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BESCHOUWING 

Autonoom stedelijl~ cultuurbeleid 
als wenl~end perspectief 

D o or C o r W ijn 

E
en van de grootste problemen in 
onze maatschappij is gelegen in 
de homogenisering van de le

venswijzen. Mensen zijn in toenemende 
mate onderworpen aan dezelfde culturele 
condities: de relatie tussen het individu 
en zijn omgeving wordt steeds meer ge
standaardiseerd en geanonimiseerd. Hoe
wel ook de beleving van kunst en cultuur 
meestal neerkomt op de nalevingen van 
wat in een voorgeprogrammeerd ritueel is 
vastgelegd, zijn kunstuitingen potentieel 
op te vatten als tegenkracht. Kunst biedt 
een mogelijkheid om juist het proces van 
homogenisering te ondermijnen, er op in 
te breken, een gelegenheid om waarden 

Hoe staat het met de veelbe- Kuypers in een bredere context geplaatst. 
Eerst worden kort een aantal veranderin
gen op bestuurlijk, financieel en maat
schappelijk vlak geschetst die voor het 
cultuurbeleid van belang zijn. Vervolgens 
worden vijf ontwikkelingen op het terrein 
van het cultuur aangegeven die van deze 
veranderingen het gevolg zulJen zijn. 

sproken verhouding tussen 
nationale en lokale politiek? 

Welke verschuivingen zijn 
relevant voor het denken over 
kunstenpolitiek en hoe kunnen 

deze worden aangewend als 
antwoord op de bredere 
culturele vragen die zich 

voordoen? 

Bestuur op Ni·veau. 

Al een aantal jaren voltrekt zich in ons 
bestuurlijke bestel een proces van herstr
ucturering en herijking. In de nota Be
stuur op Niveau (BoN) van 1990 wees het 
kabinet op 'het grote maatschappelijke en 

• 
en normen 'anders dan anders' te beleven en daarmee een kans 
op authentieke communicatie. De vraag die ook in het stuk van 
Christiaan de Vries wordt gesteld (zie elders in dit nummer) is in 
hoeverre de overheid actief voorwaarden kan creëren om kunst 
een dergelijke rol te laten vervullen. En liggen er dan wat dit be
treft op lokaal niveau méér mogelijkheden dan landelijk? In dit 
artikel wordt aangegeven waarom het, in dit perspectief, zowel 
goed als onvermijdelijk is dat de grotere steden in de nabije toe
komst meer zeggenschap over de kunsten krijgen. 
De eerste signalen dat er in de positie van het stedelijke cultuur
beleid wat ging veranderen, werden de afgelopen jaren gegeven 
door Aad Nuis en Paul Kuypers. Aan de vooravond van het debat 
in de Tweede Kamer over de Cultuurnota 1993-1996, schreef 
Nuis in Binnenlands Bestuur: 'Mij dunkt dat er alle reden is om 
het zwaartepunt van de verantwoordelijkheid (voor het cultuur
beleid, CW) daar te leggen waar het zicht op de culturele netwer
ken van plaatsen en mensen het helderst is. Bij de stadsbesturen 
dus.' In zijn artikel pleitte Nuis ervoor om een aantal grote stede
lijke agglomeraties tot partner van de rijksoverheid te maken. 
Korte tijd later liet Paul Kuypers in zijn lezing tijdens het Haags 
Theaterfestival een soortgelijk geluid horen: 'Het voornaamste 
bezwaar tegen het zuinige centralisme van de rijksoverheid is dat 
het in strijd is met de feiten. De stedelijke cultuur heeft een auto
nomie bereikt, die bestuurlijke erkenning vraagt in het bewust en 
weloverwogen toekennen van bevoegdheden aan de steden. De 
ideologie van een door centrale directieven geleid cultuurbeleid, 
die bijvoorbeeld door de raad voor de kunst nog steeds wordt 
voorgestaan, is achterhaald.' 

