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Kunst~ cultuur en delllocratie 
RuÎnlte voor een substantieel-rationeel debat 

over beleid~ l~waliteit en functie 

Door Mi ra nda Boo rsma 

D eoverheidsbemoeienis met de 
kunsten vraagt om legitimering. 

Elke politieke partij zou zich met het legi
timeringsvraagstuk moeten bezighouden 
alvorens standpunten en voorstellen te 
formuleren of concrete invulling te geven 
aan beleidsmaatregelen. Aan mij is gev
raagd om te reflecteren en voort te 
bouwen op de ideeën en vragen in het ar
tike~ van Christiaan de Vries, dat elders 

Waardoor dient een politiek 
van D66, die zich richt op de 
kunsten, te worden gelegiti

meerd? D eze vraag is hier het 

subsidies voornamelijk te refereren aan 
verschillende niet-kunstspecifieke func
ties. Deze kunnen immers ook op een an
dere, vaak meer adequate, wijze, even
tueel in de particuliere sfeer, worden ver
vuld. Om tegenwicht te bieden aan een 
mogelijke aantasting van de contimiiteit 
van bepaalde kunstvormen, zou bij het 
zoeken naar legitimeringen van het 
kunstbeleid in de toekomst meer nadruk 

voorwerp van een meer 
academische beschouwing. 
. -----------------------------e 

in dit nummer van Idee is gepubliceerd, 
alsmede op de beleidsvoornemens van D66 volgens het ver
kiezingsprogramma 1994-1998. Het belang van de legitimerings
vraag en de veelal impliciete en gebrekkige beantwoording daar
van in vele verkiezingsprogramma's hebben mij doen besluiten 
om deze kwestie als vertrekpunt te kiezen voor mijn betoog. 

Kunstbeleid en legitimering 

Het Nederlandse kunstbeleid kan globaal worden getypeerd als 
een voorwaardenscheppend beleid. De overheid tracht, voorname
lijk door subsidiëring, de kunstproduktie en -distributie te sti
muleren, waarbij de artistieke vrijheid van kunstenaars als een 
principieel uitgangspunt wordt beschouwd en het kwa]jteitsoor
deel wordt uitbesteed aan onafhankelijke specialisten. Verder 
probeert de overheid om de cultuurdeelname of de publieksparti
cipatie te bevorderen, onder andere door distributiebeleid, kor
tingsregelingen en vormingsbeleid. Sinds de Tweede Wereldoor
log is er in Nederland sprake van een structurele overheidsbe
moeienis met de kunsten. Hoewel er in de politiek een redelijke 
consensus bestaat over de noodzaak van deze overheidsbemoeien
is, heeft de verantwoording ervan een problematisch karakter en 
staat daarom voortdurend ter discussie. In de loop der tijd is er 
met steeds wisselende redeneringen getracht om het kunstbeleid 
van een legitimering te voorzien, waarbij men zich veelal heeft 
beroepen op factoren buiten het wezen van de kunsten, zoals in
ternationaal prestige, afname van de criminaliteit en economi
sche groei. 
In verband met de toenemende druk op een doelmatige en doelge
richte besteding van overheidsgelden, kan men het zich momen
teel niet langer permitteren om bij de legitimering van kunst-

Miranda BOOrSlf/.l' is als IIl1iversitllir docellt. verbolIden (UlII de Va~'groep 

Markt ell Ondememillg vall de Fl/.cult.eit Bedrijfs~'ullde Vlm de 
Rijksuniversiteit Grollillgell elllwrticipeert te'vell s in het doctoraall'rogrnll' 
/lUI KU/lst en Kunstbeleid Vlm de Faculteit, der Leu.eren. 

gelegd moeten worden op kunstspecifieke 
functies, i.e. functies die uniek zijn voor kunstwerken. Juist in 
een tijd waarin het economisch denken ook begint door te dringen 
in de kunstwereld, is het de verantwoorde]jjkheid van allen die 
zich bezighouden met organisatorische processen in de kunstwe
reld - kunstmanagers, beleidmakers, en wetenschappers - ervoor 
te waken dat de economische doelrationaliteit niet het denken 
over de wezenlijke betekenis van kunst verdringt. Uiteraard blij
ven de buiten-artistieke functies daarnaast ook van belang. (1) 

