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Cultuur van zijn 
voetstuk

De secularisering van het  
cultuurbegrip 

2000 van de voormalige staatssecretaris van 
Cultuur, Aad Nuis, luidde dan ook: ‘Cultuur is 
wat mensen gemeen hebben’ (ministerie van 
Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen 1996). 
Wat mensen gemeen (denken te) hebben 
verandert echter voortdurend. Dit verklaart 
mogelijk waarom het begrip cultuur centraal 
staat in allerlei pogingen om maatschappelijke 
veranderingen te benoemen. Die pogingen 
verbinden het begrip cultuur met uiteenlopende 
thema’s als individualisering en de gevolgen 
hiervan voor de sociale cohesie, en de bindende 
kracht van gedeelde normen en waarden; met 
internationalisering en de repercussies daarvan 
voor het eigen ‘culturele’ en politieke erfgoed. 
Ook wordt cultuur in verband gebracht met de 
nieuwe informatie- en communicatie-
technologie die - net als in een eerder stadium 
de radio en televisie deden - bestaande sociale 
verbanden openbreekt om nieuwe verbanden 
voort te brengen; met mobiliteit en het grotere 
gewicht van de markt op allerlei terreinen, 
waardoor de indruk kan ontstaan dat ‘de’ markt 
een bedreiging vormt voor ‘de’ cultuur, zoals 
ook technologie wordt gezien als een externe 
kracht die op ‘onze’ cultuur inwerkt – alsof 
markt en technologie geen integrale elementen 
van onze moderne cultuur zijn. Ten slotte speelt 
het begrip cultuur een hoofdrol in debatten over 
de multiculturele samenleving, waarin de vraag 
wordt opgeworpen wat het eigene is van ‘onze’, 
dat wil zeggen de autochtone cultuur. Wie zijn 
‘wij’ eigenlijk als we het hebben over ‘onze’ 
cultuur?

Het begrip cultuur duikt blijkbaar steeds op 
zodra de verbondenheid die mensen ervaren, op 
het spel staat, zodra hun gemeenschap in het 
geding is. Hoe komt het dat dit begrip deze rol 
vervult? Of is het intussen zover opgerekt dat 
het betekenisloos is geworden? Is het niet 
vreemd dat de lotgevallen van de kunsten en die 
van minderheden onderdeel vormen van een en 
hetzelfde cultuurbeleid? 

In deze bijdrage zal de these ontwikkeld 
worden van de secularisering van cultuur. 
Alleen vanuit dit perspectief is het mogelijk los 
te komen van verouderde tegenstellingen zoals 
hoge versus lage cultuur; alleen zo kan het 
begrip kwaliteit een nieuwe lading in het 
cultuurbeleid krijgen. 

De betekenissen van cultuur
De Engelse cultuuronderzoeker Raymond 
Williams (1990) onderscheidt drie betekenissen 
van cultuur. Cultuur in de eerste betekenis is 
een algemeen proces van intellectuele, 
geestelijke en esthetische ontwikkeling. Deze 
betekenis is sinds de achttiende eeuw in 
omloop; zij  kan worden teruggevonden in 
algemene uitspraken over toenemende 
beschaving of ontwikkeling. Ook Norbert Elias 
hanteert in Über den Prozess der Zivilisation 
(1970) dit idee van toenemende beschaving, zij 
het dat hij zich niet richt op esthetische of 
intellectuele ontwikkeling, maar op de 
toenemende zelfbeheersing die hand in hand 
gaat met toenemende centralisering van de 
staat, zoals Elias aan het voorbeeld van 
Frankrijk laat zien. 

De tweede betekenis die Williams 
onderscheidt, is cultuur als een bepaalde 
manier van leven. Dat kan zijn het leven van een 
volk of groep, of het leven in een bepaalde 
periode; we spreken bijvoorbeeld over de 
Limburgse cultuur en de cultuur van de 
Renaissance. Deze manier van spreken over 
cultuur is begonnen bij de Duitse filosoof 
Herder (zie bijvoorbeeld Berlin 1999). In de 
negentiende en de twintigste eeuw heeft met 
name de antropologie zich deze betekenis van 
cultuur toegeëigend. De antropoloog Tylor 
stelde in 1871 cultuur nog gelijk aan civilisatie 
of beschaving vanuit de in zijn dagen gangbare 
veronderstelling dat de westerse cultuur aan 
het front van de beschaving stond. Andere 
culturen liepen ten opzichte van het Westen een 

Sjaak Koenis  Het traditionele onderscheid 
tussen lage en hoge cultuur is onder 
druk komen te staan. Dat heeft 
gevolgen voor de discussie over de 
kwaliteit van kunst, de rol van de Raad 
voor cultuur en de legitimatie van het 
overheidsbeleid.

Wat wordt verstaan onder cultuur in het 
cultuurbeleid van de Nederlandse overheid? 
Vanuit het perspectief van het beleid verschilt 
de culturele sector op het eerste gezicht niet 
wezenlijk van andere, zoals de gezondheidszorg. 
Het is een sector waar geld naar toe gaat, 
waarvoor beleid wordt geformuleerd en waar 
draagvlak voor nodig is. Bij het doel van beleid 
voor de gezondheidszorg heeft iedereen direct 
dezelfde associatie: voorwaarden scheppen 
zodat mensen verzorgd en genezen kunnen 
worden. Verdere legitimatie lijkt overbodig. 
Maar wat moeten we met cultuur? Stimuleren, 
beoordelen, subsidiëren? Waarom? En wat 
precies wordt dan beoordeeld en ondersteund? 
Als cultuur beperkt was tot de kunsten, en als 
iedereen het erover eens was dat de kunsten het 
beste vertegenwoordigen wat onze samenleving 
heeft voorgebracht, was de vraag betrekkelijk 
eenvoudig te beantwoorden. Vanzelfsprekend 
zouden de verschillende partijen dan ook over 

kwaliteit strijden, net zoals nu het geval is, en 
zou de traditie door de avant-garde worden 
aangevallen totdat deze er achter kwam dat ook 
zij traditie was geworden. Het strijdperk zelf 
zou in ieder geval duidelijk afgebakend zijn. 
Cultuur omvat echter meer zaken, heeft niet 
alleen betrekking op toneel en literatuur, maar 
ook op erfgoed en kunstvormen die vroeger 
(vroeger?) tot de ‘lagere’ cultuur werden 
gerekend, zoals popmuziek. Cultuur strekt zijn 
tentakels zelfs uit naar zaken die buiten de 
kunsten liggen, zoals media en informatie, 
onderwijs en wetenschappen en de lotgevallen 
van minderheden. 

