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Interactief 
participerende 

bezoekers
Kan het kunstmuseum leren van de  

openbare bibliotheek?

geërfde kunstvor men.2 Dit vaststaande, 
nauwelijks voor discussie vatbare cultuur aan
bod moest via musea, schouw bur gen, concert
zalen en dergelijke gespreid worden over de 
gehele bevolking, ook al kwamen die 
cultuurvor men slech ts uit een bovenlaag van de 
bevolking voort. Op dit moment zijn velen de 
mening toegedaan dat de sprei dingsge dachte 
heeft gefaald, ondanks een kwanti tatieve 
toename in belang stellend publiek. Zij wijzen 
daarbij op het consump tieve aspect dat aan het 
overgrote deel van de cultuur deel name vastzit.

De participatiegedachte was onduidelijk, 
omdat noch het richtpunt noch het middel 
duidelijk aangegeven werden. Mikte de 
overheid in haar museumbeleid op een 
behartiging van de culturele behoeften van de 
verschillende bevolkings groepen? Waaráán 
precies zou wíé moeten deelne men? En zou het 
te geven antwoord via inspraak of via medezeg
gen schap moeten worden bepaald? Dus: 
bedoelde de overheid participatie in pássieve 
dan wel áctieve zin?

Door de oriëntatie op verzelfstandiging 
worden de kunstmusea niet gestimuleerd na te 
denken over de inhoud van deze vragen. De 
middelen van het kunstmu seum  verzameling, 
presentatie, educatieve acti viteiten en 
dienstverlening  getuigen in concept en 
gebruik nauwe lijks van vernieuwing. Ik wijt dit 
groten deels aan de hierboven gereleveerde 
onduidelijkheid in het begrip participatie. En 
wanneer die onduidelijkheid niet opgeheven 
wordt, lopen we vandaag, nu dit begrip door de 
verzelfstandigingsoperatie opnieuw in de 
belangstelling staat, kans op eenzelfde lot. 
Daarom zal ik in dit artikel een alternatief 
schetsen voor de bena dering van het publiek. Ik 
schenk aan dacht aan: de actualiteit van het 
begrip participatie; het begrip 
zelfwerkzaamheid als mogelij ke kern van 
actieve participatie; twee verschillende 
opvattingen van kunst en cultuur vigerend in de 

overheidszorg voor cultuur; en ten slotte twee 
instellingen voor cultuurzorg: de openbare 
bibliotheek en het kunstmuseum.

Actualiteit van participatie
In Museumvisie typeerde Manus Brinkman, 
direc teur van het bureau van De Nederlandse 
Museum vereniging, publieks participatie als 
belangrijkste onderwerp in de huidige 
cultuurpoli tiek (Brinkman 1994, 1922). Dit 
adstrueert hij door erop te wijzen dat participa
tie een cultuur politiek stokpaard van de 
sociaaldemocratie is. Hij verwijst daarbij naar 
de vorige cultuurmi nister d’Ancona, die in haar 
nota Kiezen voor kwali teit onder partici patie 
vooral méér mensen verstaat en daarom de 
musea, die de plicht zouden hebben de drempels 
niet te hoog te maken, aanspoort om meer 
publiek te trekken.

Zulke aansporingen, die men eerder verwacht 
in een nota Kiezen voor kwántiteit, lokten aan de 
kant van de kunst en cultuur bemidde laars 
nogal wat tegenstemmen uit. Frank Lub bers, 
adjunctdirecteur van het Van Abbemuseum in 
Eindhoven, wees de auteur terecht. In de 
taakom schrij ving van het museum zag hij 
nergens staan dat deze instelling zo veel 
mogelijk publiek moet binnenhalen. Hij las er 
alleen iets vaags over ‘de bevol king’. Niet de 
vraag, maar het aanbod bepaalt wat er in de 
musea te zien is. De conclu sie was dat de 
minister, zolang zij de Tweede Kamer niet zo ver 
kreeg in te stemmen met een andere 
taakopdracht, aan het museum oneigenlij ke 
eisen stelde. Sommigen gingen zelfs zover dat 
zij voor twee soorten musea pleitten: een voor 
de massa en een andere voor gevorder den! Dat 
niet alle offici als daar zo over denken, bewees de 
di recteur van het Rijksmu seum, die zich sterk 
voor  partici pa tie uitsprak.3

Het belang van participatie wordt door de 
voorstanders met economi sche en ideologi sche 
redenen gemotiveerd. Brink man: ‘Musea zijn 

Jean Leering  In de museumwereld staat 
publieks participatie centraal. Maar 
wat betekent het? Jean Leering tra
ceert twee betekenissen, die historisch 
verankerd zijn in twee prin cipes van 
cultuurzorg door de overheid. Zijn 
beschouwing mondt uit in de aanbeve
ling dat de gedistingeerde musea voor 
beeldende kunst een voorbeeld nemen 
aan de dienstverlening van openbare 
bibliotheken.

Welke participatie?
De museumwereld werd de afgelopen jaren 
gedomineerd door grootscheepse 
reorganisaties, die vooral verzelfstandiging 
betreffen. Vooral overheidsmusea kregen te 
maken met een ‘terugtredende overheid’. Het 
automatisme van continue subsidiëring door 
rijk, provincie en gemeente bestaat niet meer. 
De verzelf standiging heeft consequenties op 
financieel en organisatorisch vlak: sponsoring 
(door bedrijven en particulieren) is evenzeer 
werkelijkheid geworden als zelfstandigheid in 
planning en beleids voering.

Hoe de musea, behalve financieel en 
organisatorisch, op inhoudelijk vlak deze 
veranderingen verwerken, is nog niet duidelijk. 
Deze verande ringen zullen invloed uitoefenen 
op de programmering van de activiteiten. Hier 
gaat het niet alleen om de tentoonstellingen, 
maar eerder en in meer fundamentele zin om de 
houding van musea tegenover hun publiek: 
waarom en waartoe organiseren ze deze activi

tei ten? Ik bepaal me tot de musea voor 
beeldende kunst. Want juist de kunstmusea 
menen dat ze aan genoemde vragen voorbij 
kunnen gaan als ze maar enkele, massaal 
publiek trekkende megatentoon stellingen 
organiseren.1

Sinds de Tweede Wereldoorlog gingen de 
overheden bij het zoeken naar een antwoord op 
bovengenoemde vragen uit van de 
spreidingsgedachte. De musea spreken nu zelf 
eerder over publiekspar tici patie. Beide 
begrippen  spreiding en partici pa tie  duiden 
een bepaalde publieksbenadering aan, de een 
duidelij ker dan de andere (zeker in de termen 
waarin men vroeger over ‘participa tie’ sprak).

De spreidingsgedachte was en is duide lijk, 
omdat daar bij, cultuurpolitiek gezien, doel en 
middel precies worden aangege ven. Men weet 
waarvan men uitgaat, namelijk van de 
hiërarchisch geordende burgerlijke cultuurvor
men met aan de top de van het ancien régime 
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Kevin Lynch leest (Lynch 1960), zal zich 
verbazen over wat bewoners van een grote stad 
aan beeldvorming doen. Wie zulke dingen ook 
als ‘cultuur’ kan zien, krijgt in de gaten dat 
cultuur en kunst helemaal niet zo ver van het 
dagelijkse leven af liggen en ‘verbannen’ zijn 
naar de officiële cultuurinstellingen als deze 
instellingen zelf maar al te graag suggere ren. 
Beeldvorming betekent  zoals we nog zullen 
zien – ‘zelfwerk zaamheid’. Het is geen beeldende 
kunst, zelfs geen architectuur of stedebouw pur 
sang, maar eerder visuele cultuur. Daarom is de 
vraag legitiem: hoe ziet zelfwerkzaamheid 
eruit, niet bij stedelingen of makers en 
gebruikers van volkskunst, maar bij die van de 
beel dende kunst?

