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: In de }{unsten gaat het 

niet om de vraag, maar 

om het gespre}{ 
PROF. DR. A. KLAMER 

Gaat het om kunst, dan heeft vraagsturing weinig zin. Is de opzet de rol van 

kunst in de samenleving te vergroten, dan zal het beleid zich vooral dienen te 

richten op de context waarin kunst tot stand komt. De consumenten, die de 

vraagzijde vormen, hebben daar een beperkte rol in. Dus wanneer een door de 

economische wetenschap geïnspireerde politicus hamert op het belang van 

het publiek in het cultuurbeleid en het begrip van consumentensoevereiniteit 

hanteert, is argwaan geboden. Dat geldt ook wanneer men het over marktwer

king heeft en wanneer men wil dat managers en marketeers zich over de 

kunstsector gaan ontfermen. Daarmee wil ik niet betogen dat iedere vorm van 

marktwerking in de kunsten taboe is, en ik wil zeker ook niet beweren dat de 

overheid zich daarom maar over de kunsten moet ontfermen. Kunst in de 

ware zin is bijzonder en gedijt noch in de markt noch in een door de overheid 

geregisseerde setting. Het omgaan met kunst in de beleidssfeer vereist dan 

ook creativiteit. 

Zou ik het raamwerk van mijn eigen wetenschap, de economische volgen, dan 

zou ik denken in termen van producten die een prijs hebben in een markt. De 

prijs bepaalt de waarde van het goed, en is het resultaat van het spel van vraag 

en aanbod. Ik zou het dan hebben over individuen die in alle vrijheid rationele 

keuzes maken op basis van hun voorkeuren en financiële situatie. Ik zou het 

begrip consumentensoevereiniteit gebruiken om aan te geven dat in deze voor

stelling van zaken de consument uiteindelijk bepaalt wat er geproduceerd 

wordt. Iemand mag dan nog zoiets moois of handigs maken, als consumenten 

het niet willen, heeft het blijkbaar geen waarde. 

Niet dat het altijd zo uitpakt. Sommige goederen krijgen in de markt geen prijs, 

ook al wil iedereen ze. Dat is het geval bij zogenaamde publieke goederen, zoals 

defensie of schone lucht. Als individu kun je zo'n goed niet exclusief bezitten. 

Betaalt de ene voor schone lucht, dan ademt de rest lekker mee. Publieke goede

ren zijn dan ook een publieke zaak: de overheid betaalt voor de defensie en 

regelt de schone lucht. Een ander probleem doet zich voor wanneer een goed in 

privé-eigendom is, maar van alles en nog wat voor anderen doet. Ik mag graag 

genieten van Büchner op vol volume, maar mijn buren hebben wellicht een 

andere smaak. De overlast is een extern effect van mijn consumptie. De gebrui-
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kelijke oplossing is dat de overheid tussen beide komt en een dergelijke overlast 

verbiedt. Er zijn ook alternatieve oplossingen. Ik zou de buren een vergoeding 

kunnen geven voor de overlast die ik hen bezorg, of zij zouden mij kunnen beta

len om het volume laag te houden. 

Hoe dan ook, het economisch denkraam dwingt te denken in termen van trans

acties, vragers en aanbieders. Toen ik me uit hoofde van mijn leerstoel met de 

kunsten ging bezig houden, liep ik al snel op tegen de beperkingen van deze 

manier van denken. In werkelijkheid speelt de markt een bescheiden rol in de 

kunsten en de overheid een grote. Theater- en dansgezelschappen, orkesten, 

musea, bibliotheken en beeldende kunstenaars zijn voor een belangrijk deel van 

hun inkomsten aangewezen op overheidssubsidies. Er zijn wel kassa's, maar die 

brengen duidelijk te weinig op. Een rechtvaardiging van deze overheidsinmen

ging in termen van publieke goederen en externe effecten bleek bedenkelijk. 

Een theatervoorstelling is zeker geen publiek goed, want niet iedereen kan en 

wil meegenieten. Een verwijzing naar externe effecten leek me ook weinig over

tuigend. Ik wil best over een voorstelling praten met wie dat ook wil om een 

extern effect van mijn "avondje uit" te generen, maar dat de overheid mij daar

om wil subsidiëren lijkt me wat vergezocht. 

