensen,
verenigd in een rechtsorde, zijn gesteld, is in onbruik geraakt. Zeker in Nederland zijn politici en
hoge ambtenaren allereerst beducht voor openbaar gezichtsverlies. Zij vermijden het om zich via
kunst te profileren; ze volstaan met het tonen van enige goede wil en een betrekkelijke
bescheidenheid waar het de eigen deskundigheid inzake kunst betreft. Het is voor een
bestuurder belangrijk om niét als cultuurbarbaar, machtswellusteling en ijdeltuit door het leven
te gaan. Dit stimuleert leden van de moderne staatselite tot een gematigd en ontwijkend
positieve houding ten opzichte van kunst, maar zij hoeden zich voor groots uiterlijk vertoon en
een geprofileerde stellingname als mecenas. De stijl van het leiderschap is ingetogener
geworden, waardoor hooggeplaatsten en vermogenden minder afhankelijk zijn van kunstenaars
om hun leiderschap vorm te geven.
De besluitvorming over kunst is een ingewikkeld proces geworden, maar men bedenke dat de
opdrachtverlening in de vroeg-moderne staat ook al vrij complex was. Bovendien zijn er in de
moderne staat meerdere sectoren die een complexe bureaucratische besluitvorming kennen,
zonder dat dit tot problemen leidt zoals in de kunstsector. De bureaucratisering in de
besluitvorming biedt dus op zich geen verklaring voor de problemen en conflicten in de
kunstsector.
Veel belangrijker is de verandering in de gezagsverhoudingen tussen kunstenaars en andere
groepen deskundigen. Door de distantie van de politieke elite inzake kunst ontstaat er een
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gezagsvacuüm dat de kans op conflicten, spanningen, impasses en vertragingen in de
besluitvorming sterk doet toenemen. Het besluitvormingsproces is hierdoor moeizamer,
onduidelijker, omslachtiger en conflictueuzer geworden. In een vroeg stadium kunnen
kunstenaars dit gezagsvacuüm vatik met succes opvullen, vooral wanneer zij zakeUjk ervaren zijn,
overtuigend kunnen optreden en bedreven zijn in het omgaan met bureaucratische procedures.
Getting things done, is een belangrijke eigenschap voor de moderne kunstenaars. In de
uitvoeringsfase wordt het verworven gezag vaak precair door de druk van ambtelijke, technische
en financiële specialisten wier verantwoordelijkheid pas op dat moment in het geding komt.
Afwezigheid van formele afspraken over budgetten en bevoegdheden kan voor kunstenaars een
fundamentele handicap worden om hun standpunt tot gelding te brengen. Wanneer
diensthoofden en projectleiders geen vertrouwen in een artistiek plan hebben, kunnen zij dit
vrijwel altijd op grond van andere dan artistieke gronden afkeuren of het, zonder er openlijk
tegen te zijn, traineren. In een versneld besluitvormingsproces met een vaste datum van
oplevering worden bijzondere plannen voor monumentcde kunst of omgevingskunst uitermate
kwetsbaar. Het blijkt dan mogelijk te zijn de opdracht te annuleren, snel een ander plsm te laten
maken, af te zien van kunsttoepassing, of een bestaand kunstwerk te kopen dan wel te laten
kopiëren.
Naast de toegenomen distantie en afnemende leiding van de eigenlijke politieke en economische
elite, naast de grotere inbreng die kunstenaars in de beginfase van de besluitvorming kunnen
uitoefenen en naast een afnemend vertrouwen in hun praktische en technische expertise, is er
een vierde verandering waarneembaar; het ontstaan van een enigszins onafhankelijke groep
kunstdeskundigen. Waar de beoordeling van kunst niet meer direct een zaak is van
opdrachtgevers en publiek en waar onzekerheid heerst over de expertise van kunstenaars, kan
een groep specialisten ontstaan die het gezagsvacuüm op een duurzame wijze opvult. Er heeft
zich een uitdijende kring professionele bemiddelaars gevormd.^ Zij discussiëren voornamelijk
met elkaar en vormen zo een polemisch verbond en een zichzelf bevestigende culturele elite die
veel minder dan vroeger samenvalt met de economische en politieke elite. Via adviescommissies,
academies, musea, media en overheidsinstellingen, alsook via de kunsthandel geven zij de toon
atm, zonder evenwel duidelijk als opdrachtgever op te treden en de daarbij behorende financiële
en organisatorische verantwoordelijkheden te dragen. Er heeft zich een zekere professionalisering voorgedaan onder kunstdeskundigen, een categorie die in de vroeg-modeme staat nog
niet bestond. Zij beptden niet alleen de museumkunst, maar ook een belangrijk deel van de
opdrachtkunst die tot stand komt via de percentageregelingen. Het gaat om een groep met eigen
normen, die vaak afwijken van de voorkeur van de politieke elite, die haar zeggenschap over
kunst evenwel gedelegeerd heeft aan de deskundige kunstadviseurs.
Dat deze professionalisering van kunstdeskundigen heeft kunnen plaatsvinden, hangt samen met
het afgenomen belang van de politieke elite bij kunst als een onvervangbaar medium om voor
een zo groot mogeUjk publiek de idealen van een rechtsorde en een morele code aanschouwelijk
te maken en de eigen geprivilegieerde positie binnen die staatkundige orde te legitimeren. De
legitimiteit van de staat is niet meer, zoals in de dertiende en veertiende eeuw, in het geding en
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voor zover ze dat is, zal moderne kunst geen direct middel zijn om mensen te overtuigen van de
grandeur van de staat en het gezag van zijn bestuurders. Staatssymboliek heeft sterk aan
betekenis en luister ingeboet; het tonen van afkomst, rijkdom en kennis gebeurt op een
subtielere, meer ingehouden m2tnier. Groots uiterlijk vertoon is verdacht. Bovendien zijn er voor
de overdracht van informatie betere middelen beschikbaar gekomen dan de arbeid van een
beeldende kunstenaar. Fotografie, film, video, drukwerk, televisie en high tec/i-informatica
hebben veel van de functies van beeldend kunstenaars overgenomen. In de toegepaste kunst, de
vormgeving en de sector van de moderne media leven vele facetten voort van de
opdrachtsituaties waarin kunstschilders als Duccio, Simone Martini en de gebroeders Lorenzetti
vroeger verkeerden. De consensus over staatssymboliek en regenteniconogrjifie is echter
grotendeels verdwenen; ten dele worden politieke betekenissen langs andere wegen dan kunst
overgedragen. Wat overblijft als vrije kunst kon daardoor het domein worden van kunstadviseurs
die de ruimte krijgen om een eigen stelsel van normen en waarden tot gelding te brengen en zo
hun eigen positie veilig te stellen. De staatkundige elite heeft hierbij in zoverre een belang, dat
het gedogen en stimuleren van moderne kunstenaars en adviseurs prestige verleent aan de staat,
vooral via de instelling van het museum voor moderne kunst.
In dit licht bezien wordt het begrijpelijk waarom er rond kunst buiten het museum zo vaak
problemen ontstaan. De kunstdeskundigen zijn beducht voor herkenbare, voor een groot publiek
begrijpelijke kunst. Wanneer symboliek aan de orde wordt gesteld, zoals bij een nationaal
monument, dan komen de verschillende normen van uiteenlopende groepen met elkaar in
conflict. De bijna een kwcu-t eeuw durende verwikkelingen rond het Wilhelmina-monument zijn
te begrijpen als een conflict tussen publieksbelang, staatseis en deskundigenideaal, waarbij geen
van de betrokken groepen een doorslaggevend overwicht kon realiseren. De opdracht voor het
Museum voor het Onderwijs leidde tot een ander conflict, namelijk tussen twee groepen
deskundigen, enerzijds adviseurs met een specifieke opvatting over museumkunst, anderzijds
deskimdigen die een ideaal koesteren over integratie van beeldende kunst en gebouwde
omgeving. De stagnering in de opdrachtverlening in Scheveningen duurde het kortst omdat
uiteindelijk één groep van technische, fmanciële en ambtelijke deskundigen de doorslaggevende
stem in het kapittel had, die de kunstenaars en de namens de overheid optredende adviseurs uit
het besluit- vormingsproces kon elimineren. Zij waren niet wezenlijk van kunstenaars afhankelijk
in deze situatie: een bestratingspatroon en een stellage met bloembakken functioneert ook.
Hoofdzaak is dus de scheiding der wegen tussen herkenbare kunst voor een groter publiek,
moderne media en toegepaste kunst enerzijds en museumkunst en openbaar kunstdebat
anderzijds. Gescheiden functioneren beide sectoren over het geheel genomen goed. Waar een
vermenging van uiteengegroeide waarden ontstaat, neemt de kans op grote conflicten,
vertragingen en persoonlijke frustraties sterk toe. Waar de culturele elite zelf de normen kan
bepalen, zoals grotendeels het geval is bij het museumbeleid, de aankopen van rijk en grote
gemeenten en bij vele opdrachtsituaties waarop een percentageregeling vam toepatssing is, is de
kams dat mensen problemen met elkaau maken veel geringer. Daau'om zad het streven naau
autonome kunst als hoeksteen van het beleid sterker worden en zal de positie vam
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kunstdeskundigen op een kleiner terrein krachtiger worden. De professionalisering van
specialisten is een algemeen proces biimen de moderne staat en daarin onderscheidt de
kunstsector zich opvallend weinig van andere sectoren.
De vijf gesignaleerde veranderingen geven derhalve een lijn aan die, zo mogen we verwachten,
voortgezet zal worden tenzij er tegenkrachten ontstaan. De belimgrijkste tendens is de
versterking van de positie van de kunstdeskimdigen, gerekruteerd uit kringen van kunstenaars,
enkele verzamelaars, museumdirecteuren en conservatoren, directeuren van beroepsopleidingen
voor kunstenaars en bestuurders van andere bemiddelende instellingen. De beslissingen die in
overleg of conflict genomen worden binnen deze elite, leveren in de media wel een interessant
debat op en houden aldus een polemisch verbond in stand, maar ze raken niet de macht, het
gezag en het aanzien van de politieke en economische elite, zolang deze zich onthoudt van de
uitspraak dat kunst overbodig is en niet meer van staatswege gesubsidieerd mag worden. Door
het eenmaal gevormde prestige van kunst, ontleend aan de meesterwerken van de beroemde
Italiaanse schilders sinds Duccio en de gebroeders Lorenzetti en sterker nog aan de grote
renaissanceschilders als Rafaël en Michelangelo, kan de moderne staat ook aanzien aan kunst
ontlenen zonder expliciete staatssymboliek en zonder groots uiterlijk vertoon van bestuurders.
Moderne staten ontlenen vooral prestige aan kunst waimeer zij kunstenaars en adviseurs een
redelijke marge van vrijheid guimen. Alleen al door het bevorderen van moderne kunst
verwerven hedendaagse democratische staten aanzien. De moderne, in grote musea getoonde
kunst is echter ook staatskimst; zonder overheidssubsidies hebben adviseurs niets te adviseren,
deskundigen niets te polemiseren en kunstenaars niets te maken. Kunst lijkt een onoplosbaar
probleem, maar feitelijk hebben bestuurders, adviseurs, kunstenaars en publiek zich op een
buitengewoon inventieve manier aangepast aan een fundamentele verandering in
kunstenaarsberoep en staatsbestel. Het is mooi en opmerkelijk dat er nog steeds kunst is: dank
zij de bijzondere ontwikkeling van de staat als kunstwerk, gemaakt in opdracht van regenten, tot
moderne kunst als zaak van staatsbeleid.

Voor suggesties ben ik dank verschuldigd aan B. van Heerikhuizen, F.L. van Holthoorn, H.
Locher en H.W. van Os. Dit artikel is een resultaat van een onderzoeksopdracht van de
ministeries van Onderwijs en Wetenschappen en Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur, verleend
aan de vakgroep Sociologie en Geschiedenis van de Universiteit van Amsterdam.

•*Dr. B. Kempers promoveerde in 1987 op Kunst, macht en mecenaat over de opdrachtsituaties
voor de kunst in de renaissance in Italië. In ‘Kunst en staat in Siena en ’s-Gravenhage’ worden
opdrachtsituaties in beide steden en bijbehorende staatsvormen met elkaar vergeleken.
Het hoofdstuk ‘De opkomst van het schildersberoep en de vorming van de vroeg-moderne staat’
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is een voorloper op zijn dissertatie en behelst de bespreking van de stadstaat Siena en de door
hem verleende opdrachten. Deze bespreking valt buiten het terrein vtm deze reader en is
derhalve niet opgenomen. Het artikel verscheen oorspronkelijk in het Tijdschrift voor Sociale
Geschiedenis, jaargang 12, nr. 1, februari 1986. Kempers was toen als onderzoeker in opdracht
van het ministerie van WVC verbonden aan het Sociologisch Instituut van de Universiteit van
Amsterdam. Vanaf december 1988 wtts Kempers gedurende twee jaar Bijzonder Hoogleraar in
de kunstsociologie vanwege de Boekmanstichting. Na een docentschap in het vak kunstbeleid
aan de letterenfaculteit vtm de Rijksuniversiteit Groningen van 1987 tot 1990, is Kempers in
december 1990 benoemd tot Hoogleraar in de Sociologie van de Kunst aan de Universiteit van
Amsterdam.

