
PERSPECTIEF 

Hèt publiel~ bestaat niet 
Een gesprek met Hans van DuIken over het bereik, de spreiding en werking van kunst 

Door Allan Varkevisser en Christiaan de Vries 

A v.: Zou het niet interessant zijn 
het gesprek te openen met een 
korte terugblik op de discussie 

die onlangs werd gevoerd naar aanleiding 
van de uitspraken van de minister van 
WVC over het kunstbeleid? 

Op 26 maart organiseert de 
SWB in samenwerking met de 

Boekmanstichting een 
conferentie over kunstbeleid. 

CdV: Dat moge waar zijn, maar het lijkt 
mij toch nog weer afhankelijk te zijn van 
de specifieke kunst waarover je het hebt. 
De klandizie is vanuit financieel oogpunt 
van belang, maar er moet ook kunnen 
worden gesproken over andere niveaus 
van legitimatie. Daar zoek je naar een an
dere benadering, die eigenlijk geldt voor 
alle intellectuele activiteit. Ik doel op de 
mate van het 'verstaan' van en het in dis
cussie zijn met de geest van de tijd, wat in 
mijn ogen een criterium zou moeten zijn. 
Hierover zou het debat moeten gaan en 
met name binnen de wereld van de 
kunsten zelf Maar dan heb je het over de 
verhouding tussen kunst en cultuur. 

HvD: Het debat had een nogal simpele 
aanleiding in de toespraak die mevrouw 
d'Ancona een paar maanden geleden heeft 
gehouden bij de Raad van de Kunst. 
Daarin zei de minister dat het tijd werd 
dat de kunstenaars zelf komen met over
tuigende argumenten op grond waarvan 
publieke middelen aan kunst moeten wor
den besteed. 

Twee organisatoren, Hans van 
Duiken en Christiaan de Vries, 

nemen een voorschot 

Daar is dus de halve kunstwereld over
heen gerold. Warna Oosterbaan schreef 
een artikel in de NRC waarin hij stelde 

op een even boeiende, als 
immer actuele discussie over 
het karakter van het kunst
beleid in Nederland en de 

legitimering ervan. 
HvD: Voor een dergelijke discussie is 

.--------------------------------~ 
klaarblijkelijk geen ruimte meer, leert de 
huidige praktijk. Het gaat over materiële dat dit een onjuiste handelswijze was van 

de minister. Het betekende zoveel als een omslag in het beleid, 
het zou echter niet aan de kunst zijn om zich te legitimeren, de 
minister diende zelf de politieke argumenten voor haar beleid 
aan te dragen. En toen rukte Frans de Ruiter uit, voorzitter van 
Kunsten '92, deze betrok de oude stelling dat kunst zich niet 
hoeft te legitimeren omdat kunst nu eenmaal kunst is. Daar zijn 
weer allerhande tegen-reacties op gekomen. De beste was naar 
mijn idee afkomstig van Hans Blokland, politiek filosoof uit 
Rotterdam. Hij stelde dat het onzin is vol te blijven houden dat de 
kunsten zelf geen legitimering behoeven te geven en wees onder 
andere op de teruglopende bezoekersaantallen. De tijd ligt achter 
ons dat kunstproducenten, uitvoerende kunstenaars en beelden
de kunstenaars, gewoon kunst voor zichzelf kunnen maken en 
dat het irrelevant zou zijn of er wel of geen mensen komen. Zijn 
stelling is dat kunstenaars wel degelijk rekening moeten houden 
met de publieke belangstelling voor hun kunst. 