In deze beschouwing worden de opmerkingen van Nuis en 
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economische belang' van onze steden, dit op grond van belangrij
ke adviezen van de commissie Montijn (1989) en de Wetenschap
pelijke Raad voor het Regeringsbeleid ('Van de stad en de rand') 
en in nauwe samenhang met nota's zoals de nota Sociale Ver
nieuwing, de Vierde Nota Ruimtelijke Ordening (Extra), het 
Tweede Structuurschema Verkeer en Vervoer, de nota Regionaal 
Economisch Beleid, het Nationaal Milieubeleidsplan Plus en de 
nota Volkshuisvesting in de jaren Negentig. Er werd geconclu
deerd dat de aanpak van (groot)stedelijke problemen slechts mo
gelijk is op een bestuurlijke schaal die de grenzen van de individ
uele gemeente(n) te buiten gaat. Zeven stedelijke gebieden 
(Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Utrecht, Eindhoven! Hel
mond, ArnhemlNijmegen en HengelolEnschede: de zogenoemde 
BoN-regio's) werden uitgenodigd om te komen met voorstellen 
'van onderop' om aan de vereiste bestuurlijke vernieuwing vorm 
te geven. Het Overleg Orgaan Rijnmondgemeenten (OOR) loopt 
in deze ontwikkeling voorop. Op grond van het in november 1993 
bij de Tweede Kamer ingediende Wetsvoorstel bijzondere bepalin
gen provincie Rotterdam (de zogenoemde 'lex specialis') zal de 
stadsprovincie Rotterdam met ingang van 1 januari 1996 opera
tioneel worden. Het OOR wordt dan qua regelgeving 'provincie
vrij' en ontvangt een evenredig deel van de gelden die thans nog 
via het Provinciefonds naar Zuid-Holland gaan. Het BoN-gebied 
Haaglanden (Den Haag en omstreken) zal de weg van Rotterdam 
zo spoedig mogelijk volgen. Voor de huidige provincies zal de vor
ming van de BoN-regio's een forse bestuurlijke en financiële ader
lating betekenen. 

I ntergemeentelijke samenwerking 

Niet alleen in de grootstedelijke gebieden gaat de aanpak van 
maatschappelijke problemen de bestuurlijke ~chaal van de indivi
duele gemeente(n) te buiten. Ook in de rest van het land is be-
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hoef te ontstaan aan mogelijkheden tot meer intensieve samen
werking tussen gemeenten. De bestuurlijke herverkaveling houdt 
daarom niet op bij de grote steden. Op 22 december 1993 aan
vaardde de Tweede Kamer een wetsvoorstel dat voorziet in wat 
wordt genoemd de aanscherping en opschaling van de Wet ge
meenschappelijke regelingen (Wgr). Het gaat hierbij om het vol
gende. Teneinde de vrijblijvendheid in de intergemeentelijke sa
menwerking te verminderen, wordt de Wgr langs drie lijnen ver
beterd: de samenwerking krijgt een meer dwingend karakter, de 
indeling in Wgr-gebieden wordt herzien en de bestaande functio
nele gebiedsindelingen (de regio's van de arbeidsvoorzieningsor
ganisatie, de politie- en vervoersregio's, de hulpverleningsregio's) 
worden op de nieuwe Wgr-indeling afgestemd. 
De aanscherping van de samenwerking betekent nu dat de pro
vincies de mogelijkheid krijgen om beter en nadrukkelijker ge
bruik kunnen maken van hun bevoegdheid om de gemeenten tot 
samenwerking te dwingen. Daarnaast worden ook de interge
meentelijke samenwerkingsverbanden zelf in staat gesteld om de 
uitvoering van samenwerking af te dwingen. De vergroting van 
de samenwerkingsgebieden houdt in dat de schaal van de huiruge 
samenwerkingsgebieden (ons land kent er 59) wordt vergroot. 
Naar verwachting zullen er ongeveer 25 à 30 Wgr-regio's overblij
ven. Zodra deze grotere territoriale eenheden zijn gevormd, moet 
het sluitstuk van de reorganisatie van het binnenlands bestuur 
zijn beslag krijgen: dan ruenen de functionele gebiedsindelingen 
op de territoriale eenheden te worden afgestemd. Het belang
rijkste voordeel van de territoriale integratie zal zijn dat de 
bestuurlijke afstemming gemakkelijker wordt en het openbaar 
bestuur op bovenlokaal niveau aan doorzichtigheid wint. 

Ruimtelijke Ordening 

De problemen waarvoor de reorganisatie van het binnenlands 
bestuur een oplossing moet bieden, liggen vooral op het terrein 
van de coördinatie. De normale samenwerking tussen gemeenten 
wordt - als gevolg van uiteenlopende belangen - niet meer toerei
kend geacht om binnen grootstedelijke gebieden een beleid op het 
gebied van ruimtelijke ordening, verkeer en vervoer, volkshuis
vesting en milieu te realiseren. Een belangrijke nota voor het 
denken over grootstedelijke ontwikkeling was de Vierde Nota 
Ruimtelijke Ordening uit 1988. Hierin wordt een sterke tweede
ling gemaakt tussen stedelijk en landelijk gebied. In de nota 
wordt gesteld dat het wenselijk is om woningbouw, niet-agra
rische werkgelegenheid en maatschappelijke voorzieningen te 
concentreren in gebieden met een grote bevolkingsomvang. Hier
mee wordt gekozen voor investeringen in de sterke punten van de 
stedelijke agglomeraties. In de volkshuisvesting bijvoorbeeld 
komt dit tot uiting in het streven om in de periode 1992-2015 
bijna een miljoen woningen op de VINEX-lokaties te bouwen. 
Verwacht mag worden dat nieuwe woonwijken zoals Nieuw-Oost 
in Amsterdam en Leidse Rijn bij Utrecht bijna stedelijke pro
porties zullen aannemen. Gekoppeld aan deze grootschalige wo
ningbouwprojecten zullen de VINEX-knooppunten ook investe
ringen doen in stedelijke voorzieningen als wegen en openbaar 
vervoer, winkelcentra, kantoren, congres- en vermaaksgelegenhe
den, concertzalen, musea en dergelijke. Vastgesteld kan worden 
dat Nederland in de komende jaren een ongekend ruimtelijke 
concentratieproces zal ondergaan, dat zijn uitwerking op het 
maatschappelijke leven niet zal missen. 

