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De esthetische ervaring 
vragen omtrent een l~unstenpolitiel~ voor D66 

Door Christiaan de V ries 

I
n deze notitie wordt geprobeerd het 
onderwerp van een kunstenpolitiek 
voor D66 op een wat algemener ni

veau te problematiseren. De waarde van 
de kunsten wordt geplaatst in een wijder 
cultureel perspectief. Wat immers altijd zo 
is geweest, is dat kunsten niet zó maar 
worden gemaakt. Zij kennen een functie, 
spelen een rol in een samenleving. Dit 
kunnen er meerdere zijn, het accent wordt 
veelal gelegd op de mogelijkheden tot ver
fraaiing, tot expressie, ter symbolisering, 
om te verwonderen of tot nadenken te 
ste=en. In de kunst worden in elk geval 
esthetische waarden tot uitdrukking ge
bracht. Je kunt debatteren over de sociale 
en/of de culturele functies van kunst. Het 
is dan ook moeilijk, volgens sommigen 
zelfs gevaarlijk, om de rol die de kunsten 
spelen in een samenleving te generalise-

Welke thema's en benade
ringen liggen ten grondslag 

aan een kunstenbeleid? Wat 
zijn de belangrijkste vragen 
waarop een kunsten politiek 

land is geworden. Glastra van Loon sig
naleert een fundamenteel oriëntatiepro
bleem. 
Niet alleen de cultuurcritici, langzamer
hand iedereen heeft het over problemen 
van culturele aard, binnen èn buiten de 
wereld van de politiek. De dominant ge
worden benadering hier tegenover is er 
een van instrumenteel karakter: tegen de 
stromen in wordt gepoogd kanaliseringen 
aan te brengen via maatregelen van be
leidsmatige aard. De andere kant van 
deze benadering wordt nu gevormd door 
een economistische visie: de ontwikkelin
gen moeten worden overgelaten aan de 
markt, waar de waarde en naar het zich 
laat aanzien vooral de prijs van de ont
wikkelingen wordt bepaald. 

voor D66 een antwoord 
moet formuleren? Hier de 

publikatie van het paper dat 
ter discussie stond tijdens de 
conferentie, die de SWB op 

26 maart jl. in samenwerking 
met de Boekmanstichting 

organiseerde. (1) 
Als we het over de kunsten hebben dan 
wordt het mogelijk in te gaan op het spe
cifieke van cultuur überhaupt, namelijk 
dat het hierbij altijd mede gaat om de 

ren. En inderdaad, er over sprekende ver-
valt men al snel in een reductie: één deel-
functie wordt aangewezen, deze wordt vooropgesteld, wat het 
gevaar met zich meebrengt van een romantisering of een ideolo
gisering en tegenwoordig vooral de instrumentalisering ervan. 
In weerwil van al deze risico's moet toch worden opgemerkt dat 
een kunstenpolitiek het niet zonder enige generalisering kan stel
len. In deze notitie wordt gekozen voor een specifiek type van ge
neralisering, namelijk die welke het mogelijk maakt iets te zeg
gen over de ervaring van kunst - of althans over de noodzaak van 
de aanwezigheid van dit specifieke type ervaring: de esthetische 
ervaring. 
Om dit laatste te motiveren is een uitstapje nodig van de kunsten 
naar het omvattende domein van het culturele. En om een lang 
verhaal kort te maken: in de wijze waarop de cultuur zich ont
wikkelt, wordt het van levensbelang zicht te krijgen op de manie
ren waarop de dingen en hun vormen geordend zijn, waardoor zij 
zich kunnen ontwikkelen zoals zij doen. We kennen de typerin
gen: de culturele ontwikkeling is hectisch en chaotisch van ka
rakter. Zijderveld spreekt in dit verband van de ironie van de mo
dernisering. De Swaan maakt gewag van het perron dat Neder-