Vorm- en betekenisgeving
Ook de beeldende kunst komt pas in 
interactieve participatie tot werking: de 
opdrachtgever stelt een verwachtingspatroon, 
de maker maakt het werk en de gebruiker 
verleent er bete kenis aan. Deze verschillende 
bijdragen werken op elkaar in: vandaar ‘inter
actief’. Om de gebruikte term ‘interac tieve 
participatie’ bij beeldende kunst te begrijpen, 
moeten we onderzoe ken wat wij onder het 
begrip ‘beeldend’ verstaan, en wel in relatie tot 
het begrip ‘beteke nis’.

De term ‘beeldend’ komt nauwelijks in 
andere combinaties voor dan in de term 
‘beeldende kun sten’. Elders ben ik daar op 
uitvoerig ingegaan (zie o.m. Leering 1991, 217). 
Kort samenge vat noemen we iets beel dend 
wanneer dat bij de luisteraar of kijker een 
sterke voorstel ling oproept van wat op hem 
overgedra gen wordt, en wanneer deze 
voorstelling in zijn herinnering blijft hangen.5 
Het gaat hier om een mentaal beeld, dat de 
kijker in staat stelt het ervarene te herken nen, 
zich daar op te oriënteren of zich er in posi tieve 
of nega tieve zin mee te iden tificeren. Het bij 
hem gevormde mentale beeld is voor zijn latere 

grondslag liggen die het begrijpelijk maken dat 
consumptisme de overhand kreeg? En: zou daar 
een alter natieve cultuuropvatting tegenover
gesteld kunnen worden?

Bij cultuur en kunst kan men uitgaan van de 
opvatting dat een werk van cultuur (kunstwerk, 
gebouw of omgeving) een zaak is die door een 
kunstenaar of ontwer per tot stand wordt 
gebracht en vervolgens ter consu me ring wordt 
aangeboden aan het publiek. Deze opvatting 
gaat uit van een model waarin produktie, 
distributie en consumptie na elkaar en apart, 
zonder wederzijdse doordrin ging, tot stand 
komen. Dit model kan getypeerd worden als een 
ondernemingsgewijze opvatting van cultuur: 
het initiatief ligt bij de producent, en de volg 
en lijdzaamheid bij de consument. Het is een 
opvatting die veelal voorzit bij onze officiële en 
officieuze kunst en cultuurin stellin gen.

Maar ook een ander uitgangspunt is 
mogelijk. Cultuur  óók het kunstwerk  wordt 
dan gezien als iets waarvan eerst sprake is 
wanneer het in actieve parti cipatie tot stand 
komt. Actieve participatie wil zeggen dat een 
werk van kunst of cultuur niet het 
werkresultaat is van alleen de kunstenaar of 
ontwer per, die het werk maakt, maar ook van 
degenen die het opdragen en gebrui ken, al zijn 
de bijdragen van deze partijen onderling 
verschillend. Dit noem ik een ‘interactieve 
opvatting van cultuur’, die we eerder aantreffen 
bij antropologie, sociologie en volkenkunde dan 
bij onze kunstmusea. Bij antropo logie en 
volkenkunde is dat niet zo verwonderlijk: bij 
beide speelt volkskunst een voorname rol, en 
daarin vloeien de rollen van de opdrachtge ver, 
maker en gebruiker veelal ondeelbaar ineen.4 
‘Interac tieve partici patie’ is daar 
vanzelfsprekend aanwe zig. Maar gebeurt dit ook 
in onze eigen, westerse cultuur, waaruit die 
volkskunst nagenoeg verdwenen is? Ondanks de 
schijn van het tegendeel, geloof ik van wél.

Wie bijvoorbeeld The image of the city van 

vrijwil ligers werk als actieve participatie 
geplaatst tegen over alle vormen van individuele 
deelname als consument van door anderen 
georganiseerde activi teiten. 

Meer principieel komt de begripsverandering 
tot uitdruk king in recente ontwik kelingen 
binnen de sociale vernieu wing: een 
ontwikkeling van inspraak naar zelfbeheer, 
waarbij de rollen tussen partici panten en 
overheid worden omgekeerd. Politie k wordt 
deze omkering nogal eens bepleit teneinde de 
taken van de overbe laste overheid te verlichten. 
Maar aan de kant van de parti ci panten speelt 
bij deze overgang naar zelfwerkzaamheid en 
dragen van maat schappe lijke verant woorde
lijkheid echter evengoed de be strij ding van de 
bureau cratie. In de nota Allen mach tig!: meedoen 
aan sociale vernieu wing schrijft de 
Interbestuurlijke Projectgroep Sociale 
Vernieuwing: ‘Traditione le vormen van 
inspraak hebben vooral procedu rele 
schermutse lin gen tussen overheid en burger 
opgele verd en niet zozeer een grotere 
betrokkenheid van de bevolking (...). Participa
tie moet dus niet simpelweg worden vertaald in 
meevergaderen, in deelname aan activiteiten, 
maar vooral in “zelf doen” (...). In de 
hoogtijdagen van de verzor gingsstaat hebben 
burgers te veel verant woordelijkhe den uit 
handen gegeven. Nu moeten ze die weer naar 
zich toe trekken. De overheid moet hen daartoe 
stimuleren en in staat stellen’ (geciteerd in 
Sociaal en Cultureel Planbureau 1992). Dit 
laatste is al te zien in enkele recente vormen 
van overheids beleid, die van zorg veranderen in 
activering en begelei ding.

Twee opvattingen van kunst en cultuur
Vooral het idee van zelfwerkzaamheid vraagt 
onze aandacht. Want dat element staat 
lijnrecht tegenover het bekritiseerde aspect. 
Zouden aan dit laatste misschien een 
cultuurop vatting en ontwikkelingen ten 

instellingen die bezoekers nodig hebben, op 
puur economi sche gronden. In toene mende 
mate moet er geconcur reerd worden met: 
themapar ken, tentoon stel lings hallen, manifes
ta ties, maar ook met andere musea.’ En 
tegelijkertijd: ‘Als de overheid de musea in 
ruime mate subsidieert, heeft iedere 
belastingbetaler recht op toegang. Daar bedoel 
ik niet alleen fysieke toegang mee. Als mensen 
niet komen omdat ze het gebodene als ontoe
gan kelijk ervaren, moet dit voor hen toegan
kelijk gemaakt wor den’ (Brinkman 1994, 21). 
Brinkman is er zó positief over, dat hij het vige
rende Deltaplan voor cultuurbehoud nog eens 
opge volgd ziet worden door een Delta plan voor de 
parti cipa tie. Reden genoeg om je serieus af te 
vragen wat on der partici patie op het terrein 
van kunst en cultuur moet worden verstaan.