In het publieke debat speelt het begrip cultuur 
een andere, zelfs belangrijke rol in het 
scheppen, benoemen en verdedigen van wat 
mensen als (hun) gemeenschap ervaren. En 
daarmee wordt ‘cultuur’ tot een fundamenteel 
begrip. De openingszin van de Cultuurnota 1997-
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cultuurstrijd schuil, aan het zicht onttrokken 
door neutrale omschrijvingen als culturele 
opvoeding, volksverheffing of cultuurspreiding. 
Deze termen passen in het grote 
beschavingsoffensief dat sinds het einde van de 
achttiende eeuw van ‘het volk’ nette burgers 
wilde maken. Wie met een onbevangen blik naar 
deze geschiedenis kijkt, ziet dat het klassieke 
humboldtiaanse bildungsideaal gedragen werd 
door een maatschappelijke elite die het 
onderling eens was over wat cultuur inhoudt, 
welke standaarden als voorbeeld moesten 
dienen en ook wat de praktische consequenties 
van deze mooie idealen zouden moeten zijn. 
Deze pogingen zijn op verschillende manieren 
te interpreteren: als emancipatie van het volk, 
waarvoor de Maatschappij tot Nut van ’t 
Algemeen inspanningen verrichtte, of als 
disciplinering van datzelfde volk, teneinde het 
gevaar van klassestrijd en revolutie af te 
wenden (Henrichs 1997). Ongeacht de 
interpretatie die men kiest, springt vooral de 
grote sociale afstand tussen de dragers van dit 
cultuurideaal en de rest van de bevolking in het 
oog. Deze afstand werd heel concreet gevoeld, op 
een manier die wij ons nu moeilijk meer kunnen 
voorstellen. Die kloof werd ook, vanuit het 
perspectief van deze cultuurdragers, verwoord 
door onderscheid te maken tussen echte en 
volkscultuur, of hoge en lage (massa)cultuur. 
Dit onderscheid is nu sterk afgevlakt door het 
al eeuwen durende nivelleringsproces. Maar 
sporen van dit onderscheid zijn nog terug te 
vinden in de krampachtige pogingen om echte 
cultuur en plat amusement van elkaar te onder-
scheiden. De loopgravenoorlog tussen publieke 
en commerciële omroep zijn de laatste schermut -
selingen in deze lange strijd om cultuur.

Terwijl dus de maatschappelijke afstand tussen 
de representanten van wat vroeger de hogere en 
lagere cultuur werd genoemd kleiner is 
geworden, heeft tegelijk de oude consensus over 

onderscheidt. Cultuur als beschaving en 
cultuur als monument ontlenen juist hun 
kracht aan het veronderstelde universele 
karakter. Alleen daardoor konden negentiende-
eeuwse Europeanen hun beschavingsmissie in 
den vreemde legitimeren. De belangrijkste 
producten van de Cultuur konden alleen 
monumentaal zijn als ze tijdloos waren in de zin 
dat de beoordeling ervan los stond van de 
historische context. Echte schoonheid is 
immers Eeuwige Schoonheid, zoals de 
Nederlandse vertaling van Gombrich The story 
of art luidt. 

Het specifieke van de antropologische of 
sociologische betekenis van cultuur zit echter 
in het lokale, het niet-universele, het relatieve. 

Deze spanning tussen algemeen en bijzonder 
verklaart waarom in het kielzog van het begrip 
cultuur altijd discussies ontstaan over 
universalisme en relativisme. Deze discussies 
zitten als het ware in het begrip ingebakken. 
Deze spanning verklaart de aantrekkings-
kracht van het begrip cultuur, en verwijst naar 
cultuur als strijdtoneel waarop kwesties 
worden uitgevochten als wat is cultuur, wat is 
kwaliteit, wat is de moeite waard, wat is onze 
identiteit? 

Het algemene begrip cultuurbeleid en de 
koppeling van dit beleid aan een neutrale 
overheid die zich niet zal branden aan 
kwaliteits oordelen of aan nationalistische 
retoriek, onttrekt deze kwestie aan het zicht. 
Nog niet zo heel lang geleden was het heel 
normaal om te spreken van katholiek of 
socialistisch cultuurbeleid. Dit strijdkarakter 
van cultuur werpt ook een ander licht op de 
manier waarop het Nederlandse cultuurbeleid 
wordt gelegitimeerd. (Oosterbaan Martinius 
1990; Henrichs 1997). 

Achter hedendaagse termen als cultuur-
educatie en -participatie gaat een langdurige 

Wat in de opvattingen van cultuur als beschaving 
en monument doorgaans impliciet blijft, wordt 
in de antropologische betekenis van cultuur 
juist geëxpliciteerd: cultuur staat daar voor het 
karakteristieke of kenmerkende van een 
bepaalde groep, stam, natie of een bepaald volk. 
Ook artefacten die primair als gebruiks-
voorwerpen worden opgevat en die het karakte-
ristieke (mede) tot uitdrukking brengen, 
behoren tot die specifieke cultuur. Pas in tweede 
instantie kunnen deze artefacten de status van 
kunstwerken verwerven en deel gaan uitmaken 
van de traditionele (westerse) canon. 