Christiaall de Vries i.~ directeur van het Wel.ellscllltppelijk· BI/relt1/. ·vw/ D66. 
(1) Dit swk en de bijdrllgell vall (Ie il/leiders, Rudy Fuchs , Theo Quellé ell 
And NI/is , nlsm.ede een impressie 'VO II de gevoerde discussie z/lllell I/.og wor
del/ gepubliceerd ill een O/Jarle ui/gnve door de Boekl/umscl.ichlil/g en cle 
SWB. 
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wijze waarop de individuen zich hun omgeving toeëigenen. In het 
hedendaagse zo sterk geïntegreerde maatschappelijk systeem is 
de mate waarin zij het gevoel hebben dit 'vrij' te kunnen, afhan
kelijk van de bepaling en de ordening van de vormen die aan de 
relaties van de individuen tot hun omgeving worden verschaft. 
Hoe smal of hoe breed we de omgeving ook nemen, het ordenend 
aspect ervan ten opzichte van de culturele relaties blijft van be
lang. In de wereld waarin wij leven, wordt de omgeving voor ons 
vormgegeven. Ma~at niet alleen, de krachten die onze wereld 
vormgeven zijn nagenoeg onherkenbaar geworden. Hiermee 
dreigt nu onze omgeving en onze relatie ertoe onherkenbaar te 
worden, waarmee ook de symbolische waarden ervan, waarin wij 
onze identiteit vinden, onherkenbaar worden. Zo kunnen wij met 
onze omgeving overhoop komen te liggen. 
D66 heeft altijd al gevoel getoond voor deze problematiek. Het is 
mede daarom dat zij zo sterk de nadruk legt op het democratisch 
karakter van de ordening van de relaties. Maar als we deze 
ordening niet louter 'procedureel' opvatten dan is het van door
slaggevend belang oog te hebben voor het verschil tussen specifie
ke typen ervaringen of verschillende soorten verhoudingen die er 
tot de publieke omgeving kunnen bestaan. 
Eén van deze typen ervaring is de esthetische ervaring. En dat 
brengt ons dicht bij het domein dat door de Kunsten wordt bestre
ken. Hoe je het ook bekijkt, welke kunstvorm je ook neemt, een 
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In debat over kunst en politiek; grote zaal Boekma,nstichting, Amsterdam 

voornaam element ervan is de verhouding tot de omgeving waar
in wij door deze kunst worden geplaatst. Dit is altijd een àndere, 
een symbolische verhouding, die voor een moment door de esthe
tische ervaring mogelijk wordt gemaakt, In het creëren, het mo
gelijk maken van deze ervaring nu lijkt het cultuurkritisch ele
ment van de kunsten vervat te liggen. Het is wat niet alléén een 
andere ervaring, maar ook een andere reflectie omtrent de ver
houding tot de omgeving mogelijk maakt. En naast alle nutsele
menten die aan kunst vallen toe te schrijven, is dit het element 
dat in een cultuurpolitiek voor D66 thuishoort. Op zich valt hier 
weinig verhevens, weinig ideologiserends aan te ontdekken of te 
ontlenen. Waar het om gaat, is of men het onderscheid tussen 
verschillende typen ervaringen wil erkennen, teneinde de bele
ving van het verschil ertussen mogelijk te kunnen maken. 

In het licht van deze kritische benadering worden drie lijnen uit
gezet: een meer bestuurlijk georiënteerde benadering, mede aan 
de hand van een korte bespreking van de signatuur die de publie
ke werkzaamheid heeft gekregen. Voorts wordt ingegaan op het 
thema van de autonome ontwikkeling van de kunst en de vrijheid 
die de kunstenaar toekomt. Tenslotte staan de distributie en de 
circulatie van de artistieke produkten centraal. Dit alles wordt 
geplaatst in het teken van de democratische dimensie die een 
kunstenpolitiek voor D66 moet kenmerken. Als afronding wordt 
gepoogd een en ander in wat concreter vraagstellingen te ver
vatten. Vragen, die verband houden met hetgeen uiteengezet 
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werd in de voorgaande paragrafen. 

De publieke wereld van de kunsten 

Kijkende naar de wereld van de kunst vanuit een cultureel per
spectief, zien we dat zich een merkwaardige situatie voordoet. Er 
is sprake van een, in de geschiedenis ongekende, verbreiding van 
kunst. Deze uitbreiding vond plaats via de media, kranten, tijd
schriften, radio en televisie, maar ook door middel van de opbouw 
van een culturele infrastructuur, van film en theaters tot con
certzalen en musea. De activiteit wordt niet alleen commercieel 
geëxploiteerd - ook in huiskamers, donkere kamers en in talloze 
daartoe gehuurde zaaltjes worden de vaardigheden geoefend. 
Als we hier de toegepaste vorm van artistieke praktijken bij be
trekken, zoals het gebruik van de foto, maar ook in de architec
tuur, in de industriële vormgeving en we verliezen de uitgebreide 
wereld van de kunstzinnige vorming niet uit het oog, dan krijgen 
we een ware hausse van de esthetische waarde voor ogen geto
verd. 
In weerwil van dit al, doet het vraagstuk van een kunstenpolitiek 
zich voor als een in hoge mate autonome en intern gerichte, 
slechts in zekere mate esthetische en ethische, maar vooral be
stuurlijke aangelegenheid. De wereld van de kunsten wordt be
volkt door experts. Dit is vermoedelijk van alle tijden. Maar deze 
hoedanigheid verandert van karakter waar zozeer sprake is van 
een vermaatschappelijking, een maatschappelijke opname en 
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spreiding, van beoefening en genieting van de kunst. Dit laatste 
heeft dan ook specifieke bestuurlijke consequenties gehad. De 
kunsten raakten ingevoegd in de publieke sfeer en omgeving. En 
hier spelen de specialisten nog weer een bijzondere rol. Func
tioneerden zij al als intermediair, meestal tussen 
bestuurderen en kunstenaars, in toenemende mate 

