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Joris Vermeulen Buitenstaanders kijken 
soms wantrouwend naar de cultuur   -
poli tiek van Frankrijk. De sensatie rond 
de grands travaux van het koppel Jack 
Lang-François Mitterrand is daar mede 
debet aan. Om het zicht op het hedendaagse 
Franse cultuurbeleid te verbe teren 
neemt Joris Vermeulen een kijkje achter 
de schermen bij een minister die tien 
jaar lang (van 1981 tot 1986 en van 1988 tot 
1993) het gezicht van de Franse 
cultuurpoli tiek heeft bepaald.

Achter de 
coulissen bij 
circus Lang

Tien jaar Frans cultuurbeleid

geen correcte weergave is van de werkelijk heid. 
Of liever: dat beeld ontneemt het zicht op de 
werkelijk heid. Veel buitenstaanders zijn het 
slachtoffer geworden van deze verteke ning. Dit 
artikel probeert het beeld enigszins te 
corrigeren.

Jack Lang minister van cultuur
Frankrijk is met zijn Ministère de la culture in 
Europa een vreemde eend in de bijt. Zoals 
bekend is in de meeste landen de overheidszorg 
voor de kunsten óf ondergebracht bij andere 
ministeries, óf grotendeels gedele geerd naar 
zelfstan dige advies or ganen en non-profit 
organisa ties of zelfs naar het bedrijfs leven. 
Toen De Gaulle in 1959 het Ministère des affaires 
culturel les in het leven riep met de schrijver 
André Malraux aan het hoofd, zette hij een van 
zijn vele historische stap pen. De ge schie de nis 
van dit ministe rie is al vaak verteld.2

Vanaf de jaren tachtig spelen François 
Mitterrand en Jack Lang hoofdrollen in deze 
geschiedenis. Bij zijn verkiezing in mei 1981 
ontbond de socialistische president Mitter rand 
de zittende rechtse regering en vormde een 
nieuw, links kabinet, waarbij hij zijn partij-
genoot Jack Lang het departe ment cultuur 
toeschoof. Vlak daarop liet hij nieuwe kamer-
verkiezingen uitschrij ven, die de socialisten 
zeer overtuigend wonnen: tot 1986 beschikten ze 
over de absolute meerderheid in het parlement. 
Van 1986 tot 1988 was de liberaal François 
Léotard minister van cultuur in de rechtse 
regering van Jacques Chirac, met Mitterrand 
nog steeds als staats hoofd. Bij zijn herverkie-
zing in mei 1988 schreef Mitterrand nieuwe 
kamerver kie zingen uit, waardoor de Parti 
socialiste weer aan de macht kwam. Jack Lang 
kreeg opnieuw de portefeuille cultuur, totdat 
rechts in maart 1993 het roer over nam, en hij 
werd opgevolgd door de gaullist Jacques Toubon.
 ‘Is het ons lot om slaaf te worden van het 
immense rijk van de winst?’ vraagt Jack Lang 

zijn toehoor ders tijdens een bijeenkomst van de 
Unesco in Mexico op 27 juli 1982. ‘De culturele en 
kunst zinnige produktie is tegenwoordig het 
slachtoffer van een multina tionaal financieel 
systeem waartegen we ons moeten organiseren.’ 
Lang, net een jaar minister van cultuur, noemt 
geen namen, maar het is de toehoorders duide-
lijk: het gaat hier om de Engelstalige, om 
precies te zijn de Amerikaanse overheersing op 
kunstzinnig gebied. Dit komt niet door een 
buitenge wone creativiteit van de Amerikanen, 
nee, het is de enorme concentratie van geld en 
poli tieke macht die het de Verenigde Staten 
mogelijk maakt om tegen lage prijzen 
producten te dumpen op de Europese markt. De 
audiovi suele sector is het eerste slachtoffer van 
dit fenomeen. ‘Onze regeringen moeten de tv- 
en radiozenders dekoloniseren,’ fulmi neert 
Lang. Het revolutionaire discours van de Parti 
socialiste uit die tijd nog niet helemaal 
ontgroeid roept hij uit: ‘Kortom, ik geloof dat 
we moeten samenwerken om tegenover de 
internationale van de financiële consortia de 
internationale van de gecultiveerde volkeren te 
kunnen stellen.’ Vele beleidsma kers en 
kunstenaars reageren geschokt op het weinig 
genuanceerde requisitoir.

De minister in het rode colbert3 houdt het 
niet bij be schul di gingen alleen, hij draagt ook 
oplossin gen aan. ‘Economie en cultuur, het is 
dezelfde strijd,’ is een van zijn gevleugelde 
uitspraken uit dit exposé. Hetgeen zoveel bete-
kent als: oog om oog, tand om tand. Wat zij 
kunnen, kunnen wij beter. De socialist Lang 
blijkt er niet afkerig van om bepaalde 
marktmecha nis men te volgen, zolang dit maar 
positieve gevolgen heeft voor de Franse en 
eventu eel de Europese kunsten. ‘Cultu rele 
produc tie, kunst zinnige en weten schappelijke 
vernieu wing kunnen de internati onale crisis 
bezwe ren.’ Zijn ministe rie, zo legt Lang het 
publiek uit, heeft hiermee alvast een begin 
gemaakt, met ‘een beleid dat voor ons in ieder 

‘Het cultuurbeleid van Frankrijk, bestaat dat 
dan?’ kaatste een medewerker van het 
ministerie van OCenW enigszins spot tend terug 
toen ik hem vroeg of zijn departement ooit 
onder zoek had gedaan naar de Franse cultuur-
poli tiek. ‘Ze zouden daar in Frank rijk een voor-
beeld kunnen nemen aan ons,’ was zijn mening. 

Grote wedervraag die zo’n opmerking 
natuurlijk oproept: de miljarden francs die de 
Franse overheden de afgelo pen jaren aan kunst 
en cultuur hebben besteed, de honderden 
rapporten, boeken en artikelen die hierover zijn 
versche nen, heeft dat alles dan niets met 
cultuurbe leid te maken? De duizenden 
ambtenaren op het Mi nistère de la culture en 
daarbuiten, de nog grotere aantallen Franse 
podium kun ste naars, theaterdi recteuren, 
schrijvers, waar houden ze zich dan mee bezig, 
door wie worden ze onderhou den? Waarom 
kennen zoveel Nederlanders de naam Jack 
Lang, haasten ze zich, voor een weekendje in 

Parijs aangekomen, naar het verbouwde 
Louvre, zijn ze bekend met het feit dat de 
Franse overheid veel geld spen deert aan kunst 
en cultuur? Waarom weten diezelfde Neder-
landers weinig tot niets over de cultuurpolitiek 
van Duits land, Groot-Brittannië, Italië, 
Spanje? Liep de medewer ker van het ministe rie 
van OCenW achter de feiten aan, of is Nederland 
het slacht of fer geworden van een jarenlange 
media event?