Participatie en zelfwerkzaamheid
Het Sociaal en cultureel rapport 1992, dat ten 
grondslag ligt aan de WVCpubli katie 
Cultuurbeleid in Nederland (1993), laat aan de 
hand van jarenlang onder zoek zien hoe het 
begrip partici patie zich ontwik kelde (Sociaal 
en Cultureel Planbureau 1992).

Allereerst speelt participatie op politiek 
terrein. De afgelopen decennia ontwikkel de 
politieke participatie zich van het 
lidmaatschap van politie ke partij en, belan
genorgani saties en onderne mings ra den naar de 
mogelijk heid om via inspraak recht streeks het 
 be leid van de overheid te beïnvloe den. 
Vervolgens kregen collectieve actoren als 
Amnesty Interna tional en Greenpeace steeds 
meer invloed; deze zijn in thematiek en 
algemene aanspraken politiek, maar niet 
ge richt op de kanalen van het over heidsap
paraat (Sociaal en Cultureel Planbureau 1992). 
‘Participatie in’ maatschap pelijke en culture le 
gebeur te nis sen wordt onderscheiden van 
‘participa tie aan’ deze gebeurte nis sen. Dit 
laatste wordt samen met onder andere het 
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bestaan tussen het (engere) begrip van ‘kunst’ 
en het (bredere) begrip van ‘cultuur’. Het 
Sociaal en cultureel rapport 1992 stelt dat de 
Neder landse cultuurpo li tiek gekenmerkt wordt 
door een dualis tische benade ring: de interven
tie vanwege de overheid bij kunsten en musea 
kreeg op een andere wijze gestalte dan bij 
omroep en pers (Sociaal en Cultureel 
Planbureau 1992, 324 e.v.). Bij omroep en pers 
werd totnogtoe de over heid ingescha keld in de 
rol van ‘arbi ter’ of ‘notaris’.12 Deze mag niet 
blijk geven van enigerlei voorkeur of partij
digheid, en hoort bevoegdheden en geld aan 
bevolkings groepen over te dragen, opdat deze 
zelf in hun informatieve en cultu rele behoeften 
kunnen voorzien. Aangezien evenredi ge afspie
geling van overtuigingen en sympa thieën onder 
de bevol king vooropstaat, is deze overheidszorg 
gebaseerd op het afspiege lingsprincipe.

Bij de overheidszorg voor kunsten, musea en 
monumenten ligt dit anders: deze uitin gen 
zouden de wereldbeschou welijke varianten 
overstij gen en zich onder scheiden van datgene 
wat onder brede bevol kings groepen leeft. De 
overheid steunt uitingen die op superio ri teit van 
kwaliteit of betekenis zijn geselec teerd. De 
subsi diëring wordt gelegiti meerd door de 
oordelen van kenners en ingewijden, onafhan
kelijk van het aantal aanhan gers onder de 
bevolking, zoals bij de verdeling van pers en 
omroepgelden. Hier is de overheids zorg gebaseerd 
op het distinctieprinci pe (scp 1992, 324 e.v.).13

De dualistische benadering is van 
zwaarwegende betekenis in het licht van de 
zelfwerkzaamheid. Het moge duidelijk zijn dat 
deze laatste in het afspiegelingsmodel reëlere 
kansen kreeg en krijgt dan in het 
distinctiemodel. 

Naast de zorg die de overheid aan kunst en cul
tuur besteedt, moet men bedenken dat een deel 
van het ‘cul tuur aan bod’ (boeken, kranten, cd’s, 
schilde rijen, musi cals enzovoort) door het 

door de kunstenaar gemaakte ‘half produkt’ (zie 
noot 6) behoeft nog de betekenisgeving door de 
‘gebruiker’, teneinde daarover als ‘werk van 
kunst en cultuur’ te kunnen spreken. De term 
‘cultuuraanbod’  passend in de ‘onderne
mingsge wijze cultuurop vat ting’10  wekt een 
foutieve, te passieve indruk. Eerder moeten de 
door kunstenaars gemaakte en door de 
bemiddelaars ter be schikking gestelde 
voorwerpen gezien worden als ‘instrumen ten’, 
die de potentie bezitten om het begrips en 
voorstel lingsvermogen van de gebruikers te 
genere ren. Dit zou het oogmerk van de musea en 
andere cultuurinstel lin gen moeten zijn.

Overheid: distinctie en afspiegeling 
Wanneer behalve een andere, meer interactieve 
opvatting van cultuur ook de noties van 
cultuur aanbod (produktie) en spreiding (distri
butie) anders moeten worden bekeken, hoe ziet 
dan de overheidszorg op het terrein van de 
kunst en cultuur eruit? Zonder deze zorg 
kunnen uitingen van kunst en cultuur  buiten 
de commerciële  nauwelijks bestaan. In deze 
zorg werkt de bovengenoemde tegenstel ling 
door tussen de onder nemingsgewijze opvatting 
en de interac tieve opvatting van cultuur en 
kunst. Hoe die zorg vorm moet krijgen, is een 
vraag die des te meer klemt, omdat de huidige 
overheid blijft uitgaan van het 
ondernemingsmodel van kunst en cul tuur (zie 
WVC 1993, 19)11, en tussen receptieve en actieve 
participatie alleen een onder scheid ziet in de 
zin van amateuristische kunst beoefening. De 
eigen bijdrage van het publiek aan datgene wat 
we kunst en cultuur noemen, wordt niet ge zocht 
in beeldvorming en beteke nis geving, maar in 
amateurisme, waarin de posities van ‘maker’ en 
‘gebruiker’ worden verwisseld. 

Toch is de interventie van de overheid niet 
alleen uit de ‘onder ne mingsgewijze opvatting 
van kunst en cultuur’ te verklaren. Dit heeft 
mijns inziens te maken met de verschillen die 

Zijn binnen deze alterna tieve cultuur opvatting 
de betrek kin gen tussen een makende en een 
gebruikende partij hopelijk duide lijk geworden, 
er is nog een derde partij waarvan de participa
tie onontbeerlijk is, wil er van een werk van 
archi tec tuur, vormgeving of kunst sprake zijn: 
de opdracht gever of op drachtge vende partij. 
Wat ik met deze ouderwetse, hiërarchisch 
aandoende term aan wil duiden, is een patroon 
van verwach tingen: hoe wil men zich kleden, 
voeden enzovoort. Kortom: hoe men wil wonen, 
werken, recreëren, communiceren, en met zijn 
verleden en zijn toekomst wil omgaan.7 Deze 
verwach tin gen, nu eens meer collectief, dan 
weer meer individueel gearticu leerd, bepalen in 
hoge mate zowel de totstandko ming als het 
gebruik van de voorwerpen, omgevingen en 
andere werken van cultuur en kunst. In de 
totstandkomingsfa se fungeren ze als richt snoer 
en toetssteen voor de vormgeving, in de 
gebruiks fase als draagvlak van de beteke nis ge
ving.

Opdrachtgeving, vormge ving en betekenisge
ving door respectievelijk opdrachtgever, 
kunstenaar en gebruiker doordringen8 elkaar 
zodanig, dat binnen deze alternatieve opvat ting 
van cultuur ‘interactieve participatie’ het 
sleutel woord is, dat niet zonder meer 
overeenstemt met de term ‘pub liekspartici
patie’.9 Deze alterna tieve cultuur op vatting ver
schilt funda menteel van die, welke onze 
cultuur instellingen bezigen. Zij heeft alles te 
maken met de wijze waarop een museum zijn 
pu bliek benadert. De term ‘publiek’ staat mij 
vanwege de vereen zelviging met het 
consumptieve aspect niet aan: hij is me te 
passief.