Een kunstspecifieke functie 

De cultuur van een maatschappij, een land of een sociale groep 
brengt een zekere orde tot stand die mensen in staat stelt om de 
wereld beter te begrijpen en om zich daarin te kunnen bewegen. 
Deze ordening ontstaat door de natuur, de verhouding van 
mensen tot elkaar en hetgeen zich in de geest afspeelt te benoe
men, vorm te geven en in vormen onder te brengen. Cultuur 
vormt de verbinding tussen individu en zijn of haar sociale om
geving en tevens de verbinding tussen het heden en het verleden 
van die omgeving. Cultuur uit zich onder andere in materiële en 
immateriële produkten, en wordt op haar beurt ook weer beïnv
loed door nieuwe creaties. Cultuurprodukten symboliseren ge
meenschappelijke opvattingen, zienswijzen en betekenissen, en 
spelen een belangrijke rol bij de overdracht, instandhouding en 
ontwikkeling van een cultuur. De kunsten vormen een specifieke 
sector binnen deze verzameling van symboliserende produkten. 
Culturele symbolen bevatten zowel een esthetische als een nmc
tionele dimensie. Bij kunstprodukten gaat het in de eerste plaats 
om de esthetische symbo]jsering, terwijl bij andere symbolen de 
functionele symbolisering veelal voorop zal staan. In het eerste 
geval gaat het primair om de werking van het symbool in het do
mein van de menselijke waarneming in letterlijke zin, oftewel de 

(1) Zi.e ook: M. Boorsma, IlIvestereIl in cult.IU/.r voor een remlabel kUllstbe
leid. In:'Mells enllllUlt.schappij', //lei 1993, nr. 2,j;g. 68"'1'.107-132 . 
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De systematische verzameling. Soldatellhebnen, Delphi, Griekenland. 

prikkeling van de zintuigen. In het tweede geval gaat het voorna
melijk om de toepasbaarheid van het symbool om het betrokken 
fenomeen te representeren. Piet Mondriaan's Broadway boogie
woogie behoort bijvoorbeeld tot de categorie van esthetische sym
bolen, terwijl een organisatieschema tot de categorie van functio
nele symbolen behoort. Beide voorbeelden hebben echter gemeen 
dat zij betrekking hebben op de symbolisering van sociale relaties. 
De esthetische symbolisering kan als een belangrijke functie van 
kunst worden beschouwd, maar is niet uniek voor de kunsten. 
Produkten van amusement, reclame en dergelijke kunnen een 
vergelijkbare functie vervullen. Het verschil bestaat hierin dat de 
kunsten betrekking hebben op het doorbreken en vernieuwen van 
esthetische symboolsystemen of in het verleden een belangrijke 
doorbraak hebben bewerkstelligd, terwijl amusement bijvoor
beeld betrekking heeft op de toepassing van gevestigde symbolen. 
Bovendien worden kunstprodukten gekenmerkt door het feit dat 
er sprake is van opzettelijke bedoelingen van de kunstenaar om 
een vernieuwing te entameren. De specifieke functie van kunst 
die uit het voorgaande kan worden afgeleid is: het doorbreken en 
vernieuwen van esthetische symboolsystemen ten behoeve van de 
ontwikkeling van een cultuur enJof het representeren van histo
risch relevante doorbraken, op authentieke wijze of via nieuwe 
interpretaties in de vorm van perfectie of experimentele modifica
tie, ten behoeve van het behoud en de overdracht van een 
cultuur. Naast deze kunstspecifieke functie op het macro sociale 

niveau, kunnen daaraan verwante functies op het micro niveau 
van de individuele producenten of recipiënten worden gespecifi
ceerd: het doorbreken en vernieuwen van de individuele esthe
tische expressiemogelijkheden van kunstproducenten ofhet door
breken en vernieuwen van de esthetische interpretatiekaders of 
waarnemingssystemen van recipiënten. (2) 
Kunst heeft meer dan één specifieke functie. Aan welke van deze 
functies op een bepaald moment de prioriteit wordt verleend, is 
een subjectieve aangelegenheid en situatiegebonden. Ook kan 
men zich afvragen of het functioneren van kunst al dan niet in 
een ruimere sociale context moet worden beschouwd. Vervolgens 
kunnen de ideeën en meningen sterk uiteenlopen over de mate 
waarin en de wijze waarop de betrokken functies in termen van 
maatschappelijke processen en het dagelijkse leven geïnter
preteerd zouden moeten worden. Dit betoog bouwt voort op de 
hier onderstreepte functie. 