De medewerker van OCenW is niet slecht 
ge ïnfor meerd en onze landgeno ten zijn evenmin 
al te goedgelovig. Het Franse cultuurcircus was 
niet slechts schijn, er is wel degelijk sprake van 
een Franse cultuurpolitiek. De hang naar 
culturele grandeur van mensen als Lang en 
Mitterrand had vaak weinig met beleid te 
maken. Dat neemt niet weg dat het vaak 
geschetste beeld van de Franse overheidszorg 
voor kunst en cul tuur, dat van ‘Tonton-Khamon 
in DisneyLang’1 en aanver wante type ringen, 
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Jack Lang moedigt de toenadering tussen 
economie en cul tuur verder aan, door een 
aantal maatregelen ten bate van kunst-
sponsoring (mécénat). Dankzij een wet van 13 
maart 1985 worden sponsorac tiviteiten 
gedeeltelijk fiscaal aftrekbaar. De liberaal 
François Léotard, van 1986 tot 1988 minister van 
cultuur, stelt in 1987 dat interes sante 
gesponsorde projecten voor extra overheids su-
bsidie in aanmerking ko men. Een nieuw 
opgerichte Conseil supéri eur du mécénat 
culturel speelt hierin een belangrij ke rol. Onder 
Lang komt op 4 juli 1990 een wet tot stand die 
bedrij ven aanmoe digt eigen fondsen op te 
richten voor sponso ring. Al in 1979 waren drie 
jonge Fransen begonnen met een Associa tion 
pour le développe ment du mécénat industriel et 
commer cial (ADMICAL), die snel uitgroeit tot 

Institut pour le financement du cinéma et des 
industries culturel les (IFCIC) opgericht. Dit is 
een NV die voor twintig procent door de staat 
wordt gefinan cierd, met als doel de cultuur-
industrie in staat te stellen ambitieuze 
projecten te realise ren. Een jaar later tekent 
het departement een overeenkomst met de 
Agence nationale pour la valorisation de la 
recherche (ANVAR). Het fonds dat hieruit 
voortkomt, stelt zich ten doel innovatie in de 
culturele industrie te stimuleren.   
 Investeringen van bedrijven en privé-
personen in de in 1985 opgezette Sociétés de 
financement des industries cinémato graphiques 
et audiovisuelles (SOFICA) zijn fiscaal 
aftrekbaar, op voorwaarde dat de audiovisu ele 
producties Frans zijn en in Europa worden 
gemaakt.

Het is begin jaren tachtig geen overbodige 
luxe om het budget van het minis te rie te 
verdubbelen, dat in vergelij king met bij voor-
beeld Neder land bescheiden afmetingen heeft. 
Omgere kend geeft Den Haag dan ongeveer drie 
keer zoveel geld aan kunst uit als Parijs (WVC 
1993, 62). Toenmalig minister van financiën 
Jacques Delors accepteert dan ook het voorstel 
van zijn partijgenoot, zij het met tegenzin en 
dankzij de steun van Mitterrand. Het cultuur-
bud get groeit, van 2,98 in 1981 naar 5,99 miljard 
francs in 1982. Ofwel van 0,47 procent van het 
totale overheids budget naar 0,76 procent. 
Mitter rand had al in 1974 tegen Le Monde gezegd 
dat hij één procent voor het ministerie van 
cultuur een absoluut minimum vond. Lang (en 
Mitter rand) zal dan ook jarenlang zijn best 
doen om deze magische grens te bereiken. 
Inclusief grands travaux schom melt het budget 
begin jaren negentig net onder die grens, die 
ook Langs (rechtse) opvolgers Toubon en 
Douste-Blazy zullen proberen aan te houden.  
In Nederland wordt deze limiet al veel eerder 
bereikt (zie WVC 1993, 58).6

Ook de andere onderdelen van de politiek die 
Lang in Mexico voor zijn toehoorders 
ontvouwde, blijven zeker niet tot woorden 
beperkt. De création en de culturele industrie 
hebben in die tijd niets te klagen. De 
herinvoering van de vaste boekenprijs 
bijvoorbeeld, in 1979 door rechts afgeschaft, 
moet voorko men dat uitgevers en kleine 
boekhandels het slachtof fer worden van 
warenhuizen als de FNAC en andere grote 
ketens. Langs wetsvoorstel hiervoor wordt in 
augustus 1981 met overtui gende meerderheid 
aangenomen.

Vooral op het gebied van de audiovisuele 
media is Lang erg actief. In 1983 is hiervoor acht 
keer zoveel overheidsgeld be schikbaar als twee 
jaar daarvoor. Datzelfde jaar wordt op initiatief 
van het minis terie aan de rue de Valois het 

geval nieuw is, dat neer komt op een groot 
aantal beslissin gen die ik hier niet alle maal 
kan noemen en toelichten: verdubbe ling van 
het cultuur budget, uitrus ting van het gehele 
land met een uitge strekt netwerk van culturele 
productiekernen, actieve onder steu ning van de 
culturele en natio nale industrieën: film, litera-
tuur, platenindus trie.’4

Wat zou er van deze gepassioneerde woorden 
terechtkomen? Allereerst de verdubbe ling van 
het budget. Dit is zonder twijfel een van Langs 
grootste overwinnin gen. ‘Is het wel verstandig 
om het cultuurbud get in tijden van crisis te 
verdubbelen?’ vraagt de minister heel retorisch 
aan het Franse parlement tijdens de bespreking 
van het budget van 1982. ‘Laten we de vraag der 
vragen stellen: een ministerie van cultuur, met 
welk doel? Om een klein stukje blauwe lucht te 
creëren binnen het strenge overheidsapparaat? 
Om slechte gewetens te sussen? Om de toekomst 
te bevruchten?’ Lang maakt echter direct aan 
alle mogelijke twijfel een eind: ‘Heel het land 
heeft het antwoord gegeven op deze belangrijke 
vraag, op 10 mei 1981.’5 Die dag, de dag dat 
Mitter rand tot president gekozen werd, hebben 
‘de Fransen de grens overschre den die het licht 
van de duisternis scheidt’. Een krachtig 
cultureel beleid is volgens Lang nodig om de 
duisternis buiten de deur te houden. 

In het programma van de socialisten voor de 
verkiezingen van 1981, de ‘110 propositi ons’, was 
al gewag gemaakt van de aandacht die de Parti 
socialiste, eenmaal aan de macht, zou besteden 
aan de kunsten. ‘De culturele renaissance van 
het land zal op de eerste rang van de socia-
listische ambities worden geplaatst,’ valt 
daarin te lezen (Wangermée 1988, 308). ‘Changer 
la vie’ was de grote verkie zings leus van de PS in 
de jaren zeventig. Doordat de partij van 1981 tot 
1986 over een absolute parlementaire meerder-
heid beschikt, bevinden de socialisten zich in 
een ideale uitgangssi tu a tie om eventuele 
veranderingen door te voeren.



