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Waar de theoreticus zich

het hoofd breekt, heeft

de beleidspraktijk allerlei

slimme constructies

bedacht om aan

tegenstrijdige eisen te

voldoen

singen voorhanden zijn. Op instrumenteel niveau kan de wetenschap de overheid

erop wijzen dat op zich maatschappelijk gewenste doelen niet meer voor beleid

vatbaar zijn, omdat, bijvoorbeeld ten gevolge van internationalisering, de middelen

niet meer juridisch geldig of doeltreffend zijn. De wetenschappelijke inbreng in het

beleid heeft op beide niveaus een eigen logica.

Toekomstbestendigheid In een democratische rechtsstaat is het voeren van kunst-

en cultuurbeleid door de overheid per definitie een moeizame aangelegenheid. Een

dictatuur heeft het makkelijker. Het beleid op dit terrein roept in ons

maatschappijtype per definitie lastige vragen en dilemma’s op.

Ten eerste is er een conceptueel probleem dat vooral de effectiviteit van beleid

raakt. Het kunst- en culturele domein en het beleidsdomein kennen een sterk

verschillende taal. Bij kunst en cultuur domineren analoge, meerduidige, sterk aspi-

ratieve ‘container’begrippen, die niet zonder meer verwijzen naar een duidelijke

empirische realiteit. Beleid vraagt juist om scherp afgebakende, eenduidige

begrippen. Het adagium ‘Kijk maar, er staat niet wat er staat’ siert wel de dichter

maar is voor bestuur en beleid een anomalie. Dit gegeven maakt kunst en cultuur

slecht vatbaar voor beleid en vooral voor regelgeving. Een voorbeeld geven de vele

problemen die overheidsregels voor de inhoud van de programma’s van de publieke

omroep oproepen. Is popmuziek ook nog onder kunst te begrijpen?

Een tweede probleem betreft het normatieve, deels juridische niveau. In talloze

internationale verdragen en ook in onze grondwet is globaal vastgelegd dat de over-

heid voor kunst en cultuur een zorgplicht heeft. Deze presterende overheidstaak

moet evenwel worden vervuld binnen het bredere, juridisch ook sterk verankerde

kader van de vrijheidsidee en de daarmee verbonden plicht van de overheid tot

onthouding. Ook hier geldt dat waar de theoreticus zich het hoofd breekt, de

beleidspraktijk allerlei slimme constructies heeft bedacht om aan deze tegenstrij-

dige eisen te voldoen. Het blijft steeds nodig deze constructies op hun toekomst-

bestendigheid te toetsen. De bekende stelregel van Thorbecke, zoals die in de

Nederlandse beleidstraditie gevormd is en die inhoudt dat de overheid van inhoude-

lijke bemoeienis met kunst en wetenschap afstand moet nemen, is hiervan een

voorbeeld. 

Een derde probleem betreft de maatschappelijke aanvaardbaarheid van overheids-

beleid op dit terrein. De markt heeft hier wél een duidelijk richtpunt: de feitelijke,

manifeste vraag van de consument. In het overheidsbeleid zit een sterk paterna-

listisch element. De kwaliteit van het aanbod op zich, als ‘bemoeigoed’ dat de

consument in de ogen van de overheid nog onvoldoende op zijn juiste merites

schat, vormt een belangrijke legitimatie voor overheidssteun. Voor dit paternalisme

zijn binnen het beleidsdebat in de loop der tijd tal van goede argumenten ontwik-

keld. Men kan zich wel afvragen of dit uitgangspunt op langere termijn houdbaar is

in een maatschappij waarin persoonlijke keuzevrijheid van de consument zo hoog

wordt gewaardeerd. Hier komt bij dat het maatschappelijke debat over kunst- en

Wetenschappelijke

inbreng kan verhinderen

dat de overheid zich blijft

bemoeien met

problemen waarvoor ook

buiten de overheid

inmiddels goede

oplossingen voorhanden

zijn

Beleidsvorming door de overheid moet in een democratische rechtsstaat aan

verschillende, deels tegenstrijdige eisen voldoen: het beleid moet rechtmatig zijn,

intern doelmatig en extern doeltreffend, maatschappelijk aanvaardbaar en politiek

haalbaar zijn. De eerste twee criteria betreffen de interne logica van beleid, de twee

laatste hebben betrekking op de externe gepastheid van beleid: is het beleid in over-

eenstemming met de sociaal-culturele oriëntaties in de samenleving en is er

voldoende maatschappelijk en ook politiek draagvlak voor? (WRR 2003a, zie ook

Hemerijck 2003)