Andere economische argumenten voor de subsidiëring van de kunsten overtuig

den evenmin. Ik verwijs nu naar het veelvuldig gehanteerde argument dat 

gesubsidieerde kunst, waaronder ook een festival en een /Jlocklnlstertentoonstel

ling, inkomen genereert voor de lokale economie. Niet alleen valt dat inkomen 

erg tegen, maar een econoom wil ook weten of een alternatieve besteding van de 

subsidiegelden niet meer inkomen had kunnen genereren. Een school levert bij

voorbeeld meer banen op. En wat te zeggen van een broedplaats voor jonge 

ondernemers? Kortom, de rechtvaardiging van subsidies voor de kunsten was 

niet sterk. 

En zo populair bleken die subsidies ook niet te zijn. De kunstensector moge dan 

goed genoeg georganiseerd te zijn om steeds weer de slag om de handhaving en 

uitbreiding van de subsidies aan te gaan, bij mensen daarbuiten overheerste de 

argwaan. Men ziet de subsidies als elitair, omdat vooral hoogopgeleide, en dus 

de wat rijkere mensen ervan profiteren. Daarbij heeft het vechten van de kunst

producenten aan de ruif van de overheid iets gênants. Want al pretenderen ze 

zich sterk te maken voor de autonomie van de kunstenaar, ze wringen zich in 

allerlei bochten om maar tegemoet te komen aan de eisen van overheid. En ook 

al zal de overheid de subsidie rechtvaardigen, omdat de vraag naar de gesubsi

dieerde kunsten te laag is, zal ze om objectief te zijn, vraagfactoren mee laten 

wegen in haar beslissing. Een museum en een gezelschap zullen dus moeten 

laten zien dat ze voldoende publieke belangstelling hebben om in aanmerking 

te komen. De subsidiënt wil waar voor haar geld. Hoe meer belastingbetalers van 

de subsidies meegenieten, hoe beter. Dus vertrouwen gesubsidieerde instellingen 
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'Kunst bestaat bij 

de gratie van een 

intensief en dicht 

gesprek Wil een 

werk bestaan, dan 

zal er op een of an

dere manier over 

gesprol<en moeten 

worden.' 

steeds meer op marketingtechnieken om hun "producten" onder de aandacht van 

de mensen te brengen. Musea organiseren blockbusters om de massa's naar bin

nen te lokken. Op die manier laat de vraagzijde zich ook in de gesubsidieerde 

kunstwereld gelden. 

Wellicht geïnspireerd door deze ontwikkelingen zie je steeds meer overheids

ambtenaren zich met de vraagzijde bezig houden. Het beleid is dan gericht op 

het genereren van de vraag. Het cultureel jongeren paspoort (CJP) is daar een 

mooi voorbeeld van. Krijg je mensen jong en voor weinig geld het theater en het 

museum in, dan komen ze later ook wel voor meer geld, zo is de redenering. 

Daarom staat cultuureducatie hoog op de agenda. Dankzij het traject CKV krij

gen culturele instelling stromen scholieren op bezoek. Maar het gaat verder. Een 

nieuw instrument dat overwogen wordt, is het invoeren van vouchers. Dus in 

plaats van de instellingen direct te subsidiëren, zou de overheid misschien wel 

de consumenten willen subsidiëren met als voordeel dat zij de keuze hebben en 

met hun keuze bepalen welke culturele producties de moeite en het geld waard 

zijn. 

Kortom, vanuit het economisch denkraam staat het individu met zijn ofhaar 

keuzevrijheid voorop. Creatieve productie zou zich dus moeten richten op de 

sturing van de vraag. Kunstproducenten zouden meer nadrukkelijk bezig dienen 

te zijn met wat ze te bieden hebben aan mensen en wel zo dat die mensen nog 

willen betalen ook. 