Boekmancahier #29 3/8 Achter de coulissen bij circus Lang

Populariteit van Lang
Frankrijk is niet het enige land waar in de jaren 
tachtig veel geld wordt uitgegeven aan de 
kunsten. Maar in eigen land is Lang een van de 
eersten die de Zeitgeist goed aanvoelen en alle 
zeilen bijzetten om in te spelen op de groeiende 
aandacht van de heden daagse westerse 
maatschappij voor kunst en cultuur, en op de 
explosief stijgende kosten binnen de 
kunstsector. De Fransman zorgt hiermee voor 
nogal wat op schud ding. Daarvoor zijn 
verschillende oorzaken aan te wijzen. Aller-
eerst de plotselin ge, ‘revolu tionai re’ verdub-
beling van het budget. Daarnaast waren vrijwel 
alle voorgaande ministers van cultuur, met 
name die onder Giscard d’Estaing, vooral 
gericht geweest op het cultureel erfgoed 
(patrimoine). De uitzon derlijke aandacht die 
Lang opeens aan de dag legt voor de schep pende 
kunsten (création), met name voor ‘lagere’ 
kunst vormen als popmu ziek en strips, doet heel 
wat stof opwaai en. Critici vrezen voor een 
‘nederlaag van het denken’, zoals de filosoof 
Alain Finkielkraut het noemt. Maar het is 
vooral de manier waarop hij zijn zaken bestiert, 
die weerstand oproept. De minister verkondigt 
luidkeels dat alles cultu reel is, drukt overal zijn 
stempel op, wild geba rend dat hij meer geld 
nodig heeft, kan het al te goed vinden met een 
staatshoofd dat als geculti veerd te boek staat, is 
daardoor voortdurend in het nieuws,  kleedt zich 
tot overmaat van ramp in non-con formisti sche 
colberts zonder strop das... Geen wonder dat de 
volksver tegenwoordi gers van de opposi tie en 
vele cultuurpro fessio nals de man wantrou wend 
bekijken.

Lang staat echter stevig in zijn schoenen 
vanwege de voortdu rende blijken van 
waardering die hij ontvangt van met name de 
jeugdige kie zers. Oli vier Donnat, werkzaam op 
het ministe rie bij het Dépar tement des études 
et de la prospecti ve, doet in een artikel een 
interessante poging het beleid van Lang uit die 

tijd in abstracte bewoordingen te duiden. 
Daarvoor ver deelt hij de cul tuursec tor in twee 
tegenge stelde velden met elk twee ‘polen’: een 
veld met een esthetische en een educatieve pool 
(de gesubsi dieerde sector), die getuige het 
tegenvallende democratiserings be leid maar 
moei zaam te combineren blijken, tegenover een 
sector (de cultuurindustrie) waarin een 
commerciële en een ver strooiende pool elkaar 
vrijwel spontaan verster ken. De grote 
verdienste van Lang is volgens Donnat dat hij 
‘de kristallisering van een dualis tisch 
cultuurstel sel’ probeert te voorkomen, door de 
esthetisch/opvoeden de as te laten profi teren van 
de econo misch/lu dieke as.7 Een van Langs 
mede wer kers uit die tijd gebruikt onver valste 
marketingtermen: het gaat erom een ‘behoefte 
op te wekken’. De minister lijkt daarmee ook 
aan een wijdverbreide behoef te te voldoen (Hun-
ter 1990, 236). Deson danks wordt de socialist in 
de loop der jaren vaak verweten te veel aandacht 
te hebben voor het aanbod en te weinig voor de 
vraag. Tijdens zijn tweede ambtstermijn, van 
1988 tot 1993, probeert hij aan deze kritiek 
tegemoet te komen.

Grands travaux
De zichtbaarste resultaten van de Franse 
cultuurpolitiek zijn de grands travaux.8 Ondanks 
alle wilde polemieken die ze hebben veroorzaakt 
mogen die zich verheugen in een aanzien lijke 
populariteit. De oorsprong van het Musée 
d’Orsay, het Parc de la Villette en het Institut 
du monde arabe ligt nog in de tijd van Giscard 
d’Es taing. In septem ber 1981 kondigt 
Mitterrand tijdens een pers con fe rentie zijn 
plannen aan voor een ‘programma van 
monumen tale construc ties’. Het eerste project 
van de socialisten betreft een nieuw 
onderkomen voor het ministerie van finan ciën. 
Daarbij voegen zich in de loop van de jaren 
tachtig enkele andere grote bouwprojecten, 
zoals het Grand Louvre, de Opéra Bastille, de 

culturele revolutie tot de conclusie te komen 
dat het beleid van de minister totalitaire 
neigingen vertoont. Een sterk gecentrali seerd, 
nationaal cul tuur beleid ter ere en verdediging 
van de socia listische Republiek.

De mythe van de eeuwige strijd tussen 
progressief links en reacti onair rechts, na 1945 
steeds meer uit het beeld verdwenen vanwege de 
sterke positie van rechts, laait weer op. De 
socialisten maken het er dan ook wel naar. 
Onmiddellijk na hun grote triomf van 1981 
begaan ze enorme economische en poli tieke 
blun ders. Mitterrand had in de loop van de jaren 
zestig en zeven tig de verdeelde linkse partijen 
weten te verenigen, de gaullis ten als politieke 
antichrist gebruikend. Vier commu nisten 
maken deel uit van het kabinet dat in 1981 
aantreedt, de eerste linkse rege ring sinds de 
jaren vijftig. Dit wordt door rechts al meteen 
gezien als een provoca tie. Het kabinet van 
premier Mauroy (1981-1984) begaat daarnaast de 
fout om een buitengewoon naïef sociaal-econo-
misch beleid te voeren, met veel 
nationaliseringen en hoge sociale uitkerin gen, 
dat absoluut niet aansluit bij de interna tionale 
situatie. Mitterrand en de zijnen zien spoedig in 
dat ze zich vergissen, en maken in 1984 met de 
benoeming van de jonge premier Laurent 
Fabius een draai in de richting van wat twee 
biografen van Mitter rand een ‘incarnatie van 
gallo-technocratis me’ hebben genoemd (Favier 
en Martin-Roland 1990, 502).

Door haar onbesuisde start heeft de PS het 
eigenlijk meteen al goed verbruid bij de Franse 
kiezers, en ze zou dan ook de kamer verkiezingen 
van 1986 verliezen. Mitterrand zakt al snel in de 
opiniepei lingen, en Lang wordt zelfs door zijn 
eigen partijgenoten argwa nend bekeken 
(Hunter 1990, 180). De oppositie laat geen 
gelegenheid onbenut om de excen trieke 
minister van cultuur af te schilderen als de 
Raspoetin van ver licht despoot Mitterrand.

een belangrijk ‘sponsor luik’ tussen bedrijfsle-
ven en kunste naars. Lang bepaalt in 1992 dat de 
ADMICAL ‘van algemeen nut’ is, hetgeen extra 
fiscale voordelen oplevert bij investe ringen in 
diezelfde ADMICAL. In 1994 geven de Franse 
bedrijven ongeveer 750 miljoen francs uit aan 
sponsoring (Cardona en Lacroix 1996, 136).

Totalitair beleid
Het is niet louter cultuurindustrie en 
sponsoring wat er bij de socialist Lang blinkt: 
zo ziet een Centre national des arts plasti ques 
het licht, ondergebracht op het ministerie bij de 
nieuw opgezette afdeling voor beeldende 
kunsten; een Centre national de la photo-
graphie; een museum voor strips in An goulême; 
de rocktem pel Zénith in Parijs, gevolgd door 
vele poppodia in ‘de provin cie’. De budgetten 
van de ministeriële afdelingen muziek, 
letteren, theater en beeldende kunsten nemen 
in twee jaar explosief toe. Het noodlijdende 
circus krijgt veel aandacht. Er dreigt zelfs een 
‘oversub si dië ring’ van bepaalde sectoren. Een 
groot succes is het jaarlijkse Fête de la musique, 
een nationaal muziek fees t in de openlucht dat 
sinds 1982 de Franse zomer inluidt. Later volgen 
nog landelijke festiviteiten als La fureur de lire, 
La ruée vers l’art, Les arts au soleil en 
Photopholies, die de verschillende kunst-
disciplines bij de gehele bevolking onder de 
aandacht willen brengen.