Inkomsten van gemeenten 

De financiële verhourung tussen de gemeenten en het rijk wordt, 
sinds het midden van de vorige eeuw, gekarakteriseerd door een 
sterke beperking van het gemeentelijke belastinggebied ten gun
ste van algemene en specifieke uitkeringen van het rijk. Anno 
1994 komen de inkomsten van gemeenten uit drie verschillende 
bronnen. De eigen inkomsten zoals gebruikersbijdragen en belas
tingen. In 1992 bedroeg dit tezamen ca. 12% van de totale ge
meentelijke baten. De algemene uitkering uit het Gemeente
fonds: elke gemeente is vrij bij het besteden van deze gelden. In 
1992 was het aandeel van hiervan binnen de totale gemeentelijke 
inkomsten ca. 28%. Specifieke uitkeringen waarvan de besterung 
vooraf door de rijksoverheid is bepaald. In 1992 bedroeg rut 60% 
van de inkomsten. Het beleid van de regeringen in de laatste 
jaren - met name in het kader van de zogenaamde Decentralisa
tie Impuls - gericht op een substantiële vermindering van rut 
aandeel. 
Duidelijk moge zijn, dat gemeenten voor het voeren van 'eigen' 
beleid grotendeels afhankelijk zijn van de uitkering uit het 
Gemeentefonds. Dit geldt vooral voor een terrein als cultuur, 
waar specifieke uitkeringen van het rijk nauwelijks voorkomen 
(de voornaamste uitzondering is de Tijdelijke rijksbijdragerege
ling bevordering beeldende kunst rue is gericht op de provincies, 
de vier grote steden en - inrurect - een 40-tal gemeenten). 
Op 18 maart jl. bracht de Raad voor de Gemeentefinanciën een 
rapport uit waarin concrete voorstellen werden gedaan voor aan
passing van het verdeelsysteem van het Gemeentefonds. Een be
langrijk doel van deze correctie is om ervoor te zorgen het ver
deelstelsel minder op gemeentegrootte worden geënt, en meer op 
functionele en structurele kenmerken, zoals het benorugde voor
zieningenniveau op terreinen als bijstandsverlening, zorg, kunst, 
ontspanning, oudheid, reiniging, riolering en volkshuisvesting. 
De plannen houden ruwweg een herverdeling in ten faveure van 
gemeenten met een duidelijke centrumfunctie. Als het kabinet de 
voorstellen van de RGF overneemt, zal rut tot gevolg hebben dat 
sommige niet-centrumgemeenten hun uitkering uit het ge
meentefonds met meer dan 15% zullen zien dalen. Centrum
gemeenten zullen een forse verhoging van hun inkomsten 
tegemoet kunnen zien. 

De steden als infomwtionele knooppunten 

De hiervoor genoemde bestuurlijke en financiële veranderingen 
vinden niet zomaar, of in een vacuüm plaats, maar hangen ten 
nauwste samen met sociaal-economische veranderingen rue zich 
op nationaal en internationaal niveau voltrekken. Het voert hier 
te ver om uitvoerig in te gaan op ontwikkelingen zoals de demo
grafische verschuivingen in de westerse samenleving of de econo
mische eenworrung van Europa. Wel is het dienstig om één as
pect wat nadrukkelijker onder de loep te nemen, namelijk de 
groei van de grootstedelijke gebieden in de richting van trans
nationale, 'informationele' knooppunten. 
De westerse wereld maakt een periode van fundamentele veran
dering door. Met name door de snelle ontwikkelingen in de infor
matie-technologie ontstaan er nieuwe economische, sociale en po
litieke verbanden. Overal ter wereld worden bedrijven (èn indivi
duen) in toenemende mate afhankelijk van het vermogen om op 
monruale schaal informatie te verzamelen en aan te wenden. Dit 
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Exotische muziek en dans op straat 