Noten
1. Over het ‘polemisch verbond’, zie B. Kempers. ‘Mecenaat en beleid’. In: De status van de
kunstenaar, (red. M. de Vreede, verslag Unesco-studiedagen 6-7 mei 1982, Nieuwe Kerk,
Amsterdam), ’s-Gravenhage, 1982. en A.M. Bevers. ‘De chronische reflectie. Een sociologische
beschouwing over beeldende kunst en kunstkritiek’. In: Sociologische Gids, jrg. 32,1985,
pp. 44-61.
2. Zie B. Kempers. ‘Dood en professie: grafcultuur en beroepsprestige van Renaissancekunstenaars’. In: Sociolo^che Gids, jrg. 29, 1982, pp. 468-484. Voor het probleem van
definiëring van professionalisering zie de literatuur in noot 4 van die publikatie. Het begrip
‘staat’ gebruik ik in nauwe relatie met bureaucratie, in een neutrale, niet negatief geladen zin,
zoals ontwikkeld door M. Weber. Wirtschaft und Gesellschaft. Tübingen, 1956/1922. Het betreft
een vorm van rationele legitieme heerschappij die zich historisch in West-Europa sinds de late
middeleeuwen heeft ontwikkeld. Voor het proces van statenvorming zie ook N. Elias. Ober den
Prozess der Zivilisation: soziogenetische und psychogenetische Untersuchungen. 2 delen,
Bem/München, 1%9/1939. In hoeverre een dergelijk staatsbegrip toepasbaar is op
samenlevingen van de dertiende tot de zestiende eeuw is omstreden. Vergelijk W. Prevenier.
‘Ambtenaren in stad en land in de Nederlanden: socio-professionele evoluties’ (veertiende tot
zestiende eeuw). In: Bijdragen en Mededelingen betreffende de Geschiedenis der Nederlanden, jrg.
86,1972, pp. 44-59, met een discussie over de bureaucratisering en technocratisering, en op pp.
45,51-52 over de pioniersrol van Italië.
3. Over nationale monumenten: W. Oosterbaan Martinius. ‘Kwesties van stijl en smaak in
kunstbeleid en nationale monumenten’. In: Sociologisch Tijdschrift, jrg. 6, 1984, pp. 53-93.
Gebundeld in: Schoonheid, welzijn, kwaliteit: over legjtimerings- en toewijzingsproblemen in het
kunstbeleid. Universiteit van Amsterdam, 1985.
4. Gegevens over het Koningin Wilhelmina-monument zijn ontleend aan Oosterbaan, a.w. 1984,
pp. 78-86 en aan J. Goossensen. ‘Twintig jaar Wilhelmina-monument. Een aanfluiting, dat mag
nooit doorgaan’. In: Hervormd Nederland, nr. 34,1 september 1984, pp. 12-17.
5. De bronnen over de opdrachtverlening tussen 1962 en 1979: Oosterbaan, a.w. 1984, pp. 78-82.
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Het ai;tikel van Goossensen ontbeert bronverwijzingen en doet de vraag rijzen of de voor het
eerst door Oosterbaan gepubliceerde stukken aan diens bijdrage zijn ontleend, en misschien ook
enkele ideeën.
6. Reacties in de media: Goossensen, a.w. 1984, pp. 14-17.
7. Oosterbaam, a.w. 1984, pp. 82-86.
8. Goossensen, a.w. 1984, p. 16.
9. Oosterbaan, a.w. 1984, pp. 84-86.
10. Goossensen, a.w. 1984, p. 17. Ook Carel Weeber heeft nog een plan ingediend. Dit behelsde
een dertig meter hoge zuil op het Malieveld en een uitgehakte allee door het Haagse Bos zodat
er vanuit Huis den Bosch een vrij uitzicht op dit monument ontstond.
11. F. Bool en E. Develing. ‘Minimal Art in Den Haag, inpakken maar weer: Sol LeWitt in het
Haags Gemeentemuseum’. In: Museumjournaal, m-. 1,1984, pp. 19-24. De context van het artikel
verdient vermelding. Eerst komen drie verzamelaars aan de orde - Martin Visser, Agnes en Frits
Becht en Sanders - en erna volgt een hernieuwde publikatie van Sol LeWitt, ‘Uitspraken over
conceptuele kunst’, voor het eerst in 1%9 gepubliceerd, en een stuk van P. Groot over LeWitt
met een aantal reprodukties. In 1984 werden er grote tentoonstellingen in het Stedelijk Museiun
te Amsterdam en het Van Abbemuseum te Eindhoven georganiseerd. In de publiciteit rond die
tentoonstelling van Sol LeWitt kwam incidenteel het ontwerp voor ’s-Gravenhage ter sprake.
Deze gegevens heb ik niet verwerkt omdat het niet veel toevoegt aan het hierna volgende beeld.
12. M. Visser. De Tijd, nr. 26, 29 juni 1984, pp. 43-44. Eerder besteedde Ph. Peters in De Tijd
enige aandacht aan dit probleem, nr. 2, december 1983. De titel van Vissers bijdrage: ‘Dan komt
Sol LeWitt en mSg het ineens niet meer’.
13. Voor de volledigheid. Tussentijds verscheen er een bijdrage, ten gunste van LeWitt, van
Saskia Bos. In: Wonen TASK, nr. 2,1984, p. 5.
14. W. Quist. De Tijd, 24 augustus 1984, pp. 50-51.
15. J. Leering. ‘De afwijzing van een ontwerp van Sol LeWitt - een historische vergissing?’. In:
Wonen TASK, nr. 19,1984, pp. 26-30.
16. F. Bool schreef een ingezonden brief: ‘Haags Gemeentemuseum deskundig genoeg om voor
Sol LeWitt te kiezen’. In: Wonen TABK, nr. 22, 1984, p. 11. Verder is er een niet van een
auteursnaam voorziene bijdrage in ‘Open Forum’. In: Museumjournaal, nr. 5, 1984, p. 333, ‘De
controverse over Sol LeWitt’s sculpturen’ is weer een reactie, rijkelijk voorzien van citaten, op
de reactie van W. Quist. Beide stukken bieden geen nieuwe gegevens of gezichtspunten en
worden daarom niet uitgebreider behandeld in dit mtikel. Een goede samenvatting is te vinden
in J. Leering. ‘Nogmaals Sol LeWitt in Den Haag’. In: Wonen TABK, nr. 23, 1984, p. 7. Het
artikel begint met ‘Eigenlijk schrijf ik deze reactie liever niet’ en eindigt met ‘Discussie gesloten
(Red.)’.
17. Verhelderend in dit verband is de door A. de Swaan geïntroduceerde term kunstkunst; zie de
analyse van zijn hand ‘Kunst en gunstkunst’. In: NRC Handelsblad, 13-5-1982, herdrukt in
Halverwege de heilstaat. Amsterdam, 1983. Misschien minder mooi maar preciezer:
museumkunst en opdrachtkunst.
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18. Oosterbaan, a.w. 1985.
19. Zie de kunstnota van 1985: Cultuurbeleid, brief aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal.
Rijswijk, 15 mei 1985, vooral p. 6 met de opmerkingen over de verhouding tussen culturele
pluriformiteit en het primaat van het kwaliteitsbeginsel. Gebleven is de ‘drieslag: behoud,
vernieuwing en spreiding van culturele waarden’, p. 8.
20. Gegevens ontleend aan Ph. Peters. De Tijd, nr 22, juni 1984, pp. 52-55. Over de
bezuinigingsplannen is onder meer door het Haags Gemeentemuseum een zwartboek
samengesteld en een tijdelijke tentoonstelling ingericht met knipsels en kopieën van alle reacties
daarop in de Haagse en landelijke pers. Dit probleem staat echter hier niet centraal.
21. Andere opdrachtsituaties in ’s-Gravenhage die enig licht kunnen werpen op de hier aan de
orde gestelde problematiek van opdrachtverlening aan beeldende kunstenaars zijn: binnenplein
voor de Academie van Lichamelijke opvoeding wanden Gymzaal; LMO/MMO Haagland,
binnenplein voor de ingang - beide percentageregeling onderwijsinstellingen ’s-Gravenhage;
Burgemeester en Wethouders, Verlengde Nelferkade - Praktijkburo Beeldende Kunstopdrachten; Algemeen Rijksarchief, Koninklijke Bibliotheek, Paleis ‘Het Oude Hof, en
Koninklijk Conservatorium voor Muziek - alle ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke
Ordening en Milieubeheer, alsook Lange Voorhout 19/21, Huis van Bewaring Pompstationweg;
ministerie van Buitenlandse Zaken; Plein 1; Koninginnegracht 19/21; Bezuidenhout-c,
Nassaulatm 18. Een goed overzicht vzin de beelden in openbare ruimten te ’s-Gravenhage, 1982
(uitgave dienst voor Schone Kunsten en afdeling Voorlichting van de gemeente) met een korte
inleiding een literatuurlijst en een uitgebreide catalogus. Zijdelings van belang is: Hedendaagse
Haagse kunstenaars. ’s-Gravenhage: Dienst voor Schone Kunsten, 1977. Tot slot is het
verhelderend enkele opdrachtformulieren te citeren uit advertenties verschenen in
BK-informatie. ‘In het kader van deze kunstopdracht wordt gedacht aan een kunsttoepassing (of:
aan kunst- toepassingen) met beeldende middelen in de ruimste zin van het woord biimen één
van de hierna te benoemen gebieden of binnen deze beide gebieden (...)’ (BK-informatie, nr. 2,
1985, p. 29). ‘Totaalvisie. De aan te wijzen kimstenaar (opdrachtnemer) zal worden belast met
de formulering van een totaalvisie inzake kunstopdrachten in de Paul Krugerbuurt. Uit die
formulering dient een sttmdpuntbepaling met betrekking tot de intenties van beeldende
kunsttoepassing te blijken (...)’ (BK-informatie, 1983, p. 26). ‘Biimen: voor de
hoofdverkeersruimte (‘binnenstraat’) gaan de gedachten uit naar een aantal werken van
beeldende kimst met als doel de ruimtebeleving te versterken van: a. de entreehal, b. de
lifthal(len), c. het stiltecentrum’ (BK-informatie, nr. 4, 1984, p. 18). ‘Kunstojxlracht
Alexanderveld. In het kader van deze opdracht wordt gedacht aan een uit natuurlijke materialen
te vervaardigen kunstwerk, dat eventueel een relatie onderhoudt tot de inrichting van het gebied
en de directe omgeving daarvan, alsmede tot de circa 8 meter brede sloot aan de Burgemeester
Patijnlaan. Nauw en frequent overleg met de betrokken gemeentelijke diensten en met de
bewoners tijdens de schetsontwerp- en de uitvoeringsfase is een vereiste’ (BK-informatie, nr. 2,
1984, p. 28). Tot slot wil ik nog wijzen op de belangrijke opdrachten in het kader van de
jjercentageregeling voor het nieuwe ministerie van Onderwijs en Wetenschappen, inmiddels
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voltooid, en de nog te verlenen opdrachten aan kunstenaars voor het gebouw van de Tweede
Kamer der Staten-Generaal, ook conform de Percentageregeling Rijksgebouwen. Dit 2Üjn met
het genoemde Koninklijke Bibliotheekcomplex en het Stadhuis-Muziektheater in Amsterdam
qua schaal en budgetten uitzonderlijk belangrijke opdrachten, waarbij het mecenaat van
bedrijven en banken in het niet valt.
22. Deze opdrachtsituatie is meer uitgebreid beschreven in B. Kemjrers. ‘Kunst strandt op
Kurhausplein’. In: Wonen TABK, nr. 6,1982, pp. 8-25.
23. Voor het Praktijkonderzoek Beeldende Kunsten, naast Kempers 1982, p. 15: W. Oosterbaan
Martinius. Kunst in relaties: een analyse van onderzoek en beleid met betrekking tot tien POBK- en
vier RAC-projecten. ministerie van WVC, Rijswijk, 1983, alsmede het eindrapport van J. Leering.
Eindrapport Praktijkonderzoek Beeldende Kunsten, ministerie van CRM, Rijswijk, 1981. Hierin
zijn de verwijzingen natu" de relevante nota’s, brieven en de andere door de overheid
gesubsidieerde projecten te vinden.
24. De aanloop: Kempers, 1982, pp. 12-14,16.
25. Het verloop van de besluitvorming: Kempers 1982, pp. 18-21 met verdere bronverwijzingen.
26. Een verhelderende toelichting op het genre historiserende sociologie dat hier wordt beoogd
is: N. Wilterdink. ‘Historisch-vergelijkende sociologie in de jaren zeventig’. In: Sociologendagen,
25-26 april 1984, Amsterdam. Vergelijk voorts A.Blok. Anthropologische perspectieven.
Muiderberg, 1977; A. Blok. ‘Historiserende Antropologie in Nederland. Inleiding’. In:
Tijdschrift voor Sociale Geschiedenis, nr. 6, 1980, pp. 101-113; J. Goudsblom. ‘Over het
onderzoek van civilisatieprocessen’. In: De Gids, jrg. 145, 1982, pp. 69-78; J. Goudsblom. ‘De
civilisatietheorie in het geding’. In: Sociologische Gids, jrg. 12, 1984, pp. 138-163; A. de Swaan.
De mens is de mens een zorg. Amsterdam, 1983; en T. Zwaan. ‘Historische
maatschappijwetenschap, staatsvorming en kapitalisme’. In: Amsterdams Sociologisch Tijdschrift,
jrg. 7,1980, pp. 117-170.
27. Vergelijk voor deze problematiek de analyse en beschouwing van W. Oosterbaan Martinius,
a.w. 1985, pp. 27-65. Dit is een van de twee eindverslagen van het in de aanhef van de noten
genoemde project Kunst, civilisatie en staat. Het tweede deel zal in 1987 verschijnen: B.
Kempers. Mecenaat, markt en beleid: moderne kunst en de Nederlandse staat.
28. Zie ook de advisering, in het bijzonder via de Raad voor de Kunst, Oosterbaan Mcirtinius,
a.w. 1985, pp. 67-94 en de bijdragen van Kempers en Bevers geciteerd in noot 1.
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Nederlandse rijksoverheid anno 1990
F. de Glas

De overheid speelt de tweede viool
Ieder jaar worden er in het Nederlandse taalgebied ongeveer veertienduizend titels op de markt
gebracht. Voor bijna driekwart gaat het daarbij om nieuwe boeken, voor ruim een kwart om
herdrukken. Dit grote aanbod omvat wetenschappelijke boeken, schoolboeken en zogenoemde
algemene boeken. In de laatste categorie worden ook de circa tweeduizend literaire boeken
ondergebracht (romans, poëzie,^ toneelstukken of literaire essays) die jaarlijks het licht zien. Van
die algemene boeken (dus niet alleen de literatuur, maar ook niet-literaire fictie en allerlei
informatieve boeken) gaan er per jaar zo’n zevenentwintig miljoen over de toonbank. Daarmee
is een bedrag van 625 miljoen gulden gemoeid.
Vanuit het boekenveik zelf is er in het verleden vaak op gewezen dat in vergelijking met cmdere
commerciële branches en hun produkten, het artikel in het boekenvak waar alles om draait (het
boek) een speciaal kareikter heeft. Boeken vormen een essentieel instrument voor de
cultuuroverdracht in brede zin, zo is benadrukt. Maar anders dan andere instrumenten voor die
cultuuroverdracht, zoals bijvoorbeeld het onderwijs, worden boeken gemaakt en verspreid door
v^m de overheid onafhankelijke ondernemingen, die zelf het commerciële risico dragen dat aan
deze taken verbonden is. In afwijking van andere instellingen die in die cultuuroverdracht een
rol spelen (zoals bibliotheken, musea, televisie, radio en pers), die wel in meerdere of mindere
mate door de overheid gesteund worden, moeten uitgeverijen het op eigen (economische) kracht
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doen. Uit de verkoop van hun boeken moeten ze uiteindelijk het economisch draagvlak
verwerven dat hun voortbestaan mogelijk maakt.
Niet cdleen op het terrein van de cultuuroverdracht, maar ook op het gebied van de culturele
produktie in enge zin: literatuur, theater, fihn, beeldende kunst en muziek kuimen t£Ü van
produkties die artistiek toonaangevend zijn, niet tot stand komen zonder aanzienlijke
overheidssteun. In de letteren daarentegen zijn het opnieuw de commerciële uitgeverijen die bij
de publikatie van literaire werken in eerste instantie het risico dragen. De overheid heeft
weliswaar een eigen letterenbeleid ontwikkeld, in de vorm van regelgeving en van subsidies met
betrekking tot de letterensector. In het onderstaande zullen we de diverse elementen daarvan de
revue laten passeren. Maar om de schets van het letterenbeleid die nu volgt in de juiste
verhoudingen te zien, moet men beseffen dat we hier met een betrekkelijk marginaal onderdeel
van het totale cultuurbeleid van de overheid te doen hebben. Niet alleen omdat op het letterenen boekenterrein de commerciële sector de kar trekt. Maar ook omdat het in het geheel van de
rijksbegroting om beperkte bedragen gaat (1990: veertien miljoen gulden voor het eigenlijke
letterenbeleid plus vijftien miljoen aan leenvergoeding, op een totale cultuurbegroting, exclusief
media, van zo’n 750 miljoen gulden). De betekenis van de steun voor de kunstenaars (in casu de
schrijvers) is daarbij relatief veel bescheidener dan in andere sectoren als toneel, muziek of
beeldende kunst. We zullen zien dat de overheid op dit terrein pas betrekkelijk laat op het
toneel is verschenen. Bovendien ging het aanvankelijk om nogal versnipperde initiatieven, zodat
het een hele tijd duurde voor men kon spreken van een enigszins samenhangend ‘beleid’.

Het auteursrecht als basis
Aan de basis van iedere boekuitgave, of dat nu een wetenschappelijke verhandeling, een
schoolboek of een literaire roman is, ligt een overeenkomst ten grondslag tussen auteur en
uitgever. Daarin is afgesproken wat de uitgever met het manuscript van de betreffende auteur
mag doen. Het uitgavecontract bepaalt de speelruimte die de uitgever heeft voor (met een
vakterm gezegd) de ‘exploitatie’ van het manuscript.
Het kader voor zulke afspraken tussen uitgevers en auteurs wordt gevormd door het
zogenoemde auteursrecht, vastgelegd in de Auteurswet van 1912. In deze Auteurswet hebben we
te doen met een van de eerste vormen van overheidsbemoeienis met de produktie van literatuur
en van boeken in het algemeen.
De essentie van die Auteurswet komt er (in gewoon Nederlands gezegd) op neer, dat het de
maker (de schrijver/schrijfster) vjm een manuscript is die in principe de zeggenschap heeft over
wat er met zijn/ha2u tekst gebeurt. Voor ons huidige rechtsgevoel lijkt het een nogal
vanzelfsprekende zaak dat als je iets maakt, je zelf kunt bepalen wat ermee gebeurt. Maar in
voorgaande eeuwen was dat allerminst het geval. Er werden veelvuldig teksten nagedrukt en
geplagieerd; £Üs er al sprake was van rechten op een tekst, kwamen die toe aan de
uitgever/drukker en niet aan de schrijver, en de auteurs werden met een minieme beloning
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afgescheept of kregen helemaal niets. De Auteurswet van 1912 bracht in deze situatie
(voortbouwend op de negentiende-eeuwse auteurswetgeving) een grote verbetering voor de
schrijvers. Zij, en niet de drukkers/uitgevers werden de rechthebbenden, de rechtsbescherming
veranderde van een individuele gunst in een generiek recht. Verder werd de duur van het
auteursrecht fors uitgebreid (tot vijftig jaar na de dood van een auteur).
Het moderne auteursrecht heeft de vorm gekregen van een zogenoemd verbodsrecht. Dat wil
zeggen dat een auteur zich kan verzetten tegen publikatievormen waarmee hij (zij) het niet eens
is. Dit verbodsrecht geeft de schrijvers een onderhandelingspositie ten opzichte van de uitgevers.
Ze kunnen dus voorwaarden gaan stellen waaronder een uitgever hun manuscripten mag
publiceren. Daaronder zijn natuurlijk de financiële voorwaarden het belangrijkst. De uitgever
mag van het manuscript een boek maken en dit in zoveel mogelijk exemplaren verkopen; de
auteur bedingt in ruil daarvoor een beloning.

Geen vetpot voor de schrijvers
Je zou de Auteurswet van 1912 kunnen zien als een instrument voor letterenbeleid
avant-la-lettre, doordat zij het de schrijvers als groep in beginsel mogelijk maakt aan hun werk
inkomsten te ontlenen, en de wet daarnaast zoals gezegd de individuele auteur een
onderhandelingspositie verschaft ten opzichte van de uitgevers. De Auteurswet-1912 gaf op
papier zo’n ijzeren positie aan de scheppende auteurs, dat het afgelopen leek te zijn met de staat
van armoede waarin de meesten verkeerden. Masu toch is het ook in onze eeuw de
doorsneeschrijvers financieel niet veel beter gegaan. Waarom niet?
De reden is, dat de Auteurswet de voorwaarden waaronder uitgevers manuscripten van auteurs
mogen uitgeven, niet nader omschrijft. De Auteurswet legt de uitgevers ook geen verplichting op
om de schrijver een geldelijke beloning te geven, laat staan dat de wet de minimale hoogte van
die beloning of de vorm daarv2m (een bedrag ineens of een percentueel aandeel in de opbrengst)
voorschrijft. Dat zijn allemaal zaken die tot stand moeten komen in de onderhandelingen tussen
uitgever en auteur. Hiermee is meteen ook de grens van de overheidsbemoeienis op dit punt
gegeven; de Auteurswet geeft de schrijvers wel een steun in de rug, maar het is vervolgens aan
henzelf om er in de onderhandelingen met him uitgever zoveel mogelijk uit te slepen.
Die onderhandelingen worden op hun beurt bepaald door het vrije spel van economische
krachten, zoals dat soms zo mooi heet. In die economische krachtsverhouding was traditioneel
niet de auteur, maar juist de uitgever meestal de sterkere partij. De in het Nederlemds
publicerende auteurs hadden van oudsher een aantal handicaps, die het stellen van hoge eisen
aan de uitgevers bemoeilijkten. Het Nederlandse taalgebied was en is bepierkt van omvang, en de
belangstelling voor Nederlandstalige literatuur in het buitenland begrensd. Daarbij komt
bovendien dat het publiek voor literaire boeken in het bijzonder, steeds beperkt is geweest. Voor
de Tweede Wereldoorlog werden er van literaire werken oplagen van gemiddeld éénduizend of
enkele duizendtallen verkocht (uitschieters daargelaten). Na de oorlog lagen deze cijfers
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gemiddeld wel wat hoger, maar niet veel. Door de genoemde oorzaken was het voor het gros van
de Nederlandse auteurs structureel moeilijk om met hun boeken hoge oplagen te bereiken.
Maar weinigen waren in de positie om forse financiële eisen aan de uitgevers te stellen. De
schrijvers waren niettemin voor regelmatige inkomsten uit hun literciire produktie (één of enkele
manuscripten per jaai) wel afhankelijk van diezelfde uitgevers, en ze konden ook niet eindeloos
wachten met het afsluiten van een contract. Voeg daarbij dat schrijvers in de regel een
individualistisch, slecht georganiseerd en niet altijd even zakelijk volkje vormen. Uitgevers
konden van hun kant juridische know-how en zakelijke ervaring inzetten en waren bovendien al
veel langer georganiseerd (sinds 1880 in de Nederlandsche Uitgeversbond, later KNUB
geheten). De uitgevers genoten bovendien het voordeel dat ze niet afhankelijk waren van
individuele auteurs, en het bedrijfskapitaal achter zich hadden dat het hun mogelijk maakte om
wél het gunstige moment af te wachten. In die omstandigheden is het begrijpelijk, dat in de
feitelijke contractpraktijk de krachtsverhouding (op grond van de Auteurswet op papier in het
voordeel vem de auteurs) in de economische realiteit sterk in het voordeel van de uitgevers
uitpakte.
De uitgevers bereikten dit door V£m de auteurs de zogenoemde overdracht van auteursrecht af te
dwingen. Daardoor kreeg niet langer de schrijver, maar juist de uitgever nagenoeg alle rechten
op een manuscript. Daarnaast bevatten uitgavecontracten sdlerlei andere bepalingen waarbij de
uitgever garen spon. De uitgever bepaalde eenzijdig de vormgeving, de titel, de oplage, de prijs,
en of er een herdruk kwam of niet. De uitgever verschafte zich wel nagenoeg alle rechten, maar
weinig plichten; hij was niet verplicht een titel ook daadwerkelijk uit te geven. De uitgever
bepaalde ook eenzijdig de financiële voorwaarden: wel of geen voorschot, de vorm en de hoogte
van de beloning. Maai de uitgever was weer niet verplicht om de auteur inzage te geven in de
boeken, om te kuimen controleren of de afrekening correct was verlopen. Een en ander
betekende dat (een beperkt aantal goed verkochte en daardoor goed betaalde auteurs
daargelaten) gedurende de hele twintigste eeuw de meeste auteurs een erg lage beloning voor
hun werk kregen. Vóór de Tweede Wereldoorlog kon maar een kleine groep auteurs van de pen
leven. Enkele schrijvers van meer populaire literatuur (A.M. de Jong, Antoon Gooien) lieten van
de opbrengst van hun boeken luxueuze villa’s bouwen, maar ze waren uitzonderingen. De
spraakmakende literaire auteurs van vóór 1940 (bijvoorbeeld Nescio, Elsschot, Ter Braak, A.
Roland Holst, Du Perron, Marsmem, Van Duinkerken) konden alleen in hun onderhoud
voorzien doordat ze hetzij van huis uit welgesteld waren, hetzij een nevenbetrekking hadden als
journalist, criticus, leraar of een andersoortig beroep. Voor de meeste schrijvers duurde deze
situatie ook na de Tweede Wereldoorlog voort.