Binnen deze alternatieve cultuuropvatting 
past ook het zo vaak gehan teerde begrip 
‘cultuuraanbod’ niet. Want inmiddels zal 
duidelijk zijn dat wanneer actieve participa tie 
voorop staat, cultuur en kunst niet als pasklare 
produkten kunnen worden aangebo den. Het 

handelen van betekenis. Niet duidelijk is echter 
wíé die betekenis ver leent.

In het kader van kunst en cultuur heeft het er 
alle schijn van dat de ontwerper (de kunstenaar, 
architect of vormgever) verantwoor delijk is 
voor de betekenis van het werk. De kunste naar 
creëert immers het materiële beeld (schi l de rij, 
gebouw, land schap en dergelij ke). Deze 
activiteit noem ik ‘vormgeving’, maar ik 
onderscheid deze van de manier waarop bij de 
gebruiker het mentale beeld ontstaat. 
Laatstge noemde activiteit noem ik 
‘beeldvorming’, en deze activiteit is er 
verantwoordelijk voor dat betekenis tot stand 
komt, namelijk in het bewustzijn van die 
gebruiker zélf. Natuurlijk probeert de 
kunstenaar zijn werk zo vorm te geven, dat bij 
de gebruikers het proces van beeldvorming tot 
betekenisgeving in de door hem beoogde 
richting zal verlopen. Maar tegelij kertijd moet 
hij zich ervan bewust blijven dat beteke nis iets 
is waarover hij in laatste instantie geen macht 
heeft: deze wordt door hem niet immanent in 
het werk aange bracht, maar tot stand gebracht 
door de gebrui ker. Opmerkelijk komt dit tot 
uitdrukking in de per periode wisselende 
interpretaties van werken van een Rembrandt, 
een Vermeer en dergelijke.

Het is precies die handeling van 
betekenisgeving, waarom Marcel Duchamp 
stelde: ‘The onlooker is as important as the 
artist,’ en dat Beuys zei: ‘Jeder Mensch ein 
Künstler.’ De processen van vormgeving en van 
betekenisgeving sluiten op elkaar aan, vullen 
elkaar aan, en betekenisgeving is onont
beerlijk, wil het vormgegeven werk als 
kunstwerk tot werking komen.6 Ten gevolge 
hiervan is er sprake van een wezen lijke relatie 
tussen vormgeving en betekenisge ving, tussen 
kunste naar/ontwer per enerzijds en de kij ker/
ge bruiker ander zijds. En het is in deze zin dat ik 
spreek van actieve partici pa tie door de kijker/
gebrui ker.
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op het afspiege lings princi pe? Gezien het 
voorgaan de zal het niet verbazen dat we 
daarvoor moeten wachten totdat het kiesrecht 
is geregeld.

Bibliotheken vergeleken met musea
Vanaf circa 1890 ontstonden in Nederland 
openbare biblio theken. Ze zijn ‘openbaar’: niet 
besloten, voor ieder toegankelijk, en... door de 
overheid gedragen, waarvan het beleid pas goed 
en wel na de Eerste Wereldoorlog werd 
vastgelegd (De la Court 1974). Met de openbare 
biblio theek treffen we een culturele instel ling 
aan die op grond van haar voorgeschiede nis op 
een nieuwe manier wordt toevertrouwd aan de 
zorg van de over heid. Haar oorsprong ligt bij de 
negentiendeeeuwse wetenschappelijke biblio
theken, leeskabinetten en leesmusea enerzijds, 
bij de volks bi blio theken ander zijds. Deze 
laatste werden gesticht en in stand gehouden 
door de plaatselijke departementen van de 
Maatschappij tot Nut van ’t Algemeen, de 
Vincentiusvereniging, het Christe lijk Jonge
Mannen Verbond en kerkbe sturen ter plekke. 
Deze vroege re, aan diverse levensovertui gingen 
gebonden initiatief nemers en beheerders zijn 
van belang omdat zij de over heid ertoe brachten 
de zorg op een andere leest te schoeien dan op 
het distinctieprincipe.

Openbare bibliotheek en (openbaar) museum 
hebben genoeg punten van overeen komst om 
een zinvolle vergelij king te rechtvaardi gen. De 
‘leesmusea’ indiceren dat als term reeds. De 
onderlinge verge lijkbaarheid van beide 
instellin gen berust niet alleen op hun 
gemeenschappelijke historie  zijn beide niet 
schatplich tig aan de Franse Revo lu tie?16  maar 
ook inhoude lijk: beide verzame len, conserve
ren, beheren en presen te ren hun collecties.

Wel zijn er binnen laatstgenoemde functies 
relatieve verschillen. Bij de bibliotheek krijgt 
de ontslui ting van de collectie meer het accent, 
en bij het museum de presen tatie. Maar dat 

wegvallen van de volkskunst bleef er weinig 
anders over dan het model van de kunsten en de 
cultuur van die Derde Stand zelf. 

De term ‘beschavingsoffensief’ doet wat 
wrang aan: impli ciet klinkt er de opvatting in 
door dat het volk (de Vierde Stand) geen 
beschaving bezit. Dat heeft te maken met het 
wegvallen van de volkskunst, waarvoor als 
redenen zijn aan te wijzen: de situatie in de 
negentiende eeuw is niet alleen politiek en soci
aalecono misch revolutio nair, maar ook 
sociaalcultu reel. De verbeteringen, onder 
andere in medischhygiënisch opzicht, brachten 
een ongekende bevolkingsgroei mee. In de 
landbouw ontstond grote werkloosheid, terwijl 
de steden vele arbeidskrach ten konden 
opnemen. Vanaf circa 1750 begon de massale 
trek van het platte land naar de steden. 
Aanvankelijk woonde driekwart van de 
bevolking op het platteland, nu driekwart in de 
steden. Cultureel gezien is dit van enorm 
gewicht: de plattelandscul tuur met haar op 
interactieve participatie gebaseerde volks
kunst, kreeg in de steden geen kans. Alle tijd, 
energie en inventie van de nieuwkomers werd 
aangewend in het arbeids pro ces (Seccombe 
1993). Bovendien betekende de overgang naar de 
industriële vervaardi gingswijze ook de nekslag 
voor die vorm van participatie in de cultuur die 
besloten lag in de handenarbeid en de 
ambachtelij ke vervaardi gings wijze. Met recht 
kan men hier spreken van ‘culturele kaalslag’. 
Dat de Derde Stand na die culturele roofbouw 
met een ‘beschavingsoffensief’ komt, klinkt 
niet alleen wrang, maar heeft het vroegere 
begrip van cultuur aangetast, door de 
interactieve participatie te vervangen door een 
opvatting die stamt uit de economie, waaraan 
de Derde Stand zijn macht ontleende (Sennet 
1978).15 

De vraag kan nu concreter worden gesteld: 
zijn er geen culturele instel lin gen die gedurende 
langere tijd overheids zorg genoten, gebaseerd 

we beden ken dat we pas bij de invoering van het 
algemeen kies recht goed en wel over 
afspiegeling kunnen spreken. De burgerlijke 
samenleving van de negentiende eeuw kon in 
haar zorg voor kunst en cultuur weinig anders 
dan aansluiten bij het toen vigerende 
distinctieprincipe. Het ver baast niet dat er pas 
sprake was van een ander principe nadat er 
politieke discussie ontstond over het kiesrecht. 
Ook verbaast het niet dat toen werd gesproken 
over de vraagstel ling inzake kunst van, aan of 
voor, en kunst door het volk.