Duidelijk is verder dat de domeinen van overheidsbeleid en van de beoefening van

wetenschap elkaar maar ten dele overlappen. Het zijn naar hun aard verschillende

activiteiten: wetenschap betreft het zoeken naar zekere, objectieve en algemeen

geldende kennis, overheidsbeleid is gericht op het oplossen van problemen van

algemeen belang. Bij beleidsvorming gaat het ook om normatieve keuzes, om poli-

tiek-maatschappelijke machtsstrijd en om bestuurlijke praktijkexpertise; het zijn

allemaal zaken waarin de wetenschap niet het laatste woord kan en mag hebben.

Waar de cirkels elkaar wel overlappen en wetenschappelijke inbreng in het beleid

aan de orde is, kunnen de volgende functies van de wetenschap worden onder-

scheiden: de versterking van de kennisbasis van het beleid, waaronder ook het

aangeven tot welke grenzen de zekere wetenschappelijke kennis reikt; het vanuit

een onafhankelijke positie verhelderen van het beleidsproces; en het bieden van

inzichten die nieuwe wetenschappelijke ontwikkelingen opleveren. In vele gevallen

is deze inbreng ondersteunend en conditioneel: wanneer politieke beleidsmakers

een bepaalde normatieve waarde hoog inschatten, zoals pluriformiteit, dan is gezien

feitelijke veranderingen in de maatschappij zelf, zoals vergaande verschraling van de

pers, een bepaalde doelstelling van beleid functioneel.

Van belang is ten slotte dat de inbreng zowel het niveau van de doelstellingen als

dat van de instrumenten betreft; houdt de overheid zich met de goede dingen bezig

enerzijds en doet ze de dingen goed anderzijds? Op doelniveau kan de wetenschap-

pelijke inbreng verhinderen dat een naar binnen gerichte overheid zich blijft

bemoeien met problemen waarvoor ook buiten de overheid inmiddels goede oplos-
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Voor het voeren van cultuurbeleid heeft de overheid de wetenschap

nodig, waarbij het niet de bedoeling is dat de wetenschap dat beleid

dicteert. Welke zinvolle functies kan wetenschappelijke advisering

daarin dan wel hebben? Enige ervaringen vanuit de

Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid.
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ICT en het internet

kunnen de

toegankelijkheid van

publieke voorzieningen

flink verhogen en het

interactieve proces met

de gebruiker versterken

geconcludeerd. Het gaat met name om beginselen als vrijheid, gelijkheid, plurifor-

miteit, ontplooiing en kwaliteit. De grote verschillen betreffen de juridische,

bestuurlijke en institutionele uitwerking. Bij de uitwerking van de beginselen, met

name in het omroepbeleid, speelt de rechter vanouds in Duitsland een veel grotere

rol en stelt hij een duidelijk kader voor de politieke beleidsvorming. Bij de uitwer-

king van het beginsel van pluriformiteit kent Nederland een combinatie van centra-

lisme binnen de overheid en van maatschappelijke decentralisatie, de overbekende

verzuiling. In het Duitse beleid is de pluriformiteit primair regionaal bepaald, tot

uitdrukking komend in de soevereiniteit van de deelstaten op het gebied van

cultuur. Bestuurlijk is er in Duitsland bovendien een grotere samenwerking binnen

en tussen de verschillende bestuursniveaus. De studie over Duitsland gaat ook in op

de vraag onder welke voorwaarden dit Duitse concept van coöperatief federalisme

bruikbaar zou kunnen zijn voor het Europese cultuurbeleid.

Informatietechnologie Een ander voorbeeld van de oriëntatie van de WRR is het

belang van de informatietechnologie voor het cultuurbeleid, waarop uitvoerig is

ingegaan in het rapport Staat zonder land (WRR 1998). Op verzoek van de

staatssecretaris van OCenW is deze studie in 2002 voor het culturele terrein

geactualiseerd (Hoefnagel 2002).