manifesteert zich het duidelijkst in de grote steden, niet alleen in 
Europa, maar ook in Amerika en Japan. Waar het om gaat, is de 
wereldwijde ontwikkeling van een economie die voornamelijk 
produkten vervaardigd, naar een economie die het hoofdzakelijk 
georiënteerd is op het bewerken van kennis. Op de drempel van 
de 2Ie eeuw ontwikkelen zich stedelijke gebieden die we met het 
oog op hun economische structuur zouden kunnen aanduiden als 
'transactionele' of'informationele' knooppunten. 
Veel bedrijven die afhankelijk zijn van het gebruik van infor
matie (het bank- en verzekeringswezen, instellingen voor hoger 
onderwijs en aanverwante onderzoeksinstituten, de medische en 
biomedische bedrijfstak, de media, uitgeverijen en drukkerijen, 
de mode-industrie en dergelijk) vestigen zich in de stedelijke 
knooppunten. Daarnaast lijken investeerders in toenemende ma
te bereid om geld te steken in stedelijke voorzieningen als kanto
ren, congres- en vermaakscentra, shopping-malls, concertzalen, 
musea e.d. Ook de werknemers in de kennis-economie blijken 
zich in de stedelijke centra te willen vestigen: de hogere inko
mensgroepen keren terug naar de stad. Verschillende factoren 
spelen hierbij een rol, zowel van vervoerstechnische als van socia
le, culturele en psychologische aard (bijvoorbeeld de zucht naar 
grootstedelijk avontuur). Vastgesteld kan worden dat de stedelij
ke agglomeraties zich ontwikkelen tot de centrale eenheden in 
het Informatie Tijdperk. Zij krijgen een nieuwe rol als plek waar 
autonomie en politieke wedijver zo belangrijk worden. Op econo-

misch gebied wordt - mede door het vervagen van de Europese 
grenzen - dan ook steeds vaker gedacht in termen van concur
rentie tussen internationale steden en stedelijke agglomeraties. 
Van overheidswege wordt, zoals al aangegeven, hierop ingespeeld 
via bijvoorbeeld nota's als Bestuur op Niveau, de Vierde Nota 
Ruimtelijke Ordening (Extra) en de nota Volkshuisvesting in de 
jaren Negentig. 
Eén belangrijke kanttekening is bij deze ontwikkeling op zijn 
plaats. Slechts een klein deel van de wereldbevolking lijkt te zul
len participeren in de mondiale kenniseconomie. Ook de 'infor
mationele' stad dreigt gelijktijdig mondiaal en duaal te worden. 
Aan de ene kant zijn er de welvarende, hoogopgeleide stedelijke 
bewoners die een mondiale oriëntatie hebben en sociaal coherente 
netwerken vormen. Aan de andere kant is er wel degelijk sprake 
van een groeiende sociale, en dat wil zeggen culturele en econo
mische onderklasse die het werk doet waarvoor weinig of geen op
leiding nodig is. Dit werk nu bevindt zich deels in de informele 
sfeer. En deze sociaal-economische 'onderlaag' probeert dan ook 
houvast te vinden in plaatselijke netwerken, meestal ook ruimte
lijk afgescheiden van de meer welvarende burgerij . Als zij voor 
een belangrijk deel bestaat uit immigranten dan wordt de ver
splintering van de stedelijke sociale structuur nog versterkt. De 
communicatie tussen de diverse groepen kan wegvallen, hetgeen 
op den duur ook een bedreiging zal vormen voor het sociale even
wicht in de stedelijke gebieden. 
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Tussenbalans 

Bezien we alle tot dusverre genoemde ontwikkelingen in hun on
derlinge samenhang dan tekent zich een duidelijk patroon af. De 
grotere Nederlandse steden ontwikkelen zich als gevolg van eco
nomische en technologische veranderingen tot centra van ma
nagement, innovatie èn macht. In bestuurlijk opzicht groeien zij 
uit tot provincie-vrije gebieden met verregaande bevoegdheden en 
een omvangrijk budget. Binnen deze sterke 'stadsprovincies' zul
len deelgemeenten belast worden met beleidsterreinen als 
veiligheid, onderwijs, welzijn , sociale voorzieningen en dergelijke. 
In de niet-BoN-gebieden zal door de aanscherping en opschaling 
van de Wgr en de wijziging in de fmanciële verhoudingen een 
sterker accent komen te liggen op de gemeenten met een centr
umfunctie. Met name het ontstaan van stedelijke knooppunten 
leidt nu tot een ander perspectief op ons culturele leven en vraagt 
dus om een nieuwe vorm van overheidsbemoeienis. 
In het tweede gedeelte van deze beschouwing wordt meer uitge
breid ingegaan op de betekenis die de verschillende ontwikkelin
gen zullen bebben voor het kunst- en cultuurbeleid in Nederland. 
Daarbij wordt onderscheid gemaakt tussen de volgende vijf ten
densen. 