Dil gesprek geldt m~de als eell illtroductie teil behoeve vall eell artikel 
over de vragell omtrellt een kUl/slellpoliliek voor D66, dat zal verschijnelI 
in het volgellde I/Ul/mter vall Idee. 
lIalls vall DuIkelI is socioloog ell sillds 1984 beleidsmedewerker bij 
het studie- ell voorlichtillgscel/tram voor kUIlst, cultuur ell beleid, de 
Boekmamtichtiug. 
Allall Varkevisser is socioloog ell wetellschappelijk medewerker bij 
de Stichtil/g· Wetemchappelijk Bureau D66. Christwall de Vries is 
filosoof ell direkteur vall de SWB D66. 
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zaken en vooral over geld en organisatie. Er is in de afgelopen 10 
jaar - en laten we beginnen bij het beleid van Brinkman - in de 
kunstenwereld een aantal dingen essentieel veranderd. Een be
langrijk ijkpunt hierbij is de afschaffing van de BKR, een zoge
naamde open-eindregeling: per jaar was onduidelijk hoeveel geld 
er bij de gemeente zou worden gedeclareerd. Uiteindelijk bleek 
dat 120 miljoen gulden te zijn en toen heeft staatssecretaris De 
Graaf een onderzoek in laten stellen naar hoe de regeling in de 
praktijk werkte, waar dat geld naar toe ging en wat het oplever
de. Daarmee ontstond de discussie of er een 'kunstenaarsbeleid' 
moest worden gevoerd of een 'kunstenbeleid'. 'Het instituut voor 
overheidsuitgaven in Tilburg kreeg vervolgens opdracht een on
derzoek te doen naar de BKR, maar voordat de resultaten van dit 
onderzoek ter tafel kwamen, werd de BKR afgeschaft. Te duur, 
geen kunstenbeleid maar kunstenaarsbeleid, want kunstbeleid 
mag geen sociaal beleid zijn. 
Dat waren de eerste veranderingen. Wat ook belangrijk is ge
weest, is de wending dat het niet om de sociale samenstelling van 
het publiek gaat, maar om publieksbereik sec. De instellingen 
dienden daarnaast zakelijker te worden geleid. Men kreeg nu een 
budgetfinanciering op basis van een 4-jaarlijkse beoordeling, 
daarmee kon men, binnen bepaalde grenzen, doen wat men wil
de. Dan gaat het bij de uitvoerende kunsten dus niet meer zozeer 
om de sociale samenstelling van het publiek à la Boekman, Van 
der Leeuw of Cals. 
Het instellen van het 'kwartjesconcert' is een mooi voorbeeld van 
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de leidende gedachte van deze 'cultuurdragers'. Voor de oorlog 
stelde Boekman het kwartjesconcert in op vrijdagavond. Dat deed 
hij samen met het NVV. Mengelberg, toen dirigent van het 
Concertgebouworkest, stuurde bij zo'n kwartjesconcert maar het 
liefste zijn assistent-dirigent en de 
helft van het orkest. Daar is Boek
man vóór gaan liggen. Hij handel
de heel duidelijk vanuit de ge
dachte dat kunst onder het volk ge
bracht moest worden. Het 'Bil
dungs'-ideaal, een sociale cultuurs
preiding, kunst als beschavingsin
strument. Een goed voorbeeld is 
ook de VARA-matinee. Elke zuil 
heeft er op zijn manier inhoud aan 
gegeven. 
Maar de verschuiving in het beleid 
is dus die van publieksverheffing 
naar publieksbereik en dat is een 
belangrijke tendens van de laatste 
tien jaar. Het gaat om het pu
blieksbereik: hoeveel mensen haal 
je binnen per jaar. 

komen, moet er véél meer aandacht worden besteed aan voorwaar
denschepping. 

HvD: Dat is interessant, kun je aangeven waarop je dat baseert? 

CdV: Het is een aanname, waarbij 
ik me op het volgende baseer. In on
derscheid met de tijd waarin de 

, grote ideologen van de sociaal-de
mocratie optraden, kennen we nu 
verplicht onderwijs tot een bepaal
de leeftijd en mede als gevolg 
daarvan is er sprake van een sterk 
integrerend cultureel discours in de 
samenleving. Ook de arbeiders die 
nog in de Pijp in Amsterdam wo
nen, staan op een andere manier te
genover de culturele goederen dan 
vroeger. De cesuur is veel minder 
sterk dan vroeger, zij is meer gedif
ferentieerd en genuanceerd dan 
toen je nog kon stellen dat er sprake 
was van een kloof tussen de massa 
en de burgerlijke elite. Dit betekent 
twee dingen: als dit minstens ten-CdV: Ik wil straks terugkomen op 

de ontwikkelingen in de sector van 
de kunst en in welke mate deze 
wordt beïnvloed door een verschui