Deze feesten wekken enthousiaste reacties 
op, maar ook veel negatieve geluiden. Feesten 
op nationale schaal die vanuit Parijs worden 
georganiseerd, dat doet veel critici verdacht 
veel denken aan de grote feesten van na de 
Revolutie van 1789. Deze hadden als belangrijk 
doel de identiteit van de nieuw geboren 
republikeinse natie te bevestigen en te 
verdedigen. Langs tegenstanders, eenmaal hun 
associatie vermogen de vrije loop gevend, 
hebben weinig moeite om vanuit 1789 de Sovjet-
Unie aan te doen, en vervolgens via Mao’s 
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decentrale cultuurbeleid in Frankrijk 
(Moulinier 1995, 7). Had Marc Fumar oli, docent 
aan het prestigieuze Collège de France, onge lijk 
toen hij uitriep dat de jarenlange acties van de 
tandem Lang-Mitterrand hadden geleid tot een 
‘cultu rele staat, dat wil zeggen een recrea-
tiestaat, en niets anders’ (Fumaroli 1991, 254)? 
Vergis te een vroegere medewer ker van Lang 
zich toen hij geërgerd beweerde dat de minister 
nauwelijks inspraak toeliet en te weinig 
be voegdheden en geld delegeerde naar de lagere 
overhe den (Schnei der 1993, 156)? Ge droeg het 
ministe rie zich als een verlicht despoot? 

Decentralisatie is een heikele kwestie in het 
sterk gecentraliseerde Frankrijk. Sinds jaar en 
dag verkondigen volks verte genwoor digers dat 
er op cultureel gebied bijvoorbeeld meer moet 
worden gedecentraliseerd. De ambtenaren op 
het ministerie roepen dan vaak net zo hard 
terug dat ze daar uitstekend in slagen. Om dit te 
staven toveren ze allerlei beleidsplannen, 
wetsvoorstellen en statistische gegevens uit de 
kasten van het Département des études et de la 
prospective.

Als je bepaalde cijfers bekijkt, zoals hierbo-
ven, dan lijkt het alsof de greep van Langs 
departement op de nationale kunsten in 1990 in 
ieder geval wel meeviel. Toen droeg het ministe-
rie inder daad maar voor 22 procent bij aan de 
gesubsi dieerde kunsten. Derge lijke getallen 
zijn echter niet heiligma kend. Zo moet je je 
afvragen wat er met het geld van het ministe rie 
ge beurt. In 1981 bleef 44,3 procent hiervan 
circuleren in Parijs. In 1986 was dit percen tage, 
onder invloed van de hoofd stede lijke grands 
travaux, ge groeid tot 58,6 procent, het Île-de-
France (de Parijse regio) niet meegere kend 
(Wangermée 1988, 132). Daarnaast zijn de 
besteding van het minis teriële budget en de 
daadwerkelijke af dracht van kredie ten én 
bevoegd he den aan de lagere overheden twee 
verschil lende grootheden. 

legitimering van de socialistische politici. Wie 
de grands travaux, wie Langs mediamieke beleid 
waardeert, zal eerder geneigd zijn de algemene 
politiek van de PS goed te keuren. Sommige 
projec ten, zoals het Musée d’Or say, de Arche de 
la Défense of de Bibli othèque nationale de 
France, waren al geïnitieerd door de voorgaande 
rechtse rege rin gen, maar nemen vanwege de 
persoon lijke inmenging van Mitter rand en 
Lang opeens heel andere gedaanten aan.

Belangrijk aanverwant aspect is het interna-
ti onale (en persoon lijke) prestige dat de 
gebouwen kunnen opleve ren. Veel buitenlan-
ders zien ze als een uiting van excessief 
cultuurnationalisme, een instru ment voor al te 
opdringerige culturele machts poli tiek. 
Sommige Franse critici vrezen dat de 
stadsbewo ner ten prooi valt aan een 
concurrentie strijd met het buitenland en 
machteloos moet toezien hoe zijn woonplaats 
verwordt tot een toeristische trek pleis ter.

Uit bovenstaande blijkt dat de grands travaux 
van de socia listen vrijwel zonder uitzon dering 
een niet-cultuurpo li tie k etiket dragen, of dit 
anders wel door de opposi tie opge plakt krijgen. 
Dit maakt ze boeiend, maar tegelijker tijd 
ontnemen ze hierdoor het zicht op het ‘echte’ 
cultuurbeleid. Of, zoals een vroegere adviseur 
van Jack Lang het zegt: ‘Het irri tante van de 
grands travaux is dat het debat erover zoveel 
ophef veroor zaakt onder de publieke opinie, in 
ieder geval bij de journalisten en de politieke 
klasse, dat deze projecten de rest van de 
cultuurpoli tiek dreigen te verbloemen, die wat 
fina nciële omvang en beoogd publiek betreft 
veel belang rijker blijft’ (Renard 1987, 88).13

De lagere overheden
‘Is het juist om, zoals men onlangs gedaan 
heeft, te praten van een culturele staat wanneer 
we weten dat het Ministère de la culture maar 
voor 22 procent bijdraagt aan het gehele 
cultuurbud get?’ lezen we in een studie over het 

een aantrekkelijk oord moet zijn voor dat 
publiek dat aarzelt de drempel van biblio theken 
te overschrijden.’ Toch lijken enkele gebouwen, 
zoals de Opéra Bastille, hun democratiserende 
roeping uiteindelijk mis te lopen wegens een te 
weinig door dacht ontwerp of te hoge be drijfs-
kosten.10

Een belangrijke officiële lezing van de 
ambtena ren in Parijs is dat de projecten een 
‘voortrekkersfunctie’ vervullen voor het 
decentrale cultuurbeleid. Afgezien van een 
aantal welis waar veel goedkopere grands 
travaux die het ministerie realiseert in de 
provincie (zoals het stripmuseum in Angoulême 
en een fotogra fie school in Arles), is het de 
bedoeling dat het cultu re le presti ge van Parijs 
bij andere gemeen ten de lust opwekt om hun 
stad of dorp ook meer cachet en culturele 
dynamiek te geven. Indien zij interessant 
genoeg zijn, kunnen de lokale plannen rekenen 
op financiële of techni sche bijstand van het 
ministerie.11

De grands travaux krijgen vaak ook een 
planologische op dracht mee. Het nieuwe 
ministerie van financiën, de Opéra Bastil le en 
de Bibli othèque nationale de France moeten het 
verwaarloosde oosten van Parijs nieuwe 
impulsen geven. Dit ook weer met negatie ve 
gevolgen, zoals bij de Opéra Bastille, waar 
wijkbewoners klagen over onteigening en 
oplopende huren.
Het planologische niveau ontstijgend voldoen 
de grands travaux tevens aan een behoefte van 
min of meer metafysische aard. Een architectuur-
historicus beschrijft ze ergens als een néo-
monument, ‘een openbaar gebouw dat zich 
duidelijk onderscheidt in een stedelijke of 
perifere omgeving waarvan de metamorfose 
buiten gewoon complex en verwarrend dreigt te 
worden.’12 De Franse kiezer kan er zich mee 
identifi ceren, heeft er psychologisch ‘houvast’ 
aan.

Op die manier dragen ze ook bij tot de 

Cité de la musique, de Arche de la Défense en de 
Bibliothèque nationale de France.