Deze betekenis van cultuur betreft de 
identiteit van groepen. Zo kunnen kranten de 
vraag stellen of er elementen in de Marokkaanse 
manier van leven zijn die maken dat 
Marokkaanse jongeren meer open staan voor 
criminaliteit dan bijvoorbeeld Surinaamse of 
autochtone Nederlanders. Het gaat in dit soort 
artikelen zelden over de artistieke producten 
die kenmerkend zijn voor de Marokkaanse 
cultuur. Bij de interpretatie van cultuur als 
manier van leven - anders dan bij cultuur als 
monument - is direct duidelijk dat de kwalifi-
catie cultuur op een specifieke groep van 
toepassing is. Dit komt doordat de antro-
pologische betekenis van cultuur van oudsher 
sterk gevoed is door het idee van het ‘anders 
zijn’. De anderen hebben ‘een’ cultuur, een 
vreemde cultuur wel te verstaan, terwijl 
westerlingen ‘de’ cultuur, de universele 
beschaving bezaten. Dat het Westen zelf ook 
‘een’ cultuur heeft, is eigenlijk een recent 
inzicht. Niet voor niets gaan de geboorteweeën 
van de multiculturele samenleving gepaard met 
krampachtige pogingen om de centrale westerse 
normen en waarden op het spoor te komen.

Cultuurstrijdperk
Wie heeft een cultuur en wie heeft de cultuur? 
Het onbepaalde lidwoord markeert precies het 
verschil tussen de betekenissen die Williams 

paar treden achter op de ladder der beschaving. 
Via het werk van Franz Boas en zijn leerlingen 
is in de eerste helft van de twintigste eeuw in de 
Amerikaanse antropologie een pluralistisch 
concept van cultuur uitgewerkt. Volgens dat 
concept bestaan er verschillende culturen die 
opgevat moeten worden als specifieke manieren 
van leven (Stocking 1974).

Cultuur in de derde betekenis verwijst 
volgens Williams naar de producten van 
intellectuele en vooral artistieke activiteit, 
zoals het filosofische werk van Plato en de 
meesterwerken van Shakespeare of Joyce. Met 
deze intellectuele en artistieke hoogtepunten 
wordt cultuur met een hoofdletter geassocieerd, 
dus filosofie, (klassieke) muziek, toneel, 
literatuur, enzovoort. Deze Cultuur geldt als 
het hoogste dat mensen hebben voortgebracht. 
Als er een canon, een verzameling van erkende 
hoogtepunten uit de cultuur zou moeten worden 
opgesteld, zouden genoemde auteurs daarin 
zeker voorkomen.1

In de laatste betekenis ligt de nadruk op het 
beste en het mooiste wat is voortgebracht – 
vandaar dat men kan spreken van cultuur als 
monument – of op nieuwe producten die zich in 
deze traditie willen plaatsen, ook al hebben ze 
de canonieke status (nog) niet bereikt. Het is 
minder duidelijk voor welke mensen geldt dat 
deze producten aan de top staan; omdat deze 
canon voor iedereen geldt, en er impliciet 
universele gelijkheid aan wordt toegekend, 
hoefde men niet te specificeren voor welke groep 
een bepaald kunstwerk de monumentale status 
bezat/bezit. Kenmerkend is in dit verband de 
uitlating van de Amerikaanse schrijver Saul 
Bellow dat zodra de Zoeloes een Tolstoj hebben 
voortgebracht, hij daar graag kennis van wil 
nemen. In feite geldt deze onbepaaldheid ook 
voor de eerste betekenis van cultuur als 
beschaving. 
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gebracht door te wijzen op de cruciale rol van 
veiligheidsspelden bij punkers: ‘De veiligheids-
speld is een eenvoudig, functioneel gebruiks-
voorwerp, maar als je de plaats verandert, de 
context wijzigt, wordt het een sieraad. Punk 
was een perceptuele oefening in het verschuiven 
van definities en betekenissen. En zie: het 
decontextualiseren van objecten is een 
legitieme kunstvorm geworden!’ Ramdas 99). 
Deze twee ontwikkelingen, relativering en 
sociologisering van monumentale kunst en de 
esthetisering en stilering van groeps verschillen, 
dragen bij tot de secularisatie van cultuur. 

Het begrip secularisatie wordt meestal in de 
context van religie gebruikt om het proces aan 
te duiden dat de rol van kerk en geloof in het 
maatschappelijk leven minder dominant wordt. 
Nu is cultuur geen minder dominante rol gaan 
spelen, dat blijkt al uit het veelvuldig gebruik 
van de term en uit de populariteit van een 
discipline als cultural studies. Cultuur is 
daarentegen wel van haar voetstuk gehaald - en 
op dit punt is de vergelijking met religie wel 
degelijk op haar plaats. De navelstreng tussen 
cultuur in de zin van beschaving en vooruitgang 
is definitief doorgesneden. Als er in het jaar 3000 
nog mensen op aarde rondlopen, zullen zij het 
erover eens zijn dat in de twintigste eeuw het 
geloof in vooruitgang op een verschrikkelijke 
manier gelogenstraft is. Contemporaine 
kunstenaars en intellectuelen benoemen de 
huidige tijd in termen van het einde van de 
ideologie, het einde van de Grote Verhalen, 
maar die dertigste-eeuwers zullen deze tijd 
waarschijnlijk als het einde van de utopie 
aanmerken. 

Ook als we cultuur niet direct in verband 
brengen met vooruitgang of utopie, maar met 
‘in cultuur brengen’ -  natuur in cultuur 
brengen -, ‘cultuurwerken’ zoals de 
Oosterscheldedam, kunnen we deze betekenis 

van cultuur niet meer onbekommerd gebruiken 
in een tijd waarin de bewerking van de natuur 
op haar natuurlijke grenzen is gestuit.