Het beeld als portret 

(Ghandi, Churchililaan, Amsterdam) 

dentieel waar is, kun je zeggen dat 
de noodzaak van spreiding nog wel 

ving onder de mensen die daarin optreden, bijvoorbeeld in toene
mende mate het management van de kunst en dus ook de be
stuurlijke vertegenwoordigers. Maar nu eerst terug naar wat ik 
niet goed begrijp in de huidige sociaal-democratische discussie. 
Mij lijkt dat je het begrip 'Bildung' niet nodig hebt om te kunnen 
spreken over spreiding. Als je de stelling kunt waarmaken dat 
kunst of bepaald.e facetten van kunst nog steeds aan elites toeko
men, dan vind ik dat je op basis van dit ongerechtvaardigde on
derscheid alleen al vóór spreiding kunt zijn. De aanname is dan 
dat, als je tot spreiding overgaat je natuurlijkerwijs een publiek 
ziet komen èn kunt zien groeien. Hiervoor heb je de veronderstel
ling van de noodzaak van opvoeding en verheffing helemaal niet 
nodig. 

HvD: Wat bedoel je met 'natuurlijk' in dit geval? 

CdV: Neem je eigen voorbeeld van de kwart jes- of de lunchcon
certen; als je kunt aannemen dat daar een publiek voor is, dan 
heb je toch het vormingsmotief op zich niet nodig. Vandaag de 
dag is geen sprake meer van culturele ontoegankelijkheden, 
vanwege een veronderstelde klasse-deling. Er is veeleer sprake van 
een zich doorzettende differentiatie in levenswijzen en dus in voor
keuren. Het 'volk' behoeft geen opvoeding meer. Integendeel, waar 
het nu om gaat is voorwaardenschepping, opdat de verschillende 
voorkeuren aan bod kunnen komen. Daarom is, wat ik noemde, de 
dialoog met de tijdgeest belangrijk. Er bestaat zeker niet meer 
zoiets als een 'tekortkoming', misschien wel een tekort en daarom 
blijft het idee van spreiding van belang. Ik meen dat de cultuur is 
gaan voorzien in een algemene behoefte aan kunst, de mogelijk
heid ertoe in elk geval. Waar dan sprake van is, is een articulatie 
van verschillen. En om deze te laten spreken, tot gelding te laten 
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steeds aanwezig is, maar deze los 
kan worden gezien van het paternalistische Bildungsconcept. En 
ten tweede zou het voor de eerste keer mogelijk zijn om te veron
derstellen dat het gaat om een gedifferentieerd spectrum van sma
ken, in plaats van dat je zegt dat het volk nog geen smaak heeft en 
moet worden opgevoed teneinde deze te ontwikkelen. 

HvD: Warna Oosterbaan heeft hier ook op gewezen In zijn 
proefschrift over het kunstbeleid(l). Hij komt met twee krachtige 
concepten: stijlverschejdenheid en smaakonzekerheid. Als je kijkt 
naar de beeldende kunst maar ook bijvoorbeeld naar de muziek, 
heeft zich de afgelopen decennia een enorme explosie van stijlen 
voorgedaan. Het academisme is verlaten. Die differentiatie, de 
stijlverscheidenheid, heeft evenwel geleid tot smaakonzekerheid. 
Er is niet meer één concept van kunst. Het is dus ook niet meer 
bij voorbaat duidelijk wat wel en wat niet goed is. Dit heeft geleid 
tot de huidige onzekerheid in overtuigingen. 
Als je vervolgens kijkt naar de idealen van de sociale cultuurs
preiding van destijds, dan spreekt daar inderdaad een statisch 
cultuurbegrip uit: men wist wat goed en niet goed was voor het 
volk. Men moest het volk in aamaking brengen met het goede 
opdat men een beter mens zou worden. Deze idee van 'goede 
kunst' werkte tevens als wapen, als pantser, tegen de verderfe
lijkheden van de massacultuur. 
Dit concept heeft tot diep in de jaren '60 een belangrijke rol ges
peeld: de afkeer van de massacultuur. Kunst moest op één be
paalde manier worden aangeboden en dat was de traditionele 
manier; op het podium, via de draadomroep of de grammofoon
plaat. Als je daarentegen nu naar het cultuuraanbod kijkt, dan is 