De term ‘volk’ heeft sinds de Franse 
Revolutie een ideolo gisch bijklank.14 De Philos
ophes en andere politici, historici en schrijvers 
laadden het begrip achtereenvolgens op met tal 
van beteke nissen: van de ideële fictie van het 
eenvoudig, rechtschapen, vrede en 
vrijheidlievend volk (Rousseau) via le peuple als 
de grote verzoener der tegen stelli ngen in 
broeder schap (Miche let), tot het proletariaat of 
de massa (de Vierde Stand), dat door zijn leiders 
verraden wordt (Péguy). Dit verraad duidt op de 
kloof tussen de Derde en de Vierde Stand. Wat 
de Derde Stand in zijn rol van nieuwe leidende 
klasse in de nieuwe burgerlij ke samenleving 
van de Vierde Stand vreesde was een niet door 
de Derde Stand te controleren poli tiek en cultu
reel initiatief dat zich via het democrati sche 
meerder heidsbeginsel breed zou kunnen maken. 
De Derde Stand gaf zichzelf daarom de opdracht 
tot een bescha vingsof fensief voor de Vierde 
Stand, waarvoor de nieuwe instellingen van de 
burgerlijke cultuur  het theater, de opera, de 
concert zaal, de (openbare) biblio theek en het 
museum  moesten worden ingezet (Musée 
d’Orsay 1994, m.n. C. Georgel). Bij dit 
beschavingsoffen sief ligt mijns inziens de 
oorsprong van alle redena ties over kunst van, 
aan of voor, en tenslotte door het volk.

Welk model van cultuur en kunst hanteerde de 
Derde Stand bij dit offensief? Door het 

marktme chanisme wordt verzorgd. In het 
totale ‘aan bod’ zijn er dus in feite drie, sterk 
van elkaar verschillende principes werkzaam: 
het commercieprincipe, het distinctieprincipe 
en het afspiegelingsprincipe. 

Het marktmechanisme, principieel gericht 
op het ondernemingsmodel, is gebaat met 
bevordering van passieve partici pa tie. 
Aanvullend hierop werkt de overheidszorg. We 
worden de laatste jaren geconfronteerd met een 
‘terug tre dende overheid’, die steeds meer 
overlaat aan de commerciële markt. Van het 
oorspronke lijk motief van de overheids zorg als 
cor rec tie op het markt mecha nis me is de 
principiële kant grotendeels verdwe nen: de 
overheid spreekt over gebruiks vrien delijk heid 
en marktge richtheid als na te streven kwali
teiten in het museumbeleid. Wat is dit anders 
dan een opportunisti sche bezuiniging? In feite 
wordt  gewild of ongewild  steeds meer 
gekozen voor passieve participatie. Maar wordt 
dan nog wel voldaan aan een wezenlijke 
voorwaarde voor het maken van cultuur? 
Interactieve participatie veronderstelt een 
actieve bijdrage van de drie betrokken partijen. 
Kan de overheid niet aansluiten bij wat zij wel 
in de sector sociale vernieuwing erkent, 
namelijk de actieve deelname van de mensen die 
haar zorg betreft?

Deze laatste vraag roept een andere op: is er 
op het terrein van cultuur en kunst geen kennis, 
erva ring en traditie met die vorm van 
overheids zorg, die wél in aanmerking komt om 
actieve participatie en zelfwerk zaamheid 
mogelijk te maken? Zonder uitgebreide argu
mentatie moge duidelijk zijn dat eigenlijk 
alleen het afspiege lingsprincipe voor actieve 
partici patie in aanmer king komt.

Derde stand zette beschavingsoffensief in
Het Sociaal en cultureel rapport 1992 wijst erop 
dat het distinctieprincipe veel ouder is dan het 
afspiege lings principe. Dat is begrijpelijk, als 
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ideolo gisch geladen of gebon den (De la Court 
1974, 104). Ook het sociaalculturele aanzien van 
de bibliotheekfunc tio naris is doorgaans een 
andere dan dat van de museumof fici al. De 
verschillende aandacht in de media, wanneer 
een directeur van een vooraan staand museum 
dan wel een bibliothe caris moet worden 
opgevolgd, spreekt boekdelen.

Het gedistingeerde museum
Bij het museum doortrekt het 
distinctieprincipe nog steeds de werk
zaamheden, zeker de benadering van het 
publiek. Als het museum zich dienstbaar 
opstelt, is dat allereerst ten aanzien van zijn 
onderwerp (object van verzamelen en 
presenteren) en de daarbij passende vakbeoe
fening. Het publiek komt pas daarna. Zo is het 
museum ook begonnen: pas sinds de aanvang 
van de wereldtentoon stellin gen  in Parijs 
vanaf 1855  ging het museum dagelijks open 
voor het gewone publiek. Daarvóór was deze 
leerschool slechts dagelijks toegankelijk voor 
kunstbe oefenaren, vakgenoten en voor 
‘reizigers’ (een elite).20 Wan neer ook het gewone 
publiek wordt toegela ten, wordt het 
beschavingsof fen sief het doorslag gevende 
motief, waarvan de opschriften op de muren 
getui gden.21 Een daarvan luidde: ‘Zien, 
begrijpen en zich herinne ren, dát is weten,’ en 
benadrukte daarmee het andere element in de 
distinc tie, dat vanaf het begin in de musea 
meespeelde: de nationale eer (of 
onsterfelijkheid) en de verering voor de 
voorbeeldige voorvaderen en personen van 
verdienste. Tegenwoordig wordt het 
cultuuraanbod het publiek nog steeds ter 
bewondering aangebo den.

Een museum gaat uit van de kwaliteit van 
zijn verzameling, tijdelijke tentoonstellingen 
en de presentatie daarvan. Voor dit aanbod 
moet men doorgaans ook een algemeen 
entreegeld betalen, soms vermeerderd met het 

er gespeci aliseerde mede wer kers te raadplegen, 
die de bezoeker verder helpen. Wat de opvraag 
en uitleenfunctie betreft, is er aan de balie van 
iedere biblio theek overigens zoveel informatie 
aanwezig, dat de bezoeker eventueel kan worden 
doorverwezen naar zusterinstellingen, die wel 
over het verlangde beschikken. Dit alles 
typeert de bezoeker bij de bibliotheek als 
‘klant’ in de zin van een nieuwsgierige, actieve 
onderzoeker (op zoek naar kennis en genoegen).

De bibliotheek mikt op zelfwerkzaamheid 
van de gebruiker, die de grondslag kan vormen 
voor zijn eigen bijdrage in en aan kunst en 
cultuur, interactief opgevat. De gebruikers 
komen met hun vragen aan de balie en het 
perso neel voor ziet zoveel mogelijk daar in. 
Samen met het werk van collec tie vor ming, 
beheer, en ontsluiting vormt deze zorg het leeu
wedeel van zijn werkzaam heden.18 Door deze 
dienstvaardigheid en dienstverle ning wijkt de 
bibliotheek af van de andere ‘In stel lingen van 
de Burge lijke Cultuur’, zoals het theater, de 
opera, de concertzaal en het museum: die zetten 
hun publiek een door henzelf geselec teerd 
aanbod voor, op basis van diezelfde over heids
steun, ditmaal gestoeld op een ander 
subsidiebeginsel, het distinctieprin cipe.