CO" centl'atie 

Allereerst kan met zekerheid gezegd worden dat de centrale 
functie die de grotere steden in ons culturele leven vervullen, ver
der zal toenemen. Immers, hoe groter en rijker de stad, hoe groter 
de concentratie van kunstenaars, geldschieters en publiek en hoe 
dichter het netwerk van ontmoetingsplaatsen. AI vanaf de re
naissance zien we dat de aan- of afwezigheid van een zelfbewuste 
en welvarende stedelijke burgerij bepalend is voor culturele bloei. 
Nu in Nederland in een aantal gebieden sprake is van een econo
mische, technologische en politieke intensivering, zal op tal van 
terreinen de primaire verantwoordelijkheid wat betreft de aan
sturing en subsidiëring van voorzieningen zich verplaatsen van 
de provincie en/of de randgemeenten naar de centrumgemeenten. 
Ook de kunst met een grote K zal dit patroon volgen. In de 
Cultuurnota van de minister van WVC komt deze beweging al tot 
uiting: 85% van de 316 rijksgesubsidieerde kunstproduktieinstel
hngen bbjkt thans reeds te zijn gehuisvest in de VINEX-knoop
puntgemeenten Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Utrecht, 
ArnhemlNijmegen, Eindhoven, Groningen, Hengelo/ Enschede en 
MaastrichtlHeerlen. Te verwachten valt dat deze concentratie 
niet tot de rijksgesubsidieerde instellingen beperkt zal blijven, 
maar ook zijn uitwerking zal hebben op terreinen als de beelden
de kunst, het bibliotheekwerk (versterking van de functies van 
centrale bibliotheken), de omroep, de kunstzinnige vorming en 
dergelijke. 

Profilering en city-nwrketing 

In het verlengde van de concentratie van culturele activiteiten in 
de stedelijke centra ligt een tweede trend, namelijk de rol die 
cultuur gaat spelen (en ook al daadwerkelijk speelt) in de profile
ring van steden. Dit hangt samen met de wijze waarop de stede
lijke ontwikkeling in Nederland zich na 1945 heeft voltrokken. 
De jaren vijftig en zestig stonden voor de meeste gemeenten in 
het teken van de wederopbouw, de welvaartsstijging en de wo-

ningnood. In de stedebouw werd aan de verbetering van de woon
en leefomstandigheden van arbeiders gestalte gegeven via de 
scheiding van wonen, werken en recreëren. Als gevolg van deze 
functie-scheiding, alsmede door het stijgen van de lonen en het 
aanhouden van de schaarste op de woningmarkt, kwam er vanaf 
het midden van de jaren zestig een trek op gang van de binnen
steden in de richting van buitenwijken, groeikernen en nieuwe 
stedelijke agglomeraties. Er trad een proces in van stedelijke af
takeling, wat onder meer leidde tot een verpaupering van de oude 
volkswijken rond de stadskern. 
Tegen het midden van de jaren tachtig is deze bewegi ng omgesla
gen. Door ontwikkelingen als het wegvallen van de verzuilde 
maatschappelijke verbanden, het ontstaan van subculturen, bet 
stijgen van bet aantal jonge tweeverdieners, het dichtslibben van 
het wegennet in de Randstad en het herleven van de belangstel
ling voor stedelijk vertier, vond er een revival van de stad plaats. 
In de vertrouwde omgeving van café, restaurant, schouwburg, 
bioscoop en museum kan de moderne burger zich thuis voelen 
zonder dat hij binnen zit, kan hij mensen ontmoeten, ervaringen 
delen, onverwachte dingen meemaken. Het bedrijfsleven beeft nu 
op deze ontwikkeling ingespeeld. Niet alleen speelt het stedelijk 
(uitgaans)leven een steeds groter rol in videoclips, reclamefilm
pjes en campagnes ter promotie van 'life-style' produkten, ook 
qua vestigingsplaats gaat de belangstelling voor de steden met 
sprongen vooruit. 
Ook gemeentebestuurders spelen in op deze ontwikkelingen. Het 
'verkopen' van de stad aan toeristen en bedrijven, maar ook aan 
delen van de eigen bevolking, is vanaf het midden van de jaren 
tachtig steeds belangrijker geworden. Het accent ligt bij deze 
'city-marketing' op het benadrukken van de specifieke plaatselij
ke kwaliteiten en het onderstrepen van het ideale economische 
vestigingsklimaat. Kunst en cultuur krijgen in het kader van de 
'city-marketing', 'profilering' of 'image-building' een bijzondere 
plaats toebedeeld. De cultuur moet niet alleen optreden als mul
tiplier voor investeringen, maar moet tegelijkertijd de kwaliteit 
van het stedelijke leven (wonen, werken en recreëren) verbeteren 
en de herkenbaarheid van de stad bevorderen. 