genwoorclig aan de kunsten wordt toegeschreven de vorming van 
allure is? 
Maar regelgeving en normstelling vormen het domein van de 
staat. (Niet alleen van bestuurderen en politici, maar van al die-

genen die werken in naam van de staat, van de be
heerders van de kassa tot de kunstkenner.) De 

worden zij nu ook opgevat als sprekers in naam van 
het publiek. Zo neigt de bestuurlijke dimensie ertoe 
te verzelfstandigen, op zichzelf te komen staan. 

Bevreemdt 
vraag is dan ook hoe de normstelling in de praktijk 
tot stand komt en dit vormt eens te meer de vraag 
waar, in naam van de staat, de organisatie van het 
oordeel is overgedragen aan derden, aan semi-par
ticuliere fondsen, aan raden en dergelijke. Waar 
zovelen zich, in naam van het systeem, op een of 
andere wijze en op het een of andere tijdstip bezig
houden met het bewaken van de systematiek, daar 
doet zich het probleem voor van de eigen ruimte tot 
oordelen, tot deelname of onttrekking aan het oor
deel. 

Het interne karakter van de publiek-bestuurlijke 
wereld van de kunsten staat niet op zich. Deze ge
richtheid op de eigen ruimte kenmerkt zo langza
merhand alle publieke werkzaamheid en moet be
schouwd worden als het effect van de specifieke sig
natuur die de publieke ruimte kreeg. Waar deze het 
kenmerk van een democratisch gegarandeerde vrije 
toegankelijkheid ontving, is zij tevens het domein 
geworden van een ongebreidelde veelheid van we
tenschappelijke deskundigen/specialisten, die haar 
in haar vele sub-ruimtes bevolken (van volksge
zondheid tot sociale zekerheid en van ruimtelijke 
ordening tot recreatie). Zij ontwerpen hier een 
'eigen' publieke werkelijkheid en drukken zo hun 
stempel op de vormgeving van de publieke omge
ving. Zo kon het gebeuren dat vandaag de dag er op 
vrijwel alle terreinen als het ware sprake is van een 
'overdeterminatie' van het private door het publie
ke domein en van een expansie van het publieke 
domein, ten koste van het private. En dit stoort de 

het dat het 

voornaamste 

'nutsaspect ' 

dat te-

genwoordig 

aan de Op dit punt wordt het interessant om te kijken 
naar de rol die de kunst speelt èn de rol die een 
kunstenpolitiek nog kan, of niet meer kan spelen. 
Heeft in de kunst het andere niet altijd een rol ge
speeld - niet van het alternatief, maar van de ande
re zijde, de andere kant van de geleefde werkelijk
heid? Zou je niet kunnen zeggen dat in de kunst 
het imaginaire karakter van het beeld dat wij heb
ben van de werkelijkheid wordt onthuld? En dat 
hiermee de mogelijkheid wordt geschapen voor een 

kunsten 

wordt toe-

geschreven de 
. 

vorrnlng van 

allure is ? 