De open bare biblio theek legt het accent op 
neutraliteit. Verge lijk baar met het openbaar 
onderwijs, dient de neutrali teit niet zozeer de 
afspiegeling der afzonder lijk bestaande 
levensbe schouwin gen, maar staat ze in functie 
van de zelfwerk zaam h eid. Met deze neutraliteit 
onderscheidt de openbare bibliotheek zich van 
het gebruikelijke educatieve werk in de andere 
culturele instellingen.19 Bij alle neutrale 
bevordering van de lees en informatiebehoefte 
ijvert zij evenwel voor een kritisch gebruik van 
literatuur en informatie. Op grond van haar 
nondirigistische opstelling zien de gebruikers 
de openbare bibliotheek ook als een 
multicatego rale en multifunctio ne le, 
veelzijdige en nonselectieve instel ling, niet 

overdreven gevoel van uniek bezit is de leiding 
er zich bewust van dat wanneer de boeken 
ongele zen op de plank blijven staan, het 
verzamelen en presente ren een activi teit vormt 
zonder zin en doel. Door de activi teit van haar 
klan ten, door het lezen en de daardoor 
opgewek te begripsvor ming, betekenisgeving en 
tot discussie aanlei ding gevende inter preta ties, 
komen deze zin en bedoeling pas tot hun recht.

Zelfwerkzaamheid in de bibliotheek
Een bibliotheek gaat uit van haar publiek. Als 
‘klant’ treft men bij binnenkomst allereerst 
een informatie balie, die er niet in de eerste 
plaats is om een toegangsbe wijs te verkopen 
maar om de vragen te beantwoorden, 
behulpzaam te zijn bij het zoeken van een 
bepaalde publikatie of van desbetreffende 
alternatieven, de verstrek king of inname van 
bruiklenen et cetera. De ‘klant’ en zijn wensen 
staan voorop in het werk van het personeel. Dit 
personeel heeft tijdens de opleiding de volgende 
taakstelling geleerd: de openba re bibliotheek is 
een culturele instelling, gericht op ont wikke
ling en ontspan ning, die ieder als indivi du en als 
lid van de gemeenschap in onpartijdige 
dienstverle ning toegang verschaft tot alle op 
informa tie dra gers vastge legde elementen van 
kennis en cul tuur, ongeacht vorm, kwaliteit en 
doel van het materiaal en de motieven van de 
gebrui ker. De biblio the caris en zijn 
medewerkers mengen zich niet in de 
beweegredenen van de gebruiker (De la Court 
1974, 812, 6465 en 8385).

Een openbare biblio theek kent over het 
algemeen geen betalen de bezoekers: pas 
wanneer men boeken en dergelijke in bruik leen 
wil meene men, is het leenrecht aan de orde, 
waarop men zich door een te beta len 
lidmaatschap kan abonneren. De bibliotheek 
zet de bezoe ker geen aanbod voor, de vraag komt 
van de bezoeker. Is de vraag zo specia listisch dat 
de balie deze niet direct kan afwer ken, dan zijn 

hangt samen met de aard van de verzamelde 
objec ten. Bij het museum zijn de kunstwerken 
originelen, bij de biblio theek zijn de boeken 
multipels (een kwestie van onderscheid en 
distinctie!). Dit is tevens de reden dat de biblio
theek een uitleen functie kent, die het museum 
door gaans niet ver vult. Met het oog op de 
gevoelde ver want schap is het aardig te weten 
dat beide functies in de negentiende eeuw nogal 
eens onder één dak werden gehuis vest.17 Beide 
instellingen kennen ‘klanten’ of gebrui kers 
voor wie zij  weliswaar op nogal onderscheiden 
wijze  zich openstel len en diensten verrichten.

Aangaande de publieksfunctie bestaat er een 
opmerkelijk ver schil: de bibli otheek mikt op de 
zelf werk zaamheid van haar gebrui kers, het 
museum zet zijn publiek een aanbod voor. Dit 
heeft zijn uitwer king in een principieel 
verschillende publieksbenade ring, en hangt 
volgens mij samen met de principes van 
distinctie en van afspiegeling. Het principiële is 
hierin gelegen: bij de een  de biblio theek  
wordt de zelfstandigheid van de ‘klant’ in 
principi ële zin niet enkel geaccepteerd, maar 
als uitgangs punt van het werk en de 
publieksbenadering genomen; bij de ander  het 
kunst museum  werkt nog altijd het vroegere 
‘beschavingsoffensief’ door: het gaat in de 
eerste plaats uit van zijn zelfstandigheid en 
blijft voor het publiek een belerende instelling. 
Het museum kent over het algemeen geen 
studiefaciliteiten (natuurlijk: men kan een 
catalogus kopen), terwijl de uitleen functie bij 
de bibliotheek  zelfs wanneer dit het gebruik 
van de infor ma tiedra ger in de biblio theek zelf 
betreft  niet is weg te denken. De musea hebben 
zich zelden ingelaten met instituten als kunst
uit leen en arto theek, welke laatste in feite ook 
eerder op het model van de bibliotheek dan op 
dat van het museum zijn geschoeid.

Ook in principiële zin kijkt de bibliotheek 
anders tegen haar verzame ling en haar overige 
activiteiten aan: niet gehinderd door een 
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de culture le partici pa tie actief  wellicht niet 
sturend, maar dan toch stimulerend  op te 
treden. Zij zal daaraan niet zozeer wetge vend en 
regulerend, alswel begeleidend moeten werken. 
Vraag is dan of de overheid die begeleiding zelf 
moet doen of  beter, lijkt me  aan een derde 
instantie kan overlaten.

Bij de laatste optie is mijn suggestie om de 
door bezui ni ging in taken sterk gekort wiekte 
Rijksdienst Beeldende Kunst hiervoor aan te 
merken. Met deze taak krijgt de dienst een 
inspire rend werkveld dat aansluit op zijn 
advies, beheers en inspectietaak. Bovendien 
zou de dienst zich duide lijk profileren tegenover 
het ‘gewone publiek’, waarvoor uiteinde lijk het 
hele kunst en cultuurbe leid is be doeld.

Noten
1. Eilean HooperGreenhill zei op het congres ‘Art 

Museums and the Price of Success’ (Rijksmuseum, 
najaar 1992): ‘Art mu seums are notorious for precisely 
this lack of attention to the needs of their audiences. 
Where other types of museums, such as science 
museums or science centres, history museums and 
childrens’ museums have thought through how they 
might make relations hips with their actual and 
potential visitors, art museums have remained aloof. 
Where other types of museums have begun to explo re 
the quality of the experience of the visitor, art 
museums concentrated on increasing the quantity of 
visitors. It is time for art museums to shift the empha
sis from quantity to quality’ (HooperGreenhill 1993, 
80).

2. Nieuwe kunstvormen als film en fotografie zijn moei
lijk in dit systeem in te passen.

3. In de Johan de Wittlezing op 7 oktober 1994 in 
Dordrecht hield hij een vurig pleidooi om het publiek 
weer een gezicht te geven.