Levensstijl van een stad 

Het is aardig om bij dit aspect nog wat nader stil te staan. 
Dankzij het ontstaan van mondiale informatie- en communicatie
netwerken zijn veel oude zekerheden die waren gebaseerd op de 
idee van een vaste ruimtebjke lokatie van volkeren en levens
wijzen, de laatste decennia verloren gegaan. De afnemende van
zelfsprekendheid van herkenbare culturele identiteiten vormt de 
keerzijde van de toegenomen mondiale samenhang van processen 
en gebeurtenissen. De Britse geograaf Harvey schetst in zijn boek 
'The condition of postmodernity' de verbinding tussen deze 
grootschalige economisch-technologische veranderingen en aller
lei culturele activiteiten: het veranderende besef van tijd en 
ruimte dat een gevolg is van de technologische ontwikkeling, res
ulteert in een verhevigde belangstelling voor fundamentele 
vraagstukken als 'wie ben ik eigenlijk' en 'waar bevind ik mezelf 
in de wereld.' 
Het inzicht dat een gemeente in de beleving van zowel bewoners 
als bezoekers een geheel is van gemeenschappelijke herinnerin
gen, rituelen en symbolen, dat elke stad of dorp een geschiedenis 
bezit, is in toenemende mate terug te vinden in het cultuurbeleid 
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zoals dat door lokale bestuurders wordt vormgegeven. Daarbij 
wordt wel verwezen naar Bouman, die cultuur heeft omschreven 
als 'de levensstijl van een samenleving.' Beleidsmakers die de 
'levensstijl' van hun stad willen beïnvloeden, gaan steeds meer 
gebruik maken van de instrumenten die de gemeente in het 
kader van het cultuurbeleid ter beschikking staan. Wat zij zich 
maar zelden schijnen te realiseren, is het risico dat een dergelijk 
ontwikkeling met zich meebrengt, namelijk de creatie van quasi
culturele omgevingen. Dit risico ligt verborgen in de ondoordacht
instrumentele aanpak die men dan kiest. 

Investeringen in culturele acconwwdaties 

Kenmerkend voor de opleving van de stad de laatste tien jaar zijn 
de stadsvernieuwingsactiviteiten en de grote investeringspro
jecten die in de Nederlandse binnensteden worden gerealiseerd. 
Vaak gaat het hierbij om geïntegreerde projecten van kantoren 
en woningen met daarbij een sterke culturele component, hetzij 
wat betreft de vorm (een sterke opleving van de belangstelling 
voor architectuur hangt met de revival nauw samen), hetzij wat 
betreft het daadwerkelijk bouwen van nieuwe schouwburgen, 
concertzalen, musea, bibliotheken, filmtheaters, tentoonstellings
ruimten en dergelijke. Voorbeelden van deze projecten zijn er te 
over. Maastricht werkt aan een overall-plan van 23 ha. met wo
ningen, kantoren en culturele voorzieningen op het voormalige 
fabrieksterrein van de Sphinx-Ceramique in de binnenstad langs 
de Maas. In Rotterdam probeert men al langer om via tal van 
initiatieven het centrum en het gebied langs de Maas een beter 
(cultureel) aangezicht te geven. In Amsterdam zou het IJ-oever 
project onderdak moeten bieden aan een groot aantal econo
mische en culturele voorzieningen. Amstelveen tracht door mid
del van de totale herinrichting van het 'oude' centrum de stad een 
kern en daarmee een gezicht te geven. In Den Haag evenals in 
Eindhoven en in bijna alle grote Brabantse steden worden in het 
centrum van de stad grote nieuwe culturele accommodaties ge
bouwd. In Zoetermeer is een schouwburg verrezen, evenals in 
Bergen op Zoom, Haarlemmermeer en Rijswijk. 
Gemeentebestuurders beginnen - terecht of ten onrechte - hun 
uitgaven voor kunst en cultuur in toenemende mate te zien in het 
licht van de baten die worden gegenereerd, zowel voor de cultuur 
zelf als voor het imago van de gemeente, het vestigingsklimaat en 
de leefbaarheid. Veelzeggend in dit verband is het feit dat in de 
profielschetsen die begin jaren negentig in het kader van de 
Vierde Nota over de Ruimtelijke Ordening zijn opgesteld door de 
zogenaamde stedelijke knooppunten, steevast een paragraaf of 
hoofdstuk wordt gewijd aan wat inmiddels genoemd wordt 'de 
culturele infrastructuur' of het 'cultureel klimaat.' Ook in de ge
meentelijke cultuurnota's die rond 1990 verschenen werd meestal 
(zij het soms wat beschaamd) gewezen op de economische en toe
ristische functie van cultuur. 