De secularisatie van cultuur is ook in de hand 
gewerkt door de problemen die de pijnlijke 
dekolonisatie onder meer in Nederland heeft 
veroorzaakt. Waarschijnlijk was het niet de 
feitelijke drijfveer, maar het was zeker de 
legitimatie van de grote koloniale projecten: 
het idee dat de Europese cultuur onder de 
inlanders moest worden verspreid. In Nederland 
geloofde iemand als Multatuli vast in deze 
beschavingsmissie, ook al was hij getuige én 
tegenstander van de pervertering ervan.

In dit verband is met name de rol van de 
antropologie interessant. Met haar onderzoek 
naar vreemde culturen en haar ondersteuning 
van koloniale bestuurders heeft zij een bijdrage 
geleverd aan deze beschavingsmissie; 
tegelijkertijd zijn het ook antropologen 
geweest die vraagtekens hebben gezet bij de 
westerse culturele eigendunk. De antropologie 
heeft uiteindelijk de etnografische blik op het 
Westen zelf gericht en zo bijgedragen aan de 
relativering van de aanspraken van de westerse 
cultuur.

Ook de kunsten (cultuur in de betekenis van 
monument) is geseculariseerd. Als gevolg van 
de afbrokkeling van het gezag van 
institutionele geloofsvormen hebben de 
kunsten een tijdlang een religieuze of sacrale 
dimensie gehad. Maar deze eredienst van de 
Schoonheid – zelf al een product van de 
secularisatie van de religie – is nu ook aan 
secularisatie onderhevig. Bij cultuur denken we 
niet meer alleen aan romans, toneel en ballet, 
maar ook aan soaps zoals Goede Tijden Slechte 
Tijden, popmuziek en strips. Bij gebrek aan 
overeenstemming over de criteria om hoge en 
lage cultuur te onderscheiden, heerst er op het 
terrein van de goede smaak een prettig soort 

betekenissen van cultuur, namelijk cultuur als 
monument en als manier van leven, in zekere 
zin naar elkaar toe gekropen. Het wordt steeds 
duidelijker dat ook de monumentale cultuur, de 
cultuur van een bepaalde groep is. Dit blijkt 
bijvoorbeeld uit discussies op Amerikaanse 
universiteiten over het onderwijscurriculum. 
De lang als vanzelfsprekend beschouwde canon 
van Grote Monumentale Kunst is door diverse 
(etnische) groepen aangevallen. Deze kunst en 
cultuur zijn volgens hen niet representatief 
voor hun kunst en cultuur. De 
schoonheidsidealen van indianen, native 
Americans, hoeven niet overeen te stemmen met 
die van de gemiddelde WASP. 

Het inzicht dat monumentale kunst geen 
universele kunst is, verwoordt Bourdieu op een 
andere manier door te wijzen op de klassestrijd 
die in het culturele veld wordt gestreden. 
Abram de Swaan heeft dit idee bondig samen-
gevat met de leuze: ‘kwaliteit is klasse’. De 
nadruk die de culturele elite legt op kunst-
beleving en goede smaak is een manier om zich 
te onderscheiden van andere groepen bij wie 
deze goede smaak zou ontbreken (De Swaan 
1991). 

Naast deze relativering - en in het geval van 
Bourdieu ook sociologisering - van 
monumentale kunst en cultuur, die overigens 
nog geen totale politisering van het 
kwaliteitsoordeel hoeft te impliceren, is aan de 
andere kant een proces van esthetisering of 
stilering van groepsverschillen te constateren. 
Het lijkt of iets van de auratische waarde van de 
monumentale kunst, waarvan Walter Benjamin 
vaststelde dat die verloren raakt door de 
mechanische reproductie van kunst (Benjamin 
1985), is overgegaan op groepen van vooral 
jongeren. Deze stileren hun onderlinge 
verschillen met alle mogelijke middelen uit de 
moderne consumptiecultuur. Deze stilering 
heeft Dick Hebdige eind jaren zeventig, op het 
hoogtepunt van de punk, mooi onder woorden 

wat cultuur is, plaats gemaakt voor grote 
onzekerheid over de inhoud van dit omstreden 
begrip. De kleiner wordende afstand tussen de 
verschillende lagen van de bevolking gaat 
gepaard met toenemende onenigheid over wat 
cultuur is, en wat die moet bewerkstelligen. Dit 
proces is in Nederland enigszins vertraagd door 
de verzuiling, waardoor lange tijd zuilgebonden 
interpretaties van cultuureducatie en andere 
beleidsnoties naast elkaar bleven bestaan. De 
recente debatten over de multiculturele 
samenleving vormen de laatste episode in dit 
eeuwenlange proces van afnemende afstand en 
toenemende interactie tussen de sociale lagen 
van de bevolking, die inmiddels bestaat uit 
mensen met verschillende culturele 
achtergronden. 

De vraag naar wat cultuur is, krijgt nog 
groter gewicht doordat de tot voor kort 
bestaande consensus over de joods-christelijke 
uitgangspunten van onze cultuur ter discussie 
komt te staan. De cultuurstrijd verplaatst zich 
van zuilgebonden conflicten tussen een beperkt 
aantal levensbeschouwingen (katholicisme, 
protestantisme, socialisme, liberalisme) naar 
confrontaties en wrijvingen tussen diverse 
leefstijlen en tussen autochtone en allochtone 
culturen, en ook, zij het in mindere mate, 
tussen de Nederlandse nationale cultuur en 
culturen van andere naties. 