De pagina’s die over de grands travaux zijn 
volgeschreven, de liters gal die erover zijn 
uitgespuugd, zijn niet te tellen. De piramide 
van ‘farao Mitterramses I’ die hartgrondig 
wordt ver vloekt, genadeloze aanvallen op de 
buiten sporig grote nationale biblio theek (‘Le 
Grand Livre’ ofwel ‘Tont onthèque’), moppen 
over de Opéra Bastille (‘wat is het verschil 
tussen de Opéra en de Tita nic? De Titanic had 
tenminste nog een orkest’), het kan niet op. 
Grotendeels terecht. Te grote persoonlijke 
bemoei enis van vooral Mitter rand, ontkenning 
van democratische princi pes,9 absurd hoge 
bouw- maar vooral be drijfskosten, veel te veel 
aandacht voor Parijs ten koste van de provincie, 
het bijna kinderachtige aftroeven van de 
oppositie, nationalis tisch machts vertoon, er 
valt heel wat op de grands travaux aan te 
merken.

Het gaat daarentegen te ver om ze af te doen 
als louter reusach tige geldvre tende kolossen ter 
meerdere eer en glorie van de presi dent, zoals 
vaak wordt gedaan. Er zitten wel degelijk goed 
door dachte beleidsmatige kanten aan, naast 
andere aspecten die meehel pen hun vrij 
algemene acceptatie te verklaren.

Allereerst voldoen veel van deze projec ten 
doodeenvoudig aan een behoefte. Het Louvre 
bijvoor beeld was vóór de verbou wing een 
sombe re, ontoegan ke lijke doolhof, waarin 
naast het museum ook het ministerie van 
financiën huisde en waar vrijwel uitsluitend 
buitenlan ders kwamen, voor een eenmalig 
bezoek. De initiatiefnemers van de projecten 
hopen tevens dat ze door ‘een behoefte op te 
wekken’ bijdragen tot de culturele 
democratisering. Zoals Lang in 1989 verheugd 
schrijft in het voorwoord bij een adviesrapport 
over de toen nog te bouwen Bibli othèque 
nationale de France: ‘De rapporteurs bena-
drukken het feit dat deze nieuwe bibliotheek 
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van de desbe treffende instelling.
Afgezien van technische en beleidsmatige 

knowhow levert het departement van Lang veel 
bijstand aan lagere overheden en lokale 
culturele instellingen door middel van 
financiële samenwerking, cofinance ment 
genaamd. Met dit woord wordt gedoeld op de 
bunde ling van centrale en decentrale gelden ten 
behoeve van een derde, vaak een gemeente, 
 cultu rele instelling of eenmalige projecten als 
exposi ties of festivals. Deze finance ments 
conjoints of croisés, al ver vóór Lang 
ingeburgerd, zijn mogelijk tussen staat, région 
en/of departe ment. Het rijk zorgt meestal voor 
de grootste inbreng. Binnen dit systeem 
bestaan weer verschillende varianten: eenmalig 
of structu reel, gebaseerd op een lumpsum of 
percentage, enzo voort. 

Daarnaast mag het fenomeen convention de 
développement culturel (CDC) zich in een 
groeiende belangstelling verheugen. Zo’n 
overeenkomst komt tot stand tussen het 
ministerie en decentrale overhe den. De partijen 
verklaren zich hierin op langere termijn 
verantwoordelijk voor de cultu rele uitrusting 
van een bepaald gebied, meestal een (kleinere) 
gemeen te. Na afloop wordt het behaalde 
resultaat geëvalueerd. In 1982 kwamen 78 van 
dergelijke overeen komsten tot stand, in 1993 
151. Voor het ministe rie is dit een nuttig 
beleidsin stru ment, aangezien hiermee 
bepaal de geografische gebieden, culturele 
sectoren of sociale doelgroe pen heel gericht 
benaderd kunnen worden. Het systeem is in 1974 
ontwikkeld in het kader van de decentra lisatie. 
Deson danks is een veelgehoorde klacht dat het 
juist weer paternalisme in de hand zou werken. 
De culturele samen werking tussen ministe rie 
en région wordt vaak bekrach tigd door middel 
van speciale con trats État-région. De rue de 
Valois tekent overigens ook contracten met 
andere ministe ries. Over de cultu rele inrich ting 
van het platte land bijvoor beeld maakt het 

wegneemt dat onder Lang de decentralisatie in 
de loop der jaren steeds duidelijker vormen 
aanneemt. Zijn opvolgers in de jaren negentig 
zetten dit proces voort.

De weerstand van het ministerie tegen de 
decentralisa tie is niet louter finan cieel van 
aard. De ambtena ren van de rue de Valois 
vinden dat de culturele inrichting van het 
territoi re nog te ongelijkmatig verdeeld is voor 
een vergaande decen tralisatie. Wanneer 
bovendien bepaalde kredieten inclusief 
be voegdheden worden afgestoten is de kans 
groot dat sommige regio’s of gemeen ten het 
geld voor heel andere dan kunstzinnige 
doeleinden gebrui ken. De rue de Valois wil ook 
zien te voorkomen dat de culturele identiteit 
van het land uiteen wordt getrokken door 
honderden schepen met evenzove le kapiteins. 
Daar naast vrezen veel cultuurprofessionals in 
de provin cie dat ze na decentra lisatie over 
belangrijke subsi dies moeten onderhan delen 
met gemeen teambte naren of onbereikbare 
departemen tale raden, waarvan de artistieke 
voorkeuren vaak niet de hunne zijn (Mouli nier 
1995, 164-165). Ze hebben meer vertrouwen in de 
smaak van de staat, die zich laat adviseren door 
allerlei zorgvul dig samengestelde commis sies 
en raden.

Decentralisatie vanuit de rue de Valois
Het ministerie beschikt over een aanzienlijk 
aantal middelen om te decentraliseren zonder 
de touwtjes écht uit handen te hoeven geven. 
Belangrijk gereedschap is bijvoorbeeld de 
benoeming en contro le van personeel. De 
meeste afdelingen van het ministerie (zoals 
Théât re et specta cles, Livre et lecture, Arts 
plastiques) beschik ken over een commission de 
sélection des direc tions artis ti ques die personen 
voordraagt voor leidinggevende functies of 
benoemingen goedkeuren. De mate waarin het 
ministe rie zich bezig houdt met het personeel in 
de provincie, wordt bepaald door de importantie 

1981, roept hij uit: ‘Laten we allereerst twee of 
drie jaar lang een serieuze nationale 
cultuurpolitiek opbouwen, alvorens een 
decentralisatie plan op te stellen. Je kunt niet 
beginnen met het uitkleden van degene die geen 
kleren heeft gekregen’ (in: Favier en Martin-
Roland 1990, 145-146). Waarmee hij doelt op zijn 
eigen departement.