De relatie m.et het maatschappelijk leven 

In hoeverre moet het functioneren van kunst als een autonoom 
fenomeen worden beschouwd? Hoe onaantastbaar is het uit-

(2) Deze omschrijvillg is vergelijkbaar met de fomwlerillg die door Abbillg 
ell COOdIllWI, wordt gehanteerd: H. Abbillg, 'Een ecollomie van de ~'Ullstell: 
BeschoulVillgell over kUllst en kUllstbeleid', Grolljllgen1989; N. Goodmall , 
'ulllgu,ages of art, {ut approltch 10 lt Iheory of symbols', Lomlon 1969. 
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gangspunt van artistieke autonomie? Het idealiseren van de ar
tistieke vrijheid van de kunstenaar kan leiden tot een eenzijdige 
of beperkte kijk op de produktie, distributie en receptie van 
kunst. Met het uitgangspunt van 'artistieke autonomie' wordt 
feitelijk bedoeld dat er geen directieve invloeden uit mogen gaan 
van overheidsbelangen, consumentenbelangen of andere niet
kunstzinnige belangen op de keuzes van de kunstenaars aan
gaande de voorstelling en de vormgeving van kunstwerken. Dit 
houdt echter nog niet in dat kunstenaars en hun kunstwerken 
geheel los staan van de sociale context waarin deze kunstwerken 
tot stand komen. Vrijheid of autonomie mag niet geïnterpreteerd 
worden als atomisme. In die zin is artistieke autonomie dan ook 
niet strijdig met de toekenning van een ruimere sociale betekenis 
aan het functioneren van kunst, mits de verbinding met de 
maatschappelijke dimensie via een kunstspecifieke functie wordt 
gelegd. 
De vraag die zich nu opdringt is hoe de (kunsten)politiek van D66 
zich verhoudt tot de legitimeringskwestie. Het verkiezingspro
gramma 1994-1998 stelt: "Kunst is geen randversiering van de 
samenleving, maar hoort thuis in het hart ervan ... Kunst is de 
tegenpool van het uniforme ... In een maatschappij die haar sa
menhang dreigt te verliezen is zij een machtig middel voor het 
vinden van nieuwe vormen van verstandhouding tussen men
sen." Dit standpunt lijkt impliciet te verwijzen naar de hiervoor 
beschreven kunstspecifieke functie. Kunst en kunstzinnige ver
nieuwing spelen een belangrijke rol in sociale interactiepro
cessen, vooral in verband met het adaptatievermogen van de sa
menleving aan snel wisselende omstandigheden, alsook met de 
bevordering van maatschappelijke coherentie. Hiermee is dus een 
verbinding gelegd tussen het specifieke functioneren van de 
kunsten en het maatschappelijk leven. 
In het ideale toekomstbeeld dat voor het beleid van D66 als rich-
tinggevend wordt beschouwd, leven zelfstandige burgers niet 
langs elkaar heen in gedachteloze volgzaamheid, maar aanvaar
den in samenwerking hun maatschappelijke verantwoordelijk
heid op grond van hun eigen vrije keuzes. Het menselijk hande
len volgens dit utopische toekomstbeeld roept onmiddellijke asso
ciaties op met het positieve-vrijheidsconcept dat Hans Blokland 
in zijn proefschrift uitvoerig heeft beschreven onder de noemer 
'individuele autonomie'.(3) Positieve vrijheid is het vermogen om 