economische, de politieke, maar vooral de culturele 
wisselwerking tussen beide domeinen, zoals die in 
een democratisch perspectief was voorzien. 
Een stelling als deze zou op zichzelf meer toelichting en uitwer
king verdienen (2). Maar hiermee kan voorlopig worden volstaan 
gezien het doel van de opmerkingen. Waar de nadruk op valt, is 
de bureaucratische en/of technocratische signatuur van de publie
ke werkzaamheid, die de verhouding tussen beide maatschappe
lijke sferen verstoort. Deze verhouding dreigt nu van functiona
lisme doortrokken te raken. Alles is langzamerhand komen te 
vallen onder het dictum van ordening. En als gevolg hiervan 
krijgt de sociale maatschappij het aanzien van een 'pseudo-pu
bliek' geheel, van een publiek gereguleerd en in toenemende mate 
geïntegreerd systeem. De belangrijke vraag die zich dan voordoet, 
is of en hoe, in een op deze wijze publiek gereguleerd geheel, de 
stem van het publiek nog kan worden gehoord. 
Met de stem van het publiek zijn we terug waar we wezen 
moeten, in de wereld van de kunsten. Nu wordt deze vooral ge
meten; het is de macht van het getal die telt. En inderdaad, zijn 
meten en regelen niet de voornaamste kenmerken geworden van 
het huidige systeem? Objectieve maatstaven worden in toene
mende mate gezocht in getals- en volumevergelijkingen, waarvan 
geheel in de geest van de tijd de criteria omtrent het nut worden 
'afgeleid'. Bevreemdt het dat het voornaamste 'nutsaspect' dat te-

(2) Ik IIwa~·te, bij de tYIJerillg VlIlI. de pnblieh'e ruimte, om/er meer gebruik 
van een te~'st 'van Jan Gilistru vlln won, 'De ruimte wlillrin wij leven', die 
wij bij hel, lVetellsclwppelijh, BlLrelll' hebben lIitgegeven inj(uuw.ri 1994. 
Zie verder: 'De waarde 'van de democratie , over onoverzichl,elijh'heid, bn
realLcrat~erillg ell PlLblieke ruimte', C.IV. de Vries, D66, Dellll(w.g, 1994. 
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moment van afstand, van verwondering en dat dit 
moment een voorwaarde is voor zoiets als bezin
ning of reflectie? 

Misschien zou je moeten zeggen dat heden ten dage in de kunst 
nog één van de weinige mogelijkheden besloten ligt van het sym
bobsche te genieten omdàt het anders is en het verschil in eigen
lijke zin onoverbrugbaar en dus niet te regelen valt. Daarom is 
het zo kostbaar, zó kostbaar dat in weerwil van al het managen, 
al het regelen, toch altijd een 'kunstenpolitiek' nodig is. 
Zo bezien heeft een kunstenpolitiek altijd iets paradoxaals in 
zich: het lijkt erop dat men tracht te regelen wat niet te regelen 
valt. Wellicht moet hier het uitgangspunt worden gezocht: niet te 
regelen wat niet geregeld mag worden. Maar waar zou een 
kunstenpolitiek zich dan op moeten richten? 

De autonome ontwikkeling van de kunst 

In deze laatste vraag ligt een perspectief verscholen dat algemeen 
van karakter is. Algemener dan de drie motieven die tot nog toe 
aan een kunstenbeleid ten grondslag hebben gelegen: beschaving, 
schoonheid en kwaliteit. Bij de hier gestelde vraag draait het om 
een niet meer. aan één klasse, elite of forum, ontleende norm. Het 
motief is gelegen in de aandacht voor de differentie, voor het on
derscheid tussen de vormen als zodanig. Dit vergt dan ook nadere 
aandacht voor de noodzaak van de 'autonome ontwikkebng van 
de kunst'. Aan de andere kant wordt de aandacht gevestigd op 
het aanbod van en de vraag naar kunst. 
Om met het laatste te beginnen, het lijkt toch van belang dat ook 
hier dan de verschillen zouden moeten kunnen spreken, verschil
len in groepen en personen, verschillen in inilieus, kortom in de 
afstand en in de verhouding die men kent tot de wereld van de 
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kunsten. En het lijkt erop dat dan mensen 
zelf deze verschillen moeten kunnen uitspre
ken omtrent hun voorkeur voor het ene of 
voor het andere. Zij zouden in staat gesteld 
moeten kunnen worden deze te formuleren 
voor zichzelf en niet in naam van de kunst 
des onderscheids (het onderscheid dat eigen 
is aan de 'kunst-kunst', zoals De Swaan deze 
als dominante tendens typeert). Maar met 
het uitspreken van een voorkeur voor een 
dergelijke democratisch getinte 'markt'-ge
dachte van kunst voor de samenleving, ont
moeten we minstens een paar voorname pro
blemen. 
Aan de ene kant is daar de kunst die in hoge 
mate het eigen spoor trekt. Althans een deel 
ervan, hiervoor geldt dat zij nog sterker dan 
vroeger op zichzelf is komen te staan (en 
hierin 'internationaal' is georiënteerd), waar
mee tevens de kloof, die gaapt tussen de 
kunsten en het algemene publiek, zich ver
breedt. Aan de andere kant zou je kunnen 