Lang is niet van zins om de plannen die hij 
koestert voor een verdubbeling van zijn budget 
meteen overboord te zetten. Dankzij een 
indrukwekkend retorisch talent en de - 
aarzelende - steun van Mitterrand vindt een 
vergaande transfert de compétences op cultureel 
gebied geen doorgang. Alleen de centrale 
leenbibli othe ken wor den uiteindelijk (in 1986) 
volledig gedecen traliseerd. Op andere vlakken, 
zoals het hoger kunston der wijs en de musea, 
komen tussenvor men tot stand. Hetgeen niet 

Wanneer Lang in november 1981 zijn begroting 
voor het volgende jaar presenteert, verkondigt 
hij dat twee ‘sleutelwoorden’ zijn politiek 
samenvatten: création en decentralisatie. Al in 
1972 was een belangrijke etappe ingezet op weg 
naar de decentralisatie: de totstandkoming van 
een twintigtal régions, die meerdere depar te-
menten omvatten. De socia listen gaan op deze 
toer verder met de decentra lisatiewet van 
minister van binnen land se zaken Gaston 
Deferre, die in maart 1982 van kracht wordt. Op 
cultureel gebied voorziet de wet van Deferre in 
een aantal flinke dotati ons cultu rel les vanuit het 
minis terie van cultuur naar de lagere 
overheden. De oorspron kelijke opzet van 
Deferre is dat de laatste de ontvan gen kredieten 
naar eigen inzicht mogen beste den. Dit stuit de 
net aangetreden Lang tegen de borst. Bij de 
bespre king van Deferres wetsvoorstel, op 15 juli 

bron: J. Cardona en C. Lacroix (1993) Chiffres clés 1993: statistiques de la 
culture, Parijs: La documentation française, 116



Boekmancahier #29 6/8 Achter de coulissen bij circus Lang

betreft het voordeel dat het nationale cultuur-
beleid veel minder een eigen gezicht heeft en 
boven dien niet in de hoofdstad plaats vindt 
maar in Den Haag, waardoor de aandacht voor 
het Nederlandse kunstbeleid regelmatig 
verslapt. 

De grondwet van de Ve Republiek 
vereenvoudigt persoon lijk optreden van de 
Franse bewinds lie den. Mitter rand was een 
staats hoofd dat deze mogelijkhe id maar al te 
gretig benutte. Lang volgde hem in zijn kielzog, 
af en toe gebruik, dan weer misbruik makend 
van de situa tie. Het ver schijn sel van de ‘Franse 
culturele uitzondering’15 is denk ik een van de 
groot ste negatieve neveneffecten van een 
krachtig ‘natio naal cultuur beleid’ zoals dat van 
Lang, die hiermee - net als Mitterrand 
overigens - duidelijke trekken van De Gaulle 
vertoonde. Kunst als  force de frappe.

Langs tienja rige bewind had echter ook vele 
duide lijk posi tieve kanten. Met slogans als 
‘Econo mie en cultuur, het is dezelfde strijd’ 
heeft Langs verblijf aan de rue de Valois nieuwe 
impulsen gegeven aan de Franse kunsten en het 
debat over cultuurpoli tiek. Het heeft daarmee 
bovendien gezorgd voor een vergaande 
professiona lisering van het kunstbeleid, op het 
departement en daarbuiten.

Tijdens zijn tweede ambtstermijn, van 1988 
tot 1993, laat Lang minder vaak van zich horen. 
De wilde haren zijn verdwenen, de nieuwig heid 
van het regeren is er voor de socialisten af, 
Mitter rand heeft de grands travaux overgedra-
gen aan een aparte staatssecretaris voor deze 
projecten. Lang heeft ook nauwelijks tijd voor 
eventuele andere grote daden: vanaf 1989 
pendelt hij heen en weer tussen Parijs en Blois, 
waar hij burge mees ter is gewor den. De liberaal 
Léo tard, van 1986 tot 1988 even minis ter van 
cultuur, heeft duide lijk gemaakt dat rechts - 
met uitzonde ring van de grands travaux - een 
nauwelijks afwij kende visie heeft op het heden-
daagse kunstbe leid. Lang blijkt een trend te 

het reilen en zeilen van het plaat selijke 
kunstleven. Een soort concur ren tie strijd dreigt 
te ontstaan tussen de ver schil lende echelons. 
Alleen het ministe rie heeft dan nog de 
autoriteit, het overzicht, het geld, de macht om 
op te treden als scheidsrech ter. Dit paradoxale 
verschijnsel wordt ook wel aange duid met het 
woord déconcentrali sa tion (Mouli nier 1995, 227). 

Tot besluit
Wat op de voorgaande pagina’s duidelijk moge 
zijn geworden: ik geloof niet dat de politiek van 
Lang kan worden getypeerd als een ‘komedie 
van de cultuur’ binnen een ‘culture le staat’. Er 
is desondanks veel op hem aan te merken. Zijn 
groot ste probleem was waarschijn lijk dat hij te 
veel wilde, te weinig uit handen gaf, zichzelf te 
vaak samen met Mitterrand op de voorgrond 
plaatste, veel mensen irri teerde en daardoor 
regelma tig zijn doel voorbij schoot: ‘We kunnen 
ons afvragen of Langs pogingen om zijn activi-
teiten bekend heid te geven en aantrekkelijk te 
maken, hoe succes vol ze ook waren, de politiek 
niet te vaak de gelegenheid boden om het beleid 
in de weg te staan’ (Looseley 1995, 236).

Anderzijds moet je ook niet blijven staren 
naar de politiek om vervolgens het beleid uit 
het oog te verliezen, een neiging die vooral 
buiten staanders vertonen, aangezien hun 
beeldvorming vrijwel volledig wordt bepaald 
door de media, die juist op die gebeur te nissen 
afgaan die afwijkend en spectacu lair, kortom 
‘nieuws’ zijn. Frank rijk heeft geen cultuur-
beleid, zei de OCenW-medewer ker. Een idee dat, 
hoewel een bewuste overdrijving, toch groten-
deels inge fluisterd is door diezelfde media.

Het feit dat Frankrijk een zelfstandig 
ministerie voor culturele zaken kent, versterkt 
de gedachte dat er een uitzonder lijk gecen trali-
se erd cultuurbeleid is. Een beeld dat niet meer 
weg te branden is als een media miek man als 
Lang tien jaar aan het roer van dat departe-
ment heeft gestaan. Neder land heeft wat dat 

culturel, ‘afstraalt’ op de provin cie: burgers, 
kunste naars, podia, beleids makers aldaar 
aanzet tot eigen initia tie ven, met de rue de 
Valois als referentiekader. Het is de vraag in 
hoeverre het aan Lang is te danken, maar 
buiten Parijs neemt de kunstzinnige bedrijvig-
heid toe. Alhoewel de ontwikkeling al in de 
jaren zeventig werd vastge steld, begint deze in 
de jaren tachtig steeds duidelijker vormen aan 
te nemen. ‘In navolging van het presidentiële 
voor beeld hebben veel burgemees ters bij 
henzelf die grote werken laten bouwen, die ervoor 
zorgen dat ze je zich blijven herinneren,’ lezen 
we in Le Monde (‘Grands travaux munici paux’, 3 
augustus 1988). Of, in dezelfde krant: ‘Ten tijde 
van ang hebben de Fransen - en niet alleen die 
uit de hoofdstad - de culturele smaak te pakken 
gekre gen’ (‘L’action culturelle, vitrine de 
l’action des maires’, 21 november 1994).