4. Ik ga hier expres voorbij aan wat ‘amateuristische 
kunst be oefe ning’ genoemd wordt: ondanks mijn 
waardering daar voor hoop ik duidelijk te maken dat 
parti cipa tie iets anders inhoudt dan de activiteit van 
een gebruiker die zich in ontwerp of in uitvoering 
spiegelt aan de maker. De gebruiker heeft  net als de 
opdrachtgever overi gens  een eigen rol in de 
totstandkoming van kunst en cultuur.

5. Iemand die luistert naar een verhaal dat beeldend ver
teld wordt, ziet dit als het ware voor zijn ogen gebeu
ren. Dat geschiedt natuurlijk niet reëel maar enkel 
virtueel, dat wil zeggen bij wijze van voorstelling 

begeleiding, alsmede de ontwikkeling van 
nieu we technieken en methoden van 
presenteren en begeleiden.

Stimulerende overheid
Men kan zich afvragen of over dit alles onder de 
musea al niet lang gesproken wordt. Wie, zoals 
schrijver dezes, de discussies tijdens de 
themadag ‘Partici patie’ in april 1994 in het 
Tropenmuseum te Amsterdam heeft 
bijgewoond, waar kunstmusea samen spraken 
met nietkunstmusea, zal amper een andere 
herinne ring mee naar huis hebben genomen dan 
een van spraakver warring en tegenspraak. De 
verwarring is het grootst bij het presen teren 
van hedendaagse kunst: onze westerse musea 
voelen zich veelal te gedistingeerd om ook 
hedendaagse kunst te tonen die in nietwesterse 
landen wordt gemaakt. Het liefst laten ze dit 
over aan de volkenkundige musea, omdat ze 
verlaging van kwali teit vrezen. Is deze houding 
 inclusief de vrees om buiten het eigen, auto
nome gebied van de (westerse) moderne kunst te 
geraken  niet tekenend voor het gebrek aan 
aandacht voor wat het ‘publiek’ nodig heeft?

Wanneer het in het cultuurbeleid inzake 
musea niet zozeer zou gaan om representatie 
van de in collecties vastgelegde cultuur(schat
ten!), maar om de zelfwerkzaam heid van de 
kijkers, lezers en luiste raars, dan zouden de 
verschillen niet meer als zo groot ervaren 
worden en zou het museum veel kunnen leren 
van de openbare bibliotheek.

En de overheid? Hoe sterk de noodzaak van een 
‘terugtredende over heid’ ook wordt gevoeld, 
toch kan de overheid op grond van haar lange 
traditie om corrigerend op te treden, haar 
aansprakelijkheid en verant woor delijkheid 
niet verdonke remanen en de publieke en 
politie ke discus sie niet door privatise ring uit 
de weg gaan. Juist vanwege de sterke banden 
met de sociale vernieuwing is het haar taak in 

Het museum kan zich daarbij spiege len aan 
hoe de biblio theek dat doet ten aanzien van de 
begripsvor ming.23 Daar bij dient dan het besef 
voorop te staan, dat de bezoeker deze 
beeldvorming en betekenisgeving zélf tot stand 
zal moeten brengen. Wat de bezoeker in 
zelfwerkzaam heid met het door het museum 
gepresenteerde aanbod doet, is  wat 
ongebruikelijk getypeerd  onder zoek. Het 
museum kan daarbij behulpzaam zijn door de 
onderzoe ker  gevraagd of onge vraagd  
informatie en relevant vergelij kingsmateriaal 
te verschaf fen. Het museum zou van de biblio
theek kunnen leren hoe het infor matiemateri
aal op een andere dan distinc tieve manier moet 
worden geredi geerd en vormgegeven.

Een dergelijke oriëntatie van het museum 
heeft ook consequen ties voor de keuze van het 
aanbod en de presen tatie daarvan. Denkbaar is 
dat niet enkel naar kunst gekeken wordt, maar 
tevens naar andere onderwerpen die met 
beeldvorming in algemene, niet specifiekartis
tieke zin te maken hebben. Zo zouden er tussen 
kunst en die andere onder werpen ook weer 
verbanden en contras ten zicht baar kunnen 
worden, die reële inhoud geven aan het begrip 
‘visuele cul tuur’. Van deze cultuur zou kunst 
een belang rijk, maar niet alleenza ligma kend 
onderdeel kunnen zijn, zoals de openbare biblio
theek óók kunst heeft: de bellet trie. Dit laatste 
heeft geen uitzonderingspositie en staat 
daarom in normale verhouding tot de andere 
terreinen van het verga ren van kennis en 
genoegen. Juist op grond van de groei en 
ontwikkeling van de totale leescultuur heeft 
dit gebied kunnen profite ren van de 
verstrekkende voorzienin gen van de 
bibliotheek. 

Verdere stappen in deze richting moeten in de 
eerste plaats de kunstmusea zelf zetten. Ik 
denk aan een nieuwe, op actieve participatie 
gerichte doordenking van het ‘aanbod’: de 
verzameling, de tentoonstellingen, de 

toegangsgeld voor een of meer tijdelijke 
activiteiten. Hierdoor wordt de ingang van de 
meeste musea bepaald. Het museum selecteert 
het aanbod, niet om beeldvorming van het 
pu bliek te genere ren, maar om veel publiek te 
trekken. Indien dit publiek informatie wenst, 
dient het een catalogus te kopen of  tegen 
betaling  een elektromecha ni sche gadget te 
huren met een geprepa reerde rondleiding. Deze 
dragen nog vaak het stempel van het 
‘beschavingsoffensief’. Dit alles typeert de 
bezoeker bij een museum als afnemer in de zin 
van een passie ve consument.

Een publiek van onderzoekers
Het museum kan veel van de openbare biblio
theek leren. Vanzelfsprekend doel ik dan op de 
zelfwerk zaamheid, want dit is de kern waarin de 
biblio theek op het stuk van de 
publieksbenadering van het museum verschilt. 
Deze andere oriëntatie kan bijvoor beeld 
inhouden dat het museum zijn bezoeker meer 
als part ner, ja als onder zoeker tegemoet zou 
moeten treden, al klinkt de laatste term mis
schien wat zwaar.22 Maar kan dat? Is die 
bezoeker redelijkerwijs als een (poten tië le) 
onder zoeker te zien? Concreet gezegd en 
ge vraagd: wat onder zoekt die bezoeker dan?

Wanneer het museum zou uit gaan van 
interactieve participa tie heeft dat als 
consequentie voor de publieks parti cipatie dat 
deze actief van karakter wordt. Niet langer 
wordt het museumbeleid alleen bepaald door de 
kwali teit van het vakkundig beschikbaar 
stellen en presente ren van een hoog staand 
kunst aanbod, maar ook door de kwali teit van 
het uitlokken van beeldvorming. Daarmee 
bena drukt het museum de eigen rol van de 
museumbe zoeker in de totstand koming van 
kunst: het aan de getoonde werken toeken nen 
van een eigen, aan tijd en plaats gebonden 
beteke nis, waarmee ze de werking van kunst 
krijgen.



Boekmancahier #27 7/7 Interactief participerende bezoekers

 
uitspraak van Marius Va chon, ijve raar voor 
instellingen voor kunstnijver heid in de tweede helft 
van de negentiende eeuw: ‘Le musée fera l’éducation 
ar tistique du peuple, lui donnera le mépris de la came
lote, du faux et de la contrefaçon...’ (Musée d’Orsay 
1994, 6667).