Kunst in de plaatselijke politiek; bibliotheek Boekm.anstichting, Amsterdam. 

zeggen, is dan aan het autonome in de kunst 
een dimensie toegevoegd: een politiek-culturele dimensie en een 
sociale betekenis. Een dergelijke ontwikkeling roept bijna als 
vanzelfsprekend de gespecialiseerde instanties in het leven die 
spreken en organiseren in naam van het publiek. Maar als 
kunstenontwikkeling en algemene smaakontwikkeling zo sterk 
uiteenlopen dat specialismen in het leven moeten worden geroe
pen die deze kloof zouden moeten overbruggen, bestaat dan niet 
het gevaar dat deze specialismen voor zich zullen spreken? Het 
risico bestaat dat het publiek alleen maar verder op afstand 
wordt geplaatst, omdat de publieke stem een vertaling vindt, die 
door het publiek zelf niet meer kan worden verstaan. 
Hier ligt toch de kern van de zaak. Als voor deze ontwikkelingen 
kunstenpolitiek moet worden gelegitimeerd, zal dit slechts kun
nen indien ook de autonome ontwikkeling van de kunst geplaatst 
kan worden binnen een democratisch concept van cultuur, waar
van tevens de publieke dimensie, de publieksdimensie in inhou
delijke zin, deel uitmaakt. Dit zou moeten worden uitgewerkt, 
ook al heeft het in beginsel slechts betekenis op een algemeen, 
meta-niveau. Want heeft het 'autonome' hier niet juist betrekking 
op de vrijheid de kunst te ontwikkelen, naar aard en esthetische 
en artistieke betekenis? In het concept-verkiezingsprogramma 
van D66 wordt deze noodzakelijke vrijheid benadrukt en in ver
band gebracht met de kritische functie van de kunst: 'kunst als 
tegenpool van het uniforme'. Gelijk hier achteraan wordt gefor
muleerd dat de kunst tevens bestaat 'bij gratie van de uitwisse
ling van indrukken en daarom nooit uitsluitend individueel is'. 
Het zijn de noties waarmee we deze notitie begonnen zijn. Gepleit 
wordt voor het scheppen van ruimte waarin de kunst zich kan 
ontplooien, waarna wordt opgemerkt dat de 'beste manier om de 
kunst te steunen is de belangstelling ervoor te vergroten'. Hoe 
precies, zonder het dilemma te laten oplossen in de dagelijkse 
praktijk van markt en overheidssteun, dat is dan de vraag die na
dere uitwerking verdient. 
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De distributie en circulatie van kUl/st 