(1) W. Oosterbaan Martinus, 'Schoollheid, welzijn e" k"UJaliteit', 
De" Haag 1990. 
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er sprake van een enorme verscheidenheid. Niet alleen op 
zichzelf, maar ook door de geluidsdragers en allerlei nieuwe tech

nieken. De SCP-onderzoeker W. KnuIst spreekt in dit verband 
van culturele zelfbediening. Je kan thuis van alle kunsten ge
nieten. Misschien vallen de beeldende kunsten er-
buiten omdat deze om een bepaalde entourage vra-

samenleving is vergroot. Deze gedachte vind je ook weer bij 
Oosterbaan met zijn verhaal over stijl- en smaakontwikkeling. 

Maar je moet je realiseren dat in jouw opvatting kunst wéér 
dienstbaar wordt aan iets 'anders'. Je hebt het over de effecten 

van kunst. Een effect van omgaan met kunst zou 
dan kunnen zijn dat je verontpersoonlijking van de 

gen, maar voor de andere geldt dat je er de deur 
niet meer voor uit hoeft. Dat is één factor. 

"Tot diep in 

dejaren'60 

samenleving een halt kunt toeroepen, maar ik ge
loof daar eerlijk gezegd helemaal niets van. 

Een andere belangrijke factor is echter de illusie 

dat er reeds voldoende mogelijkheden bestaan voor 
mensen om te kunnen kiezen. Het aanbod is er en 
men heeft ook wel een zekere opleiding genoten en 
is op grond daarvan ontwikkeld genoeg om te kun
nen kiezen. Dit is wat jij ook zegt, maar gaat dat 
niet te zeer in de richting van de naïeve liberale 
idee, dat mensen hoe dan ook zelf kunnen beslis
sen? Blokland maakt in zijn dissertatie onderscheid 
tussen positieve vrijheid en negatieve vrijheid. Om 

tot positieve keuzes te kunnen komen, moeten wel 
de voorwaarden tot keuzes worden geschapen. Als 
dat in de opvoeding wordt nagelaten, dan zal men 
deze moeten halen uit onderwijs. Blokland formu
leert hierin naar eigen zeggen een opdracht voor de 

wist men wat 
AV. : Waarom is het een 'dienstbaar maken aan'? 
Je kan toch ook zeggen dat het één functie is die 
kunst nou eenmaal heeft? 

goed en wat 

niet goed was 

voor het volk. 

HvD: Ik ben daar cynisch over geworden. Als je de 
legitimeringen voor het kunstbeleid van de laatste 
40 jaar onder elkaar zet, dan ging het altijd over 
het effect van kunst. We propageren de cultuur
spreiding, we stoppen er geld in, we ontwikkelen er 
instrumentaria voor en dan moet het omgaan met 
kunst een bepaald effect hebben. Bijvoorbeeld het 

tegenhouden van de massacultuur, "schoonheid, 
kleur en klank voor ieder" zei minister Gielen in 
1948. Waarom? Opdat men er een beter mens van 

wordt. 

Afkeer van 

massacultuur 

sociaal-democratie. 

speelde daar

bij een be

langrijke rol" 
CdV: Maar dat is toch ook wat ik beweer, ik vind 
spreiding noodzakelijk als concept, maar dan op 
een andere wijze dan de sociaal-democratie dit voorstaat. 