De secularisatie van cultuur
De geringere kloof tussen hoge en lage cultuur 
heeft een pendant in de afnemende afstand 
tussen verschillende (nationale) culturen, die 
het gevolg is van mondialisering en migratie.  
Zoals popmuziek voor velen vragen oproept over 
het karakter van de hoge cultuur, zo richt de 
aanwezigheid van Marokkanen en Turken in 
Nederland de aandacht op het specifieke van de 
Nederlandse nationale identiteit. Door deze 
processen van toenemende pluriformiteit op 
nationaal en internationaal vlak, zijn twee 
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gevestigde kunstwereld niet echt aan, al lijkt 
hij aan te schoppen tegen de elitekunst. Mensen 
die bang zijn dat Van der Ploegs volgende stap 
zal bestaan uit een dramatische verlegging van 
subsidiestromen van elitekunst naar populaire 
cultuur, vergeten dat zijn opmerkingen over een 
verschuiving van aristocracy naar democracy 
niet meer zijn dan een nieuwe bijdrage aan de 
legitimatie van het kunstbeleid. En dat is niet 
zo’n gekke gedachte. De naoorlogse 
ontwikkeling van het kunstbeleid laat een 
toenemende autonomisering van de kunst zien. 
Kunst wordt niet meer gesubsidieerd omdat 
daardoor het welzijn van mensen toeneemt, 
maar in belangrijke mate omwille van de kunst 
zelf. Oosterbaan Martinius wijst er terecht op 
dat ideologie belangrijk is voor het legitimeren 
van kunstbeleid. Als de overheid niet duidelijk 
kan vertellen waarom kunst belangrijk is en 
ondersteuning verdient, dan komt de 
vanzelfsprekende verstrekking van subsidies in 
gevaar. Ook De Swaan waarschuwt in dit 
verband terecht voor het gevaar van louter 
kunstkunst (De Swaan 1991). 

Besloten debat
Op het politieke niveau, waar het gaat om 
legitimatie van het beleid, wordt niet 
gediscussieerd over de kwaliteit van de 
kunsten. Van der Ploeg acht zich, net als al zijn 
voorgangers, gebonden aan Thorbeckes 
adagium dat de overheid zich niet moet 
bemoeien met de inhoud van kunstuitingen. 
Een neveneffect van deze huiver om zich van 
overheidswege in te laten met inhoudelijke 
zaken als levensbeschouwing en kunst, is dat 
men dan ook maar helemaal afziet van een 
intellectueel debat hierover.2 Dus hoewel 
kwaliteit, en niet langer welzijn of schoonheid, 
een sleutelbegrip is geworden in de legitimatie 
van het kunstbeleid van de overheid, lijkt het 
erop dat over de inhoud en criteria van kwaliteit 
geen debat mogelijk is. 

en de volksverheffers van het begin hebben 
plaats gemaakt voor professionele kunst-
managers.’ 

Oosterbaan typeert dit proces in termen van 
ontideologisering: de idealen van weleer hebben 
plaats gemaakt voor die van efficiënt 
management. Als dit klopt, vormen de 
opvattingen van Rick Van der Ploeg in zekere 
zin een breuk met deze ontwikkeling.  Hij heeft 
immers de klassieke spreidingsgedachte nieuw 
leven in geblazen: ‘Het zou mij een lief ding 
waard zijn als ik bepaalde richtingen, 
randvoorwaarden, instrumenten kan aangeven 
om een breder, jonger, minder goed opgeleid en 
minder verdienend publiek ook te betrekken bij 
wat verhevener vormen van cultuur’ (NRC 
Handelsblad, 18 september 1998). Van der Ploeg 
verdedigt deze spreidingsgedachte, in de laatste 
jaren sterk gerelativeerd door sociologisch 
onderzoek, in economische termen: kunst is een 
merit good. Kunst wordt daarmee verheven tot 
iets dat op zich een nastrevenswaardig goed 
vertegenwoordigt en daarom niet aan de 
werking van de markt kan worden overgelaten. 
Kunst moet, veel meer dan nu het geval is, een 
collectief goed worden. Vandaar zijn oproep aan 
kunstinstellingen en kunstenaars tot cultureel 
ondernemerschap om een groter bereik te 
krijgen voor hun werk via bijvoorbeeld tv, film, 
radio en internet. 

Sceptische critici wijzen erop dat dit 
cultureel ondernemerschap al jarenlang de 
praktijk is. Van der Ploegs voorstellen zijn niet 
zo revolutionair als sommige persreacties doen 
vermoeden. Het is bovendien maar zeer de vraag 
of Van der Ploeg dat bredere, jongere, minder 
goed opgeleide en minder verdienende publiek 
echte zeggenschap wil geven over (een deel van) 
het kunstbudget: de marges waarbinnen 
sociaal-democraten hun gedachten over 
cultuurspreiding kunnen realiseren zijn 
smaller dan ooit. Zijn geamendeerde 
spreidingsgedachte tast de positie van de 

maatschappelijke veranderingen die als meer of 
minder bedreigend worden ervaren, om een 
reactie vragen, of als artistieke uitingen niet 
passen binnen de bestaande bedding van de 
goede smaak. Het is niet ‘de’ cultuur die 
verandert, maar als gevolg van veranderingen 
ontstaat nieuwe cultuur, dat wil zeggen de 
behoefte om zich rekenschap te geven van die 
veranderingen. 

Het debat over kwaliteit
De overheid hecht aan het bevorderen van ‘de’ 
cultuur en het in stand houden van kunst en 
stelt daar middelen voor beschikbaar. Indachtig 
Thorbeckes vermaning dat de overheid zich 
moet onthouden van inhoudelijke kwaliteits-
oordelen op het terrein van de kunst, laat ze de 
beoordeling van kwaliteit aan deskundigen 
over. Deze deskundigen adviseren de overheid, 
in casu de staatssecretaris voor Cultuur, via de 
verschillende commissies van de Raad voor 
Cultuur over subsidieverlening aan kunste-
naars en instellingen. In deze procedure speelt 
kwaliteit op minstens twee niveaus een rol: de 
legitimatie van beleid en de toekenning van 
subsidies. 

Het is niet voor iedereen vanzelfsprekend dat 
kunst waar slechts een betrekkelijk kleine 
groep burgers belang in stelt, in aanmerking 
komt voor ondersteuning. De overheid moet de 
uitgaven voor de kunst daarom legitimeren. 
Warna Oosterbaan Martinius (1990, 83) heeft 
laten zien dat die legitimatie na de oorlog 
geleidelijk verschoven is: ‘Het kunstbeleid van 
vlak na de oorlog is te beschouwen als een voort-
zetting van de vastomlijnde idealen van het 
burgerlijk beschavingsoffensief, het kunst-
beleid van de jaren zestig en zeventig werd 
verdedigd met een beroep op het veel pluri-
former getinte welzijn en het meest recente 
kunstbeleid wordt gelegitimeerd met de 
kwaliteit van de kunst zelf. Die ontwikkeling 
doet recht aan de autonomisering van de kunst 

verwarring. Dat wil niet zeggen, zoals sombe-
rende cultuurschouwers soms menen, dat op het 
terrein van de kunsten alles geoorloofd is. 