In beide rapporten wordt de betekenis van nieuwe informatietechnologie onder-

zocht op het niveau van de normatieve waarden en doelen van cultuurbeleid ener-

zijds en het instrumentele handelingsvermogen van de nationale overheid ander-

zijds. Op het normatieve niveau wordt geconcludeerd dat deze technologie in

algemene zin de maatschappelijke realisatie van deze waarden vaak begunstigt. Op

onderdelen kan deze technologie belangrijke maatschappelijke waarden als toegan-

kelijkheid wel degelijk beperken. Deze ambivalente werking vraagt om herformule-

ring van doelen van overheidsbeleid. Op instrumenteel niveau kan vooral de natio-

nale overheid minder goed effectieve regels stellen, maar deze beperking van het

handelingsvermogen geldt veel minder voor beleidsinstrumenten als het zelf treffen

van publieke voorzieningen, het optreden van de overheid als marktpartij en finan-

ciële ondersteuning. 

ICT en het internet kunnen de toegankelijkheid van publieke voorzieningen flink

verhogen en het interactieve proces met de gebruiker versterken. Publieke voorzie-

ningen kunnen op het internet de commerciële sector ook goed aanvullen en soms

corrigeren; men denke aan openbare bibliotheken die beter dan de commerciële

intermediairs de consument een neutrale, niet-sturende ontsluitingsstructuur

kunnen bieden. Ten slotte wordt ingegaan op mogelijkheden voor afbouw van over-

heidsbeleid, gezien de nieuwe mogelijkheden van marktwerking die het internet

ook op cultureel terrein biedt.

Aan de vraagzijde, de versterking van de culturele competentie van de consu-

ment/burger, is juist intensivering van beleid vereist, zo wordt geconcludeerd. 

De WRR onderkent dat

het identificeren van

toekomstige

onzekerheden en risico’s

vaak ook waardevolle

inzichten kan bieden

cultuurbeleid doorgaans in kleine kring wordt gevoerd. Dominerend zijn toch de

professionele aanbieders, die zelf, als ontvanger van de op de aanbieders gerichte

subsidie, ook een zeker belang hebben bij handhaving van dit beleid.

Ten slotte is relevant dat kunst- en cultuurbeleid in hoge mate een zaak zijn van

investering in een verre toekomst. Bij de bevordering van cultuureducatie van

jongeren en bij het ondersteunen van talentvolle jonge kunstenaars worden de

baten van al deze vormen van kunst- en cultuurbeleid eerst op langere termijn zicht-

baar. Bij het cultuurbehoud speelt ook het belang van komende generaties. Het

cultuurbeleid trekt in hoge mate een wissel op een verre en onzekere toekomst. De

vraag is of het traditionele cultuurbeleid voldoende rekening houdt met vrij

robuuste ontwikkelingen op lange termijn, zoals veranderingen in de aard van de

markteconomie, internationalisering en informatisering. Ook hier speelt de vraag of

de feitelijke aannames in het traditionele beleid wel toekomstbestendig zijn

(Geradts-Pinckaers/Hoefnagel 2003).

Werkwijze van de WRR De WRR is een onafhankelijk adviesorgaan voor de

Nederlandse regering dat wetenschappelijk gefundeerde inzichten wil geven inzake

ontwikkelingen die op lange termijn de samenleving kunnen beïnvloeden, voor-

zover relevant voor de ontwikkeling van het regeringsbeleid (WRR 2003b). De raad

onderkent dat sommige robuuste trends, zoals vergrijzing en de eigen dynamiek van

de Europese eenwording, goed kenbaar zijn, maar dat het identificeren van toekom-

stige onzekerheden en risico’s vaak ook waardevolle inzichten kan bieden. In de

werkwijze van de WRR zijn kenmerkend: de interdisciplinaire wetenschappelijke

studie en de bovendepartementale oriëntatie (WRR ibid.). Dit alles impliceert dat de

WRR zich praktisch niet uitspreekt over het te voeren operationele beleid in een

specifieke sector. Dit op zich belangrijke werk is een zaak van sectorraden als in casu

de Raad voor Cultuur.