weloverwogen en welbewust richting te geven aan het eigen en 
het samen leven. Dit is de tegenhanger van het negatieve-vrij
heidsconcept, dat de kern vormt van het liberale gedachtengoed 
en dat betrekking heeft op het gebied waarin men 
ongehinderd dat kan doen wat in zijn of haar ver-

Blokland beargumenteert dat de vertrouwdheid met kunst en 
cultuur -met verschillende wijzen waarop men tegen het leven 
aan kan kijken- een noodzakelijke, zij het onvoldoende, voor
waarde vormt voor het realiseren van individuele autonomie. 
Individuele ontplooiing tot autonomie is uitsluitend mogelijk via 
sociale interactie. Men heeft anderen nodig om met reële keuze
alternatieven bekend en vertrouwd te raken en nieuwe alter
natieven te ontwikkelen. De kunsten kunnen een belangrijke rol 
spelen in die interactieprocessen. De kunstwereld vormt bij uit
stek een platform voor het ontwikkelen en confronteren van al
ternatieve waarheden. Zo bezien zijn kunstproduktie en -partici
patie dus niet alleen van belang voor de stimulering van maat
schappelijke coherentie en de vergroting van het adaptatievermo
gen, maar is voor de kunsten ook een belangrijke rol weggelegd in 
emancipatie- en vormingsprocessen en kunnen zij via die weg de 
door D66 gewenste sociale vernieuwing bevorderen. De maat
schappelijke omgang met de kunsten kan dus bijdragen aan een 
herstel van de relatie tussen het individu en de publieke ruimte. 
Indien de denklijn van Blokland wordt gevolgd, kan worden ge
steld dat de kern van het D66-beleid nauw verbonden is met de 
hiervoor beschreven kunstspecifieke functie. Een dergelijke ver
ruiming van de kunstspecifieke functie zouden we kunnen aan
duiden met de term substantiële functie. Cultuurspreiding zou 
volgens dit denkmodel een centrale plaats moeten krijgen in de 
politiek van D66. Misschien moet zelfs worden overwogen om de 
paragraaf over kunst en cultuur juist voorin het verkiezingspro
gramma op te nemen in plaats van, zoals nu, ergens aan het eind. 
In het utopische maatschappijbeeld zijn ook de kunstenaars be
grepen, sterker nog zij vervullen daarin een sleutelpositie. Van 
kunst en kunstenaars mag dan ook verwacht worden dat zij, met 
behoud van artistieke integriteit, een continue dialoog voeren 
met de samenleving en dat er moeite wordt gedaan om een zo 
groot mogelijk publiek te bereiken. Dit standpunt wordt in het 
verkiezingsprogramma onderschreven. Ook Christiaan de Vries 
oppert dat een kunsten politiek uitsluitend gelegitimeerd kan 
worden indien de (autonome) ontwikkeling van de kunst ge
plaatst kan worden binnen een democratisch concept waarvan 
tevens de publieke dimensie deel uitmaakt. Hiermee sluit D66 
zich in feite aan bij de wending die het kunstbeleid van de jaren 
negentig onder leiding van d'Ancona heeft genomen: het streven 
naar een versterking van de betrokkenheid van kunst en samen
leving op elkaar. Een streven waarvan de operationalisering nog 
wel wat voeten in de aarde zal hebben en waarbij de spanning 