Wat veroorzaakt cultuur?
Tegenover de stelling van Nuis dat cultuur is 
wat mensen gemeen hebben, kan met evenveel 
recht geponeerd worden dat wat groepen van 
elkaar doet verschillen, cultuur is. Op het 
eerste gezicht lijkt dit een woordspelletje: wie 
aangeeft wat mensen gemeen hebben, geeft 
tegelijk aan waarin ze verschillen. Toch is deze 
accentverschuiving belangrijk. In zekere zin 
ontstaat cultuur pas op het moment dat mensen 
zich rekenschap geven van hun identiteit of 
positie ten opzichte van anderen. Dat mensen 
een cultuur met anderen delen, treedt ook pas 
aan het licht door deze confrontatie. Wie nooit 
reist, realiseert zich niet dat zijn cultuur naast 
die van andere mensen of groepen staat. Wie 
cultuur koppelt aan wat mensen gemeen 
hebben, is snel geneigd die gemeenschappelijk-
heid zwaarder aan te zetten dan nodig en 
gewenst is. Bovendien maakt men van mensen 
te veel cultural dopes, dat wil zeggen mensen die 
hun identiteit geheel en al aan zoiets massiefs 
als hun cultuur ontlenen. Wie cultuur koppelt 
aan verschil maken, richt de aandacht en het 
debat op wat cultuur doet, op al die middelen en 
mogelijkheden waarover mensen beschikken 
om hun positie ten opzichte van anderen te 
markeren, en ook te rechtvaardigen. 

Het loont de moeite de uitspraak dat onze 
huidige cultuur ‘een cultuur van verandering is’ 
eens onder de loep te nemen. In oppervlakkige 
zin wordt hiermee uitgedrukt dat de westerse 
cultuur aan verandering onderhevig is. Deze 
mededeling zal niemand schokken, temeer niet 
omdat dit altijd het geval is geweest. Het is ook 
mogelijk dat een cultuur van verandering erop 
duidt dat het Westen de begrippen cultuur, 
identiteit en kwaliteit te baat neemt wanneer 
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kunst’ is het van belang dat er ruimte komt 
voor het inzicht dat kwaliteit een pluralistisch 
karakter heeft. Waarom moeten verschillende 
vormen van kunst wat betreft hun kwaliteit 
altijd in een hiërarchische verhouding van hoge 
en lage kunst worden geplaatst? De opera was 
vroeger een vorm van amusement, maar 
behoort nu tot de echte cultuur. Bovendien 
wisselt de kwaliteit binnen dit genre nogal. Het 
werk van Bob Dylan past heel goed in cultuur 
als monument, maar niet iedereen zal het 
hiermee eens zijn. Voor velen staat popmuziek 
gelijk aan de liedjes uit de hitparade die de 
media ons voorschotelen, terwijl er in elk genre 
hoge kwaliteit te vinden is. Klassieke muziek, 
opera, film en popmuziek maken deel uit van 
diverse culturele tradities, waarin 
verschillende kwaliteitsoordelen gelden die 
niet tot elkaar zijn te reduceren en die dus op 
hun eigen merites beoordeeld moeten worden. 
Dat individuen de ene kunstvorm meer 
waarderen dan de andere, sluit niet uit dat op 
het niveau van de legitimatie van kunstbeleid 
verschillende vormen van kunst onderscheiden 
worden. Kwaliteit wordt dus op verschillende 
manieren geïnterpreteerd. Het is dan wel nodig 
het spreken erover te bevrijden van de 
verlammende tegenstelling tussen hoge en lage 
kunst. Zowel in de adviesnota van de Raad voor 
Cultuur (1999) als in de nota van Van der Ploeg 
wordt werk gemaakt van het pluralistische 
karakter van kwaliteit. De Raad pleit voor de 
erkenning van kwaliteitsniveaus niet tussen, 
maar binnen de genres en categorieën; de 
beoordeling van kwaliteit is niet los te zien van 
de context en traditie van het desbetreffende 
genre. Zo loopt men natuurlijk wel het risico 
dat van het gewenste debat over kwaliteit niet 
zoveel terecht komt. Ik zie meer in een, 
overigens ook door de Raad bepleite, 
uitbreiding van de groep van 
smaakspecialisten, en in de oproep van Van der 
Ploeg om toch vooral over smaak te blijven 
twisten: ‘Kunsten en erfgoed [zijn] niet het 

interessante of vernieuwende kunst is dus niet 
vanuit een archimedisch punt vast te stellen, 
maar het resultaat van debatten over kwaliteit 
binnen de kunstwereld. Dit wil niet zeggen dat 
het dus eigenlijk geen zin heeft over kwaliteit 
te debatteren omdat het smaakoordeel in alle 
opzichten relatief is. In tegendeel: het 
smaakoordeel mag relatief worden genoemd, 
juist omdat dit het resultaat is van de 
oordeelsvorming van een kleine groep van 
kunstbeoordelaars. Het is daardoor nog niet 
willekeurig. De kunstbeoordelaars zijn immers 
gebonden aan tradities van oordeelsvorming die 
niet zomaar terzijde geschoven kunnen worden. 