Erg onder de indruk van deze vorm van creativiteit in de culturele sector ben ik 

niet. Veel van de marketing is plichtmatig, om de subsidiënt (de overheid dus) te

vreden te houden. Of men maakt compromissen en speelt op het snelle succes, 

de glitter, de status en de grote belangstelling als in grootschalige evenementen, 

festivals, en blockbusters in. Meestal leveren die inspanningen niet veel meer op 

dan geld en vermaak. Zelden zijn ze kunstzinnig interessant. 

Een alternatief: aandacht voor het gesprek 

Het probleem, zoals ik dat zie, is het economisch denkraam. Het dwingt te den

ken in termen van producten, markten, kosten, efficiëntie, vraag, en consument. 

Voorstellingen, schilderijen, en tentoonstellingen worden producten die aan de 

consument gesleten moeten worden. Mijn voorstel is van dat denken afstand te 

nemen en eerder te denken in termen van processen, die ik gesprekken wil noe

men. Kunst, zo stel ik voor, is een gesprek. Je zou ook kunnen zeggen dat kunst 

bestaat bij de gratie van het gesprek erover. Denk dan niet alleen aan het praten, 

maar ook over het produceren. De musicus converseert met de muziek van ande

ren wanneer hij zijn muziek maakt. De schilderes verhoudt zich tot het werk 

van anderen wanneer ze schildert. Eerst in de context van een dergelijk gesprek 

krijgt de kunst zin en betekenis. Haar waarde komt tot uiting in de gesprekken 
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'Als we ervan uit-

gaan dat een goede 

samenleving flo

reert bij een inspi

rerend en kwalita

tief hoogstaand ge

sprek over de lmn

sten ( ... ), en wan

neer blijkt dat dat 

gesprek dreigt te 

verstommen, dan 

zou daar een reden 

voor cultuurbeleid 

zijn. De inzet zou 

dan moeten zijn 

het aanzwengelen 

van het gesprek.' 

die daarop volgen. Doordat andere kunstenaars zich met het werk bezig houden, 

ernaar refereren, er kritiek op hebben, zich er kwaad over maken. Doordat criti

ci en recensenten er aandacht aan besteden in hun schrijverij. En doordat er 

mensen zijn die het willen horen, zien en hebben. 

Kunst is in dit opzicht niet uniek. Ook de wetenschap bestaat in de vorm van 

gesprekken, en religie, voetballen, en wijn. Al pratende komen we tot een waar

debepaling van de dingen. De kunst is het gesprek gaande te houden. Daar is 

meestal meer voor nodig dan een markt waarin over de prijs der dingen onder

handeld wordt. We zien in de wetenschapssociologie bijvoorbeeld dat het gaat 

om herkenbare gemeenschappen van wetenschappers die zich in het gesprek 

mengen. Je herkent die gemeenschappen in wetenschappelijke instituten, zoals 

universiteiten en faculteiten, tijdschriften en conferenties. Wetenschappers hou

den hun gesprek gaande door "bijdragen" te leveren, in de vorm van artikelen, 

en aandacht te "geven" aan het werk van collega's. Het is een en al geven in de 

wetenschap. Wetenschappers "geven" commentaar, "dragen bij", en "zetten zich 

in" voor conferenties, tijdschriften en al die elementen die cruciaal zijn om het 

gesprek gaande te houden. Geld speelt zonder meer een rol in dit proces, maar 

gaat het om het gesprek, dan wordt het angstvallig weggehouden. Dat gesprek is 

hun gemeenschappelijk bezit. Ze bestaan bij de gratie daarvan. Maak de markt 

expliciet en dat gesprek zal onherroepelijk uiteenvallen. Stel je eens voor als we 

adviezen, referenties, en bijdragen in rekening zouden gaan brengen. Hoe zou

den we dan dit artikel moeten prijzen? Zou ik het dan nog wel schrijven? 

In de kunsten is het niet anders, al zijn de instituten wel anders. Ook een kunst 

bestaat bij de gratie van een intensief en dicht gesprek. Wil een werk bestaan, 

dan zal er op een of andere manier over gesproken moeten worden. En dan 

hangt het er nog van af wie erover spreekt. Stel je eens voor dat kunsthistorici 

een conferentie beleggen over jouw kunstwerken? Of dat de criticus van Tlle Ne\\' 

York Times de moeite neemt erover te schrijven? 