tussen artistieke kwaliteit en commercialiteit op 
volle sterkte aanwezig is. 

mogen ligt. Positieve vrijheid, ofwel individuele 
autonomie, krijgt vorm en betekenis in het sub
stantieel-rationele domein van de samenleving, het 
domein waarin zin wordt gegeven aan de sociale 
werkelijkheid. Begrippen zoals gelijkwaardigheid, 
individualiteit, solidariteit en sociale verantwoor
delijkheid krijgen in dat domein betekenis. 

Positieve vrij
heid is het 

Markt en overheidsbemoeienis 

(3) U.T. Blo~'lwul, 'Vrijheid (utlo' lOmie emlll/.Cipoli.e: eel/. 
poliliekfilosofische ell Cltltuu.rpoliliJlke besc/l.OlIlvi/lg', Delft 
1991. Zie oo~" U. Blo~'llllld, 'SocwlIl-delllocralÎsc/,.e cul
tltrtrpOlilieh, il/. eel/. l1/.orklliberl",l lijdper~,.' 111: IJ. VOl/. 

Ort/keil el. lil. (re(1.), 'SoCÎolll-democrlllie, ~".IIIst , politiek', 
AmslerdmT/. 1993, PI). 9-40. 

vemwgen om 

welovenvogen 
richting te 

geven aan het 
eigen en het 
samen leven 

In het voorgaande is betoogd dat de kunsten re
levant zijn voor de samenleving. Strikt genomen, is 
de vraag of de overheid zich met het functioneren 
van de kunsten moet bemoeien daarmee nog niet 
beantwoord. Een daaraan direct gerelateerde vraag 
is in hoeverre het marktmechanisme geschikt is om 
het specifieke functioneren van de kunsten te opti
maliseren. Over de allocerende waarde van de 
markt in de kunstwereld valt veel te zeggen en is al 
veel geschreven. (4) Aangezien het te ver voert om 
binnen het bestek van dit artikel. daarop diep in te 
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gaan, wordt volstaan met het noemen van enkele, mijns inziens 
relevante, aandachtspunten. Markten werken in het instru
menteel-rationele domein, ofwel binnen de structurele en orga
nisationele dimensie van de samenleving. Soepel functionerende 
markten verhogen de efficiency van doel-middelenrelaties, voor
zover deze doelen en middelen in instrumenteel-rationele termen 
(meestal in geld) zijn gedefinieerd. Hierin zit hem dan ook de 
kneep. Markten kunnen om tal van redenen imperfect, dus niet 
soepel, functioneren èn markten negeren de substantieel-ratione
le dimensie van de samenleving. Vooral de kunstwereld kampt 
met tal van marktimperfecties. Markten alloceren middelen op 
het niveau van het individu. De effecten van kunstconsumptie 
overstijgen echter deels de individuele sfeer. In het voorgaande 
zijn in dit verband onder andere het maatschappelijke adapta
tievermogen en de maatschappij-kritische effecten benadrukt. 
Markten bedienen en bevestigen bestaande preferentie-structu
ren, terwijl het bij kunst vooral ook gaat om het vernieuwen en 
doorbreken daarvan . Kunst is een typisch ervaringsprodukt, dat 
wil zeggen dat de waarde ervan pas zichtbaar wordt na de cons
umptie-ervaring. Markten werken slecht voor ervaringsprod
ukten, omdat consumptie-beslissingen voorafgaand aan de erva
ring moeten worden genomen. Ook is, algemener gesteld, erva
ring met kunst nodig voordat het mogelijk is om kunstcons
umptie als reëel handelingsalternatief op te nemen in preferen
tie-structuren. In het voorgaande is reeds betoogd dat de kunsten 
bij uitstek produkten zijn die werken in de substantieel-rationele 
sfeer en dus ook in belangrijke mate hun waarde daaraan ontle
nen . In een maatschappij waarin de weegschaal steeds verder 
doorslaat naar de instrumenteel-rationele zijde, dreigen prod
ukten waarvan de waarde niet in geld is uit te drukken in een 
economische competitie het onderspit te moeten delven. Gesteld 
zou kunnen worden dat wanneer de belangstelling voor kunst 
verder afkalft, de substantieel-rationele dimensie nog meer ter
rein verliest. De maatschappelijke dynamiek is daarmee in een 
vicieuze cirkel terecht gekomen, die, om het evenwicht te herstel
len, zou moeten worden doorbroken. 
Ook al is bovenstaande motivering verre van volledig, geeft deze 
toch voldoende houvast om overheidsingrijpen in de kunstwereld 
te legitimeren. Uitsluitend financiële ondersteuning en eventuele 
produktiestimulering zijn onvoldoende. Daarmee wordt mis
schien het faillissement van de kunstwereld voorkomen of uitge
steld, maar wordt de vicieuze cirkel niet doorbroken. Ook mag 
niet geconcludeerd worden dat de markt als allocatiemechanisme 
zo veel mogelijk moet worden uitgeschakeld. Integendeel zelfs, 
daar waar het kan moet de marktwerking worden bevorderd. Er 
moet eerder getracht worden om imperfecties zoveel mogelijk weg 
te nemen. Kunstdeelname kan wel worden gestimuleerd, maar 
blijft tegelijkertijd ook een kwestie van individuele bereidheid. 
Kunstconsumptie kan nu eenmaal niet worden opgelegd of afge
dwongen, vooral ook omdat de totstandkoming van een estheti
sche ervaring betrokkenheid en vrijwillige inspanning vergt van 
de kunstconsument. Om die individuele bereidheid te bevorderen 
en te behouden zal een beroep moeten worden gedaan op de wer
king van de markt. 
Dit roept vragen op die ook Christiaan de Vries bezighouden: 
welke vorm moet overheidsbemoeienis dán aannemen en hoe 
dient er gedifferentieerd te worden tussen maatschappelijk re-

(4) Zie bijvoorbeeld Abbiflg, op. cito 

levante en irrelevante kunst. Op de eerste vraag kom ik later in 
dit artikel terug. De laatste vraag raakt aan de problematiek 
rondom de kwaliteitsbeoordeling, die in de volgende paragraaf 
aan de orde wordt gesteld. 

Wat 11wet worden ondersteund en wie mag oordelen? 