Waar het gaat om overheidssteun meer in het algemeen en dus 
voor al die wat minder uitzonderlijke kunst, schijnt het kunsten
beleid, tegen deze achtergrond die inderdaad zeer complex is, te 
hebben gekozen voor één algemene norm. Kwaliteit is het crite
rium, wat een algemeen criterium lijkt. Verder wordt er gewerkt 
aan de infrastructuur, financiering, onderwijs en distributie. 
Hoofdvraag blijft echter wat dan niét als kwaliteit wordt opgevat 
en wat er niet in de infrastructuur wordt opgenomen. Hoe weinig 
algemeen blijkt het criterium als het gaat om de uitsluiting van 
wat niet als kwaliteit wordt gezien, wat geen 'prijs' krijgt en als 
niet-geprijsd ook niet wordt gedistribueerd? Hoe conformistisch is 
een dergelijk kunstenbeleid? Waar het beleid zich zogenaamd 
van een oordeel onthoudt en de normstelling aan anderen over
laat, aan wie? De distinctie lijkt niet te bestaan bij de gratie van 
de vraag wie wel en wie niet kan oordelen. Het onderscheid ligt 
nog altijd bij de vraag wie wel en wie niet màg oordelen. 
Hier doen zich als vanouds drie partijen voor: de kunstenaar, het 
publiek en de kenner. In het huidige beleid, waarvoor kwaliteit 
het criterium vormt, draait het om de kunstenaar en de kenner, 
en misschien nog het sterkst, in de colleges die hiervoor in het 
leven zijn geroepen, om de kunstenaar-kenner. Waar is het pu
bliek, waar fungeert de instantie die geacht wordt te genieten 
van al dat moois? 
In het huidige zaak-gerichte beleid is het publiek de klant. De 
klant blijkt evenwel meestal een instantie en is zelden een 
persoon. De klant als persoon is dan ook veelal een zaakwaarne
mer: een bestuurder of een kunstenaar-kenner, iemand of meest
al een groep, die koopt of organiseert in naam van de klant. Valt 
er geen manier te verzinnen om de mensen zelf te laten bepalen 
wat zij, voor een tijdje, mooi vinden, bijvoorbeeld als het gaat om 
een schilder- of beeldhouwwerk in hun buurt, of om een gebouw? 
In andere gevallen zijn mensen blij dat anderen voor hen kiezen. 
Dit geldt in elk geval voor de verzamelplaatsen van kunst, bij
voorbeeld musea, theaters en concertgebouwen. Maar dan is het 
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te meer van belang dat zij weten wie er voor hen kiest en of er 
voor hen genoeg te kiezen overblijft. En in hele bepaalde gevallen 
is de klant de verzamelde instantie, de overheid - waarvan men 
wil dat deze optreedt, kiest en koopt in de internationale wereld 
van de kunsten. Maar ook dan willen de meeste mensen wel 
weten wie dat in hun naam mag doen! 
Een weinig belichte kant van de medaille, die prijkt op de borst 
van het kunstenbeleid, is de 'klant als kunstenaar'. Vrijwel elke 
klant participeert in de esthetische ervaring. Men vertelt, schrijft, 
zingt, maakt muziek, danst, of schildert. Het is een ervaringswe
reld waaraan in het beleid nog te weinig aandacht wordt besteed. 
Toch maken déze ervaringen de klant tot koper. Wie zich nooit 
heeft ingespannen om kunsten te maken, die zal zich aan de 
kunst weinig gelegen laten liggen. In de huidige mediamieke 
cultuur schijnt het vanzelf te gaan, zegt De Swaan. Maar dan is 
er alleen maar méér reden hier méér aandacht aan te geven, 
bijvoorbeeld in het onderwijs. Als iedereen inmiddels behoort tot 
de soort der culturele dieren, waarom dan niet een beleid dat zich 
richt op iederéén? Niet om te beschaven, niet vanwege de schoon
heid en niet omwille van de kwaliteit, maar gewoon omdat de 
dingen zijn zoals ze zijn en het goed is opvattingen en smaken te 
laten strijden, waartóe zij aan het woord moeten kunnen komen. 
Dat is toch wat onderwijs doet, op z'n best, bij de dingen de woor
den voegen, opdat zij kunnen meedingen. 

Vragen ten behoeve van een kunstenpolitiek 

Waar liggen nu de opdrachten voor een kunstenpolitiek van D66? 
Of bescheidener hier, wat zijn de vragen die in elk geval moeten 
worden gesteld, in het verlengde van het gestelde in het ver
kiezingsprogramma? 

• Hoe terughoudend moet een kunstenpolitiek zijn? 
Het lijkt erop dat in het algemeen een politiek, die zich richt op 
de wereld van de kunst zou moeten uitgaan van de gedachte dat 
het een 'eigen' wereld betreft. Maar dat het dan óók van belang is 
om deze in contact te brengen en te houden met de wereld waarin 
het dagelijkse leven - het privé- en het publieke leven - wordt ge
leid. Dit vanuit het besef dat in een steeds homogener wordende 
sociale / publieke maatschappij de betekenis van het andere, óók 
van het tegendraadse, alleen maar groter wordt. Dit geld á fortio
ri voor de idee van kunst als één zijde van de culturele medaille, 
waarvan de andere zijde wordt gevormd door de 'leisure-cultuur' 
(de muziek en het beeld zoals deze dagelijks worden genoten, met 
name via de media). 
Wat van belang lijkt, is dat een kunstpolitiek toch vooral gericht 
is op het scheppen van voorwaarden. Deze hoeven zich evenwel 
niet te beperken tot de materiële infrastructuur. Van bijzonder 
belang toch is de vraag of in het kader van een kunstenpolitiek 
mede de mogelijkheden kunnen worden geschapen voor een dis
cours, voor uitwisseling en discussie, met name over de waarden 
die formuleerbaar zijn in het verlengde van de esthetische erva
ring. Een dergelijk discours wordt alleen maar belangwekkender 
als we andere velden van semi-artistieke produktie hierbij be
trekken, bijvoorbeeld de gebouwde omgeving of de werking van 
de media. 
Voorts dringt de vraagstelling omtrent de terughoudendheid zich 
op waar het gaat om de verhouding tussen rijk en gemeenten. 
Maar hier lijkt het een verkeerde vraagstelling en gaat het daar-
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entegen om de vraag hoe voortvarend het rijk is met de over
dracht van bevoegdheden richting gemeenten en stedelijke regio's 
en voor waar dat nodig is, de provincies. Want hier behoort toch 
het primaat te liggen als het gaat om de praktijk zelf en de ont
wikkeling ervan. 