22. In de doelstelling van het museum zowel als van de 
bibliotheek komt ook het oogmerk genoegen voor, dat 
bepaald niet alleen door ‘onderzoek’ gevonden wordt.

23. Er is een sterk verband tussen beeld en 
begripsvorming, die beide in het bewustzijn van de 
ontvanger meestal gelijktijdig  zij het in onderling 
sterk wisselende verhouding  plaats vinden. Ten 
opzichte van elkaar werken zij complementair, wat wel 
genoemd wordt: ‘les deux sources du savoir (:)... les 
mots et les choses’ ofwel de ‘ency clopédie du lisi ble’ en 
de ‘encyclopédie du visible’, hetgeen in de negentiende 
eeuw als a r g u m ent gold om bibliotheek en museum 
onder één dak te huis ves ten (zie R. Schaer Musée 
d’Orsay 1994).
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13. Het distinc tieprin cipe had een corporatieve 
achtergrond, die bij de kunsten en de musea tot recent 
door werkte, getuige het bestaan en de positie van de 
Raad voor de Kunst en van de Raad voor het Cultuurbe
heer.

14. Vlak ervoor had het woord die ideologi sche geladen heid 
niet; daarvan getuigt het relatief kleine en onbedui
dende lemma dat zich in de Encyclo pédie van 1765 
bevindt. Zie voor de geschiedenis van het begrip ‘volk’: 
Brugmans 1948.

15. De Amerikaanse socioloog Sennet schrijft over het 
passief worden van het publiek. Jammer genoeg 
koppelt hij daaraan niet het ver haal van het 
beschavings offensief en de culture le kaalslag. Dat zou 
namelijk verklaren waarom het distinctieprincipe 
ouder is dan het afspiege lings princi pe; waarom op het 
gebied van de kunsten en de musea het eerstge noemde 
principe als enige werkzaam  was (en is); alsook waarom 
dit laat ste pas een kans krijgt, wanneer er met het 
kiesrecht een basis gelegd is voor het afspiege lings
princi pe.

16. Zowel (openbare) musea als (openbare) bibliotheken 
gingen feitelijk pas werken met de genoem de revolutie, 
ook al dateren de eerste voorbeelden ervan van kort 
daarvoor: het eerste museum is het Ashmolean 
Museum te Oxford (1759), de eerste bibliotheek die van 
de stad Besançon is (1694). De vergelijkbaarheid wordt 
ook versterkt door te wijzen op het encyclope disch 
oogmerk, dat aan vankelijk beide instel lingen doortrok 
(en dat niet vreemd was aan de geboorte van de revolu
tie zelf).

17. In Frankrijk gebeurde dit onder andere in Chartres, 
Grenoble, Le Havre en Rouen.

18. Een bibliotheek zal zelden of nooit spreken over haar 
‘publiek’. In dit besef voor de zelfwerkzaamheid van 
haar klanten speelt vanzelfspre kend mee dat het lezen 
en interpreteren van de boeken en materialen door de 
`klant’ zélf moet gebeuren, iets dat inspanning, moeite 
en doorzettings vermogen vergt. De museumbezoeker 
kijkt gewoon!

19. Ondanks dit onderscheid voelt de openbare bibliotheek 
een grote verwant schap met het educatieve werk, 
waarom zij zich ook dienstbaar op stelt als een van de 
belang rijkste toeleveranciers voor dit werk, waarin 
het ‘beschavingsoffensief’ (te) vaak doorklinkt.

20. Wel was er al in de eerste jaren na de revolutie sprake 
van ‘le droit du peuple d’entrer en pleine possession de 
ce qui est de plein droit la propriété universelle du 
genre humain’. De praktijk bleef echter bij dit theore
tisch gezichtspunt ten achter! (Zie Musée d’Orsay 
1994.)

21. Chantal Georgel noemt dit streven: ‘moraliser la 
so ciété’, en haalt naast het hier gegevene de volgende 
voorbeelden aan van spreu ken, die in de bibliotheek 
annex mu seum van BagnolssurCèze waren aange
bracht: ‘L’igno ran ce est l’origine des tous nos maux’, 
en ‘Le travail est un trésor’. Ook wijst zij op de 

(waarvan de luisteraar de bewerkstelliger is; 
verschillende luiste raars zullen verschillende 
voorstel lingen hebben).

6. De beeldhouwer André Volten merkte ooit op dat het 
kunst werk een halfprodukt is, dat eerst door de 
maatschappij verteerd moet worden. Ik onderschrijf 
deze visie ten volle: dan pas wordt de intentie die de 
kunstenaar met het maken van het werk had, omgezet 
in werkelijke, dat wil zeggen in actuele en lijfe lijke, 
aan plaats en tijd gebonden betekenis. Deze betekenis 
kan behoor lijk verschillen van de door de kunstenaar 
beoogde betekenis. Een voorbeeld op het bredere 
terrein van cultuur is de wijze waarop de thora 
fungeert en waarover de achttiendeeeuwse Efraim van 
Sadylkov schrijft: ‘De thora is slechts een half boek; 
door de interpretaties wordt zij een volledig boek.’ In 
de Talmud Bavli, de in Babylonië ge drukte versie van 
de thora, worden deze interpreta ties en  commentaren 
om de oorspronkelijke tekst heen geplaatst. Ze 
spreken elkaar af en toe tegen en nodigen daarmee uit 
tot tole rantie.

7. Kortheidshalve sluit ik hier aan bij de vier, later vijf 
functies die de Ciam (Congrès Internationaux 
d’Architecture Moderne) opstelde voor de stede bouw.

8. Met doordrin ging is geen inspraak gemeend: dat 
namelijk is een verwarring van positie van een 
gebruiker met die van de op drachtge ver.

9. ‘Publieksparticipatie’ betreft het museum, niet de 
beeldende kunst zelf. Op dit laatste gebied hebben 
‘participatie’projec ten een eigen geschiedenis met 
wisselende oogmerken en met wisse lende doelgroepen.

10. Een dergelijke opvatting spreekt ook uit de mijns 
inziens grote ver gissing bij vele stadsbestuurders die 
de identi teit van hun stad willen laten ‘aanbren gen’ 
door een beroemde  liefst buitenlandse  architect of 
stedebou wer. Ware identiteit kan alleen door de bewo
ners en gebruikers van de stad in kwestie worden 
aange bracht en verzorgd.

11. De ‘ondernemingsgewijze opvatting van cultuur’ 
spreekt in dit rapport sterk uit de drieslag aanbod, 
spreiding en participatie. Deze drie termen vormen de 
kernachtige samenvatting van wat elders iets breder 
omschreven wordt als: A. bevordering van de 
creativiteit; B. spreiding van cultuurprodukten over 
het land, C. bevordering van de participatie in cultuur 
onder zo breed mogelijke lagen van de bevolking. 
Mutatis mutandis betekent dit, dat A overeenkomt 
met produktie, B met distributie, en C met 
consumptie. In soortgelijke passages wordt gesproken 
over ‘mogelijkheden om in de beschermde 
cultuuruitingen te participeren’ (p. 4), en zelfs over 
‘afname’ (p. 130).

12. Nu staatssecretaris Nuis maatregelen dreigt te nemen 
tot unificatie van zendnetten  wat opheffing van 
particu liere omroepen zou kunnen inhouden  lijkt een 
omslag in de praktijk van ‘verzuiling’ naar een meer 
democratische programme ring op basis van consensus 
ophanden.