Ook de professionalisering groeit. Het 
ministerie draagt hiertoe bij door eind 1981 de 
Association natio nale d’aide à la gestion des 
entre prises culturelles (AGEC) te creëren, een 
organi satie met een aantal vesti gingen in het 
land die adviezen uitbren gen en cursussen 
aanbieden op het gebied van kunstma nagement. 
Het Obser vatoire des politiques culturelles in 
Grenoble, in 1989 met subsi die van het ministe-
rie opgezet, verzorgt een eigen ‘tweede fase’-
oplei ding aan de universiteit van Grenoble, 
advi seert de lokale overheden, publiceert 
constant studies over regionaal cultuurbe leid. 
Gemeen ten en regio’s kunnen dankzij 
voorzieningen als het Fonds européen de 
développe ment régional (FEDER, ook sinds ‘89 
actief) van de Europese Commissie zelfs met 
behulp van Europese subsidies hun 
kunstzinnige ambities vormgeven.

Deze lokale bedrijvigheid wekt een sterke 
middelpuntzoekende tegenkracht op. De régi-
ons, departementen, gemeenten en instel lingen 
krijgen steeds meer preten ties, worden 
mondiger, gaan zich inten siever bemoei en met 

departe ment afspra ken met het ministerie van 
landbouw.

Lang zet binnen zijn departement een aparte 
afdeling op die zich met dit ‘contracten be leid’ 
gaat bezig houden, de Direction du dévelop pe-
ment culturel (DDC), naar een schets van zijn 
voorgan ger Jean-Philippe Lecat. Het is de 
meest demo cratise rende afdeling van het 
ministerie. Langs liberale opvol ger Fran çois 
Léotard (1986-1988) zal haar later herdopen tot 
de afstan de lijker Sous-direction de l’environne-
ment culturel (SDEC), tijdens ‘Lang II’ weer 
verbouwd tot de huidige Délégation au 
développement et aux forma ti ons. Langs 
aanvankelijke Direction du développe ment 
culturel omvat een Service des études et 
recherches die zich moet buigen over de 
evaluatie van het beleid. Deze afdeling is tegen-
woordig evenals het Département des études et 
de la prospec tive onderge bracht bij de Direction 
de l’administra tion générale.

De Directions régionales des affaires 
culturelles (DRAC) spelen een groeiende rol in 
de decentralisatiepolitiek. De DRACs hebben 
als belangrijkste opdracht te bemiddelen op het 
kruis punt tussen de verschillende overheden. 
De oorsprong ervan ligt bij Malraux. Sinds het 
eind van de jaren zeven tig beschikken alle 
régions over zo’n afdeling. Langs departement 
geeft ze steeds meer vrijheid. Hun bevoegdhe-
den worden constant uitgebreid, ook na Lang. 
Veel instellingen in de provincie protes teren 
tegen vergaan de decentralisatie van geld en 
bevoegdheden naar de DRACs. Hoewel de 
directions régionales veel dichterbij staan, de 
plaatselijke situatie beter kennen, hebben veel 
lokale kunstprofessionals zoals eerder gezegd 
liever te maken met Parijs.14

Déconcentralisation
Lang en zijn ambtenaren hopen dat een actief 
beleid van Parijs, via initiatieven als de grands 
travaux en de conventions de développe ment 
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Découverte 1994), een zeer techni sche studie over 
cultuurparticipatie.

8. Zoals al in de eerste alinea’s van dit artikel is 
geschetst, bepalen deze grands travaux voor een 
belangrijk deel het beeld van het Franse cultuurbeleid 
voor niet-Fransen. Het grootste deel van het 
buitenlands cultuurbeleid van Frankrijk vindt sinds 
jaar en dag echter plaats op het Ministère des affaires 
étrangères. Op 14 april 1945 vond daar de oprichting 
plaats van een Direction générale des relations 
culturelles, in 1969 omgezet in een Direction générale 
des relations culturelles, scientifiques et techniques 
(DGRCST). Het budget van deze afdeling bedroeg in 
1995 5,3 miljard francs, 35 procent van het totale budget 
van Affaires étrangères. Over de hele wereld is een 
tiental Franse culturele centra verspreid, waaronder 
het Maison Descartes in Amsterdam en het Institut 
français in Den Haag. Deze centra, die kunnen worden 
gezien als een culturele buitendienst van de Franse 
ambassade, genereren zelf het grootste gedeelte van 
hun budget. De rest is afkomstig van de DGRCST van 
buitenlandse zaken. De vele vestigingen van de 
Alliance française, al zo’n honderd jaar actief, komen 
voornamelijk tot stand door plaatselijke initiatieven. 
Grote centra krijgen subsidie van Parijs.

 Het ministerie van buitenlandse zaken biedt tevens 
onderdak aan de Association française d’action 
artistique (AFAA), ontstaan in 1922. Doel hiervan: de 
bevordering van de Franse kunsten in het buitenland. 
Het Théâtre du soleil bijvoorbeeld heeft zijn 
internationale succes deels te danken aan de subsidies 
die het begin jaren zeventig van de AFAA ontving. Het 
budget voor 1996 bedraagt iets meer dan honderd 
miljoen francs, waarvan buitenlandse zaken 90 procent 
opbrengt en het Ministère de la culture ongeveer 5 
procent. De rest van de inkomsten is afkomstig van 
entreegelden, decentrale overheden en de ‘Club AFAA-
entreprises’, die bedrijven de mogelijkheid biedt om 
Franse projecten of artiesten in het buitenland te 
sponsoren.

 Sinds 1982 heeft het Ministère de la culture echter ook 
een eigen afdeling voor buitenlands cultuurbeleid, het 
Département des affaires internationales (DAI). Het 
DAI coördineert de samenwerking van het Ministère de 
la culture met het Ministère des affaires étrangères en 
andere departementen. Het organiseert daarnaast ook 
zelf culturele projecten, waarvoor per jaar zo’n 200 
miljoen francs beschikbaar zijn. De Rencontres Malraux 
bijvoorbeeld, seminars waarin beleidsmedewerkers 
van met name landen uit Oost-Europa, Zuid-Amerika 
en Azië worden geïnformeerd over de rol van een 
ministerie van cultuur.

9. Er zijn legio boeken en artikelen verschenen over het 
regime van de Ve Republiek, dat de president veel 
macht ver schaft en het parlement weinig. Zie hierover 
bijvoor beeld Revel, J.-F. (1992). L’absolutisme inefficace, 
ou contre le présiden tialisme à la française. Parijs: Plon. 

Van tijd tot tijd gaan er stemmen op voor een 
herziening van de grondwet, zoals aan de vooravond 
van de kamerverkie zingen van maart 1993.  Jack Lang 
merkte hierover onlangs nog op, enigszins 
huichelachtig: ‘Ik heb het betreurd dat de grondwet 
niet is herzien zodat het parlement werkelij ke macht 
krijgt’ (‘Jack Lang, membre du bureau natio nal du 
Parti socialiste: “Nos instituti ons sont imprégnées par 
une certaine survivance de l’Ancien Régime”’. In: Le 
Monde, 31 mei 1996).

10. De grands travaux kwamen vaak met behulp van een 
speciale tactiek tot stand, waarbij snelle 
besluitvorming vooropstond; grove schets van het 
plan, inzendingen architecten, keuze ontwerp, storten 
van de fundering, verdere invulling van het plan. 
Hiermee wilde de PS zien te voorkomen dat de 
oppositie bij eventuele overname van de macht de 
projecten zou afblazen. Deze gang van zaken was 
mogelijk doordat de Franse president zo veel en het 
parlement zo weinig macht heeft, terwijl de socialisten 
tot 1986 bovendien over de absolute meerder heid 
beschikten. De snelle werkwijze moest eveneens geld 
besparen. Op langere termijn valt dit effect tegen 
vanwege de hoge bedrijfskos ten, die zwaar op het 
cultuurbudget drukken. Voor veel grands travaux is het 
waarschijnlijk dat een langduriger voorbe rei ding 
uiteindelijk meer geld zou hebben opgeleverd. Daar 
staat weer tegenover dat bijvoorbeeld de nieuwe 
British Library in Londen ondanks decennialange 
debatten desastreuze financiële en technische vormen 
begint aan te nemen.