Beoordelingsprocessen zijn communicatieve 
processen: het gaat er niet om dat deze 
beoordelingsprocessen gedemocratiseerd 
kunnen of moeten worden. Om een oordeel te 
kunnen geven is nu eenmaal verstand van zaken 
nodig en dat is onvermijdelijk ongelijk 
verdeeld. Het uiteindelijke oordeel is echter het 
laatste stadium in een debat dat als geheel best 
meer publiek gevoerd kan worden. Zo 
suggereerde S.J. Doorman in 1994 dat de 
publieke omroep (nog) meer werk zou kunnen 
maken van ‘inspirerende, instructieve 
kunstprogramma’s. De echte hoedanigheden 
van een kunstwerk liggen immers niet 
uitsluitend in de “physische” eigenschappen 
van het werk, maar vooral in de aard van de 
conversaties die erover worden gevoerd.’ In de 
huidige situatie worden de deskundigen, die 
geacht worden het debat over kwaliteit te 
stimuleren, als het ware uitvoerders van beleid. 
Dit subsidiedictaat werkt ook door op het 
niveau van de legitimatie, waar de discussie 
over elitekunst en populaire cultuur al heel snel 
het instrument wordt om te bepalen waar het 
geld naar toe moet. 

Kwaliteit is niet eenvormig
Tegen de achtergrond van wat hierboven gezegd 
is over de secularisering van de ‘monumentale 

gemakkelijker overlaten aan de betreffende 
professionals. Bij kunst is dit niet het geval. 
Wat kwalitatief hoogstaande kunst is, wordt 
bepaald door een klein groepje insiders, de 
smaakspecialisten, en het is waarschijnlijk te 
danken aan een gebrek aan democratie op dit 
vlak, de gelukkige omstandigheid dat het grote 
publiek zich niet bemoeit met kwaliteits-
debatten en niet op het idee komt om 
bijvoorbeeld en masse subsidie te vragen voor 
de aanschaf van schilderijen met 
zigeunermeisjes, dat deze smaakspecialisten 
tot op grote hoogte hun gang kunnen gaan.

Een cynicus zou zeggen: de huidige oplossing 
is betrekkelijk gunstig omdat niemand er 
belang bij heeft om het debat over de kwaliteit 
van kunst naar buiten te brengen, publieker te 
maken dan nu het geval is. Daarmee zou je 
alleen maar slapende honden wakker maken. 
Elitekunst of kunstkunst heeft alleen maar iets 
te verliezen bij  verdere democratisering van de 
kunst, omdat kunst nu eenmaal een 
eliteaangelegenheid is. 

Alvorens de cynicus van repliek te dienen, is 
het nodig eerst het begrip kwaliteit onder de 
loep nemen. Kunstkenners zijn er doorgaans 
van overtuigd dat kwaliteit rechtstreeks 
gekoppeld is aan het kunstobject. Dat een 
Mondriaan kwaliteit heeft, zie je er als het ware 
direct aan af. Het is een eigenschap van het 
kunstwerk. Deze opvatting weerspiegelt de idee 
van kunst als eeuwige schoonheid, aan het 
vanzelfsprekende karakter van cultuur als 
monument. Door de secularisering van de 
cultuur heeft monumentale kunst aan aura 
ingeboet en datzelfde geldt in feite ook voor het 
kwaliteitsoordeel. De hoge kwaliteit van een 
kunstwerk is niet zozeer een rechtstreeks 
gevolg van de eigenschappen van het kunstwerk 
zelf, maar van de consensus binnen kringen van 
beoordelaars over kwaliteit. Overeenstemming 
is mogelijk geworden door de socialisatie van 
deze kunstbeoordelaars (Oosterbaan Martinius 
1990). Het oordeel over goede smaak of 

Het idee dat er mogelijk verschillende, niet in 
termen van kwaliteit tot elkaar te reduceren of 
op één lijn te stellen culturele en/of artistieke 
tradities zijn die daarom ook gedifferentieerde 
kwaliteitsnormen behoeven, kan in dit 
overheidsklimaat niet goed gedijen. Het is dan 
ook niet vreemd dat in de reacties op de 
voorstellen van Van der Ploeg verschillende 
kunstvormen – hoge en lage kunst - tegen 
elkaar worden uitgespeeld in termen van meer 
of minder poen. Deze ongelukkige reflex wordt 
nog versterkt doordat in de Nederlandse 
praktijk van het kunstbeleid beoordeling van 
kwaliteit direct gekoppeld is aan de toekenning 
van subsidies. 

Het tweede niveau waarop kwaliteit een rol 
speelt, is dat van het praktische, uitvoerende 
cultuurbeleid, waarin subsidies worden 
toegekend of onthouden. In dit circuit is de 
taxatie van kwaliteit voor de insiders een min of 
meer geoperationaliseerde procedure, waarbij 
kunstobjecten en -instellingen worden 
beoordeeld in termen van vakmanschap, inhoud, 
zeggingskracht en oorspronkelijkheid. Deze 
procedure onttrekt zich grotendeels aan het zicht 
van het grote publiek, wat niet zo vreemd is 
omdat deze beoordeling een grote kennis van 
zaken veronderstelt. Het zijn de professionele 
kunstbeoordelaars die bepalen waar het geld 
uiteindelijk naar toe gaat. Deze gedelegeerde 
beoordeling van kwaliteit is in een door 
professionals gestuurde samenleving op zich geen 
vreemde zaak. Het zijn immers ook de medisch 
specialisten die beslissen over de kwaliteit van 
het werk van hun collega’s, en in de wetenschap 
vormt peer review een belangrijk selectiemiddel 
voor de toekenning van publieke middelen. 

Toch is het raadzaam voorzichtig te zijn met 
zulke vergelijkingen. Anders dan in het geval 
van kunst is het publiek doorgaans overtuigd 
van het belang van medisch specialistische 
kennis en van wetenschap in het algemeen. Men 
zal dus de beoordeling van kwaliteit 
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specifieke traditie van tolerantie.

Bibliografische gegevens

Koenis, S. (2000) ‘Cultuur van zijn voetstuk: 
de secularisering van het cultuurbegrip’. 
In: Boekmancahier, jrg. 12, nr. 43, 47-60. 

term al!) moet niet op de afkomst van de makers 
, maar op hun kwaliteit beoordeeld worden, ook 
al zal het (in sommige gevallen) vreemde 
karakter ervan het beoordelingsproces er niet 
gemakkelijker op maken.