WL: hoe de positie van auteurs te verbeteren?
Vóór en na de oorlog hebben de schrijvers zich ingespannen voor een betere sociale en
economische positie. Het belangrijkste instrument daartoe was de Vereniging van

276

Letterenbeleid van de Nederlandse rijksoverheid anno 1990

Letterkundigen (WL). In de nadagen van de Duitse bezetting hadden de kunstenaarsorganisaties met een nieuw elan toekomstplannen gemaakt voor na de bevrijding, en de
oprichting van de Federatie van Kunstenaarsverenigingen voorbereid. Voorafgaand aan de
toetreding van de WL tot de federatie (1946) had een ‘Werkcommissie Letterkunde’ een reeks
verlangens onder de schrijvers op een rij gezet. Deze waren deels gericht aan het adres van de
overheid (meer propaganda voor de Nederlandse letterkunde, vergoedingen voor bibliotheekuitleningen) en deels aan het adres van de uitgevers (betere contractvoorwaarden,
vastgelegd in een modelovereenkomst).'
Aan beide deuren had men al geklopt sinds de schrijversbond in 1905 door enkele schrijvers
(Herman Heijermans, Gerard van Hulzen, Hermem Robbers) was opgericht. Maar zonder veel
resultaat. De overheid had zich voor 1940 nauwelijks ingelaten met de letterkunde en de
boekenmarkt in het algemeen. In 1918 was er wel een ministerie van Onderwijs, Kunsten en
Wetenschappen ingesteld. Maar het beleid dat onder de vlag van de Kunsten op gang komt, had
aanvankelijk weinig aandacht voor de letteren. Op kleine schaal gaf de overheid in de jaren
twintig en dertig steun aan letterkundigen in de vorm van eregelden aan oudere schrijvers. Een
enkele keer werden afzonderlijke literaire boekuitgaven gesubsidieerd (bijvoorbeeld de
monumentale uitgave van Vondels werken door de Wereldbibliotheek). Er kwamen beperkte
subsidies voor de toneelschrijfkunst. Van iets meer betekenis was de rol van de overheid bij de
geleidelijke opbouw van het openbare-bibliotheekwerk. Dat komt in Nederland kort na de
Eerste Wereldoorlog op gang, aanvankelijk vooral ondersteund vanuit de gemeentelijke
overheden. In de jaren twintig komen er mogelijkheden voor aanvullende rijkssubsidies voor de
openbare bibliotheken. Maar tijdens de economische crisis in de jaren dertig worden deze
maatregelen weer goeddeels teruggedraaid.
Bereikte de WL voorlopig dus weinig bij de overheid, bij de uitgevers kreeg de schrijversbond
aanvankelijk niet veel méér gedaan. Onderhandelmgen over betere contractvoorwaarden waren
al meteen na de oprichting in 1905 begonnen. Men deed steeds nieuwe pogingen om de scheve
balans van de bestaande contractpraktijk in evenwicht te brengen ten gunste van de schrijvers.
Maar de uitgevers vonden de voorgestelde contractrichtlijnen een te grote aanslag op hun
handelingsvrijheid en wezen ze steevast af. Na de Tweede Wereldoorlog slepen de besprekingen
zich opnieuw zonder veel resultaat voort.^ In de jaren vijftig en zestig lijkt het erop dat de
overheid de auteurs te hulp zal schieten. Er is sprake van dat het in voorbereiding zijnde Nieuw
Burgerlijk Wetboek een afdeling over ‘uitgeefovereenkomsten’ zal bevatten, waarin zowel de
plichten van de uitgever als de rechten van de auteur beter uit de verf zullen komen. Tot een
uitwerking van dit gedeelte van het NBW is het echter nooit gekomen. Gezien de opkomst in de
jaren tachtig van nieuwe slogans in het (cultuur)beleid als privatisering, deregulering en de
‘terugtredende overheid’ zal dit uitstel wel tot definitief afstel worden.
De WL heeft ondertussen de steun van de overheid niet afgewacht. Ze wist (na een eerdere
gezamenlijke ‘Richtlijn’ van KNUBA^L uit 1961) in 1973 een Standaardcontract met de
Uitgeversbond overeen te komen. Deze overeenkomst werd in 1987 bijgesteld en van een nieuwe
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naeun voorzien: het Modelcontract voor de uitgave van oorspronkelijk Nederlandstalig literair
werk?
In deze voorbeeldovereenkomst heeft de schrijversorganisatie de scheve krachtsverhouding
tussen uitgevers en auteurs uit het verleden enigszins kunnen rechttrekken. De toekenning van
rechten aan de uitgever is preciezer omschreven en gaat minder ver; de honorering van de
auteur is nauwkeuriger bepaald en in principe aan een minimum gebonden (tien procent van de
winkelprijs van een boek). De uitgever moet voor een aantal zaken toestemming aan de auteur
vragen of minstens overleg plegen. Het zogenoemde optiebeding, dat schrijvers verplichtte om
toekomstige manuscripten opnieuw bij dezelfde uitgever aan te bieden en zo hun
bewegingsvrijheid sterk inperkte, is geschrapt. Ook op andere punten zijn de rechten van de
schrijvers beter vastgelegd dan voorheen. Helemaal tevreden met het bereikte is de WL nog
niet. Ze heeft vooral op één punt haar wensen niet in vervulling zien gaan: het contract is niet
verplicht voor de uitgevers, omdat de KNUB niet bereid bleek zijn leden deze verplichting
dwingend op te leggen (het contract is overigens ook voor de schrijvers niet verplichtend).
Niettemin bestaat in schrijverskringen de indruk dat het grootste deel van de Nederlandse
literaire uitgevers zich redeUjk aan het Modelcontract houdt.

Het letterenbeleid van de rijksoverheid krijgt meer gestalte
WU het dus aanvankelijk niet vlotten met de overheidssteun aan de letteren, aan het eind van de
jaren vijftig komt hierin enige verandering. In deze periode is er nog niet zozeer sprake van echt
letterenbeleid, maar eerder van een lappendeken van initiatieven en initiatiefjes die iets met de
literatuur of met de boekenproduktie te maken hebben. Voor de naoorlogse kabinetten is het
terrein van de cultuur minstens op papier van grote betekenis, al zal het tot het eind van de jaren
vijftig duren voor dit ook daadwerkelijk consequenties voor de begrotingen heeft. De
geleidelijke uitbreiding van de overheidsbemoeienis met de letterensector ondergaat drie
soorten impulsen:
er komen private en/of lokale initiatieven tot stand, die steun van de rijksoverheid weten
te krijgen en op den duiu grotendeels of helemaal door die overheid gesubsidieerd zullen
gaan worden (bijvoorbeeld de letterkundige musea, de Stichting voor Vertalingen);
het adviesorgaan van de regering op het terrein van kunst en cultuur, de Raad voor de
Kunst, brengt in de jtuen vijftig gevraagd en ongevraagd enkele adviezen uit (over steun
aan de literaire tijdschriften, stimulering van de literatuur en verbetering van de positie
van de schrijvers) die de minister van OK& W tot nadere maatregelen aanzetten"*;
de schrijvers gaan zelf de straat op om openlijk acties te voeren. Deze acties worden
breed uitgemeten in de media en vestigen de aandacht op de eisen van de schrijvers voor
verbetering van hun sociale positie, gericht aan zowel uitgevers als overheid.^
Bij de zogenoemde Pocketstaking (1958) ging het nog alleen tegen de uitgevers (inzet WEIS de eis
van hogere minimumroyalty’s voor pocketuitgaven). Indirect had deze actie enig succes omdat

278

Letterenbeleid van de Nederlandse rijksoverheid anno 1990

ze mede de totstandkoming van de bovengenoemde Richtlijn voor contractafspraken
stimuleerde. Bij het ‘Schrijversprotest’ in 1%2-1%3 werden zowel uitgevers als de overheid
aangesproken. Dit resulteerde via enkele omwegen in de oprichting van het Fonds voor de
Letteren (1%5). Bij de tweede actie Schrijversprotest (1970) werden opnieuw verlangens bij de
overheid en bij de uitgevers gedeponeerd. Dit leidde andermaal tot beperkte contractverbeteringen (Standaardcontract, 1973) en tot enige verruiming van de letterenbudgetten en de
schrijversinvloed daarop (via het Fonds voor de Letteren).
Een ontwikkeling die daarnaast van belang is voor de vorm van de overheidsbemoeienis met de
letterensector, is de opsplitsing van het ministerie van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen
(OK& W) in 1%5. Naast het ministerie van Onderwijs komt er in dat jaar een nieuw ministerie
van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk (CRM). Dit leidt tevens tot een verdeling van
de competenties. De verantwoordelijkheid voor het totale lees- en literatuuronderwijs (in het
lager, voortgezet en hoger onderwijs) alsook voor het wetenschappelijk onderzoek met
betrekking tot de letteren, komt bij het eerstgenoemde ministerie te liggen. De andere terreinen
van het letterenbeleid vallen onder de verantwoordelijkheid van CRM en worden bovendien
over uiteenlopende afdelingen gesplitst. Er komt een aparte afdeling voor het openbarebibliotheekwerk. De sector van het bibliotheekwerk maakt in de jaren zestig en zeventig een
stormachtige groei door: in toegekende overheidssteun, in boekenbezit, ledentallen en aantallen
uitleningen (in bijna vijftig procent VM de Nederlandse huishoudens is iemand lid van een
openbare bibliotheek, en samen zijn deze goed voor zo’n 185 miljoen uitleningen per jaar). Het
zenuwcentrum V2m dit bibliotheekwerk wordt het Nederlands Bibliotheek- en Lectuurcentrum in
Den Haag. Het NBLC (opgericht in 1971) trad tegelijk als belangenbehartigingsorganisatie en
als service-instituut voor de openbare bibliotheken op, en werd apart door CRMAVVC
gesubsidieerd. In de jaren tachtig heeft het openbare- bibliotheekwerk een sterke decentralisatie
ondergaan. Daardoor zijn zowel de bestuurlijke bemoeienis als de financiering grotendeels uit
de handen V2m de rijksoverheid overgegaan naar de lagere overheden (provincies en
gemeenten).
Naast de afdeling Bibliotheken werd voorts binnen het ministerie van CRM/WVC een afdeling
Letteren ingesteld, ressorterend onder de directie Kunsten. Deze afdeling Letteren heeft tot
ta2ik gekregen, het letterenbeleid in enge zin voor te bereiden en uit te voeren. Ze wordt hierin
bijgestaan en van kritisch commentaar voorzien door de afdeling Letteren van de Raad voor de
Kunst. In 1989 werd bij een reorganisatie van het ministerie van WVC de afdeling Letteren van
dit departement losgemaakt van de directie Kunsten (waar ze tot dan toe onder geressorteerd
had), en ondergebracht bij de beleidsafdelingen voor pers, omroep, en openbare-bibliotheekwerk (onder de directie Media, Letteren en Bibliotheken). We zullen bij de inventarisatie
hieronder van het letterenbeleid van de rijksoverheid, de taakverdeling tussen de diverse
beleidsinstanties volgen en dus met name de schijnwerper richten op de taken van de genoemde
afdeling Letteren. Het beschikbare bedrag voor de letteren, sinds de oprichting van CRM enkele
miljoenen per jaar, was in 1988 opgelopen tot 11,5 miljoen gulden. In dat jaar werd ongeveer een
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derde van dat bedrag besteed aan de ondersteuning van literaire schrijvers en vertaders (via het
Fonds voor de Letteren), eveneens ongeveer een derde ging naar het Nederlands Letterkundig
Museum en Documentatiecentrum (NLMD) in Den Haag.^ Sinds 1988 wordt dit budget in het
kader van de zogenoemde leenvergoedingsregeling (zie verderop) jaarlijks opgehoogd met een
bedrag van vijf miljoen gulden.
In mei 1990 kondigde de nieuwe minister van Cultuur d’Ancona een verdere verhoging van de
gelden voor de letteren aan.^ Opnieuw blijkt een minister enigszins gevoelig voor de signalen uit
het letterenveld. "Ze, wil onder andere meer geld besteden aan leesbevordering, na de talrijke
geluiden uit het onderwijs, het boekenvak en het wetenschappelijk onderzoek dat het lezen (in
het bijzonder het literaire lezen) terugloopt. Ze wil extra geld uittrekken voor de
positieverbetering van schrijvers en vertalers, nadat opnieuw was aangetoond dat hun
economische situatie nog steeds slecht is.® De minister wil voorts het prijzengeld voor de
letterkundige staatsprijzen optrekken naar het niveau van de andere literaire prijzen die er de
laatste jaren zijn bijgekomen (AKO-prijs, LIBRIS/Woutertje Pieterse-prijs, ECI-prijs). Tenslotte wil ze het Haagse Letterkundig Museum extra subsidiëren om de achterstand in de archiefverwerking in te lojjen, meer publiek te trekken, jeugdliteratuur een grotere plaats te geven en
manuscripten a£m te kopen die voor Nederland behouden moeten blijven.

De onderdelen van het letterenbeleid anno 1990
Het letterenbeleid zoals dat momenteel onder verantwoordelijkheid van het ministerie van WVC
wordt gevoerd, heeft om te beginnen betrekking op twee gebieden. Enerzijds op het totale
boekenaanbod in zijn hele breedte, en anderzijds op het specifieke domein van de
(‘kunstzinnige’) literatuur. Bovendien kent het letterenbeleid twee groepen VM beleidsinstrumenten. Deels gaat het om het instrument van wet- en regelgeving, bedoeld om
voorwaarden te scheppen voor het goed functioneren van de boekenmarkt. Voor een ander deel
gaat het om gerichte subsidie aan personen of instellingen, wier werkzaamheden van cultureel
belang worden geacht, maar die uit andere bronnen onvoldoende inkomsten kunnen verwerven.
In grote lijnen dekken deze twee onderdelen elkaar. In het beleid ten aanzien van de
boekenmarkt als geheel (het departement spreekt van generiek beleid) overheerst de
regelgeving als beleidsinstrument. In het beleid jegens de literatuur in engere zin (dit heet
‘specifiek’ beleid) gaat het vooraJ om subsidies. In de laatste beleidssector kan de minister van
WVC goeddeels autonoom opiereren. In de eerstgenoemde sector van het letterenbeleid gaat het
vaak om regelgeving die tevens (of voor het grootste deel) op het gebied van andere
departementen ligt, zodat WVC ook moet overleggen met andere ministeries (Financiën,
Economische Zaken, Justitie, O & W).
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Generieke beleidsmaatregelen met betrekking tot het boekenaanbod als geheel
Het toestaan van een vaste boekenprijs
De Wet op de Economische Mededinging (1964) had bepaald, dat met het oog op de vrije
economische concurrentie in Nederland het hanteren van vaste verkoopprijzen voor
consumentenprodukten niet was toegestaan. Aan de boekenbranche verleende de overheid
echter een ontheffing van die bepaling. Voor deze branche werd een vaste prijs wel toelaatbaar,
en zelfs wenselijk geacht vanwege het culturele belang van het boek. Een vaste prijs zou een
prijzenslag voor individuele titels tussen boekverkopers onderling en tussen boekverkopers en
uitgevers voorkomen. Daarmee zou zowel het brede en gevarieerde aanbod van boeken alsook
het uitgebreide en fijnmazige net van verkooppunten beschermd worden.
Bij buitenstaanders leven er soms misverstanden rond het principe van de vaste prijs in de
boekenwereld. Voor alle duidelijkheid: het gaat dus niet om een verplichting die de overheid
oplegt aan xiitgevers en boekhandelaars, maar om het scheppen van de mogelijkheid om deze
beide partijen zelf een vaste prijs te laten overeenkomen. Nog minder stelt de overheid ^e/ƒ enige
prijs vast. De vaste prijs is dus wat anders dan een voorgeschreven minimumprijs (zoals
bijvoorbeeld de minimumprijs voor brood of melk). Een vaste boekenprijs moet ook niet
verward worden met een prijsafspraak tussen producenten in een kartel met als doel kunstmatig
een bepaald prijsniveau te handhaven (bijvoorbeeld zoals in de gloeilampenindustrie aan het
begin van deze eeuw). Ook bij het huidige systeem van een vaste boekenprijs bestaat er nog wel
degelijk concurrentie tussen uitgevers, en daarmee een economische prikkel om de
boekenprijzen niet te hoog te laten worden.
In 1985 moest de overheid opnieuw een standpunt bepalen over de vaste boekenprijs, omdat de
toenmalige toestemming voor een colleetieve prijsbinding in dat jaar afliep. Bij die gelegenheid
zette een adviescommissie van de Raad voor de Kunst nog eens uitvoerig het voor en tegen van
een vaste boekenprijs op een rij.® Op grond van die afweging kwam de commissie tot de
aanbeveling op de ingeslagen weg door te gaan. De toenmalige WVC-minister Brinkman nam
dit advies over, zodat de vaste boekenprijs voorlopig tot het jaar 2000 toegelaten wordt. Hoewel
in het boekenvak zelf deze vaste prijs met regelmaat ter discussie wordt gesteld, hebben de
voorstanders nog steeds de overhand. De verwachting is dat ook na 1992 een vaste boekenprijs
in EG-verband op brede steun kan rekenen.
Een laag BTW-tarief voor boeken
In
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voorkeursbehandeling, omdat ze vrijgesteld waren van omzetbelasting. Bij de invoering van de
BTW in dat laatste jaar werd die vrijstelling weer opgeheven. Boeken zouden echter niet onder
het tarief van luxe-artikelen (achttien procent) vallen, maar onder het lage tarief (zes procent).
De overheid ging niet zover (zoals in Groot-Brittannië) om boeken permanent helemaal vrij te
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Stellen van omzetbelasting. Recente acties vanuit het boekenvak om opnieuw zo’n vrijstelling te
bereiken (bijvoorbeeld in 1987 de campagne Geen belasting op lezen), hadden geen resultaat.
Wel streeft het boekenvak ernaar (met instemming van WVC) om in het kader van de
atmstaande BTW-harmonisatie in Europees verband, boeken blijvend onder het laagste tarief te
laten vallen dat binnen de EG zal gaan gelden.
Het auteursrecht

We zagen in het voorgaande dat het auteursrecht een vorm van overheidsbemoeienis is die de
schrijvers wel een steuntje in de rug geeft, maar hen ook veel zelf laat uitvechten met de
uitgevers. De Nederlandse wetgever loopt niet hard om de positie van de schrijvers in dit opzicht
te verbeteren. Weliswaar onderging de Auteurswet-1912 de afgelopen decennia talrijke
wijzigingen, maar die hadden overwegend betekenis voor de andere kunstdisciplines (muziek,
film, beeldende kunst). Aanpassingen die voor de boekensector van belang waren, betroffen
vooral het aan banden leggen van het illegaal en onbetaald kopiëren van teksten. De feiteUjke
controle daarop is echter niet eenvoudig. Het is dus nog lang niet zover dat de schrijvers alle
vergoedingen waarop ze in dit verband recht hebben, ook echt ontvangen. Om te bevorderen dat
de schrijvers zoveel mogelijk de andere hun toekomende auteursrechtvergoedingen
daadwerkelijk krijgen, gaf het ministerie van WVC een startsubsidie aan het in 1986 opgerichte
auteursrechtenbureau LIRA (Literaire Rechten Auteurs). Voorts is WVC in gesprek met de
KNUB over de wenselijkheid van een zogenoemd uitgeversrecht. Dit zou in aanvulling op het
bestaande auteursrecht een aanvullende bescherming van de uitgeversprestatie moeten bieden.
Een actueel punt van discussie op dit terrein is tenslotte een nieuwe vergoedingsregeling voor
bibliotheekuitleningen, die dit omstreden probleem in een auteursrechtelijke context zou
oplossen.
De leenvergoedingsregeling