Aanvankelijk, in de eerste decennia na de tweede wereldoorlog, 
stond in het cultuurbeleid de spreiding van het burgerlijke cul
tuurideaal centraal. Men meende dat culturele nivellering zou 
leiden tot een betere samenleving. Dit cultuurideaal mocht aan
spraak maken op universaliteit, omdat dit gekoppeld was aan een 
voorgeschreven beschouwingswijze - afkomstig van Kant - waar
bij de individuele subjectiviteit buiten spel was gezet. Kunst dien
de op zichzelf te worden beschouwd, vrij van externe prikkels en 
interne hartstochten en wensen. In de jaren zeventig verloor het 
idee van één officiële kunstcollectie vaste grond en moest wijken 
voor de opvatting dat er, aansluitend bij de verscheidenheid in de 
maatschappij, vele gedifferentieerde kunstvormen bestaan. In de 
jaren tachtig werd het beginsel van verscheidenheid zelfs een 
kernbegrip in het kunstbeleid en figureert sindsdien op een ge
lijkwaardig niveau met het streven naar artistieke kwaliteit. De 
symbooltaal-theorie van Abbing, die de basis vormt voor de aan 
het begin van deze verhandeling beschreven kunstspecifieke 
functie, onderschrijft de gedifferentieerde aard van kunst. Vol
gens Abbing is de taalmetafoor op kunst van toepassing. De over
dracht en vernieuwing van kunsttalen vindt plaats door sociale 
interactie. Evenals talen zijn kunstvormen groepsgebonden. Om 
een kunstuiting te kunnen begrijpen is een zekere bekendheid 
met de betrokken kunsttaal noodzakelijk. Naast algemeen beken
de kunsttalen zijn er vele uiteenlopende, complexe en minder 
complexe, cultuurspecialismen. 
Toen men nog leefde in de veronderstelling dat er slechts één 
smaak en één cultuurideaal bestond, kon relatief eenvoudig vast
gesteld worden welke kunst wel en welke kunst niet voor subsi
diëring in aanmerking kwam door daartoe aangewezen smaak
deskundigen een kwaliteitsoordeel te laten vellen. Sinds de alge
mene aanvaarding van het bestaan van verscheidenheid in de 
kunsten is het selectieprobleem veel gecompliceerder geworden. 
Voor ieder specialisme moeten andere deskundigen worden ge
raadpleegd. De laatste jaren is de regelgeving en het aantal ad
viesorganen daardoor sterk uitgedijd. De beoordelingssyste
matiek wordt steeds ondoorzichtiger en de kritiek neemt toe. De 
verdergaan de bureaucratisering van de oordeelsvorming kan het 
maatschappelijke functioneren van de kunsten belemmeren. Het 
is dan ook niet verwonderlijk dat er momenteel gezocht wordt 
naar alternatieve selectiemethoden. 
Naast kritiek op de ondoorzichtigheid, staat de beoordelingssyste
matiek tegenwoordig ook bloot aan een andere vorm van kritiek: 
deskundigen zouden een te eenzijdige avantgardistische opvat
ting van kwaliteit hanteren, die haar referentie aan de gebruiker 
en de samenleving grotendeels heeft verloren. Doordat specialis
ten tot andere keuzes lijken te komen dan gebruikers, is de kloof 
tussen het huidige professionele kunstaanbod en het dagelijkse 
maatschappelijke leven geleidelijk aan een afgrondelijke gewor
den. Smaakspecialisten vormen hun oordeel volgens de kanti
aanse methode. Ze hanteren daarbij voornamelijk professionele 
criteria en leggen veelal de nadruk op vernieuwing en origina
liteit. Gebruikers, daarentegen, kunnen kunst, wegens gebrek 
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aan professionele kennis, eigenlijk alleen beoordelen op hun be
leving van het werk en de betekenis ervan voor hun persoonlijke 
en sociale leven, alsmede op randaspecten die ook zonder specia
listische kennis waarneembaar zijn. Gesteld zou kunnen worden 
dat het juist deze gebruikersaspecten zijn die de weg ontsluiten 
naar het substantiële functioneren van de kunsten. 
In het kunstbeleid van de jaren negentig zijn voorstellen geform
uleerd en worden pogingen ondernomen om het tij te keren en de 
betrokkenheid van kunst en samenleving op elkaar weer te 
versterken. De Nota Cultuurbeleid 1993-1996 stelt bijvoorbeeld 

Het benadrukken van het belang van culturele educatie begint zo 
langzamerhand een open deur te worden. Tegenwoordig onder
kent vrijwel iedereen die zich met de kunstenproblematiek bezig
houdt het belang van het onderwijs. Toch meen ik hierover nog 
iets te moeten zeggen, omdat daarvoor verschillende argumenten 
kunnen worden aangevoerd. Er zijn globaal twee motiveringen in 
omloop. De eerste sluit aan bij het positieve-vrijheidsconcept. Om 
bewust voor cultuurdeelname te kunnen kiezen moet men dit 
handelingsalternatief ook kennen. Ook de taalmetafoor van Ab
bing laat zien dat enige ervaring met de betrokken kunsttaal 

nodig is om een kunstuiting te kunnen 
begrijpen. 
De tweede motivering hangt samen 

voor om ook de 'betrokken participant' 
bij de subsidiëring te consulteren, als
mede om participatiecijfers en eigen 
inkomsten daarin te betrekken (p. 51). 
Deze beleidswending vraagt om een 
herbezinning op hetgeen onder kwa
liteit moet worden verstaan. Een actu-

Sinds de jaren '80 figureert 
met de veronderstelling dat er alleen 
van kunst kan worden genoten door 
degenen die over voldoende culturele 
kennis beschikken. Vaak wordt daar 

ele kwaliteitsopvatting zou ook de zin
geving door de samenleving en het pu
bliek als een wezenlijk complement 
moeten incorporeren. Het ontwerp en 
de organisatie van een aldus ver
nieuwde beoordelingssystematiek zal 

verscheidenheid als kernbegrip 
nog bij gezegd dat 'echte' kunst per de
finitie complex is en dus veel kennis 
vereist. Indien daarbij ook de kanti
aanse beschouwingsnorm als uitgangs
punt wordt gekozen, kan culturele 