Groeiende stedelijke autonomie 

Een vierde ontwikkeling die voor de cultuur van belang is, betreft 
de groeiende behoefte bij de steden om zelfstandig beleid te 
maken. In een poging om bestuurlijk greep te houden op de eco
nomische, technologische, sociale en culturele herstructurerings
processen, zullen lokale politici een grotere autonomie gaan op
eisen. Deze tendens is in zijn algemeenheid al zichtbaar in de vor
ming van de BON-regio's en zal zich ook met betrekking tot het 

cultuurbeleid gaan voordoen. De klassieke taakverdeling - het 
rijk subsidieert de grootschalige culturele instellingen, de ver
nieuwende initiatieven en de kunstenaars, de provincies bevorde
ren de geografische spreiding en de gemeenten houden de accom
modaties in stand - zal worden opengebroken en plaats maken 
voor arrangementen waarin een veel grotere zeggenschap is weg
gelegd voor de stadsbesturen. De sterkere stadsbesturen die 
straks ontstaan, zullen in zowel financieel als bestuurlijk opzicht 
een eigenstandige positie ten opzichte van het ministerie van 
WVC kunnen innemen en zullen de provincies overvleugelen. Ten 
gevolge daarvan zal een afkalving van het provinciale takenpak
ket optreden. Wie de bestaande provinciale taken onder de loep 
neemt (bevorderen van de geografische spreiding van het aanbod 
op het gebied van de beeldende kunst en de podiumkunsten; in
standhouden van jeugdtheatergezelschappen; steunfunctietaken 
ten aanzien van het bibliotheekwerk, de kunstzinnige vorming en 
de musea, financiering van de regionale omroep) ziet dat deze 
onder druk komen te staan op het moment dat de begroting 
wordt verkleind (in de BoN-gebieden) en centrumgemeenten een 
meer prominente positie krijgen. Nu is het al zo dat de begroting 
van een provincie kleiner is dan die van grotere gemeenten 
(provincie Gelderland f 850 miljoen, gemeenten Arnhem f 1,1 

miljard en Nijmegen f 950 miljoen; provincie Groningen f 412 
miljoen, gemeente Groningen f 1,06 miljard). In de toekomst zal 
deze verhouding nog schever komen te liggen. De rol van de 
provincies wordt dan naar verwachting meer supplementair dan 
intermediair: slechts daar waar de gemeenten niet zelf hun zaken 
kunnen regelen, resteert er ruimte voor aanvullend beleid. Dit 
zal vooral gelden voor die gebieden in Nederland die het zonder 
sterke centrumgemeenten moeten stellen. 
Het terrein waarop deze ontwikkelingen het snelst hun uitwer
king zullen hebben, is dat van de podiumkunsten. De steden heb
ben ontdekt dat zij in de periode na 1985 iedere greep op de sym
fonie-orkesten en de landelijk opererende repertoire-toneelgezel
schappen hebben verloren. Sedert de discussie over de Cultuur
nota 1993-1996 gaan er bij gemeenten daarom stenunen op die 
pleiten voor het terugdraaien van de podiumkunstenoperatie 
1985: men wil dat produktie en afname weer in één hand komen. 
In het kunsten plan van de gemeente Amsterdam werd in 1992 al 
nadrukkelijk gepleit voor het overdragen van rijksverantwoorde
lijkheden 'teneinde van gemeentewege meer greep te krijgen op 
de totale ''kunstpyramide''.' Ook het streven van de stedelijke 
knooppunten Groningen, EnschedelHengelo, Arnhem/Nijmegen, 
Eindhoven en HeerlenlMaastricht is inmiddels gericht op decen
tralisatie. 
Het zou kunnen dat op termijn cultuur in Nederland net zo bepa
lend wordt voor het gemeentelijke prestige als in Duitsland. 
Indien dit gebeurt, zou ons cultuurbeleid kunnen toegroeien naar 
de Duitse situatie, waar beleidsmatig en financieel de gemeenten 
het zwaartepunt vormen van de overheidszorg voor de kunsten. 
Ook één van de meest karakteristieke kenmerken van de culture
le verhoudingen binnen de Bondsrepubliek, de hoge mate van 
concurrentie tussen de verschillende steden, zou dan in Neder
land gangbaar kunnen worden (zie ook het artikel van André van 
der Brugge in Idee nummer 1 van 1994) 