HvD: Maar wat versta je onder spreiding? Doel je dan ook op het 
bevorderen van cultuurparticipatie, actief èn passief? 

CdV: Laten we dat even aanhouden, hoewel ik moet zeggen dat ik 
zo langzamerhand allergisch wordt voor woorden, die sterke tech
nocratische connotaties hebben zoals 'participatie'. Aan de ene 
kant vind ik dat je de idee van spreiding moet kunnen hanteren in 
termen van een horizontale duiding van spreiding, zonder een 
verticale kloof te hoeven poneren als legitimatie van spreidingsbe
leid. Ik denk dat potentieel iederéén kan deelnemen, mede door 
dat geweldige spectrum van cultuurproduktie waar jij zojuist op 
wees. Er is echter een ander mechanisme in werking en dat is er 
niet een van klasse-deling, maar veel meer wat ik zou noemen een 
'ontculturalisering'. Dit hoeft niet in verband te worden gebracht 
met de werking van massacultuur. Ik doel op een ontculturalise
ring zoals Glastra van Loon het in zijn brochure, 'De ruimte 
waarin wij leven' (2), noemt, namelijk een verontpersoonlijking 
van de cultuur en de inzet van mensen in termen van radertjes in 
een publieke machinerie. Tegen die ontwikkeling is kunst mis
schien niet hèt, maar wel een wapen. 

HvD: In een boekje dat de Boekmanstichting samen met de Wi
ardi Beckmanstichting heeft uitgebracht, wordt in de opstellen 
van mensen als PauI Schnabel, Henk van Os en Hans Blokland 
vastgesteld dat het kunstbeleid veel te sterk gericht is op avant 
garde-kunst. De eenzijdige gerichtheid op avant-garde kunst is 

een van de oorzaken voor het feit dat de kloof tussen kunst en de 

(2)]. GlasIra van Loon, 'De ruinlle waarin wij leven', 
SWB D66, Den Haag 1994. 
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CdV: Wat jij schetst, is een bepaald moraaltype van 
legitimatie. Wat ik bedoel, houdt daarentegen af

stand van het moraaltypische argument. Laat ik het illustreren 
met een eenvoudig voorbeeld: stel ik ben volkomen gestressed, ik 
bevind me ééndimensionaal in de wereld en een of andere idioot 
trekt zich mijn lot aan en zegt: 'Kom mee, we gaan naar het mu
seum'. Daar word je dan afgeleid, of beter gezegd, omgeleid. Het is 
een type van expressie dat een breuk betekent met de monotone 
herhaling van het hectische, dagelijkse leven. 

HvD: Maar denk je niet dat dit het exclusieve domein is van 

mensen die al beschikken over een, in termen van de socioloog 
Pierre Bourdieu, fors 'cultureel kapitaal'? 

CdV: Ja, maar ook Bourdieu kan zijn stelling alleen maar volhou
den indien er een zekere graad van algemeenheid aan ten gronds
lag ligt en dat betekent dat ten minste de potentie ertoe in ons 
soort samenleving huist, dat ieder deel heeft aan het cultureel ka
pitaal, ook al is er sprake van grote verschillen. 

HvD: Goed, dat is jouw verhaal. Je bent opgeklopt en je gaat naar 
het museum. Er gebeurt wat, je komt er minder gestressed uit 
dan je naar binnen bent gegaan. Dat is niet zozeer gebonden aan 
het object waar je naar kijkt. Precies hetzelfde kan iemand over
komen die naar een house-party gaat en die 8 uur lang staat te 
bonken. Kan je je voorstellen dat daar hetzelfde effect vanuit 
gaat? 

AV.: Ik denk dat het toch iets anders is. In die zin dat de kunst in 
het museum een bepaalde referentie heeft met de werkelijkheid er
buiten. Daardoor zou het méér kunnen zijn dan alleen afleiding. 