Een billijke vergoeding voor de bibliotheekuitleningen van hun boeken was, zoals we hierboven
zagen, al een oude wens van de schrijvers. Zij meenden hiervoor steun te vinden in de
Auteurswet-1912. Het gaat bij de uitlening van een boek door de bibliotheek immers om een
soort hergebruik (in auteursrechtelijke termen; een nieuwe openbaarmaking). Zo’n hergebruik
kan de maker van een werk in principe verbieden als daar niet iets tegenover staat. Dat de
schrijvers zo’n tegenprestatie toch niet konden afdwingen, ligt aan de interpretatie door de
wetgever van het begrip ‘openbaarmaken’, en aan een uitspraak van de Hoge Raad uit 1952 (het
zogenoemde Leesportefeuille-arrest).*® Een uitvloeisel van deze uitspraak was dat het
auteursrecht van de schrijvers na de bibliotheekaanschaf uitgeput werd verklaard. Ze bezaten
dus geen rechtsmiddelen meer om de gewenste vergoeding af te dwingen. Op deze
wetsinterpretatie alsook op de uitspraak van de Hoge Raad is jarenlang veel kritiek geweest.
Niet alleen van schrijvers, maar ook van auteursrechtspecialisten. Na een tientallen jaren
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slepende discussie kwam er een doekje voor het bloeden. Vanaf 1970 keerde CRM jaarlijks het
zogenoemde leengeld uit (1971: f 200.000,- 1982: f 480.000,-). Het Fonds voor de Letteren
verdeelde dit bedrag onder schrijvers en vertalers op grond van de aantallen exemplaren van
hun boeken die door de openbare bibliotheken in Nederland aangeschaft waren. Tevreden
waren de schrijvers nog allerminst, omdat het in het licht van de (toen al) tientallen miljoenen
bibliotheekuitleningen om erg lage bedragen ging.
Na het aflopen van deze regeling in 1983 kwam er na een overgangsperiode een zogenoemde
leenvergoeding tot stand, opgenomen in de Welzijnswet. Dit betekende wel enige vooruitgang,
maar nog steeds waren de schrijvers ongelukkig met het halfslachtige karakter van de regeling.
Wel was de berekeningsgrondslag nauwkeuriger (op basis van de feitelijke uitleningen in plaats
van de afschaffingen). Maar het totaal beschikbare bedrag vond men nog steeds te laag, dat
bedrag moest gedeeld worden met de uitgevers, en die streken bovendien in de praktijk een
groter percentage op dan tevoren afgesproken was.
De bestaande leenvergoedingsregeling zal waarschijnlijk per 1992 door een nieuwe aanpak
vervangen worden. Het ziet ernaar uit dat in het kader van de Europese afstemming en onder
druk van de muzieksector dit een omvattende regeling op auteursrechtelijke grondslag zal
worden. In vergelijking met de huidige praktijk houdt dat de volgende veranderingen in: niet
alleen vergoedingen voor Nederlandse, maar ook voor buitenlandse auteurs; niet alleen voor
boeken, maar ook voor bladmuziek, platen en CD’s; niet alleen geld voor uitleningen uit
openbare, maar ook uit andere bibliotheken.
In het voorjaar van 1990 hebben de ministeries van Justitie en WVC de discussie geopend met
de organisaties uit het veld (schrijvers, andere auteursrechthebbenden, uitgevers, bibliotheekwereld) hoe het toekomstige vergoedingssysteem eruit moet gaan zien.^^ Vragen die in de
nieuwe regeling nog open zijn, betreffen punten als: hoe wordt de verdeling tussen de aandelen
van schrijvers en uitgevers, blijft de aftopping van de hoogste uitkeringen, zoals nu toegepast,
gehandhaafd, welke organisatie gaat het geld innen en verdelen, in hoeverre wordt een deel van
de gelden afgezonderd in een fonds voor sociale of cultuurpolitieke doeleinden (bijvoorbeeld
voor steun aan oudere schrijvers of aan kwalitatief hoogwaardige maar economisch onrendabele
titels, zoals poëzie, essays en toneel)?
De Nederlandse Taalunie

De Nederlandse Taalunie is een samenwerkingsverband tussen Nederland en Vlaanderen op het
gebied van cultuur en onderwijs. In het Taalunieverdrag (1980) werd afgesproken dat men het
beleid op deze terreinen meer op elkaar zou gaan afstemmen, waartoe de betrokken ministers
en de kamerleden-specialisten elkaar regelmatig zouden ontmoeten. Binnen de Taalunie
functioneren enkele overleggroepen (onder meer voor de uitgeverij en boekhandel en voor de
bibliotheekwereld). Daarnaast kent de Taalunie de Raad voor de Nederlandse Taal en Letteren,
waarin Vlaamse en Nederlandse taal- en letterkundigen zitting hebben uit de wereld van de
uitgeverij, boekhandel, universiteiten en letterkundige instellingen, alsook schrijvers en
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vertalers.^^ Het letterenbeleid van de Taalunie heeft zowel betrekking op de hele breedte van
het boekenaanbod als op de ‘schone’ letteren. Recente aandachtspunten zijn de wederzijdse
openstelling van subsidieregelingen voor schrijvers, een gezamenlijk Vlaams-Nederlands beleid
voor leesbevordering, afstemming V2ui de leenvergoedingsregeling, handhaving van de vaste
boekenprijs in het hele Nederlandse taalgebied, promotie van de Nederlandstalige literatuur in
het buitenland en de wenselijkheid van een nieuwe spellingwijziging.
Het beleid ten aanzien van de leesbevordering

Het leesbevorderingsbeleid dat WVC buiten Taalunie-verband voert, heeft opnieuw een
generieke en een specifieke kant. Het gaat deels om het stimuleren van het lezen als zodanig,
deels om het vergroten van de belangstelling voor het literaire boek. Dat dit streven de laatste
jaren meer op de voorgrond treedt, hangt samen met een accentverschuiving in het hele
cultuurbeleid. Was kunstbeleid lange tijd vooral steun aan de produktiekant, atm beeldende
kunstenaars, theatermakers, componisten en schrijvers, in de jaren zeventig veranderde dit
enigszins. Onder druk van krimpende budgetten en een groeiende afstand tussen bepaalde
kunstvormen en de publieksvoorkeuren, gaan in de ambtelijke stukken pleidooien opduiken om
bij de middelenverdeling ook de afnamekant beter in het oog te houden. In Brinkmans
letterennota uit 1988 krijgt de stimulering van het lezen (de participatiebevordering) uitgebreid
aandacht, al heeft dat nog geen grote verschuivingen in de budgetten tot gevolg. Vanuit het veld
is overigens gewezen op de onduidelijkheid van de term ‘leesbevordering’. Op welke groepen
richt je je, welke soorten boeken moeten meer gelezen worden, welke factoren beïnvloeden het
wel of niet lezen, welke instanties moeten worden ingeschakeld om de kans op succes zo groot
mogelijk te maken? Allemaal vragen die bij het uitwerken van leesbevorderingsbeleid verhelderd
moeten worden, zo is gezegd, onder meer via nader onderzoek.*^ Een concreet initiatief van het
ministerie van WVC op het terrein van de leesbevordering is inmiddels de steun aan de Stichting
Lezen (1989). In deze stichting participeren het Nederlands Bibliotheek en Lectuur Centrum
(NBLC), de KNUB, de Nederlandse Boekverkopersbond (NBB) en De Nederlandse
Dagbladpers (NDP). De stichting heeft zich de bevordering van de leescultuur in brede zin tot
doel gesteld. Ze wil dat bereiken door activiteiten op dit gebied te initiëren, door nieuwe en
bestaande activiteiten te coördineren, en door onderzoek naar het lezen en de leescultuur te
bevorderen.
Regelmatig overleg vanuit het ministerie van WVC over de ontwikkeling van het letterenbeleid met de
Averse organisaties uit het veld: niet alleen met schrijvers (WL) en uitgevers (KNUB), maar ook
met de overkoepelende branche-organisatie, de ‘Vereeniging ter Bevordering van de Belangen
des Boekhandels’ (VBBB) en de Nederlandse Boekverkopersbond.
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Specifieke beleidsmaatregelen met betrekking tot de literatuur
Steun aan literaire boekuitgaven en literaire tijdschriften

Uitgevers kunnen bij het Ministerie VM WVC financiële steun verkrijgen voor literair
waardevoUe uitgaven, die moeilijk economisch rendabel te exploiteren zijn. Hierbij gaat het om
twee hoofdgroepen: literaire boekuitgaven (beschikbaar budget in 1990 f 580.000,-), en literaire
tijdschriften (beschikbaar budget f 425.000,- waaruit negentien tijdschriften werden gesteund).
Bij de gesteunde literaire boekuitgaven gaat het om enkele tientallen titels per jaar. Door de
jaren heen waren het vooral bijzondere historische letterkundige uitgaven (primaire en
secundaire werken) die door deze aanvullende subsidies konden verschijnen.^"* Bij de toe- of
afwijzing van subsidieaanvragen laat het ministerie zich leiden door de adviezen van de Raad
voor de Kunst. De negentien literaire tijdschriften die in 1990 subsidies (van f 10.000,- tot
f 40.000,-) ontvingen, waren de tijdschriften Bzzlletin, De Gids, De Held, Hjir, Hollands
Maandblad, Literatuur, Lust en Gratie, Maatstaf, Oog in ’t Zeil, Optima, Over Multatuli, Propria
Cures, Raster, De Revisor, Surplus, Tirade, Trotwaer, De Tweede Ronde en de Vestdijkkroniek.
De huidige subsidieprocedures voor zowel boeken als tijdschriften statm momenteel ter
discussie. Op uitnodiging van WVC heeft de KNUB voor literaire boekuitgaven een alternatief
subsidiesysteem ontworpen, dat voorziet in de oprichting van een zogenoemd Produktiefonds
voor Nederlandse Literatuur. Het voorstel behelst een sneller en eenvoudiger procedure, meer
invloed van uitgeverszijde, en een geoormerkte verdeling van de beschikbare subsidie over
verschillende genres. Ook de subsidieprocedure voor literaire tijdschriften staat ter discussie.
Het ministerie vindt dat er te veel literaire tijdschriften van een te lage kwaliteit met tegelijk een
te hoge onverkochte oplage gesteund worden. Ook hier ligt een voorstel van de uitgevers tot
wijziging. Het voorstel beoogt in de toekomst alleen tijdschriften te subsidiëren van de erkende
professionele literaire uitgeverijen. De minister heeft

het voorstel voor een nieuw

Produktiefonds overgenomen; de Raad voor de Kunst heeft echter nog bedenkingen. In beide
gevallen zijn nog geen knopien doorgehakt over hoe de toekomstige subsidie-, advies- en
beslissingsstructuur eruit zal gaan zien.
Steun aan schrijvers en vertalers van literair werk, ter verbetering van hun
sociaal-economische positie
Het centrale instrument hiervoor is het Fonds voor de Letteren (budget in 1990: f 5,1 miljoen
gulden). Het Fonds voor de Letteren werd vanaf zijn oprichting in 1965 het belangrijkste
instrument waarmee steun aan schrijvers en vertalers werd gegeven. Een advies van de Raad
voor de Kunst uit 1959 had de weg geëffend voor subsidies aan de letterkundigen, de actie
Schrijversprotest uit 1963 bracht de zaak in een stroomversnelling.
Een hoeksteen van het fondsbeleid is steeds geweest, dat de steun aan de auteurs gekoppeld is
aan en verloopt via de bestaande literaire markt. Dit betekent dat ministerie noch fonds zelf de
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produktie van literatuur ter hand hebben genomen, en de overheidssteun evenmin op indirecte
wijze de auteurs losmaakt van de bestaande boekenmarkt (zoals de BKR dat in princip>e deed
voor de beeldende kunstenaars). Het zijn de uitgevers gebleven die de eerste selectie van
literaire manuscripten maken; de steun van het fonds is in essentie markt volgend. Dit komt tot
uitdrukking zowel in de voorwanden die gesteld worden aan subsidieaanvragen als in de
selectiecriteria die bij de toewijzing gehanteerd worden.
Wat de richting van de schrijverssteun aangaat, is er in het fondsbeleid op drie punten een
evolutie zichtbaar:
uitbreiding vzm de soorten literatoren die voor subsidie in aanmerking komen. Cruciaal
was in dit opzicht de beslissing om vanaf 1969 niet alleen scheppende auteurs, maar ook
vertalers (vem buitenlandse literatuur naar het Nederlands) aem bod te laten komen;
uitbreiding van de soorten werken die in het blikveld komen (naast literair werk voor
volwassenen ook jeugdliteratuur, naast scheppend literair werk ook literair-kritische
arbeid);
een differentiëring en nuancering van het beleid, die uitdrukken dat het fonds zich in
toenemende mate rekenschap gaf van de complexe manier waarop het schrijverschap
beoefend wordt, van de diverse sociale situaties waarin auteurs verkeren, en van de
uiteenlopende stadia in hun literaire carrière waarin schrijvers zich bevinden.
De principiële beslissing om markt volgend te werk te gaan leidde tot de keuze van
corresponderende subsidie-instrumenten. Bij het middel van het additioneel honorarium was dat
evident: het boek was dan al verschenen (dat wil zeggen de zeef van een uitgever gepasseerd), en
kon na toetsing op literaire kwaliteit voor een aanvullende auteursuitkering in aanmerking
komen. Maar ook bij de tweede subsidievorm uit het beginjaar, het stipendium, Wcis deze selectie
door bestaande uitgeverijen essentieel. Deze stipendia (in 1965 eenentwintig stuks ten bedrage
van f 6000,-) werden immers alleen aan schrijvers toegekend van wie al een oeuvre van betekenis
op de markt was.
In een latere fase werd, onder behoud van dit principe, wel de behoefte gevoeld om deze laatste
steunvorm te differentiëren. Naast de stipendia (voor beroepsauteurs) kwam er de kleinere
‘toelage’ (opnieuw een vast bedrag: f 2000,-) en weer daarna de zogenoemde werkbeurs. Dat
laatste instrument, eerst een vast, later een variabel bedrag, maakte het mogelijk om beter in te
spelen op de uiteenlopende behoeften van deeltijdschrijvers aan aanvullende financiële
ondersteuning voor hun literaire arbeid. Hierin klonk het denkbeeld door dat de fondstoelagen
in wezen het middel boden om ‘tijd te kopen’ (Bloem: geld is tijd) waarin schrijvers zich konden
vrijmaken V£m hun andere arbeidsverplichtingen.
In 1970 werd het principe ingevoerd van het inkomensplafond, en dat in twee opzichten: alleen
wie niet meer dan een bepaald bedrag verdiende, kon aanvragen (voor aanvullende honoraria
gold dit niet), en ook de uitkeringen kenden een maximum. Bij een verdere reorganisatie in 1976
werd naast het aanvullend honorarium de werkbeurs het subsidie-instrument bij uitstek,
berekend op een grondslag van een vaste maandeenheid (een bepaald bedrag per maand),
waarvan men er dan een tot zes, acht of twaalf toegewezen kon krijgen.
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Belangrijk in de ontwikkeling van het fondsbeleid is bovendien dat het bestuur gaandeweg meer
aandacht besteedt aan de continuïteit in de arbeidsmogelijkheden van de gesteunde literatoren.
Op papier ligt hier een probleem, omdat de overheidssubsidies voor de letterenbegroting in
beginsel van jaar tot jaar toegekend worden. Het fonds kon in principe dus geen vaste
toezeggingen voor meeijarensteun doen. Niettemin is het beleid er steeds meer op gericht, om
verder te kijken dzm de afzonderlijke subsidies voor de individuele auteurs voor dat ene jaar.
Men betrekt bij de toewijzingen ook de produktie van een schrijver over een langere tijd, en
biedt zo mogelijk de beginnende auteurs perspectieven om ‘door te groeien’. Auteurs die al
langer werkzaam zijn respectievelijk een oeuvre van enige omvang opgebouwd hebben, probeert
men in principe voor een aaneengesloten periode een bepaalde garantie te bieden voor een
relatief duurzaam minimuminkomen. Dit betekent dat het fonds tracht om naast een kunstbeleid
(steun aan individuele literaire werken) ook een kunstenaars\x\e,\d te voeren. De achterliggende
gedachte is, dat een hoogwam'dige kunstproduktie alleen kan voortbestaan als er aan de
kimstenaarskant voldoende continuïteit bestaat.
In samenhang hiermee heeft de subsidiepraktijk van de beginjaren (op basis van: wat laat het
budget toe) zich geleidelijk ontwikkeld naar een aanpak die veeleer een bepaald streefniveau
voor ogen had (wat is een redelijk inkomen voor schrijvers?). Als richtsnoer nam men hierbij het
salaris van een eerstegraads docent in het voortgezet onderwijs. Al wees het bestuur erop dat de
financiële middelen van het fonds het voorlopig nog volstrekt onmogelijk maakten om zelfs maar
een kleine groep schrijvers aan zo’n inkomen te helpen. Het beleidsstreven om meer continuïteit
te bereiken (debutanten laten instromen, hen laten doorgroeien naar middelgrote toelagen en
eventueel verder), hield ook in dat er anderzijds tevens een uitstroom zou moeten zijn: auteurs
zouden op den duur zo veel royalty’s uit de markt moeten kunnen betrekken, dat ze het fonds
helemaal niet meer nodig zouden hebben.
Bij zijn instelling werd het Fonds voor de Letteren als stichting een zelfstandige rechtspersoon.
De overheid koos voor het doorsluizen van gelden naar auteurs deze tussenschakel, omdat de
stichtingsvorm het mogelijk maakte dat ook anderen (gemeenten, particuUeren) gelden aan het
fonds ter verdeling zouden fourneren. In de eerste jaren gebeurde dat ook, later werd
CRM/WVC de enige financier.
In het bestuur zaten aanvankelijk vertegenwoordigers van de Raad voor de Kunst, WL, KNUB
en VBBB; de secretaris kwam van CRM. In de loop van de jaren vertoont het fonds(bestuur)
een tendens tot geleidelijke verzelfstandiging. De eis van de schrijversacties uit 1970 dat de
schrijvers een grotere stem in het geheel zouden krijgen, werd in 1973 gehonoreerd. De
vertegenwoordigers van uitgevers en boekhandelcuen verdwenen uit het bestuur, en later ook de
afgezant van het ministerie. De relatieve verzelfstandiging kwam ook ruimtelijk tot uitdrukking
in de verhuizing vanuit het ministerie in Rijswijk naar het Schrijvershuis in Amsterdam, waar het
fonds tevens een eigen secretariaatsbureau kreeg.
In statuten werden de werkwijzen en samenstelling van het bestuur vastgelegd, waarbij onder
andere was voorzien dat er regelmatig nieuw bloed in het fondsbestuur zou komen. Daarnaast
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werden de algemene procedure vastgesteld, voorwaarden geformuleerd waaraan aanvragen voor
de uiteenlopende regelingen moesten voldoen, en selectiecriteria voor de uiteindelijke
beoordeling en toewijzing van gelden gegeven. Ter advisering hierbij werden per literair genre
kleine subcommissies ingesteld, opnieuw in regelmatig wisselende samenstelling. In tweede
instcuitie werden er omwille van de objectiviteit door twee onafhankelijk van elkaar opererende
commissies dubbele beoordelingen gegeven, waarbij het bestuur de uitkomsten vergeleek. Vanaf
het moment dat ook vertalers voor toelagen in aanmerking kwamen, werden er kleine
adviescommissies per taalgebied ingesteld, die oordeelden over de literaire wattfde van het werk
in de oorspronkelijke taal, en later ook over de kwaliteit van de vertaling zelf.
Belangrijk was de beslissing in 1969, dat de resultaten van 2Üle positieve fondstoewijzingen
voortaan openbaar zouden zijn. Iedereen kon en kan dus nagaan welke auteurs in een bepaald
jaar gelden uit het fondsbudget ontvingen. Het geheel van procedures werd in 1984
gecompleteerd door een beroepsregeling. Deze maakte het de schrijvers en vertalers mogelijk
om bezwaar aan te tekenen tegen beslissingen van het bestuur die naar hun mening onjuist of
onterecht waren.
Aanvullende sociale voorzieningen voor auteurs en vertalers