Normatieve grondslagen Waar de WRR zich bijvoorbeeld wél mee bezighoudt,

zijn de normatieve waarden die het cultuurbeleid van de overheid dragen. In twee

Voorstudies die onder eindverantwoordelijkheid van de raad begin jaren negentig

zijn uitgebracht (Hoefnagel 1992 en 1993), zijn voor Nederland en Duitsland de

normatieve grondslagen onderzocht van het cultuurbeleid in wat bredere zin

(onderwijs, wetenschap, kunst, cultuurbehoud, media), zoals deze naar voren

komen in algemene rechtsbeginselen en in politieke basisideeën, waarin deze

beginselen zijn uitgewerkt. Voor Duitsland is gekozen omdat tot 1930 het Duitse

denken over cultuur in de meeste Europese landen toonaangevend was (Kroeber en

Kluckhohn 1963) en omdat de Duitse Bondsrepubliek na 1945 gedwongen werd het

cultuurbeleid opnieuw te doordenken binnen de kaders van de rechtsstaat en de

democratie.

In beide studies gaat het vooral om verheldering van het beleidsproces zelf. Op

een abstract niveau is er tussen beide landen grote overeenstemming, zo wordt
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Leren van andere sectoren In de wetenschappelijke literatuur krijgen onzekerheid

en onvoorspelbaarheid van de toekomst steeds meer aandacht (Horgan 1996).

Enerzijds is er sprake van duidelijke grenzen in de kennisontwikkeling, anderzijds

krijgt men steeds meer oog voor de structurele onvoorspelbaarheid van met name

menselijk gedrag. Dit is vooral van belang in situaties en sectoren die in een

overgangsperiode verkeren: zeker is dat de traditionele beleidsconcepten niet meer

werken, maar de vraag welke beleidsarrangementen voor de toekomst het beste

zijn, laat zich dan nog slecht beantwoorden. Dit, terwijl het maatschappelijk vaak

nodig is dat er toch een keuze wordt gemaakt. Op uiteenlopende terreinen is de

WRR op deze problematiek gestuit: het privatiseringsbeleid (WRR 2000), het

kennisbeleid (WRR 2002) en het milieubeleid (WRR 2003a). 

Als mogelijke strategieën worden in deze rapporten genoemd: het inbouwen van

leerprocessen, door ruimte te bieden aan een groot aantal verschillende experi-

menten; het bij een niet weg te nemen kennisonzekerheid welbewust mijden van

risico’s op basis van het voorzorgsbeginsel; het openhouden van opties; en het

verbreden van het arsenaal van mogelijke beleidsreacties. Ook het cultuurbeleid

kent veel fundamentele keuzevragen waarover in grote onzekerheid beslissingen

moeten worden genomen. Moet er bijvoorbeeld voor marktvervangende of markt-

aanvullende subsidie worden gekozen? De genoemde strategieën kunnen behulp-

zaam zijn bij het omgaan met deze onzekerheid. 

Toepassing Hierboven zijn drie mogelijke functies genoemd van wetenschappelijke

advisering. De eerste, vergroting van de kennisbasis, lijkt vooral geschikt waar het

gaat om vrij robuuste, goed kenbare veranderingen in de omgeving die bestaande

feitelijke aannames in het beleid onder druk zetten. Het beste voorbeeld betreft de

geringere ruimte die nieuwe informatietechnologie biedt om op nationaal niveau

effectieve regels te stellen. De tweede functie betreft de verheldering van het

beleidsproces. Die is vooral van toepassing bij het duiden en analyseren van de

normatieve elementen in het beleid, zoals rechtsbeginselen en politieke

basisideeën. Het bieden van nieuwe inzichten is de derde functie van

wetenschappelijke advisering. Deze is vooral daar aan de orde waar beleid gevoerd

moet worden in een situatie waarin sprake is van toenemende onzekerheid, die door

meer wetenschappelijke kennis niet kan worden weggenomen. Vooral hier kunnen

de verschillende beleidssectoren van elkaar leren.

Frans Hoefnagel is stafmedewerker van de 
Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR). 
Dit artikel is op persoonlijke titel geschreven.

226

Boekman 58/59   2004 Cultuurbeleid en wetenschappelijke advisering

Boekman_58_59  08-11-2004  14:34  Pagina 226