Volg deze gedachte en je realiseert dat het cultuurbeleid zich dient te richten op 

het gesprek over de kunsten. Als we ervan uitgaan dat een goede samenleving 

floreert bij een inspirerend en kwalitatief hoogstaand gesprek over de kunsten, 

naast tal van andere gesprekken natuurlijk, zoals gesprekken over religie, wijn, 

liefde, zorg, bloemen en wat dan ook, en wanneer blijkt dat dit gesprek dreigt te 

verstommen, dan zou daar een reden voor cultuurbeleid zijn. De inzet zou dan 

moeten zijn het aanzwengelen van het gesprek. 

Neem het toneel. Deze kunstvorm heeft het moeilijk in de concurrentie met tele

visie en film. Het aantal bezoekers neemt relatief af, en het gesprek over tonee! 

dreigt te verstommen. Het subsidiëren van het produceren en uitvoeren van to

neelstukken is iets, het genereren van een intensief gesprek erover blijkt iets 

heel anders te zijn. De kans is groot dat het meest intensieve gesprek plaats 

vindt onder de producenten. Verder betekent het niet al te veel. Het zal mis-



schien een paar toeschouwers aan het denken zetten en een herinnering bezor

gen, maar wanneer wordt nu tijdens een koffiepauze over een toneelstuk gespro

ken? En wie maakt mee dat in een verwarde situatie een toneelstuk aangehaald 

wordt om helderheid en inzicht te geven? Ja, Shakespeare vervult die functie nog 

wel eens, maar het gesprek over en rond zijn stukken blijft redelijk goed lopen. 

Films doen het zo veel beter (iedereen weet toch wat ik bedoel als ik naar "So

phie's choice" verwijs, of naar "Fatal Attraction"?). 

Kortom, gaan de kunsten ons aan het hart en willen we graag dat de kunsten 

een belangrijke rol hebben in ons samenleven, dan zal het om het gesprek moe

ten gaan. Cultuureducatie speelt daar ongetwijfeld een rol in, hoewel we ons 

kunnen afVragen wat studenten met hun verworven kennis doen wanneer ze er 

niets van terug horen in hun omgeving, dus wanneer niemand er over praat. Het 

stimuleren en subsidiëren van kunstproducenten zal ook helpen. Vraagsturing? 

Ja, maar dat heeft alleen maar zin wanneer vragers belang hebben bij, en be

langstelling hebben voor de kunstgesprekken. Hoe zorg je ervoor dat mensen 

zich blijvend in het gesprek willen mengen? Er is meer nodig om de gesprekken 

over de kunsten levendig te houden, zoals instituten, drama's die mensen bezig 

houden en tot de verbeelding spreken. 

Bezie maar eens hoe het gaat met religie. Mensen bouwen tempels en kerken, ze 

prediken, schrijven heilige schriften, en grijpen de politieke macht om het ge

sprek over religie alom te verspreiden. In sommige gevallen gaat het over weinig 

anders. Maar ook dat gesprek kan verstommen, zoals we nu bemerken. Hoe haal 

je dat gesprek terug? Wil je het terughalen? 

Het gaat om gemeenschappen 

Een gesprek bestaat bij de gratie van mensen die zich erbij betrokken voelen en 

er zich voor willen inzetten. Ieder gesprek heeft een kern nodig, een aantal men

sen die zich er met hart en ziel aan overgeven, met daarom heen een massa van 

mensen die zich er onregelmatig en met wisselende intensiteit mee bemoeien. 

Vooral een kwetsbaar gesprek als over de kunst en religie vraagt offers. Mensen 

moeten er wat voor over hebben. 

Dat het gesprek over de kunst offers vraagt, zij duidelijk. De belangrijkste offers 

worden gebracht door kunstenaars die geld en tijd opofferen om zich aan de 

kunst wijden. Maar zonder offers van anderen, wordt het niets. Het gesprek 

heeft mensen nodig die weliswaar zelf niet produceren, maar zich er wel op min 

of meer intensieve wijze in willen mengen, en er iets voor over hebben, zoals tijd 

en geld. Om die mensen aan te spreken, is creativiteit nodig. Ik geef een paar 

voorbeelden. 