Als de Raad voor Cultuur en de kunstkritiek 
die taak meer naar zich toe zouden trekken, zou 
de Raad ook een grotere afstand kunnen creëren 
tussen zijn activiteiten en de uitvoering van het 
overheidsbeleid. Nu lijkt de Raad voor Cultuur 
de facto een uitvoeringsinstantie te zijn 
geworden, waarvan de taak gereduceerd is tot 
het uitdelen van subsidie. Met een dergelijke 
taakverruiming zou ook de politiek, in casu de 
staatssecretaris voor Cultuur, gediend zijn, 
doordat die zich dan nog steeds niet bezig hoeft 
te houden met het oordeel over kwaliteit, maar 
wel met de verdeling van publieke middelen, 
wat bij uitstek een politieke taak is waarbij ook 
de regionale functie van bepaalde 
kunstinstellingen een rol kan spelen. Het is 
immers de taak van de overheid beleid te 
ontwikkelen ter ondersteuning van een meer 
pluralistische cultuur en pluralistische 
kunstpraktijk in Nederland. 

Dit essay is in zijn oorspronkelijke vorm eind 
1998 geschreven in opdracht van de commissie 
Een cultuur van verandering van de Raad voor 
Cultuur. Ik wil de leden van deze commissie, en 
met name Wiel Kusters, Renny Ramakers, 
Richard Schoonhoven en Anna Tilroe bedanken 
voor hun commentaar. 
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Museum op, terwijl de Mondriaan Stichting zijn 
optreden op het Lowlands Festival heeft 
gesubsidieerd. De Belgisch modeontwerper 
Walter van den Beirendonck, die zich bij uitstek 
met de jeugdcultuur associeert, mocht onlangs 
een tentoonstelling in Museum Boymans Van 
Beuningen maken. Het werd een tentoonstelling 
in de vorm van een heuse winkel, waar je kleren 
kon passen en... kopen. De term commercie of 
commercieel wordt nog te veel geassocieerd met 
marktdenken en nivellering, terwijl deze 
voorbeelden laten zien dat sommige (jonge) 
kunstenaars zich juist laten inspireren door 
nieuwe mogelijkheden die de commerciële 
wereld biedt. Ook dit is een aspect van een 
cultuur in verandering.

Kwaliteit moet ook losgekoppeld worden van 
de macht van het getal. Dat veel (jonge) mensen 
geïnteresseerd zijn in popmuziek wil nog niet 
zeggen dat die daarom minder waardevol is. Dat 
bij de Nederlandse commerciële televisie wel 
een direct verband is ontstaan tussen 
commercieel en lage kwaliteit is geen 
noodzakelijk verband, maar is eerder te wijten 
aan het feit dat de overheid (in tegenstelling tot 
bijvoorbeeld in Engeland) de commerciële 
zenders gewoon hun gang heeft laten gaan. Hier 
zijn de negatieve gevolgen van het ontbreken 
van kwaliteitsbeleid van overheidszijde direct 
zichtbaar. 

Duidelijke taakverdeling
Wat betekenen deze overwegingen over 
kwaliteit nu voor het kunstbeleid en de rol van 
de Raad voor Cultuur? Als democratisering van 
kunst en cultuur wordt vertaald in 
democratisering van de beoordeling van kunst, 
dan is daar niet veel voor te zeggen. Vertaling 
van het begrip democratisering in termen van 
een doelgroepenbeleid is evenmin een goed idee, 
omdat daardoor zulke vreemde constructies als 
allochtonenkunst in de hand worden gewerkt. 
Het werk van allochtone kunstenaars (alleen de 

bindmiddel van de samenleving, maar de 
katalysator van ongewapende confrontaties 
tussen veel verschillende culturele opvattingen 
en waarden’ (Van der Ploeg 1999, 8). 

Naast het erkennen van het pluriforme karakter 
van kwaliteit moet het kwaliteits oordeel 
losgekoppeld worden van de vraag naar de 
marktpositie van kunst. Sommige vormen van 
hoge kunst redden het op de markt en hebben 
dus geen extra subsidie nodig. Dit commerciële 
succes zegt nog niets over de kwaliteit ervan, 
terwijl het commerciële karakter van sommige 
vormen van populaire kunst evenmin iets zegt 
over de kwaliteit ervan. In beide gevallen moet 
er ruimte zijn voor kwaliteitsdiscussies, los van 
het commerciële karakter. De commercie geldt 
nog vaak als boosdoener, terwijl veel jonge 
kunstenaars, architecten en vormgevers zich 
heel gemakkelijk in beide werelden, de 
commerciële en de culturele, begeven. De 
technoband Underworld gaf een paar jaar 
geleden een concert in Rotterdam, een 
dancefestijn voor negenduizend jongeren. 
Underworld is onderdeel van het Londense 
ontwerpbureau Tomato dat internationaal een 
grote naam heeft vanwege zijn vernieuwende 
vormgeving. De ontwerpers maken vrije 
beelden, maar ook reclamespotjes voor 
bedrijven. Ze voelen geen enkele inhoudelijke 
beperking als het om een commerciële opdracht 
gaat. De Amerikaanse grafisch ontwerper David 
Carson is een van de grote namen in de grafische 
vormgeving. Hij geldt als zeer vernieuwend, 
heeft veel losgemaakt in de grafische 
vormgeving en heeft een grote invloed gehad op 
een jongere generatie. Veel van zijn vernieuwend 
werk is te vinden in het commerciële werk voor 
bedrijven als Pepsi-Cola en Nike. Een deel van de 
gevestigde orde heeft dit soort uitingen reeds 
geadopteerd. Benetton heeft het 
Bonnefantenmuseum gehaald. Sampler Eboman 
treedt zowel op houseparty’s als in het Stedelijk 