11. Ik hoorde onlangs dat studenten civiele techniek uit 
Delft naar Parijs afreizen om het beton van de nieuwe 
bibliotheek te bestuderen. Aannemer Bouygues, een 
van de grootste van Europa, schijnt hiervoor een 
revolutionair, elastisch beton te hebben gebruikt dat 
bij stapeling van elementen geen naden oplevert.

12. Gérard Monnier (1992) ‘Pour le néo-monument.’ In: Le 
Débat, nr. 70, mei-augustus, 103. 

13. In 1982 ontvangt het ministerie 0,76 procent van het 
totale overheidsbudget, zonder grands travaux 0,74 
procent. Tien jaar later is dit verschil vanwege de 
enorme investeringen in de Bibliothèque nationale de 
France en het Louvre gegroeid tot 0,2 procent: 0,98 
procent met, tegenover 0,78 procent zonder grands 
travaux.

14. Ter onder steuning van het regionale beleid voorziet 
Lang bij zijn aantreden iedere région van een Fonds 
régional d’art contem porain (FRAC) dat de moderne 
kunst moet promoten, naast een Fonds régio nal 
d’acqui sition pour les musées (FRAM), dat het musea 
mogelijk moet maken om dure aankopen te doen. 
Sinds enige jaren ontstaan her en der vergelijkbare 
fondsen voor bibliotheken (FRAB). Het budget van de 
FRACS en FRAMS bestaat voor iets minder dan de 
helft uit subsidies van de rue de Valois. Deze bijdragen 
nemen  voorzich tig toe om in 1992 uit te komen op 22, 

Noten
1. ‘Tonton’ (‘oompje’) was in Frankrijk een gebruikelijke 

koosnaam voor Mitterrand. ‘Khamon’ slaat op zijn 
faraonische hang naar grandeur. ‘Tonton-Khamon’ is 
het equivalent van ‘Mitterramses I’, gebruikt naar 
aanleiding van Mitterrands bemoeienis met de bouw 
van de piramide van het Louvre.

2. In het Boekmancahier verscheen hierover: Jeannette 
Schueler (1992) ‘Toneelbeleid in Frankrijk 1945-1992’, 
Boekmancahier, jrg. 4, nr. 14, 446-457. De decentralisatie 
op het gebied van toneel, na 1945 door de Franse 
overheid in gang gezet, wordt - enigszins paradoxaal 
- meestal beschouwd als de opmaat naar het Ministère 
des affaires culturelles. Het Théâtre national 
populaire, dat onder leiding van Jean Vilar overal in 
het land optrad, fungeerde als vlag genschip van een 
gericht sprei dings beleid. Een aardig, polemisch beeld 
van het cultuurbeleid van dit ministerie tot 1981 wordt 
geschetst door Pierre Cabanne (1981) Le pouvoir culturel 
sous la Ve République. Parijs: Olivier Orban.

3. La culture en veston rose, schotschrift uit 1982 (Parijs: 
La Table Ronde) van Patrice de Plunkett, toenmalig 
hoofdredacteur van Le Figaro Magazine, die de minister 
afschildert als een gevaar lijke cultuurideo loog, wat 
zich onder meer zou uiten in de vaak nogal uitbundige, 
volgens Plunkett naar totalita risme riekende kleding 
van Lang.

4. ‘Intervention de monsieur Jack Lang, ministre de la 
cultu re, France. Mexico - 27 juillet 1982’, niet-
gepubliceerd manuscript, Ministère de la culture, 
Département de l’informa tion et de la communication.

5. ‘Extrait du discours de Jack Lang à l’Assemblée 
nationale le 17 novembre 1981’. In: Orientations 
budgétaires du mi nistère de la culture pour 1982, 
supplément à la lettre bimensuelle d’information, 
Ministère de la culture, 1 februari 1982.

6. Vergelijking van het Franse met het Nederlandse 
cultuurbudget is niet eenvoudig. De cultuurbegroting 
van het ministerie van WVC bedroeg volgens 
Cultuurbeleid van Nederland ‘2169 miljoen gulden - 
ongeveer één procent van de totale rijksbegroting’ (p. 
58). In een noot is toegevoegd dat dit bedrag inclusief 
de uitgaven voor radio en tv is, à 1245 miljoen gulden. 
Het Franse ministerie bevatte vóór 1981 ook 
‘Communication’, waaronder de media vallen. Onder 
Lang gaat Communication echter naar een apart 
ministerie. Feitelijk is het budget van Lang in 1982 dus 
verdubbeld. Léotard krijgt in 1986 wel weer 
Communication onder zijn hoede. Bij Langs 
terugkomst in 1988 heet het ministerie voluit 
‘Ministère de la culture, de la communication, des 
grands travaux en du bicentenaire’, dus inclusief de 
media.

7. Olivier Donnat (1988) ‘Politique culturelle et débat sur 
la culture.’ In: Esprit, november, 90-101. Donnat 
publiceerde twee jaar geleden Les Français face à la 
culture, de l’exclusion à l’éclectisme (Parijs: La 

hebben gezet. Een steen tje bijdragend aan de 
‘culture le consen sus’ besteedt Lang vanaf 1988 
meer aandacht aan monumenten zorg, ten koste 
van zijn geliefde création.16 Het heilige vuur is 
gaan smeulen, om voor korte tijd weer op te 
laaien als Lang in april 1992 minister van cultuur 
én onder wijs wordt, een oude wens van hem.

Bij de kamer verkiezingen van maart 1993 
delven de socialis ten het onderspit. Lang 
overhandigt stilletjes de scepter aan de gaul list 
Jacques Toubon, geen man van culturele 
brillance. Langs fans, melancho lisch mijme rend 
over het eens zo brui sen de Ministère de la 
culture, worden nog eenmaal wakker geschud 
wanneer hun idool, inmiddels kamerlid voor het 
departement Loir-et-Cher, eind ‘93 zijn zetel in 
de Assemblée kwijtraakt omdat hij te veel geld 
blijkt te hebben uitgege ven aan zijn 
verkiezingscam pagne eerder dat jaar. De 
goochelaar in het rode colbert is tóch in stijl 
ver trokken.
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respectieve lijk 31 miljoen francs (Cardona en Lacroix 
1996).

15. Zie voor de Franse culturele uitzondering mijn 
bespreking van J. Rigaud, L’exception culturelle: culture 
et pouvoirs sous la Ve République In: Boekmancahier 28, 
jrg. 8, 1996, 222-225.

16. Jack Lang zegt tegen het einde van zijn ministerschap: 
‘Ik verloochen op geen enkele manier mijn ideaal maar 
ik denk dat het partijenstelsel vaak tot middelmatige 
oplossingen leidt. Rechts of links, veel mensen maken 
liever ruzie dan dat zij op concrete wijze aan een 
gemeenschappelijk ideaal werken’ (‘M. Lang (PS): 
Pourquoi pas une candidature à l’Élysée?’ In: Le 
Monde, 3 maart 1993).
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