gelijkwaardig aan het streven 

naar artistieke kwaliteit 

niet eenvoudig zijn. Ook (intensieve) 
gebruikers zullen vaak menen dat de 
kantiaanse beoordelingsmethode de enige juiste methode is, 
waardoor zij geneigd zijn om de professionele beoordelaars te imi
teren en ook de gebruikersaspecten te negeren. Daarnaast is het 
kwaliteitsbegrip door zijn complexiteit en dynamiek voortdurend 
in beweging en situatiegebonden, waardoor standaardisering van 
de beoordelingssystematiek feitelijk onmogelijk is. Een verant
woorde selectie en bevordering van kwaliteit vereist een continu 
maatschappelijk debat over de invulling van gedifferentieerde 
kwaliteitsconcepten. Aan dat debat moeten alle betrokkenen 
- kunstenaars, professionals, gebruikers, beleidmakers - deelne
men. Bovendien moet worden getolereerd, bewaakt en gestimu
leerd dat kunstconsumenten ook werkelijke gebruikersnormen 
inbrengen.(5l 

Culturele ervaring 

Hiervoor is gesteld dat de werking van het marktmechanisme 
daar waar het mogelijk is, moet worden bevorderd. Ook is ge
noemd dat een soepel functioneren van de markt aanzienlijk kan 
worden belemmerd door het feit dat het bepaalde groepen in de 
samenleving ontbreekt aan voldoende culturele ervaring. Voor 
het opdoen van ervaring met kunst is de primaire socialisatie van 
belang. Daar waar socialisatieprocessen tekortschieten kunnen 
het onderwijs, cultuureducatieprojecten, kunstzinnige vorming 
en amateuristische kunstbeoefening als beleidsinstrumenten 
worden ingezet om deze marktverstorende factor deels weg te 
nemen. Een goede marktwerking is alleen mogelijk wanneer er 
voldoende maatschappelijke condities zijn waarin een ieder daad
werkelijk de kans krijgt om een eigen culturele voorkeur te ont
wikkelen. 

(5) Voor meer over deze ktvaliteitsproble"",tiek en de orgallisal.orische 
haken ell ogen daliralill wordt ven.vezen ruWT: M.A . Boorsmll en A.CJ. de 
Leeuw, Wie i~ ballg voor het publiek? Een bedrijfsh'l/Iulige kijk op de h"tvll
/iteit Vlin hel h'lI l1stbellrijf, verschijlll bi,lIIellJwrl. in hel 'Boekmlmcalrier'. 

kennis alleen worden uitgelegd als 
specialistische kennis die kunsthisto
risch en esthetisch-technisch van aard 

is. Immers, volgens de kantiaanse norm vormt dergelijke kennis 
het enige legitieme referentiekader. De conclusie is dat kwa
liteitsbeoordeling een aangelegenheid is voor deskundigen en dat 
veel mensen, wegens gebrek aan culturele kennis, niet van het 
huidige kunstaanbod kunnen genieten. Aangezien een kwaliteits
vermindering niet wenselijk is, biedt alleen kennisoverdracht nog 
mogelijkheden om de cultuurdeelname te stimuleren. Deze re
denering loopt mijns inziens spaak, omdat de gemiddelde burger 
altijd een kennisachterstand op de deskundige zal blijven houden 
en dus nooit ' echt' van kunst zal kunnen genieten. Ook strookt 
dit niet met de positieve-vrijheidsgedachte, omdat de gemiddelde 
burger dan dus nooit zelfstandig kan en mag kiezen. 
Culturele ervaring is blijkbaar iets anders dan culturele kennis. 
Bij culturele ervaring gaat het om ervaring in de omgang met 
kunst, waarbij een ieder dat op zijn eigen wijze moet kunnen 
doen en vooral op zijn eigen manier moet kunnen interpreteren 
naar zijn persoonlijke en sociale context, mits er inspanningen 
worden getroost om kunst als kunst te laten functioneren . Dit 
betekent allereerst dat de kantiaanse beschouwingsnorm opzij 
gezet moet worden. Het zal echter geen eenvoudige zaak zijn om 
de kunstwereld daarvan te overtuigen. Daarnaast heeft dit conse
quenties voor de wijze waarop cultuureducatie vormgegeven moet 
worden. 