CdV: Ik wil toch graag iets kwijt over hèt relativisme rondom 
kunst en de esthetische ervaring, dat schijnbaar overal rondwaart. 
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Ik kan het me nog voorstellen als een reactie op on
gerechtvaardigd geclaimde exclusiviteit of op dege
ne die de verhevenheid van kunst vooral ten eigen 
bate prediken. Maar moet daarbij elk gevoel voor 
inhoudelijkheid, in dit geval het denken over es
thetica en vooral het maatschappelijk belang van 
de esthetica ouerboord worden gezet. Bovendien, 
waarom zou house in sommige gevallen niet mogen 
worden opgevat als kunst? Deze kan ook de ge
noemde referentie hebben want staat zij niet voor 
een prachtige ironische metafoor omtrent de mo
notonie die buiten heerst? 

A.V.: Ik wil graag een'under onderwerp aansnijden 
dat in het verlengde van deze discussie ligt. Hans, 
jij hebt eerder eens gezegd dat het onderscheid 
tussen elitecultuur en massacultuur niet meer ge
hanteerd zou mogen worden. Geloof je niet dat de 
massale reproduktie een ander effect bewerkstelligt 
en daarmee misschien ook een andere kunstvorm 
reproduceert, dan wat men tijdens een museum
bezoek tegemoet treedt? 

RvD: Ja, dat is ook de these van Walter Benjamin 
over het 'aura' van het kunstwerk en de onmoge
lijkheid van de reproduktie ervan. Ik denk dat dit 
op het niveau van de abstractie hele wezenlijke be
grippen zijn, maar als je het terugbrengt naar het 
niveau van het dagelijks leven, dan zijn er toch 
niet van die essentiële verschillen. Ik vraag me 
echt af of het heilzame van de esthetische ervaring 
nou een effect is dat eigen is aan kunst. 

CdV: Ik meen inderdaad dat de esthetische erva
ring identificeerbaar is. Zij valt misschien te verge
lijken met twee andere typen van ervaring: erva
ring van de natuur óf die van de droomwereld, de 
imaginaire ervaring. 

A.V.: Het lijkt me dat je een onderscheid zou kun
nen maken in de zin van dat het ene een meer 
zintuiglijke ervaring is, gebaseerd op prikkels en 
het andere een symbolische ervaring, waarbij spra-

Foto boven: De ingang tweemaal, kunst in toegespaste vonn; zou 
er op school ook wel eens over gesproken worden? 
(Verbindingstraat, Amsterdam). 
Foto onder onder: Moet deze toegepaste vonn kunst verbeelden? . 
(Cornelis Troostplein, A,nsterdam) , . " 

ke is van communicatie via symbolen. En dáármee is het dan ook 
cultureel van aard. Ik vraag dat omdat daar misschien een be
langrijk verschil ligt, waardoor je dan ook kan zeggen dat massa
cultuur toch sterker tendeert naar een prikkel-stimulus ervaring 
in plaats van een interactieve symbolische ervaring. 

RvD: Dat klinkt wel aardig, maar nu het volgende. Jij gaat een 
museum in en komt er geheel ontspannen uit en iemand anders 
gaat naar binnen maar heeft die ervaring absoluut niet, integen
deel. Wat doe je daar dan mee? 

CdV: Het zou de mogelijkheid van de esthetische ervaring niet 
uitsluiten, maar het problematiseert de dingen die je zelf hebt ge
noemd, namelijk smaak en toegankelijkheid. We spreken er nu 
over op het niveau van de vooronderstellingen, maar we moeten 
nog komen te praten over de implicaties van dergelijke opvattin-

7 

gen. Een belangrijke vraag is dan die naar de rol van het publiek, 
maar we kunnen welgevoeglijk vaststellen dat een instrumentele 
benadering hiervan, het publiek louter opgevat als getal, dodelijk 
is voor elke opvatting omtrent de rol die kunst speelt of zou kun
nen spelen. 