Omdat de sociale positie van schrijvers zo slecht was, ontstond £Ü in een vroeg stadium een
aantal fondsen dat enige steun verleende aan afzonderlijke auteurs in benzirde omstandigheden
of aan oudere, minder produktieve schrijvers, die dus ook minder inkomsten hadden. De
Vereniging van Letterkundigen had voor dit doel al in 1905 het Ondersteuningsfonds opgericht.
Later kwamen daar het Willem Kloos-fonds (1919) en de Stichting Voorzieningsfonds voor
Kunstenaars (1934) bij. Al vroeg was de overheid overgegaan tot het verlenen van subsidies aan
deze fondsen. Ook na de oprichting van het Fonds voor de Letteren in 1965 is het departement
van CRM/WVC deze aanvullende sociale voorzieningen voor schrijvers mede blijven steunen.
Op dit moment is de minister voornemens, deze steunvormen enigszins te stroomlijnen en het
Fonds voor de Letteren er een grotere taak in te geven.
Letterkundige prijzen

Er zijn in Nederland drie belangrijke letterkundige prijzen die door de overheid bekostigd
worden;^^
de P.C. Hooftprijs (Staatsprijs voor Letterkunde), die jaarlijks wordt toegekend voor
(afwisselend) hetzij proza, hetzij poëzie, hetzij essays. In 1987 werd het prijzengeld
verhoogd van f 10.000,- naar f 25.000,-;
de Theo Thijssen-Prijs (voorheen Staatsprijs voor kinder- en jeugdliteratuur), driejaarlijks uitgereikt, met een prijzengeld vtm f 15.000,-;
de
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onderscheiding (f 30.000,-) die elke drie jaar beurtelings aan een Nederlandse
respectievelijk Vlaamse auteur wordt uitgereikt.
In het voorjaar van 1990 heeft minister d’Ancona het voornemen kenbaar gemaakt om de
geldbedragen die aan deze prijzen verbonden zijn, fors te verhogen. Daarnaast wordt
overwogen, de bedragen tevens uit te splitsen (een deel rechtstreeks naar de laureaat, een deel
naar een speciaal project, in overleg met de prijswiima(a)r(es) te bepalen).
Maatregelen tot behoud van het literaire erfgoed, ter ontsluiting van de
Nederlandse literatuur respectievelijk ter bevordering van de deelname aan
de literatuur
In de eerste doelstelling spelen de letterkundige musea een hoofdrol, waarbij het Nederlands
Letterkundig Museum en Documentatiecentrum in Den Haag het belangrijkst is. Een
nevenfunctie van

de

letterkundige musea is daarnaast

om bij

te

dragen aan

de

participatiebevordering, zoals dat in beleidstaal heet. Dit door het organiseren van letterkundige
tentoonstellingen, die meer mensen in aaiuaking moeten brengen met de literatuur en de
literatuurgeschiedenis. In Brinkmans letterennota uit 1988 klinkt door dat het ministerie van
WVC niet gelukkig is met het grote beslag dat het Haagse Letterkundig Museum in verhouding
op de letterenbegroting legt, hoofdzakelijk terug te voeren op de pittige huurprijs die voor het
onderkomen van het museum (in het complex van de Koninklijke Bibliotheek naast het Centraal
Station) jaarlijks wordt neergeteld. Dit terwijl de kring van bezoekers die het museum met zijn
exposities of ten behoeve van letterkundig onderzoek bedient, relatief beperkt is. Het ministerie
voorzag echter geen spoedige oplossing voor deze kwestie.
Ter vergroting van de publieke belangstelling voor literatuur subsidieert WVC voorts enkele
andere letterkundige instellingen: de Stichting voor Vertalingen (deze subsidie wordt echter per
1 januari 1991 van zowel Vlaamse als Nederlandse zijde ingetrokken wegens onvrede met het
functioneren van de SvV), de stichting Schrijvers in Beeld, en de initiatiefgroepen achter diverse
literaire manifestaties (in Amsterdam, Den Haag, Rotterdam en Groningen).
Een sp>eciale rol vervult de Stichting Schrijvers School Samenleving. Deze stichting bemiddelt bij
het organiseren van schrijverslezingen op scholen, in bibliotheken en in andere instellingen. Ze
heeft daarvoor een kleine driehonderd schrijvers (van volwassenen- en jeugdliteratuur) in
portefeuille.^^ Het succes van de stichting, tot uitdrukking komend in een steeds verder gestegen
aantal bemiddelde schrijverslezingen, heeft ertoe geleid dat WVC aan SSS een hoofdrol heeft
toegekend in haar leesbevorderingsbeleid en ook de subsidie heeft verhoogd. Een
aandachtspunt voor SSS is tegelijkertijd dat zij ten aanzien van de meest prominente groep van
Nederlandse auteurs nauwelijks een rol speelt. De lezingen die deze topauteurs verzorgen,
komen grotendeels buiten SSS om tot stand, omdat deze auteurs de steun van SSS niet op prijs
stellen of niet nodig hebben, hetzij hogere gages bedingen die niet passen in het
eenheidstarievensysteem van SSS. Om deze redenen heeft de stichting de mogelijkheid
bestudeerd om haar tarieven meer te gaan differentiëren.
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In de nieuwe leesbevorderingsplannen tenslotte die minister d’Ancona in mei 1990 aankondigde,
zullen de massamedia een grotere rol krijgen. In dit kader liggen er ideeën over diverse
boekenprogramma’s op radio en tv: een literaire Scdon, literaire televisieportretten, een literair
nieuwsmagazine, een literair reisprogramma, STER-spots en Postbus 51-spots, inschakelen van
Teletekst en vam de lokale en regionale omroepen.

Ik dank Sylvia Domseiffer voor het verstrekken van de jaarverslagen van het Fonds voor de
Letteren (1965/1988).

** De neerlandicus dr. F. de Glas promoveerde in 1989 op een studie over uitgeverijgeschiedenis en leesbevordering onder de titel Nieuwe lezers voor het goede boek. De
Wereldbibliotheek (en Ontwikkeling)!De Arbeiderspers vóór 1940. Hij is vanuit de vakgroep
Letterkunde van de Faculteit der Letteren aan de Rijksuniversiteit te Utrecht werkzaam binnen
de Eifstudeerrichting kunstbeleid en -management. Het letterenbeleid van de Nederlandse
rijksoverheid anno 1990 werd speciaal voor deze reader geschreven.
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Museumbeleid nader belicht
beheer, behoud en toegankelijkheid

D . EI s h o u t

Het proces van verzelfstandiging van de rijksmusea houdt de gemoederen in de museumwereld
al geruime tijd bezig. De overheid en de musea buigen zich samen over de vraag hoe zij inhoud
moeten geven aan de nieuwe taakstelling van het museum. Het ‘zelfstandige’ museum zal in de
toekomst extra inkomsten moeten gaan verwerven. In de komende jaren zal duidelijk worden
hoe deze eis zich verhoudt tot de oorspronkelijke museale taakstellingen.
Musea spelen een belangrijke rol bij het behoud en de toegankelijkheid van het cultureel
erfgoed. Het museumbestel zoals dat in Nederland vorm heeft gekregen, is de uitkomst van een
serie ontwikkelingen in de museumwereld en bij de overheid. In 1988 besloot het ministerie van
WVC de mogelijkheden te onderzoeken om de rijksmusea te verzelfstandigen. In onderstaand
artikel wordt beschreven hoe dit onderzoek verlopen is, nadat uiteengezet is welke
ontwikkelingen daaratm zijn voorafgegaan. We beperken ons daarbij overigens niet uitsluitend
tot de kunstmusea.
In de eerste helft van deze eeuw behoorden culturele vraagstukken tot het domein van
levensbeschouwelijke - lees: confessionele en socialistische - politieke organisaties. Cultuur
stond ten dienste van de emancipatie van de eigen groep; de staat hield zich afzijdig. Na de‘
Tweede Wereldoorlog breidde de overheid haar taken uit, ook op het terrein van kunst en
cultuur. Binnen het kader van de verzorgingsstaat stelde de overheid zich op een breed terrein
garant voor de randvoorwaarden die voor ‘het welzijn’ van haar burgers wenselijk geacht
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werden? Als legitimering voor staatssteun werd aangevoerd dat het vrije marktmechanisme voor
collectieve voorzieningen niet voldoet? Cultuur neemt in dit pakket van ‘verzorgingsarrangementen’ een bijzondere plaats in: de samenleving zou als geheel op een hoger niveau van
beschaving kuimen komen, als zoveel mogelijk mensen deel zouden hebben aan algemeen
gerespecteerde uitingen van kunst en cultuur. De motieven voor de overheidssteun voor kunst en
cultuur veranderden met de algemene maatschappelijke normen, overigens in opmerkelijk
nauwe samenhang met de conjuncturele ontwikkelingen.^ Deze legitimeringen hadden alle
betrekking op het maatschappelijk nut: schoonheid, ontplooiing, welzijn, maatschappelijke relevantie en vernieuwing, en de afgelopen jaren aanbod en kwaliteit.
De laatste decennia van deze eeuw zijn de uitgaven voor de cultuursector gestadig gegroeid. Het
hoogtepunt ligt in het begin van de ]aien tachtig, toen jaarlijks bijna een miljard gulden aan
cultuur werd besteed. Daarbij past overigens de kanttekening dat het budget voor cultuur nooit
meer heeft bedragen dan 0,2 procent van de totale overheidsuitgaven.
Historische schets

Een historische beschrijving van de taak van de musea geeft twee kernpunten: de aanwezigheid
van voorwerpen in de musea en de toegankelijkheid daarvan voor het publiek. De geschiedenis
van de musea laat zien dat het accent van het eerste kernpunt is verschoven naar het tweede.
Het museum vindt zijn oorsprong in de renaissance, toen vorsten, regenten en prelaten, en
groeperingen als broederschappen en gilden collecties opbouwden. Zij verzamelden voorwerpen
van kunstzinnige, wetenschappelijke of curieuze aard. Deze privé-collecties waren alleen
toegankelijk voor een geselecteerd publiek van sociaal gelijken. De collectioneurs verzamelden
vooral voor eigen genoegen en hadden volledige beschikkingsmacht over de collecties. In de
loop van de negentiende eeuw won de opvatting terrein dat verzamelde voorwerpen mogelijk
ook waardevol en interessant zouden kimnen zijn voor anderen dan de verzamelaars zelf. De
collecties werden meer gewaardeerd als nationaal erfgoed waarop men - als natie - trots en
zuinig diende te zijn. Dit proces was door de Franse Revolutie bevorderd met de leus “vrijheid,
gelijkheid en broederschap’: verschillende hofcollecties waren na de revolutie getransformeerd
tot musea, en waren zo openbaar toegsmkelijk geworden. De musea die in deze eeuw werden
gesticht, waren in opzet ook meer publieksgericht dan de overige. In de praktijk echter bezocht
nog steeds een beperkt deel van het publiek de musea, namelijk een select gezelschap van
connaisseurs. De toenmalige directeuren zetten eigenlijk in hun beleid de traditie voort van de
particuliere verzamelaars. De drempel bleef hoog. Het bezichtigen van de collecties was een
gunst; door de bezoekers werd dat ook zo ervaren.®
De opkomst van de wereldtentoonstellingen in de periode van 1851 tot aan de Eerste
Wereldoorlog heeft een belangrijke impuls gegeven aan de openbare toegankelijkheid van
musea en, in het verlengde daarvan, een toenemende publieksgerichtheid. De historicus
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Kenneth Hudson merkt op dat de op commerciële basis opgezette wereldtentoonstellingen een
niet te verwaarlozen invloed hebben gehad op de taakstelling van de musea. Tia werden
bijvoorbeeld op het platteland van de Verenigde Staten reizende tentoonstellingen
georganiseerd om voorlichting te geven over de mechanisering van de landbouw. Deze
grootscheepse presentaties hadden effect op de musea, informatieverschaffing werd
nadrukkelijker tot de taakstelling gerekend: ‘formal learning and social needs were brought
closer together and the definition of culture was considerably, if belatedly and inadequately,
broadened’.^ Ondanks deze ontwikkelingen bleef er in de negentiende eeuw toch nog steeds een
spanning bestaan tussen de traditionele opvatting van het museum eils gewijde plek voor
connaisseurs, en het Verlichtingsideaal waarin de educatieve taak van het museum werd
Q
benadrukt.
Tot het laatste kwart van de negentiende eeuw was het overheidsbeleid op het terrein van de
musea voornamelijk passief. In zijn beroemd geworden en nog steeds geciteerde artikel ‘Holland
op zijn smalst’, dat in 1873 in De Gids verscheen, bekritiseerde Victor de Stuers de houding van
de overheid tegenover de museale collecties. Hij betoogde dat het bestaan van musea essentieel
is voor het behoud van de nationale cultuur. De overheid dient daarvoor de verantwoording te
dragen. In ons land werden de collecties zeer onzorgvuldig beheerd, belangrijke stukken
verdwenen naar het buitenland.^ Als chef-ambtenaar van de afdeling Kunsten en
Wetenschappen van het ministerie van Binnenlandse 2^ken werd De Stuers belast met de zorg
voor de musea en de archieven. In die functie heeft hij veel invloed kunnen uitoefenen op de
ontwikkeling van de musea - voornamelijk op het terrein van het verzamelen, bewaren en
ordenen van de collecties.^^ Emanuel Boekman schreef in zijn dissertatie over de rol van De
Stuers: ‘Aan het begin van de eigenlijke ontwikkeling van het museumwezen in Nederland staat
zijn naam.’*^
In tegenstelling tot de situatie in de ons omringende landen en vooral in de Verenigde Staten
liepen de Nederlandse musea erg achter in de ontwikkeling van de museale taakstelling. In ons
land concentreerden de musea zich eind negentiende eeuw nog voornamelijk op het bestuderen
en ordenen van de collecties, het publiek werd beschouwd als een vaak lastige verstoorder van
de wetenschappelijke arbeid. Begin twintigste eeuw veranderde dit. Met lezingen en
rondleidingen werd getracht de kloof tussen keimers en niet-kenners te overbruggen. In de
Verenigde Staten werd - als gevolg van het opkomende ‘marktgerichte’ denken - reeds in het
begin van deze eeuw ruim aandacht besteed aan het zogenaamde publieksonderzoek. Op basis
van uitvoerige enquêtes trachtte men optimale presentatiemethoden te ontwikkelen. Door dit
onderzoek werd men zich bewust van het bestaan van verschillende publieksgroeperingen, die
ieder om een eigen benadering vroegen. Iets later is deze publieksgerichte benadering ook in
de Europese musea terug te vinden. Vaessen spreekt in dit verband van een wisselwerking: de
langzaam toenemende publieksgerichtheid leidt tot een grotere publieksdeelname aan de
museumactiviteiten, terwijl de toename van de bezoekersaantallen vraagt om een verdergaande
bezinning op de publiekstaak van het museum.^^
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Cultuurspreiding
In Nederland zijn de publieksgerichte activiteiten in de museumwereld tot 1950 incidenteel.
Achteraf gezien moet de Tweede Wereldoorlog beschouwd worden als katalysator in het
cultuurbeleid. De samenleving was ontwricht - er werd gesproken van een ‘massale morele
ontworteling en zedelijk verval’ van het volk - en men deed pogingen om de vooroorlogse
maatschappelijke verhoudingen te herstellen.Mede door een ‘actieve cultuurpolitiek’ diende
het volk te worden opgevoed; sociale cultuurspreiding en volksontwikkeling werden de
instrumenten. Kennis van kunst en cultuur zouden het volk afhouden van het dreigende gevaar
van de massacultuur. Cultuur paste heel goed in het pakket van verzorgingsarrangementen.
Door middel van ‘geestelijke en materiële ontplooiing’ zou paal en perk gesteld worden aan ‘het
gevaar van massificatie’.^^ Cultuurbeleid als beschavingsoffensief, als instrument van zedelijke
verheffing. Dit uitgangspunt weerspiegelde zich ook in het beleid ten opzichte van de musea.
Het museum werd getransformeerd van tempel tot plaats van ontmoeting.^*
In 1953 verscheen een rapport uitgebracht door de Commissie ter Bevordering van het
Museumbezoek. Deze commissie constateerde dat er ondanks alle inspanningen een kloof was
blijven bestaan tussen het museum en het grote publiek. In het rapport werd de socitde taak van
het museum benadrukt. In het verlengde van de bevindingen van de commissie werden tal van
plannen ontwikkeld. Zo werden bijvoorbeeld speciale jeugdtentoonstellingen opgezet en werd
het museumbezoek onderdeel van het lespakket van scholen voor voortgezet onderwijs.En
ook op 2mdere terreinen werden initiatieven ontwikkeld die in het teken stonden van hernieuwde
en geïntensiveerde pogingen tot cultuurspreiding. Ik noem in dit verband de oprichting van
stichtingen als Kunst en Bedrijf en Openbaar Kunstbezit, de schoolconcerten en de regionale
culturele raden.^® De bezoekcijfers van de Nederlandse musea stegen. In navolging van de
musea in de Verenigde Staten werd de publieksfunctie verder uitgebouwd, men ging aandacht
besteden aan voorlichting, publiciteit en publieksonderzoek.^®
Welzijn
In de jaren zestig werd er in andere termen over de sociale cultuurspreiding gesproken dan
voorheen. Het accent verschoof van ‘volksverheffmg’ naar ‘welzijn voor allen’. Tengevolge van
deze accentverschuiving ontstond er een discussie over de plaats en de functie van het museum.
In het debat over de ‘democratisering van het museum’ waren twee partijen te onderscheiden.
Eén groep museummedewerkers stelde het verzamelen, de conservering, de bewerking en de
studie van de collecties als museale taak centraal. Een andere groep zag het optimaliseren van
de toegankelijkheid van de collecties voor het publiek als de primaire taak van de musea.^ Deze
controverse verwijst naar het klassieke dualisme in de taaksteUing van de musea; aan de ene kant
de functie van verzamelen en conserveren, aan de andere kant de publiekstaak. De partijen
deelden overigens het standpunt dat de democratisering van het museum zich zou moeten
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manifesteren in het streven om het museum voor zoveel mogelijk mensen toegankelijk te maken.
In dit verband werd gesproken van de ‘vermaatschappelijking’ vjm het museum.
Ook de overheid heeft zich in dat debat niet onbetuigd gelaten. Een tastbaar voorbeeld daarvan
is de nota Naar een nieuw museumbeleid uit 1976. Hierin werd voor het eerst een systematisch
overzicht gegeven van de samenhangende beleidsintenties. De nota is gebaseerd op twee
bestuurlijke principes: harmonisatie en decentralisatie. Het museumbeleid werd daarmee
geïncorpwreerd in het edgemene welzijnsbeleid. Over deze eerste museumnota heeft nooit een
daadwerkelijke besluitvorming plaatsgevonden. In afwachting van nadere uitwerkingen in de
vorm van regionale, sector- en facetnota’s heeft de Tweede Kamer de nota voor kennisgeving
aangenomen.^^ Vanaf het verschijnen van deze museumnota wordt gesproken in termen van een
museumhe.rte/, en in mindere mate over een verzameling afzonderlijke instellingen.
Het museum als onderneming: publieksbereik en verzakelijking
Na de verschijning van de museumnota in 1976 zijn de publieksgerichte taken sterk uitgebreid.
Vooral de intramurale taken - zoals het educatieve werk - worden van overheidswege sterk
gestimuleerd.