• Moet er opnieuw worden nagedacht als het gaat om het inhou
delijk-democratisch karakter van de fondsen en dergelijke? 
Met betrekking tot de fondsen, maar ook meer in het algemeen is 
het een intrigerende vraag of en hoe het 'publiek' betrokken kan 
worden bij de voorbereiding van de keuzen die men maakt. Dit 
geldt evenzeer de publieke verantwoording van de keuze. Het zal 
hier in eerste instantie gaan om de vraag hoe actief men is in de 
'interactie' met de groepen waarop men zich potentieel richt. 

• Kan een kunstenpolitiek een politiek zijn die zich richt op 
kweekplaatsen, laboratoria, voor de kunst? 
Dit lijkt een interessante invalshoek voor de gemeentelijke en!of 
regionale politiek, maar hoe en waar - indien je niet bij voorbaat 
categorieën, milieus, stromingen wilt uitsluiten? En valt hier niet 
veel nadrukkelijker te denken in termen van public-private part
nerships (ten behoeve van ateliers, galerieën, academies / the
aters, workshops / podia)? 

• Zou een kunsten politiek rekening moeten houden met bestaan
de verschjlJen in milieu en smaak? 
Het lijkt inderdaad dat, met name de plaatselijke, politiek zich 
daarop zou moeten richten, evenwel zonder deze verschillen als 
bij voorbaat bestaand aan te nemen en te canoniseren. De wet 
van het mooie geldt voor iedereen, maar voor 'iedereen' op een 
verschillende wijze. Hierin spelen sociale en cultureel-etnische 
verschillen, er zijn verschillen in leeftijd / generatie en zeker ook 
in mate van geschooldheid. Een kunstenpolitiek zou zich niet ex
clusief mogen richten op de bestaande verschillen, maar er in zijn 
uitvoering wel rekening mee moeten houden. Dit geschiedt al in 
het prijsbeleid, maar zou wellicht explicieter kunnen in termen 
van markt- en democratische werking meer in het algemeen. 
Hier geldt nog het sterkst het cultureel-democratisch criterium, 
dat kunst toegankelijk moet zijn. Maar dit zou waarschijnlijk eer
der betekenis moeten hebben voor het kunnen laten spreken van 
de 'eigen smaak', dan dat het zou gaan om het smaak-maken voor 
één specifieke kunst (-stroming). En hoe dan ook, dan zou de 
stem van het publiek ook werkelijk spreekrecht moeten krijgen. 

• Waar valt ten behoeve van een kunstenpolitiek een vruchtbare 
rol van de overheid te duiden, op lokaal, nationaal èn internatio
naal vlak? 
De overheid, of representanten ervan, zouden gangmakers kun
nen zijn in deze. Valt nadrukkelijker dan tot nog toe te denken 
aan sterke, niet-conformistische figuren als gemeentelijke en!of 
provinciale vertegenwoordigers voor de verschillende sectoren 
van de kunst? Dit zou met name gelden voor die sectoren of 
deelterreinen waar het publiek zich als zodanig niet direct laat 
aanspreken. Een voornaam element is dan hoe de democratische 
legitimering plaatsvindt van de keuzen die worden gemaakt. 

• Wordt in een kunstenpolitiek nagedacht over een kunstenon
derwijs, opgenomen en waar mogelijk geï~tegreerd in het be
staande lagere en middelbare onderwijs? 

IDEE - MEI '94 



Nu zien we de, toch al schamel gedoceerde, vakken verdrongen 
worden in een als instrumenteel te boek staand onderwijs
systeem. Mede gelet op de algemene probleemstelling die in de 
voorgaande paragrafen werd uitgewerkt, zou hier niet véél na
drukkelijker aandacht voor moeten zijn? 

• Hoe ontwikkelen zich de vakopleidingen, mede in relatie tot de 
'markten'? En zou een kunsten politiek hier een uitgesprokener 
kader voor moeten bieden? En moet er, mede in relatie tot de 
doordenking van deze laatste vraag, nader aandacht worden be
steed aan de wijze van inkomensvorming voor met name begin
nende kunstenaars? 