Cultuurparticipatie 

Gekoppeld aan de grotere rol voor de stadsbesturen, zal ook hét 
perspectief op cultuurdeelname veranderen. Zoals al in het eerste 
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gedeelte van dit artikel is aangegeven, zal de informationele stad 
een mondiaal, maar mogelijk ook duaal karakter krijgen. Daar 
waar de communicatie tussen aan de ene kant de welvarende 
bewoners met een mondiale oriëntatie en aan de andere kant de 
sociaal-economische onderklasse dreigt weg te vallen, is het van 
het grootste belang dat uitingen van kunst en cultuur een rol 
blijven vervullen in (het contact tussen) de levenswijzen van de 
verschillende groepen in de samenleving. Eerder dan voor het 
rijk, ligt hier voor de gemeenten een opdracht en een kans. In 
1987 zei Kassies tijdens het jaarlijkse VNG-congres: "De ge
meente is in staat om als eerste het steeds verschuivende be
hoeftepatroon van de bevolking waar te nemen. Zij kan van nabij 
het ontstaan van allerlei subculturen volgen. Zij kan zich beter 
dan de centrale overheid distantiëren van de vraag of er wel ge
noeg gebloeid wordt in onze tijd. Zij heeft geen vergrootglas noch 
een verrekijker nodig om het weefsel van de cultuur te observe
ren. Dat is eigenlijk het eerste en het belangrijkste wat gevraagd 
wordt: aandacht. Aandacht voor de voorwaarden die vervuld 
moeten worden voor het ontstaan van processen van cultuurvor
ming." 

Het zijn bij uitstek de gemeenten die in staat zijn om andere dan 
de gevestigde subculturen te ondersteunen en andere dan de ge
ijkte bevolkingsgroepen bij de cultuur te betrekken. Immers, de 
gemeente beleeft alle culturele activiteiten 'van dichtbij' mee en 
geeft hieraan meer rechtstreeks steun via accommodaties, subsi
dies, immateriële tegemoetkomingen en soms zelfs de persoonlij
ke inzet van een burgemeester of wethouder. 
Een breed scala van verschillende stijlen en kunstopvattingen is 
nodig voor een gezond kunstleven. In kringen van landelijke cul
tuurpolitiek wordt soms onvoldoende onderkend dat gemeenten 
in de achterliggende decennia voor essentiële aanvullingen op ons 
culturele menu hebben gezorgd via het aanleggen van eigen be
oordelingscriteria voor artistieke waarde en publiek bereik, via 
het subsidiëren van nieuwe kunstzinnige ontwikkelingen en via 
het aanboren van nieuwe publieksgroepen. Gedacht kan hierbij 
worden aan het ondersteunen van de filmhuizen, de kunstuit
leen, de centra voor beeldende kunst, de podia voor popmuziek, 
de lokale omroep, initiatieven op het gebied van de mode, de com
puterkunst, de beeldende vormgeving, de bouwkunst, het straat
theater en de organisatie van plaatselijke culturele festivals. Via 
de steun aan dit soort activiteiten hebben gemeenten niet alleen 
tegenwicht geboden aan het rijk, maar hebben zij ook impulsen 
gegeven die ingaan tegen de homogenisering van de leefwereld. 
Als men een beeld wil krijgen van de rol die sterkere stads
besturen kUnnen spelen op het terrein van de cultuurdeelname, 
is het goed om dit soort voorbeelden in gedachte te houden. Mede 
hierdoor kunnen subculturen worden bereikt en kan isolement 
worden doorbroken, méér dan dat zal kunnen als men zich eenzij
dig concentreert op grote statusobjecten, zoals schouwburgen en 
operagebouwen. Dan pas is er sprake van niet alléén autonomie, 
maar ook een toekomst die ons wenkt. • 

U na lllercede 
duas res assequi 

O ttewel, vrij naar Cicero, het lTles 

snijdt aan twee banteIl. Dat gezeg

de gaat op wanneer u ondernem.er 

bent èn D66-er en besluit tot adverteren in 

dit blad. Dat is een zinvolle investering, 

olTldat u lTliddels Idee een 'uitgelezen' doel

groep bereJ~t (beslissers en politici op lande

lijb-, provinciaal en lolzaal niveau) bestaande 

uit econolTlisch interessante exelTlplaren van 

de soort 'holTlo politicus'. Die bovendien gráág 
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een partijgenoot. En dus bij u. 

Aan de andere bant draagt u, adverterend in 
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dit blad. Een tijdschrift waarover gesprol~en 
wordt en lTlede daardoor een steeds grotere 

groep lTlensen binnen èn buiten D66 bereJ<t. 

De tarieven voor adveretenties in Idee zijn 

schappelijl~. Bovendien wordt een lwrting ge

geven bij herhaalde plaatsingen en l~an uw 

n1.ateriaal desgewenst ool~ 'lTleelopen' in uitga

ven binnen de serie Ideeën (tl1.elTlanummers). 

Voor nadere inforlTlatie, tarieven, aan

levervoorwaarden en sluitings- c.q. verschij

ningsdata l~unt u contact opnemen lTlet 

Creative COlTlmunications BV, 

telefoon 020-620.79.49. 

N. B. Heeft u geen advertentiemateriaal ? 
Wij verzorgen het graag voor u. 

Belt u 111aar. \X' e zitten er voor. 
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