Er

wordt

veel waarde gehecht

aan vernieuwing

en

experiment.

De

museummedewerkers kiezen voor thematische presentaties, zowel in de vaste opstelling als in de
wisseltentoonstellingen. Het tonen van de collecties is vaak niet het hoofddoel. Men streeft
ernaar het publiek inzicht te geven in een bepaald onderwerp - de collectie fungeert daarbij als
middel.^^ Aan het begin van de jaren zeventig worden er ook tentoonstellingen buiten de musea
georganiseerd: met thematentoonstellingen gaat het museum ‘de wijk in’. De musea treden
buiten hun muren, om die bezoekers te bereiken die nog nooit in een museum zijn geweest.
De afgelopen vijftien jaar hebben zich, vooral in de grote musea, in een hoog tempo processen
afgespeeld van professionalisering, zoals bijvoorbeeld taakdifferentiatie en specialisering. In een
aantal vooraanstaande musea is deze ontwikkeling duidelijk te merken aan de veranderende
bedrijfscultuur: de museumdirecteur wordt een manager.^ Het museum gaat zich van
beschermde, gesubsidieerde instelling meer richten naar het model van een particuliere
onderneming.^ Het beleid dat ten grondslag ligt aan deze ontwikkelingen is vastgelegd in de
Nota Museumbeleid van 1985 en de daarbij behorende Aanvullende Notitie. In deze tweede
museumnota wordt de ontwikkeling van een ‘instellingenbeleid’ naar een ‘voorwaardenscheppend bestelbeleid’, zoals die in 1976 was begonnen, voortgezet.^ Bovendien wordt het
museumbeleid geplaatst in het bredere cultuurbeleid dat betrekking heeft op ‘het scheppen van
voorwaarden opxlat cultuuruitingen kunnen ontstaan, behouden worden en voor het publiek
toegankelijk worden gemaakt; kwaliteit en pluriformiteit van dit aanbod zijn daarbij van het
hoogste belang’.^^ Het museumbeleid anno 1989 is te beschouwen als het resultaat van een
nadere specificatie van deze uitgangspunten. De doelstellingen van democratisering uit de
museumnota van 1976 zijn echter losgelaten, door de overheid en door de musea zelf.^
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Bevers constateert in zijn essay over cultuurspreiding dat aan het ideaal van de cultuurspreiding
langzamerhand een zodanig andere inhoud is gegeven, dat het samenvalt met het neutrede
marketingbegrip ‘publieksbereik’; de spreidingsgedachte is vervangen door principes die
, ontleend zijn aan de markt.^ De maatschappelijke rol van het museum is veranderd. Het
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streven om de bezoekersaantEillen te vergroten is, zoals gezegd, met langer mgegeven door
motieven van volksopvoeding. Het gaat tegenwoordig om het voortbestaan van het museum en
om het financiële aspect. Dit maakt publieksgericht functioneren van musea noodzakelijk. Noch

,' in het overheidsbeleid, noch in de musea zelf is er nog sprake van het streven naar sociale
' Icultuurspreiding zoals die voorheen werd gepropageerd. Musea trachten op diverse manieren
hun financiële situatie te versterken. Ten eerste door samenwerking met andere musea en met
instellingen en bedrijven. Ten tweede door toenemende commercialisering, verhoging van de
inkomsten uit entreegelden, museumwinkel en/of restaurant, en verzakelijking - bijvoorbeeld
door toepassing van marketingtechnieken, zoals acties en reclamecampagnes.^ En ten derde
door het aanwenden van het particulier initiatief: fondswerving, donaties, schenkingen en
sponsoring. Musea gaan steeds meer en steeds systematischer op zoek naar bedrijven die geld,
goederen en diensten beschikbaar stellen in ruil voor publiciteit. De bijdragen - financieel en
andere vormen - van particulieren zijn op langere termijn waarschijnlijk niet meer dan marginale
verschijnselen.^* De praiktijk leert dat dit additionele middelen blijven, meestal specifiek gericht
op grote manifestaties en thematentoonstellingen met een toeristische aantrekkingskracht.
Onderzoek naar verzelfstandiging
Zowel van de kant van de musea als van het departement is geklaagd over de welbekende ‘lange
weg langs overheidsloketten’. Reden voor het ministerie om zich te verdiepen in mogelijke
organisatievormen die een grotere zelfstandigheid en een efficiëntere bedrijfsvoering van de
musea waarborgen. Gedurende enkele jaren is er bij een aantal musea geëxperimenteerd met
bescheiden vormen van verzelfstandiging. Een voorbeeld hiervan is het experiment
‘contractmanagement’, dat in 1986 bij drie rijksmusea van start is gegaan. Dit experiment hield
in, dat de bevoegdheden van het ministerie tot op zekere hoogte naar de desbetreffende musea
werden gedelegeerd. Binnen een vastgesteld budget mocht de directie zelf beslissen.^^ Dit
experiment is echter door het ministerie als mislukt beschouwd en inmiddels stopgezet. De
redenen voor het mislukken waren tweeledig. Ten eerste waren de betrokken musea niet goed
voorbereid en hadden ze niet genoeg deskundigheid in huis. Gebrek aan kennis van en ervaring
met management en beheerszaken in de musea beperkten de mogelijkheden. Ten tweede bleek
het moeilijk de beleidsambtenaren van WVC hun bevoegdheden te laten delegeren: zij blijken
met moeite afstand te doen van hun invloed en status. ‘Zij hielden een vinger in de pap,’ aldus
directeur-generaal Culturele Zaken J. Riezenkamp in zijn toesprattk op de voorjaarsMuseumdag van de Nederlandse Museumvereniging, op 17 mei 1989.^^ In de praktijk bleef de
bestaande regelgeving een onoverkomelijke barrière om zelfs een beperkte zelfstandigheid voor
de museale instellingen te creëren. Dit was de voornaamste reden waarom men op
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departementaal niveau besloot om de mogelijkheden tot een externe verzelfstandiging van alle
rijksmusea te onderzoeken. Zowel op het ministerie als bij de musea was men het erover eens
dat de bestaande regels onvoldoende ruimte boden. Er moest dus aan het bestel zélf worden
gesleuteld.
Op 17 december 1988 kondigde L.C. Brinkman, minister van WVC, aan een onderzoek te
starten naar de mogelijkheden voor een externe verzelfstandiging van rijksmusea en enkele
ondersteunende instellingen.^ De minister onderkende de problemen die er bij de musea
leefden en zoals die onder andere in een rapport van de Algemene Rekenkamer waren
geschetst. Uit dit rapport blijkt onder meer dat de bedrijfsvoering van de musea te wensen
overlaat. Er is niet altijd voldoende aandacht voor het zakelijk management - het ontbreekt op
dit gebied aan deskundigheid. De afhankelijkheid van WVC op dit gebied is te groot. En er is te
veel verwevenheid met steunstichtingen en vriendenverenigingen. Er heerst een groot tekort aan
personeel, er zijn enorme achterstanden in restauratie en registratie, er is gebrek aan
mogelijkheden om te conserveren en de bewaking en beveiliging zijn slecht.^ De minister
realiseerde zich ‘dat de beheersregels van het rijk de musea belemmerden om als slagvaardige
cultuurinstelling op de cultuurmarkt te opereren’.^ Bovendien zorgde de dubbele loyaliteit die
de ambtelijke status van de museumdirecteuren met zich meebracht, namelijk aan het
museumveld en aan het departement, in de praktijk voor problemen. Ook om die reden was een
grotere zelfstandigheid van de instellingen nodig. Daarnaast, aldus de minister, was op vele
terreinen van het overheidsbeleid een politieke tendens merkbaar om tot een ‘voorwaarden
scheppende’ rol van de overheid te komen. ‘De huisbaasrol van de overheid bij de rijksmusea
•
*37
was hier niet mee m overeenstemming.’
In het door het ministerie geïnitieerde onderzoek naar verzelfstandiging wordt benadrukt dat
het rendement van de organisatie en het inspelen op marktontwikkelingen alleen dan mogelijk
zijn wanneer de musea zelf de ruimte wordt geboden de produktiefactoren (personeel,
materieel, huisvesting) naar eigen inzicht in te zetten.^ De rijksoverheid blijft eigenaar van de
collecties van de rijksmusea; van privatbering in termen van overdracht van kapitaal en
goederen is dus geen sprake. De verzelfstemdigde musea gaan overeenkomsten aan met het rijk daarin worden de conserveringsfunctie, de publieksfunctie en het wetenschappelijk onderzoek
geregeld. In de overeenkomst stelt de overheid een bepaald bedrag ter beschikking in ruil voor
de door het museum te leveren prestaties. In het kader van het onderzoek kregen de betrokken
musea en diensten opdracht om als zelfstandige instelling een ondernemingsplan op te stellen.
Hierbij werd men begeleid door het organisatie- en adviesbureau Andersson, Elffers & Felix bv
te Utrecht. De ondernemingsplannen van de verschillende musea werden in de laatste fase
gecombineerd, en op grond daarvan werd bekeken onder welke voorwaarden de externe
verzelfstandiging zou kunnen worden gerealiseerd. Tegelijkertijd werden werkgroepen ingesteld,
die mogelijke knelpunten onderzochten op het gebied van de arbeidsvoorwaarden, het behoud
van de verantwoordelijkheid voor de collectie, de bedrijfseconomische en de financiële
aspecten.
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Het onderzoek van het ministerie van WVC heeft in augtistus 1989 geresulteerd in het rapport
Zoeklicht op zelfstandigheid. De conclusie verwoordde minister Brinkman bij de presentatie;
‘Verzelfstandiging van de zestien rijksmusea is de aangewezen weg om een einde te makpn aan
de problemen die de laatste jaren zijn geconstateerd op zowel beleidsmatig als beheersmatig
gebied.’^ In het rapport wordt een onderscheid gemaakt tussen externe en interne
verzelfstandiging. In het geval van externe verzelfstandiging van de musea zal het noodzakelijk
zijn private rechtspersonen op te richten - stichtingen, bv’s of nVs - die de museale taken op zich
nemen. Kiest men voor deze externe variant, dan is een pachtovereenkomst een adequate
constructie voor het beheer van de collecties."*® De consequenties van een interne
verzelfstandiging zijn ook in kaart gebracht. In een dergelijke situatie blijven de rijksmusea
binnen de sfeer van de rijksoverheid; een zelfstandig bestuursorgaan zou dan moeten fungeren
als een intermediair tussen de rijksmusea en het ministerie. De minister zou dan geen contact
meer onderhouden met de afzonderlijke musea."** Ook in deze variant zullen veel van ‘de
loketten’ verdwijnen, maar in de praktijk blijven de musea d2m toch een hiërarchisch onderdeel
van het centrcJe bestuursorgaan. Dat maakt de kans op een nieuwe bureaucratie groter dan bij
een externe verzelfstandiging, waar de centr2ile bemoeienis beter kan worden afgebakend.^^
In het rapport wordt met nadruk gewezen op de urgente problemen waarmee de musea
worstelen. De samenstellers merken op dat veel van deze problemen niet kunnen worden
ondervangen door verzelfstandiging. Met name de gigantische achterstanden bij registratie,
conservering en restauratie van collecties vragen om aparte maatregelen.^^ Zo blijkt men alleen
al ongeveer honderdvijftig mensjaren nodig te hebben om de achterstand te registreren. Voor
wat betreft de daadwerkelijke conservering en restauratie van de diverse collecties, is de
achterstand opgelopen tot zo’n twaalfhonderd mensjaren.^
Terwijl het ministerie van WVC het onderzoek naar de mogelijkheden tot verzelfstandiging liet
uitvoeren, heeft de Nederlandse Museumvereniging een aparte commissie in het leven geroepen
die vanuit het perspectief van de musea de ‘verzelfstandiging, verzakelijking en maatschappelijke
verankering van Nederlandse musea’ diende te onderzoeken. In haar rapport Het vitale museum
dat in april 1989 verscheen, beschrijft de commissie - naar eigen zeggen ‘vanuit een
helicopterview’ - hoe de musea op een verantwoorde wijze gestalte kunnen geven aan de
veranderingen waarvoor zij zich geplaatst zien. De commissie heeft haar werkzaamheden
geplaatst binnen het kader van de ‘revitalisering van de samenleving op grond van concrete
economische, sociaal-psychologische en sociologische overwegingen’. Dit teneinde de
bemoeizucht, verstarring en ‘organisatorische vervetting’ een halt toe te roepen."** Ongeveer
gelijktijdig met dit cultuursociologische rapport verscheen in opdracht van dezelfde commissie
het rapport Musea en privatisering. Dit rapport geeft advies over de bestuurlijke en
organisatorische aspecten van ‘privatisering’.^ Beide, onafhankelijk van elkaar verschenen
rapporten zijn eensluidend in hun centrale conclusie: de verzelfstandiging van de musea is
onvermijdelijk. De musea zouden heel goed kunnen privatiseren wanneer meer rekening wordt
gehouden met elementen als het marktmechanisme, de prijselasticiteit van het toegangskaartje,
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de rol van de vrijwilliger, de rol van sponsoring door het bedrijfsleven en de steunfunctie van de
particuliere sector.
De Nederlandse Museimivereni^g, opdrachtgever van de Commissie Privatisering, lijkt niet
geheel gelukkig met de resultaten van haar eigen onderzoek en de bevindingen van het rapjiort
van het ministerie. Er heerste dan ook een verdeeldheid op de voorjaars-Museumdag, op 17 mei
1989 in Museum Boymans-van Beuningen. Tijdens de bijeenkomst stelde de vereniging dat zij
niet volledig achter de conclusies en aanbevelingen kon staan: de rapportage ‘was te algemeen in
het beantwoorden van een aantal klemmende vragen’. Het rapport was te weinig toegespitst op
specifieke museale problemen zoals bijvoorbeeld de garantstelling voor de continuïteit van het
behoud van collectief erfgoed, het wegwerken van achterstanden, de kwaliteit van het museale
product, de rechtszekerheid van de museummedewerkers en het spanningsveld dat ontstaat als
een private rechtspersoon met de uitvoer wordt belast van een overheidstaak.”*^ Van verbetering
van

efficiëntie, kostenbeheersing en de

publieksgerichtheid

is

ook

de

Nederlandse

Museumvereniging een voorstander, ‘het zijn echter hulpmiddelen tot een beter functioneren,
geen doel op zich’.^
Onder de huidige regeringscoalitie wordt de lijn van de verzelfstandiging van rijksmuseale
instellingen doorgetrokken. Zoals is voorgesteld in het rapport Zoeklicht op zelfstandigheid zijn
de varianten op verzelfstandiging nader onderzocht. Bij de beleidsdirectie Cultuurbeheer van
het ministerie van WVC is in januari 1990 een project gestart onder de titel ‘Maximale
Zelfstandigheid, het verkennen van de grenzen van de rijksdienst’. Het doel van dit project is te
onderzoeken of een zelfstandig functioneren van de rijksmusea binnen de departementale
organisatie mogelijk is - dit is de zogenaamde interne verzelfstandigingsvariant. Naast dit project
loopt een onderzoek naar de haalbaarheid van een externe verzelfstandiging. Voor dit onderzoek
heeft de minister van WVC, mevrouw H. d’Ancona, in april 1990 de interdepartementale
Overleggroep Extern Verzelfstandigingsonderzoek Rijksmusea en overige museale instellingen
ingesteld. Deze overleggroep heeft als taak om te onderzoeken, of door een externe
verzelfstandiging

een

goede

verdeling

kan

ontstaan

in

de

bevoegdheden

en

verantwoordelijkheden tussen overheid en instellingen. Over beide onderzoeken is inmiddels
gerapporteerd.”*® De verslagen zullen de basis gaan vormen voor een verdere discussie over de
wijze van verzelfstandiging in de Tweede Kamer, naar men hoopt eind 1990.
Behoud en toegankelijkheid
In beide rapporten, waarin verslag wordt gedaan van het onderzoek naar de mogelijkheden van
verzelfstandiging van de museale rijksinstellingen, wordt benadrukt dat het niet de bedoeling is
dat de zorg V£m de rijksoverheid voor het museale erfgoed afneemt. Integendeel, zo staat er in
een van de rapporten geschreven: ‘Het kabinet heeft voor het behoud van dit erfgoed juist méér
geld beschikbaar gesteld.*^ Inderdaad, de zorg om het culturele erfgoed is in het cultuurbeleid
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van minister d’Ancona een speerpunt geworden. De noodkreten uit de rapporten Rijksmusea
van de Algemene Rekenkamer en Zoeklicht op zelfstandigheid over de achterstanden bij
registratie, conservering en restauratie zijn ter harte genomen. Op basis van het regeerakkoord
heeft het huidige kabinet kenbaar gemaakt dat de komende jaren extra geld beschikbaar komt
voor het cultuurbeleid.^^ Het ministerie van WVC wil structureel in totaal veertig miljoen gulden
per jaar gaan besteden aan het cultuurbehoud. Er wordt een Deltaplan voor het cultuurbehoud
opgesteld, dat nog eind 1990 atm de Tweede Kamer zal worden aangeboden. Inmiddels is al een
Plan van aanpak gepubliceerd, waarin de beleidsuitgangspunten en de hoofdUjnen van deze
inhaaloperatie worden uiteengezet.^^ In het kader van dit Plan van Aanpak is een grootscheeps
onderzoeksproject opgezet om de achterstand van de conservering en restauratie van
cultuurgoederen te inventariseren. Het inventarisatie-onderzoek viel in drie onderdelen uiteen.
Het onderzoeksbureau Research voor Beleid te Leiden inventariseerde de achterstanden op het
gebied van registratie en documentatie bij rijksmusea, het Bureau Managementontwikkeling en
-ondersteuning (BMO) van het ministerie van WVC onderzocht de achterstanden op het gebied
van conservering bij de rijksmusea, terwijl Intomart Qualitatief bv te Hilversum de
conserveringsachterstanden bij niet-rijksmusea in kaart bracht.^^ Vooruitlopend op de
presentatie van de onderzoeksbevindingen aan de Tweede Kamer, begin december 1990, is al
bekendgemaakt dat de rijksmusea in Nederland een bedrag van naar schatting vierhonderd tot
vijfhonderd miljoen gulden nodig hebben om de achterstand weg te werken. Aanvankelijk werd
dit bedrag geschat op honderdveertig miljoen gulden. Voor alle musea worden de kosten op
ongeveer zevenhonderd miljoen gulden geschat.^
Het inhalen van de achterstand van de musea op het gebied van conservering en restauratie was
ook het thema van de najaars-Museumdag van de Nederlandse Museumvereniging, op 24
oktober 1990. Het punt watuover op deze dag het meest gesproken werd, was hoe de werken te
selecteren waarin nog wel geld en energie voor het behoud gestoken moeten worden?
In september is de ontwerpnota Kiezen voor kwaliteit: beleidsnota over de toegankelijkheid en
behoud van het museale erfgoed ter advisering aan de Raad voor het Cultuurbeheer gestuurd.^^
Ook in deze nota speelt het principe van de selectie een belangrijke rol: ‘De groei van het
culturele erfgoed, en vem de museale collecties in het bijzonder, kan de kwaliteit van collecties
en van de museale taakuitoefening nadelig beïnvloeden. Om dit te voorkomen is selectie van
hetgeen wel en niet bewaard wordt, onontkoombaar.’^ In de ontwerp-museunmota wordt het
begrip Collectie-Nederland gelanceerd: het nationale erfgoed als geheel is het beleidsuitgangspunt, en niet de collecties die door de afzonderlijke musea beheerd worden. De minister
stelt voor een collectiebeleid op macroniveau te voeren - daartoe kan het nodig zijn dat musea
onderling delen van hun collecties ruilen. De museale collecties zijn nu te groot en te
onsamenhangend; daarom zijn er achterstanden in behoud en beheer. Om deze knelpunten op
te ruimen dient er een collectieplan te worden opgesteld: hoe is de collectie opgebouwd, welke
objecten en deelcollecties behoren tot de kern van die collectie, welke tot de studiecollectie en
welke zijn overbodig. Voor de rijksmusea is een dergelijk plan verplicht, voor de niet-rijksmusea
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een voorwaarde zds ze rijkssubsidies willen ontvangen.^^ Behalve beide verzelfstandigingsrapporten en het Deltaplan voor het cultuurbehoud wordt ook de nieuwe museumnota
Kiezen voor kwaliteit eind 1990 aan de Tweede Kamer aangeboden.
Slotbeschouwing