Tot zover, ter voorlopige afronding, enkele van de hoofdvragen 
waarmee een kunstenpolitiek zich geconfronteerd ziet. Het zal 
duidelijk zijn, volledigheid is hiermee niet beoogd en bovendien 
geldt voor elk van de onderwerpen dat de vragen nog weer op an
dere manieren kunnen worden gesteld. Hier is gepoogd een voor
zet te geven voor de discussie op de werkconferentie die het 
wetenschappelijk bureau op 26 maart organiseerde .• 

Fondslijst Stichting Wetenschappelijk BUl'eau D66 

Brochures in de ,.eeks Ideeën 

'De veranderende rol van de politieke partijen', Den Haag 
1991; f 15,00 
'Duurzame ontwikkeling', Den Haag 1992; f 19,50 
'Referenda en Politiek', Den Haag 1993; f 19,50 
'De ruimte waarin wij leven', Den Haag 1993; f 19,50 

Cahiers 

'Relatie en huwelijk', Den Haag 1991; f 8,00 
'Denken over Democratie, van forum naar partnerschap', 
Den Haag 1993; f 10,00 
'In Goede Banen, een analyse van het verschijnsel mi 
gratie', Den Haag 1993; f 10,00 

Nota's 

'Drugs. Kiezen tussen twee kwaden' (1990); f5,
'Op zoek naar publiek', Den Haag 1993; f 5,00 
'De waarde van de democratie', Den Haag 1994; f 2,50 

• 
Hoe kWlt u bestellen? 
U kunt telefonisch bestellen door te bellen met de SWB, van 
maandag tot en met donderdag van 09.00 tot 17.00 uur, tele
foon 070-3621515; fax 070-3641917. U kunt schriftelijk bestel
len door een voldoende gefrankeerd kaartje te sturen aan: SWB 
D66, Noordwal 10, 2513 EA te Den Haag. 

Een abonnement op Idee 
Jaarabonnementen op Idee kosten f66,- inclusief verzendkos
ten. De losse nmnmerprijs is f15,-. Met een abonnement be
spaart u derhalve op jaarbasis (6 nummers) f24,-. Voor een 
abonnement kunt u bellen of schrijven naar bovenstaand num
mer en adres. 
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Neem de Hellingproef 
Zet je reserves op d e He ll in g en 

neem nu een abonnement. 

Of geef een abonnement cadeau. 

Bijvoorbeeld aan die vriend of 

vriendin met wie je wel graag 

reist, maar die bij het inpakken 

nooit aan de geestelijke 

bagage denkt. 

Als welkomstgeschenk 

laat de Helling je kiezen uit één van de elf reisgidsen uit 

de succesvolle Odyssee-reeks van de SUA.* 

D e Helling wordt uitgegeven door het Wetenschappelijk 

Bureau Groenlinks . Het is een onafhankelijk politiek 

magazine met uitdrukkelijke belangstelling voor ontwik

kelingen op het sociale en culturele vlak. 

Het blad verschijnt viermaal per jaar. Elk nummer telt 

48 pagina's. Een jaarabonnement kost f 39 ,50 . Bel of 

schrijf! 

* De SUA reisgidsen : Kreta (27 .50). Portugal (29.90). Hongarije 

(29.90). Tsjethoslowakije (38.50). Turkije (39.90). Andalusië (35.- ). 

Ierland (38.50) . Noordwest-Spanle (37.50). Zuid-Afrika (35.- ). 

Samos/Lesbos (32.50). Sc hotland (37.50). 

d e H e ll in g Postbu s 700. 1000 AS Amsterdam. 020 6202212 

Wij zijn verhuisd. 
U blijft welkom ! 

Creative Communications BV (die onder an
dere het tijdschrift Idee verzorgt) is verhuisd. 
Onze nieuwe adres- en telefoongegevens luiden als volgt: 

Prinsengracht 421, 1016 DM Amsterdam. 
Telefoon 020-620.79.49. 

Ook op ons nieuwe adres blijft u welkom voor 
ontwerp, tekst, brochures, advertenties, jaarverslagen, 
tijdschriften, audio-visuele produkties en al het andere 
waarmee wij graag een bijdrage leveren aan uw doel
stellingen en beleid. 

Prinsengracht 421,1016 HM Amsterdam. Tel.! fax 020-620.79.49. 
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