'Het Toneel Speelt' is opgericht om oude en nieuwe Nederlandse stukken te 

brengen. De opzet was om met minimale structurele subsidies van de overheid 
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'Het zou de lmn-

sten ten goede ko-

men, wanneer meer 

mensen bereid zij n 

mee te doen aan zo-

iets als private 

fondsen, die initia

tieven in de kun-

sten steunen, wan

neer steeds meer 

mensen, en dus 

niet organisaties, 

bondgenoot wor

den van culturele 

instellingen. Want 

in die betrokl{en

heid bewijst de 

kunst haar waarde: 

te werken en voor een groot deel afhankelijk te zijn van inkomsten en vooral ook 

deelnames van de zogenaamde bondgenoten. De hoop was dat de waarde van de 

voorstellingen genoeg mensen zou bewegen om voor een aanzienlijke som geld 

bondgenoot te worden. Met het rendement van het aldus gevormde kapitaal zou

den de activiteiten gefinancierd kunnen worden. De gedachte was dat het offer 

dat de bondgenoten brachten, hen betrokken zou maken bij wat 'Het Toneel 

Speelt' doet. Ze zouden mee willen doen aan voorbesprekingen, vrienden en 

vriendinnen ertoe bewegen om vooral ook eens te komen, en wellicht ook bond

genoot te worden. Het zou worden als bij het toneelgezelschap de Appel dat ook 

een grote groep supporters kent die haar in zekere zin als van hen beschouwt. 

Op deze manier zou het toneel in bezit komen niet alleen van de producenten 

(de artistieke leiders, dramaturgen, acteurs, en in zekere zin ook de recensen

ten), zoals dat nu het geval is, maar ook van een groep serieus geïnteresseerden. 

'Het Toneel Speelt' is uiteindelijk maar gedeeltelijk in deze opzet geslaagd. Het 

besef blijft bestaan dat die betrokkenheid nodig is om het gesprek vol te houden. 

Een andere mogelijkheid is het uitbuiten van het creatieve proces. Niets is meer 

fascinerend aan het toneel dan het maken ervan. De voorstelling zelf verbergt 

het merendeel van het creatieve proces dat eraan vooraf ging. Stel nu dat je 

mensen op min of meer georganiseerde manier deel laat uitmaken van dat pro

ces. Neem de afdeling van een organisatie dat wel eens een creatieve impuls kan 

gebruiken. Laat de mensen van die afdeling eens een dag meelopen, en meema

ken wat het is om een scène in elkaar te zetten. Maak het niet commercieel, 

want dan knappen de artistieke mensen gauw af. Maar zorg wel dat er een stevig 

bondgenootschap, met een goede financiële bijdrage, aan gekoppeld wordt, zo

dat de mensen terugkomen, voorstellingen bij gaan wonen, en deel gaan uitma

ken van de gemeenschap waarin het gesprek over toneel plaatsvindt. Dat wordt 

dus veel meer dan een leuk avondje uit voor goede klanten of voor het perso

neel, de deal van het standaard-sponsorpakket. 

De overheid kan op deze mogelijkheden aansturen onder meer door haar steun 

afhankelijk te maken van dergelijke creativiteit. Het gevaar is dat, door als een 

grote moederkloek zich over de kunsten te ontfermen, dit soort creatieve ener

gie gesmoord wordt. Nu is de ganse kunstwereld gericht op wat de nieuwe staats

secretaris voor cultuur wil. Het zou beter zijn als de mensen in die wereld 

gericht zijn op het gesprek met nieuwe gesprekspartners en hun creatieve ener

gie daarvoor aanwenden. Daarom pleit ik eerder voor minder dan voor meer 

subsidies. Het zou de kunsten ten goede komen, wanneer meer mensen bereid 

zijn mee te doen aan zoiets als private fondsen die initiatieven in de kunsten 

steunen, wanneer steeds meer mensen, en dus niet organisaties, bondgenoot 

worden van culturele instellingen. Want in die betrokkenheid bewijst de kunst 

haar waarde. Zo gaat het ook met religie, als het goed is. 

Arjo Klamer is cultureel econoom aan de Hrasmus universiteit 