Er zal een beslissing genomen moeten worden over de verzelfstandiging door het kabinet dat in
november 1989 is aangetreden. In de museale wereld klonk bij de start van het onderzoek naar
verzelfstandiging het verwijt dat het departement te veel wil in een te korte tijd. Dan zou er een
grote kans bestaan dat men ontwikkelingen gaat forceren, zonder voldoende zicht op eventueel
nadelige effecten. In de media is verleden jaar aandacht besteed aan het effect van de
reorganisaties in het Victoria & Albert Museum te Londen.^ Daar werden acht van de negen
conservatoren van naam ontslagen door de nieuwe directrice Elisabeth Esteve-Coll. Onder het
motto ‘managers en financieel experts als hoofd van het museumbestuur’ werd - gestimuleerd
door de Engelse regering - een nieuwe functie gecreëerd: één ‘assistent-directeur collecties’ gaat
de topconservatoren vervjmgen. Het museum had overigens al kritiek te verduren vanwege een
dure advertentiecampagne eind 1988. In een reeks door het bureau Saatchi & Saatchi
opgestelde advertenties werd in de eerste plaats de nadruk gelegd op de kwaliteit van het
museumrestaurant; de museumcollectie werd als een aardige bijkomstigheid gepresenteerd. Het
concept ‘museum als gastheer’ werd uitgebreid met nog meer cocktailparty’s en diners.
Bovendien werden de museumzalen leeggeruimd voor publiekstrekkers als de tentoonstelling
van de regenjassencollectie van de firma Burberry, de inventaris van popster Elton John en het
design van The Sockshop. De internationale kunstwereld heeft woedend gereageerd.
Ondertussen houdt de directrice vol, dat je een museum best populziir kunt maken zonder het te
trivialiseren. Eerlijkheidshalve moet in dit voorbeeld tevens worden vermeld dat de vorige
directeur. Sir Roy Strong, dit pad al een heel eind was ingeslagen. Hij gaf de toon aan voor deze
vorm van modernisering. Van hem komt ook de belofte dat het Victoria & Albert Museum ‘de
Laura Ashley van de jaren negentig’ zou worden!^®
De musea hebben vanaf het moment van het ontstaan, rond de tweede helft van de achttiende
eeuw, een gestage ontwikkeling doorgemaakt die de laatste twee decennia in een
stroomversnelling is geraakt. Er heeft gedurende twee eeuwen een proces van democratisering
plaatsgevonden: van een introverte, elitaire instelling, die zich vooral op de verzeunel- en
behoudstEiken richtte, evolueerde het museum langzaam tot een openbaar instituut voor een
breed publiek. Daarnaast zijn de museale collecties in toenemende mate gedifferentieerd en
verbijzonderd. Tentoonstellingen zijn een belangrijker onderdeel geworden in de taakstelling
van de musea - ook in economisch opzicht. Deze ontwikkelingen staan in het teken van de
vermaatschappelijking en publieksgerichtheid van de musea. Als vanouds vervullen de musea
een brugfunctie tussen cultuurbehoud en cultuurparticipatie. Tegenwoordig wordt deze
taakstelling sterker benadrukt.
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Kenmerkend voor de zeven jaar cultuurbeleid onder minister Brinkman is de verzakelijking. In
deze periode is gepoogd met behulp van nieuwe vormen van subsidiëring culturele instellingen
tot grotere efficiëntie te brengen. Een ander kenmerk voor deze periode is het terugtreden van
de overheid. Sindsdien probeert de overheid tot een voorwaarden scheppend beleid te komen,
in plaats v^m tot een instellingenbeleid. De grote afhankelijkheid van de instellingen van de
overheid is ter discussie gesteld. Er is gepoogd de bureaucratische verstatelijking®' om te buigen
door middel van decentralisatie en deregulering. Om in de terminologie van de schrijvers van
het rapport Het vitale museum te spreken: ‘De inkrimping van de verzorgingsstaat heeft de
maatschappij en de economie gerevitaliseerd.’
Verzakelijking mag dan de afgelopen jaren de trend geworden zijn, toch is de mentaliteit in
musea fundsunenteel anders dan in een particulier bedrijf. Een museum is primair gericht op het
behouden van wat men heeft. Nu realiseert men zich echter dat de publieksfunctie de legitimatie
is van het museum. De ontwikkeling die nu gaande is, een grotere vrijheid voor de musea en
minder invloed van de overheid - ambtenaren moeten delegeren en zullen dit waarschijnlijk niet
toejuichen - stagneert bij pure machtsvragen. Welke mogelijkheden tot beïnvloeding wil het
departement behouden? Hoe gaat men op het departement de beleidsverantwoordelijkheid bij
de ‘besturing op afstand’ vorm geven? Bij een verzelfstandiging zal de afstand van de
bmeaucratie namelijk groter worden, met als mogelijk gevaar dat deze haar betrokkenheid bij
de musea verliest.
Aan de verzelfstandigmgsoperatie is voor de musea een drieted voordelen verbonden, daarover
lijkt men het eens te zijn. Ten eerste krijgen zij een eigen integrale en zelfstandige bevoegdheid
tot budgetbesteding, waardoor er naar eigen inzicht met gelden geschoven kan worden, per post
en per jaar. Ten tweede zal men met minder ambtelijke molens worden geconfronteerd, wat in
de praktijk kan leiden tot snellere besluitvorming. Ten derde ontstaat er ruimte voor het
genereren van gelden uit Emdere bronnen dan de overheid: inkomsten van een museumwinkel of
restaurant, maar ook bijvoorbeeld verkregen van fondsen of door middel van sponsoring. De
vraag is echter welke musea het zal lukken inkomsten uit dergelijke bronnen te verkrijgen. Voor
de grote musea zal het voorlopig geen probleem geven, maar voor de kleinere?
In Nederland blijft het noodzakelijk dat de overheid, de musea, maar ook het publiek zich
bewust zijn van de maatschappelijke betekenis van de musea. Er wordt een sterk accent gelegd
op de publieksfunctie. In de tweede museumnota werd al benadrukt dat de musea hun bestaan
voornamelijk te danken hebben aan de publiekstaak. In het WVC-rapport Zoeklicht op
zelfstandigheid staat het nog sterker: ‘Museale cultuur is per definitie publieke cultuur.’ De
oriëntatie op de museale taakstelling lijkt doorgeslagen van de verzamelfunctie naar de andere
kant, de publieksfunctie. Ook in de ontwerpnota Kiezen voor kwaliteit: beleidsnota over de
toegankelijkheid en behoud van het museale erfgoed neemt het publieksbeleid een prominente
plaats in. Minister d’Ancona sluit met haar beleid aan bij de ontwikkeling van de
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professionalisering van het museum als bedrijf. Echter, zij pleit voor een evenwichtige
uitoefening van de museale functies volgens een planmatige aanpak.*^ Naast de voortzetting van
de verzakelijking en de verzelfstandiging is nu een ander geluid te horen. Het kernpunt in deze
nieuwe museumnota is namelijk de zorg om ons nationale erfgoed. Er worden maatregelen
getroffen om de achterstsmden bij de registratie, conservering en restauratie te bestrijden met
behulp van een deltaplan. In de nota wordt gesproken over het behoud vem de
CoUectie-Nederland. De minister wil meer greep krijgen op het gehele museumbestel, op de
kwaliteit en de pluriformiteit van het totale museale aanbod in ons land. Behalve de publiekstaak
wordt nu ook het behoud van het museale erfgoed door het ministerie van WVC als voornaam
adagium in het vaandel gevoerd.
Er is in de museumwereld een proces gaande waarin de belangstelling voor het Amerikaanse
model groeit. In de Verenigde Staten is het bureaucratische apparaat minder omvangrijk. De
grote geldstroom wordt indirect door de overheid gegenereerd. De overheid geeft weliswaar
geld, maar het museum moet da2uroor zelf veel moeite doen. Binnen deze randvoorwaarden
hebben de Amerikaanse musea een maximum aan vrijheid. Deze kant lijkt men in Nederland
ook op te willen gaan, de verzelfstandigingsplannen zijn daarvan een voorbeeld. In de museale
cultuur hebben juist van oudsher behoud en kennis hoge prioriteit. Daarmee dient terdege
rekening te worden gehouden bij de ontwikkelingen die in gang zijn gezet. Bij haastige spoed
bestaat het risico dat ook waardevolle elementen overboord worden gegooid. Dat gevaar
dreigde in het cultuurbeleid onder minister Brinkman, daar is meermalen voor gewaarschuwd.
De aanpak van de huidige minister lijkt genuanceerder. Hoe dan ook, het kan nu in ons voordeel
werken dat Nederland achterloopt in vergelijking met omringende landen en koploper de
Verenigde Staten. We kunnen op grond van de ervaringen aldaar tijdig koerscorrecties
aanbrengen.

** In dit artikel beschrijft drs. D. Elshout de ontwikkelingen in het museumbeleid en het proces
van verzelfstandiging van de museale rijksinstellingen. Het is een herziene en geactualiseerde
versie van een artikel dat gepubliceerd is in het Boekmancahier} Elshout verricht onderzoek op
het terrein van cultuurbeleid. Sedert 1987 werkt hij free-lance voor onder meer
marktonderzoekbureaus Intomart Qucditatief en Knapper + McAUey te Hilversum^, de
Boekmanstichting en het ministerie VM WVC, Raad voor het Cultuurbeheer. Bovendien is hij
als toegevoegd docent verbonden aem de Universiteit van Amsterdam, bij de Faculteit der
Letteren, vakgroep Culturele Studies.
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Nederlandse musea. S.I., april 1989. Dit rapport is in een nogal wollig jargon geschreven. De
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citaten hier geven daarvan een aardige illustratie.
46. Musea en privatisering. Utrecht: Berenschot bv, april 1989. J. Jessurun, plaatsvervangend
directeur-generaal voor Culturele Zaken, heeft in een interview benadrukt dat bij de
verzelfstandigingsoperatie niet mag worden gesproken van privatisering, omdat de overheid in
grote Ujnen nog iets te zeggen dient te hebben over de collecties - de Rijksmusea beheren
tenslotte de eigendommen van de gemeenschap. Zie J.B. Klaster, ‘Een gouden toekomst voor de
musea?’. In: Het Parool, 1-4-1989.
47. Thema ‘Musea en privatisering’. In: Museumvisie, }ig. 13,1989, nr. 2, juli, pp. 59-63. Zie p. 60.
48. Idem, p. 61.
49. Externe verzelfstandiging belicht: rapport van de Overleggroep Extern Verzelfstandigingsonderzoek Rijksmusea en overige museale instellingen. ’s-Gravenhage, 12 september 1990.
kierende teugels: tussentijdse rapportage van het Project Maximale Zelfstandigheid. ’s-Gravenhage:
Project Maximale Zelfstandigheid, 12 september 1990.
50. Externe verzelfstandiging belicht, a.w. 1990,
Bijlage 6: ‘Motieven voor de overheidsbetrokkenheid’, p. 8.
51. Het Overleg Volkenkundige Musea is meteen op deze ontwikkeling ingesprongen, en heeft
de wenselijkheid kenbaar gemaakt om alle volkenkundige collecties op uniforme wijze te gaan
beschrijven. In opdracht van het Overleg schreef onderzoeksbureau Intomart Qualitatief bv een
Plan van Aanpak voor de Geautomatiseerde Ontsluiting van de Volkenkundige Collecties in
Nederland. Rotterdam: Overleg Volkenkundige Musea, juli 1990.
52. Deltaplan voor het cultuurbehoud, Onderdeel: Plan van aanpak achterstanden musea,
archieven, monumentenzorg, archeologie. Rijswijk: ministerie van WVC, juli 1990. Zie ook T.
Ruiter. ‘Verpulverd, verzuurd, verrot’. In: De Volkskrant, 27-7-1990.
53. H. Maurits. ‘Pompen of verzuren: Deltaplan voor het cultuurbehoud’. IniMuseumvisie, jrg.
14,1990, nr. 3, oktober, p. 95.
54. In: NRC Handelsblad, 13-10-90.
55. De Raad voor het Cultuurbeheer is op 1 januari 1990 van start gegaan. De Raad heeft tot
taak de minister van WVC desgevraagd of uit eigener beweging van advies te dienen over zaken
die betrekking hebben op het culturele erfgoed (bijvoorbeeld over recent verschenen nota’s,
rapporten en beleidsplaimen op de terreinen archeologie, archieven, monumenten en musea).
56. De ontwerpnota Kiezen voor kwaliteit: beleidsnota over de toegankelijkheid en behoud van het
museale erfgoed. Rijswijk: ministerie van WVC, september 1990. Zie ook NRC Handelsblad,
21-9-90.
57. Idem, pp. 16-17. Zie ook: G J. de Rook. ‘De nieuwe museumnota: Kiezen voor kwaliteit’. In:
MIMuseumvisie, jrg. 14,1990, nr. 3, oktober, pp. 93-94.
58. Zie onder meer H. Jippes. ‘De directrice ruimt op: bezuinigingen in het Victoria & Albert
Museum’. In: NRC Handelsblad (Cultureel Supplement), 21-4-1989, Rudi Fuchs in zijn column in
diezelfde krant, en het artikel van John Pope-Hennessy - ooit directeur van het Victoria &
Albert Museum en het British Museum - met de alleszeggende titel ‘The fall of a great museum’.
In: The New York Review of Books, 27-4-1989.
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59. Zie M. Chavannes. ‘Musea horen bij de vrijetijdsindustrie: Sir Roy Strong en zijn moderne
museumbeleid’. In: NRC Handelsblad (Cultureel Supplement), 2-1-1987.
60. De tendens dat de musea in het kader van subsidiëring een steeds verdergaande en meer
gedetailleerde regelgeving kregen opgelegd vanuit de overheid: de instellingen zijn zo steeds
meer een verlengstuk van de overheid en haar bureaucratische apparaat geworden. Zie Vaessen,
a.w. 1986, pp. 88-90.
61. Kiezen voor kwaliteit, a.w. 1990, p. 4.
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Aanbevolen literatuur

De in deze literatuurlijst opgenomen publikaties zijn aanwezig in de bibliotheek van de
Boekmanstichting. De bibliotheek is openbaar toegankelijk van ma£uidag t/m vrijdag van 9 tot 17
uur.
Algemeen
Berg, H.O. van den
De structuur van het kunstbeleid. Rijswijk, Sociaal en Cultureel Planbureau, 1985,94 p.
Het doel van het onderzoek is om de vele organisaties die bij het kunstbeleid van de
rijksoverheid zijn betrokken, in het kort te beschrijven en vervolgens de betrekkingen tussen
deze organisaties en de directie Kunsten van het ministerie van WVC te analyseren.
Bevers, A.M. [et al.]
In ons diaconale land. Amsterdam, Van Gennep/Boekmanstichting, 1988,183 p.
Red. H. van Duiken [et al.].
Opstellen over cultuurspreiding van A.M. Bevers, SJ. Doormem, AA. Kooyman, H.M.
Langeveld, C.B. Smithuijsen, J.E.V. Temme, H.D. Tjeenk Willink en J.M. den Uyl.
Bevers, A.M.
‘Kunstsociologie in Nederland 1980-1990’. In: Boekmancahier, jrg. 1,1989, nr. 1, aug, pp. 5-18.
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De afgelopen tien jaar heeft de kunstsociologie in Nederland zich voornamelijk gericht op drie
hoofdterreinen; de sociologie van de kunstwereld, van het kunstbeleid en V2in de culturele
statistiek. Beschrijving van de ontwikkelingen op deze terreinen.
Boekman, E.
Overheid en kunst in Nederland. Amsterdam, Boekmanstichting/Van Geimep, 1989,218 p.
Het proefschrift van E. Boekman is nog steeds actueel en kan worden beschouwd als de eerste
systematische studie naar de verhouding van de overheid tot de kunst en cultuur.
Bourdieu, p.
Opstellen over smaak, habitus en het veldbegrip. Amsterdam, Van Gennep, 1989, 352 p.
Essays over wetenschap, met name over het object en de integratie van de sociale
wetenschapp>en, cultuurproduktie, culturele distinctie.
Brinkman, L.C.
Notitie cultuurbeleid. Rijswijk, ministerie van WVC, 1985,47 p.
Explicitering en beargumentering van een aantal uitgangspunten birmen het cultuurbeleid. Dat
wil zeggen het beleid met betrekking tot de sectoren; kunsten, musea, monumenten en
archieven, radio, televisie en pers, internationale betrekkingen.
Burg, F. van den en J. Kassies
Kunstenaars van Nederland!: om eenheid en zeggenschap: het ontstaan van de Federatie van
Kunstenaarsverenigingen en de Raad voor de Kunst 1942-1950.
Amsterdam, Van Gennep/Boekmanstichting, 1987,286 p.
De vroegste geschiedenis van de Federatie van Kunstenaarsverenigingen wordt beschreven.
Weergegeven wordt hoe de federatie ontstond in het kunstenaarsverzet en hoe haar opriehting
door een illegaal en voorlopig bestuur werd voorbereid. Haar lotgevallen en ontwikkeling na de
oorlog worden beschreven tot 1951.
Elias, N.
‘Kitschstil und Kitschzeitalter’. In; Die Sammlung, jrg. 2,1935, nr. 5 , januari, pp. 252-263.
De 18de eeuw is de laatste waarin de kunstenaar werkte met voorgeschreven stijlvormen. In de
kapitalistische wereld van de 19de en 20ste eeuw moet de kunstenaar zijn eigen vorm scheppen.
Voor deze kunst die gekenmerkt wordt door grote stijlonzekerheid geeft Elias als verzamelnaam
‘kitsch’.
Duiken, H. van
‘De cultuurpolitieke opvattingen van Professor G. van der Leeuw (1890-1950)’. In; Kunstbeleid in
Nederland', pp. 81-162. Amsterdam, Van Gennep/Boekmanstichting, 1985.
In deze publikatie staat de Groningse hoogleraar in de theologie, profdr. G. van der Leeuw,
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centraal. Van der Leeuw was minister van onderwijs, kunsten en wetenschappen in de eerste
naoorlogse regering, het kabinet-Schermerhorn-Drees. In zijn korte ambtsperiode formuleerde
hij een nogal opzienbmend cultuurbeleid dat de geschiedenis is ingegaan als de ‘Actieve
cultuurpolitiek’. De inhoud hiervan wordt onder de loep genomen en de invloed die z’n
opvattingen hebben gehad op het naoorlogse kunstbeleid, met name het sociaal-democratische
kunstbeleid wordt besproken.
Duiken, H. van [red.]
Liberalisme, kunst, politiek: beschouwingen over kunstbeleid. ’s-Gravenhage, Prof. B.M.
Teldersstichting/Boekmanstichting, 1986,148 p.
Red. H. van Duiken, K. Groeneveld.
Bundeling van artikelen over een liberale kunst- en cultuurpolitiek.
Eijgelshoven, P J.
‘Kunstbeleid: bedoelingen en getallen’. In: Openbare uitgaven, jrg. 17, 1985, nr. 6, dec., pp.
263-276.
Men kan zich afvragen of er enige overeenkomst bestaat tussen de woorden van de
bewindslieden en de uitgaven van hun departementen. Die vraag wordt opgeworpen. Het gaat
daarbij om veranderingen in de uitgaven over de periode 1966 tot 1984.
Ganzeboom, H.B.G.
Cultuurdeelname in Nederland: een empirisch-theoretisch onderzoek naar determinanten van
deelname aan culturele activiteiten. Assen, Van Gorcum, 1989,194 p.
De deelname aan culturele activiteiten is zeer ongelijk gespreid tussen sociede groepen. Aan de
orde komen o.a. de achtergrond van deze maatschappelijke ongelijkheid, in het bijzonder de rol
van de prijs die men voor deelname betaalt, de inrichting van de tijdsbesteding,
informatiedrempels en statusoverwegingen.
Fenger, P.
Government and the Arts: the Netherlands: een overzicht en analyse van de ontwikkeling van het
Nederlandse kunstbeleid van 1945-1983 en de stand van zaken van het kunstbeleid anno 1983.
Amsterdam, s.n., 1984,48 p.
Gubbels, T.
f^nst en communisme in Nederland: veranderingen in de visie van de CPN op kunst, kunstenaar
en kunstbeleid 1945-1976. Amsterdam, s.n., 1983,108 p.
Doctoraalscriptie sociologie.
Josephus Jitta-Geertsma, M.Th.
Top-kunst; concreet of abstract?: het begrip kwaliteit in de kunst.
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Rijswijk, ministerie van WVC, 1989, 55 p.
In deze literatuurstudie komen recente visies en stellingen over het begrip ‘topkunst’ aan de
orde. Waardering voor (top)kunst blijkt te variëren naar tijd en plaats; van constanten in de
meningsvorming is zelden sprake. Bij de beoordeling van kunst spelen veel factoren een rol.