Een democratische kUllstellpolitiek 

Ervan uitgaande dat D66 het positieve-vrijheidsconcept onder
schrijft, alsmede aan de kunsten de hiervoor beschreven substan
tiële rol toerekent, rijst nu de vraag wat dit concreet betekent 
voor een democratische kunstenpolitiek. 
Allereerst moet nogmaals worden benadrukt dat het legiti
meringsvraagstuk tezamen met de grondbeginselen en doelein
den van het cultuurbeleid continu ter discussie gesteld moet wor
den in een georganiseerd maatschappelijk debat, een debat dat in 
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principe substantieel-rationeel van aard dient 
te zijn . Er moet worden voorkomen dat discus
sies verzanden in instrumentele onderhande
lingen over voornamelijk de subsidietoeken
ningen, wat Blokland zo raak heeft getypeerd 
als ' incrementalistisch beleid zonder doel'. Als 
van burgers wordt verwacht dat zij weloverwo
gen en welbewust handelen, dan dient de over
heid in ieder geval het goede voorbeeld te geven. 
Het hier bedoelde substantieel-rationele debat 
over het cultuurbeleid en de functie van kunst 
is onlosmakelijk verbonden aan het kwaliteits
debat dat hiervoor is aangeroerd. Het debat 
over kwaliteit moet voornamelijk gevoerd wor
den op lokaal niveau, met een eventuele diffe-
rentiatie naar cultuurspecialismen, en dient zo 
concreet mogelijk te zijn. De verantwoordelijk
heid voor de organisatie ervan ligt niet alleen 
bij de lokale overheden, maar ook bij het ma
nagement van de betrokken kunstorganisaties. 
Het grondslagendebat is abstracter van aard 
en valt in de eerste plaats onder de ver
antwoordelijkheid van landelijke en eventueel 
internationale politici en beleidmakers. Beide 
discussies mogen echter niet los van elkaar 
worden gevoerd. 
Er is veel dat in deze maatschappelijke dis
cussies aan de orde kan worden gesteld. On
derwerpen die momenteel in ieder geval aan
dacht verdienen zijn: de rol van het marktme
chanisme, de bruikbaarheid van de kantiaanse 
beschouwingsnorm voor kunstconsumptie, de 
waarde en betekenis van bezoekersaantallen, 
de rol van het onderwijs, autonomie versus de 
maatschappelijke verantwoordelijkheid van de 
kunstenaar, alsmede de verantwoordelijkhe
den van de gebruiker en van de media. 
De medaille heeft ook een zware organisatori
sche kant. Het debat moet geleid en georgani
seerd worden en het beleid moet geoperationa
liseerd en uitgevoerd worden. Organisatori
sche processen zijn traditioneel het terrein van 
degenen die opgeleid zijn in het analyseren en reguleren van instr
umenteel-rationele, vooral economische, processen. In het geval 
van de kunstbeleids- en kunstmanagementproblematiek is echter 
een ander soort expertise gewenst. Het gaat hier om besturings
kwesties waarbij de doelstellingen ideëel van aard zijn en niet of 
slechts gebrekkig in economische en kwantitatieve termen gedefi
nieerd kunnen worden. Er zijn in de afgelopen jaren verschillende 
studies en studierichtingen ontstaan die juist die expertise trach
ten op te bouwen die nodig is voor de omgang met organisatorische 
kwesties in de kunstwereld.(6) Eén daarvan is de studierichting 
Kunst en Kunstbeleid van de Rijksuniversiteit Groningen. Helaas 
leidt de overheersing van het instrumentele denken veelal tot een 
onderschatting van het belang van dergelijke studies. Zo lopen zij 
de kans om met een verkorting van de studieduur of verhoging van 
het collegegeld opgezadeld te worden . Ook hier ligt dus een beleids
kwestie die in relatie tot de kunsten politiek en het positieve-vrij
heidsconcept aandacht verdient. 

[ 

Het musem als systeem. Delphi, Griekenland 

Tot slot meen ik, evenals Christiaan de Vries, te moeten conclude
ren dat er nog vele vragen onbeantwoord zijn en dat alle analyses 
en alle antwoorden de problematiek op hun beurt mede complice
ren en tal van nieuwe vragen oproepen. Hiermee is het belang van 
een continu debat nogmaals onderstreept. Hoewel ik niet meer 
dan enkele tentatieve suggesties heb geformuleerd, hoop ik met 
dit betoog een bijdrage te kunnen leveren aan het denken over een 
democratische kunstenpolitiek .• 

(6) AlgemeIler kan 'Worden gesteld dal. er eell beIalIgrijke toekomstige tuak 

li"t voor de bedrijfsklInde en de bestullrskunde ten aallzien vall hct ontwikke
len vcU/. e.~/Jertise voor de omgllllg met IIwnagement- ell beleidsvraagstukken 
die een aCIII:ielllijke subslclllti.eel-mtiollele COIll/JOllellt bevattelI. Deze studies 

stcllllcn 1II0lllclltcclnog te vcel op de economische wetellschap, maar heb
bell , 'Wegens Illm multidisciplinaire karaktcr, 'Wel de potelltie 0111 de gewellste 

eX/Jertise te ontwikJ.'clen. 
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