Globaetl zijn die te vatten in de begrippen ‘kwaliteit’, ‘kunstenaar’ en ‘koopwaarde’. De
esthetische waarde is in de huidige tijd doorslaggevend.
Kassies, J.
Notities overeen heroriëntatie van het kunstbeleid. ’s-Gravenhage, Staatsuitgeverij, 1983,44 p.
A2m de orde komen o.a.: p>olitieke partijen en kunstbeleid; een blik op de huidige situatie;
autonomie en functie van de kunst; een breder kunstbeleid.
Kempers, B. [et al.]
Kunst en beleid in Nederland 3. Amsterdam, Van Gennep/Boekmanstichting, 1988,232 p.
De macht van de markt: aanbod, afname en bemiddeling van moderne kunst in Nederland
1945-1988/B.Kempers; Kunst, regeringszaak: de ontwikkelingen van het regeringsbeleid ten
aanzien

van

de

eigentijdse

beeldende

kunst

in

Nederland

1948-1918/J.

Hart;

Cultuurspreiding/rede van L.C. Brinkman; De kunsten in het parlement 1985-1986/F.
Cannegieter; Kroniek van kunst en beleid in Nederland 1986/T. Pronk.

Kuipers, W. [eindred.j
Buitenstaanders: kopstukken over cultuur. Amsterdam, De Volkskrant, 1986,32 p.
Eindred. W. Kuipers; met bijdr. van F.C. Rauwenhoff, HJ.L. Vonhoff, J.L. Brentjens [et al.]; De
Volkskrant; Stichting literaire activiteiten Amsterdam (SLAA).
Verzameling lezingen, gehouden in de cyclus ‘Buitenstaander’, die werd georganiseerd door de
Stichting Literaire Activiteiten Amsterdam. Het uitgangspunt was dat ‘cultuur’ niet alleen
gemaakt wordt door kimstenaars en hun begeleidende krachten.
Lehning, P.B. [et al.]
De interventiestaat: tradities, ervaringen, reacties. Meppel, Boom, 1984,280 p.
Red. J.W. de Beus, JA.A. van Doorn; met bijdr. van P.B. Lehning [et al.].
Opstellen gewijd aan de ontwikkeling van de huidige Nederlandse interventiestaat, die wordt
gekenmerkt door een grote mate van vervlechting tussen overheid en samenleving. Invloed van
politieke stromingen, zoals de christen-democratie, het socialisme en het liberalisme. Betekenis
van de groei van de ambtelijke macht, de rol van pressiegroepen en de complexiteit van het
bestuur. Overzicht van het kunstbeleid van de overheid en van het beleid met betrekking tot de
ruimtelijke ordening.
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Ligthart, P.
Financing the Art Policy by the Dutch Government 1950-1980. Amsterdam, Boekmanstichting,
1984,21 p.
Mulder, R.
Kunst- en cultuurbeleid. Alphen aan den Rijn, Samson, 1987,92 p.
[Overdruk uit: Handboek welzijn, hoofdstuk kunst- en cultuurbeleid]. Dit artikel behandelt het
kunst- en cultuurbeleid van gemeenten.
Nota
Nota ‘Kunst en kunstbeleid’. Rijswijk, ministerie van CRM, 1976,193 p.
De Nota ‘Kunst en kunstbeleid’ omvat drie delen. In deel 1 worden algemene uitgangspunten
gegeven voor de plaats van de kunst in het regeringsbeleid; in deel 2 wordt gezocht naar de
organisatorische en bestuurlijke structuur, waarin het kunstbeleid gestalte zal moeten krijgen; in
het derde deel worden de uitgangspunten en de verdeüng van de verantwoordelijkheden gericht
op algemene beleidsterreinen en vervolgens ook de diverse sectoren van de kunst.
Oosterbaan Martinius, W.
Schoonheid, welzijn, kwaliteit: kunstbeleid en verantwoording na 1945. ’s-Gravenhage, Gary
Schwartz/SDU, 1990.
Smithuijsen, C. [et al.)
De hulpbehoevende mecenas, particulier initiatie, overheid en cultuur, 1940-1990. Amsterdam,
Boekmanstichting/Walburgpers, in opdracht vrm het Prins Bernard Fonds, 1990, 352 p.
Met bijdrage van B. Kempers, T. Bevers, S. Hietbrink, E. Hitters, en K. Bruin.
Beschreven wordt, hoe particulieren en overheden in de laatste vijftig jaar steeds meer
samenwerking zijn gaan zoeken om het hoofd te kunnen bieden aan de gestaag groeiende last
van om verzorging vragende cultuur.
Smithuijsen, C. [et al.]
Kunst, kroniek en parlement ’86-89. Amsterdam, Boekmanstichting, 1990,265 p.
Red. T. Gubbels; met bijdr. van C. Smithuijsen, S. Hoogervorst, T. Pronk.
De hoofdstukken ‘De kunsten in het parlement 1986-1989’, waarin een overzicht wordt gegeven
van de belangrijkste in het parlement gevoerde disctissies over het kunstbeleid tijdens de laatste
ambtsperiode van minister Brinkman en de kroniek kunst en beleid 86-89 worden voorafgegaan
door een inleiding over Brinkman als politicus en als minister van Cultuur (1982-1989).
Swaan, A. de
Kunst en staat. Amsterdam, BoekmanstichtingfVakgroep Culturele Studies Universiteit van
Amsterdam, 1990,70 p.
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Samenstelling en eindredactie: M. Hendnksen en S. de Sitter.
Artikelen van Abram de Swaan over kunst en cultuur, waaronder ‘Kwaliteit is klasse’ en
interviews met professor dr. A. de Swaan en ir. Th. Quené. Publikatie ter gelegenheid van het
symposium Kunst en staat, 30 oktober 1990.
Swaan, A. de
Kwaliteit is klasse; de sociale wording en werking van het cultureel smaakverschil. Amsterdam,
Bakker, 1985,61 p.
Veld-In’t Langeveld, H.M.
‘De sociale cultuurspreiding’. In: Drift en koers; een halve eeuw sociale verandering in Nederland.
Assen, Van Gorcum, 1962,26 p.
Dit artikel tracht een beeld te geven van het proces van sociale cultuurspreiding in haar
totaliteit.
Westen, M.G.
Met den tooverstaf van ware kunst. Red. M.G. Westen; met bijdr. van W.W. Mijnhardt, M.
Adang, J.F. Eijsink, A.M. Bevers, PJ. Diepenbrock, N. Laan en M.M.W. Pollmann. Leiden,
Martinus Nijhoff, 1990,252 p.
In dit boek staat de cultuurspreiding in Nederland centraal. In acht artikelen gaan de auteurs in
op de feitelijke toename en spreiding van cultuur, en op de achterliggende waarden en normen
van de cultuurspreidingsideologie in de achttiende tot en met de twintigste eeuw.
Economie, sponsoring en management
Abbing, H.
Een economie van de kunsten: beschouwing over kunst en kunstbeleid. Groningen, Historische
uitgeverij, 1989,273 p.
Aan de orde komen: de economische legitimering van kimstsubsidies in het Eilgemeen en met
betrekking tot het idee van cultuurspreiding; gebruiksmogelijkheden van kunst; de technische
ontwikkelingen in de kunsten en de organisatie van de produktie; werk, inkomen en aanzien in
reproduktie van kunst; kunst en commercie; culturele innovatie.
Fransman, J.S. en C.W. Schouten
Kunst, beeldvorming en bedrijf. ’s-Gravenhage, Stichting Maatschappij en Onderneming, 1988,
61 p.
De relatie ‘kunst en bedrijfsleven’ wordt besproken aan de hand van een toelichting op de
begrippen ‘corporate image’ en ‘corporate identity ; bijdrage over collectievorming door
bedrijven, over een toekomstige financieringsstructuur voor de kunsten en het aandeel van de
kunst als innovatiefactor voor de economie.
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Geest, L. van der
‘Het moderne mecenaat’. In: Knipselkrant Raad voor de Kunst, jrg. 16, 1984, nr. 36, 5 sept., p.
225. Oorspr. verschenen in: Economisch Statistische Berichten, 1984, nr. 370,29 aug.
Beschouwing over de voor- en nadelen van kunstsponsoring door het bedrijfsleven en
subsidiëring door de overheid.
Goudriaan, R.
‘Kunst en consumentengunst: een economische benadering’. In: Boekmancahier, 1990, nr. 5,
sept., pp. 245-262.
In dit artikel wordt de relatie consument-kunst geschetst aan de hand van prijsontwikkelingen en
subsidies.
Gout, C.
‘Kunsts(x>nsoring: een vorm van communicatie’. In: Wending, 1989, nr. 44, pp. 4-13.
Na een opsomming van de functie en de vormen van kunstsponsoring volgt een antwoord op de
vraag in hoeverre de kunst met de financiële steun van bedrijven is gebaat.
Grauwe, P. de
De Nachtwacht in het donker: over kunst en economie. Tielt, Lannoo, 1990,180 p.
Hoe kan het economisch stelsel de ontplooiingskansen van de kunstenaar bevorderen.
Daarnaast wordt gepoogd aan te geven hoe de beperkte middelen waarover de kunstsector kan
beschikken zo optimaal mogelijk gebruikt kunnen worden.
Hendon, W.S. [ed.J
Cultural Economics 88: a Canadian perspective, an American perspective, a European perspective:
[Volume 1, 2 and 3 of the Proceedings of the fifth international conference on cultural economics
held September 27-30, 1988 at Canada council, Ottawa, Canada], Akron (Ohio), University of
Akron, 1989, Vol. 1: 285 p., Vol. 2: 246 p., Vol. 3:192 p.
Vol. 1 ed. by H. Hillman Chartrand, W.S. Hendon, C. McCaughey; Vol. 2 ed. by D.V. Shaw,
W.S. Hendon, V. Lee Owen; Vol. 3 ed. by R.C. Waits, W.S. Hendon, J. Mark Davidson
Schuster.
Een aantal opstellen waarin de economische aspecten van kunsten in Canada, de Verenigde
Staten van Amerika en Europa worden beschouwd. Aandacht voor het overheidsbeleid
(subsidie) en particuliere initiatieven (sponsoring) inzake de kunsten.
Hietbrink, S. en F. van Puffelen.
De economische betekenis van de professionele kunsten in Amsterdam. Amsterdam,
SEOAJniversiteit van Amsterdam, 1985,246 p.
Onderzocht is hoeveel directe werkgelegenheid de kunstsector biedt.
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Josephus Jitta-Geertsma, M.Th.
Kunstsponsoring, ofwel het moderne mecenaat. Rijswijk, ministerie van WVC, 1987,34 p.
Kunstsponsoring blijkt vaak zowel in het belang van het bedrijf als in het belang van de kunst te
zijn. Veel bijzondere tentoonstellingen en manifestaties zouden zonder sponsoring niet plaats
hebben kutmen vinden. Bovendien behoeven commerciële overwegingen in de vorm van
publiciteit en naamsvermelding de inhoud van kunst niet aan te tasten. Van daadwerkelijke
commercialisering van kunst als gevolg van inhoudelijke bemoeienis van het bedrijfsleven met
gesponsorde objecten of manifestaties, is tot nog toe in Nederland geen sprake.
Kotler, Ph.
Strategie Marketing for Nonprofit Organizations. 3d ed. Englewood [NJ.j, Prentice Hall, 1987,
670 p.
Voor non-profit-organisaties geldt niet meer de vraag óf ze aan marketing moeten doen, maar
hóé ze dat moeten aanpakken. Dit handboek geeft een marketingstrategie aan.
Leeuw, F. de
Vraag aan bod: verslag van een onderzoek naar de mogelijkheden om de vraag naar kunst en
cultuur te stimuleren. 1986, 38 p.
Er zou meer rekening gehouden moeten worden met de vraag van het publiek naar kunst. Deze
vraag zou gestimuleerd kuimen worden door middel van marketing, fiscale tegemoetkomingen,
marktinterventies zoals export en toerisme, aandacht voor kunst in het onderwijs etc. De
overheid zou het vraagbeleid in de culturele sector moeten stimuleren.
Noordman, D.
Kunstmanagement: hoe bestaat het?! Amsterdam, Bioton, 1989,183 p.
In de ontwikkeling van de individuele kunstbedrijven worden drie fases onderscheiden. De
pioniersfase, de investeringsfase en de continuïteitsfase. De verschillende taken van de
kunstmanager in deze fases worden behandeld.
Pen, J. [et al.]
De kunst en het geld: een discussie over cultuurpolitiek. Amsterdam, Boekmanstichting, 1982,70 p.
Red. H. van Duiken [et al.]; met bijdr. van B. Tromp, J. Rogier [et al.].
Pen, J.
‘De politieke economie van het schone, het ware en het goede’. In: Knipselkrant Raad voor de
Kunst, jrg. 14,1982, nr. 36A, 15 sept., pp. 383-385.
Reijden, M. van der
Marketing mits: verslag van een proefproject Marketing in vijf culturele instellingen. Rijswijk,
ministerie van WVC, 1989,42 p.
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Het marketingbeleid van drie rijksmusea en twee toneelgezelschappen is nader onderzocht. Het
doel van deze proef was na te gaan in hoeverre een marketingbeleid, zoals dat in commerciële
kringen gangbaar is, op culturele instellingen kan worden toegepast.

Reiss, A.H.
Cash in!: funding and promoting the arts: a compendium of imaginative concepts, tested ideas and
case histories ofprograms and promotions that make money. New York, Theatre Communications
Group, 1988,230 p.
Verschillende fund-raising- en marketingtechnieken, op z’n Amerikaans gepresenteerd.
Roth, P.
Kultur-sponsoring: Meinungen, Chancen und Probleme, Konzepte, Beispiele. Landsberg am Lech,
Moderne Industrie, 1989,538 p.
Grondbeginselen van cultuursponsoring voor zowel managers uit de culturele sector als voor
managers uit het bedrijfsleven. Met praktijkvoorbeelden uit verschillende landen.
Smiers, J. en G. Hagoort [red.]
Handboek management kunst & cultuur. Alphen aan den Rijn, Samson Steifleu, 1990, losbl.
Wyszomirski, MJ. and P. Clubb [eds.]
The Cost of Culture: patterns and prospects of private arts patronage. New York, American
Council for the Arts, 1989,102 p.
In een veranderende maatschappij blijven de opvattingen over particuliere steun voor de kunst
niet const2mt. De auteurs analyseren de veranderingen en onderzoeken hoe financierende
instanties, fondsen en sponsors hun beslissingen nemen en wat de trends daarin zijn.

Internationaal cultuurbeleid
Berg, H.O. van den en M. van Gemert
Nederlands cultuurbeleid en Europese eenwording: Muziek en dans. Rijswijk, ministerie van WVC,
1989,70 p.
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Onderzoek naar de mogelijkheden en onmogelijkheden van marketing toe te passen op de
podiumkunsten.

322

Literatuur

Knuist, W.
‘Vermanen, verheffen en verdelen’. In: Tien jaar ontwikkeling van het toneel. Amsterdam,
Instituut voor Theateronderzoek, 1980,96 p.
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(subsidie)bestel en zijn pretenties raken verouderd hetgeen tot onrechtvaardigheden leidt.
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uitkeringen beoogde doeleinden en bereikte resultaten.
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basistheorieën vaa het gedrag van kunstbedrijven en consumenten en zet deze theorieën af tegen
de hedendaagse praktijk.

323

Literatuur

Beeldende kunst
Gubbels, T.
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ten behoeve van musea 1984-1987. Amsterdam, Boekmanstichting, 1990,112 p.
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Wereldoorlog; het beeldend kunstbeleid na de Tweede Wereldoorlog; ontstaan en ontwikkeling
van de BKR; de exacte werking van de BKR nu; de kritiek op de BKR sinds haar ontstaan; de
actuele problemen van de BKR; conclusies en aanbevelingen.

Letteren
Groet, K.
Literatuur als object van beleid. Amsterdam, Universiteit van Amsterdam, 1987,65 p.
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Ed. by R. van Zoest for d’Arts. Artikelen van B. Kempers, J. Vaessen, R. de Leeuw [et al.].
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