RvD: Precies en watje er aan toe moet voegen, is dat hèt publiek 
niet meer bestaat, in de zin van een vanzelfsprekende enkelvou
dige relatie tussen kunst en één type publiek. Dat blijkt ook uit 
een essay van Ton Bevers, 'Van volksverheffing tot publieksbe
reik'. Als je uitgaat van de theoretische scheiding tussen de mas
sacultuur met een massapubliek, en de gevestigde kunst die een 
gespecialiseerd publiek zou kennen, dan is de tendens van de 

laatste jaren dat in de gevestigde kunst 'hèt' publiek ook enorm 

gedifferentieerd is geraakt. Als je kijkt naar het toneel, dan zie je 
dat er een grote groep mensen is die uitsluitend naar Fact gaat, 
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een groep die uitsluitend naar Gerard Jan Rijnders gaat en een 
groep die uitsluitend naar Frans Strijards gaat. De Fact mensen 
gaan niet naar Strijards en de Strijards gaan niet naar Fact. Dus 
je krijgt over het geheel genomen een gedifferentieerd publiek. 
Kijk maar naar de IJsbreker in Amsterdam, het centrum voor 
moderne muziek. 
Je krijgt een specialisering en kenmerkend voor specialisatie is 
een zekere mate van geïnformeerdheid. Het kunstaanbod heeft 
zich gedifferentieerd en het effect daarvan is het ontstaan van 
gespecialiseerde publieken. De oude idee van cultuurspreiding, 
zoals dat vooral door sociaal-democraten werd aangehangen - er 
is één kunstaanbod en daar is een bepaald publiek voor - is ach
terhaald. De vraag hoe je ervoor zou moeten zorgen dat het pu
bliek groter wordt, is niet realistisch meer omdàt het kunstaan
bod zo gedifferentieerd is. Daarmee is dus ook de emancipatiege
dachte achterhaald geraakt, of minstens van karakter veranderd. 
Je ziet dan ook dat de sociaal-democraten proberen met hun tijd 
mee te gaan. Tegenwoordig zijn er nog maar kleine verschilletjes 
over tussen de verschillende partijen in hun opvattingen over 
kunst en kunstbeleid. 

CdV: Ik vraag me dat af. De sociaal-democraten denken nog steeds 
sterk in termen van gelijkheid en emancipatie. Ze blijken ook voor
al afhankelijk van anderen om principes als verschil en differen
tiatie te thematiseren. Het principe van differentiatie verhoudt zich 
niet zo gemakkelijk tot het principe van gelijkheid, zowel als het 
gaat om de differentiatie van het aanbod als die van het publiek. 

HvD: Maar vertaal dat nu eens naar het niveau van de 
praktische politiek en vergelijk de uitlatingen van de kunst
woordvoerders van de politieke partijen in de Tweede Kamer; 
Nuis, Beinema, Niessen en Dijkstal. Dan zie ik nauwelijks on
derscheid. 

CdV: Ja, maar daar speelt iets heel anders namelijk een reductie
en homogeniseringsverschijnsel dat eigen is aan de ontwikkeling 
van het politieke bedrijf. Als we het over het denken hebben, dan 
ligt het anders. Het is toch opvallend dat ik op grond van de aan
name van smaakverscheidenheid zou pleiten, bij wijze van spre
ken, voor andere soorten van publieksbenadering in A'dam Oost, 
de Pijp en in weer andere wijken in Amsterdam, waar een ander 
publiek zich bevindt. Dit voorbeeld is er wellicht één van een te 
kleine schaal, maar naar mijn opvatting moeten de mogelijkheden 
van een gedifferentieerde benadering worden doordacht. Er is een 
ander smaakbereik dat zich niet ontwikkelt langs de oude hiërar
chische moraalcode, die ervan uitgaat dat alleen het één goed is 
voor iedereen en het andere niet. 

A.V.: Als je uitgaat van een grote verscheidenheid aan kunstuitin
gen en een differentiatie in gespecialiseerde publieken, kan je dan 
ook zeggen dat bijvoorbeeld de reisverplichting van de toneelgroep 
Amsterdam opgeheven zou kunnen worden. Dit vanuit de ge
dachte dat het geïnteresseerde publiek toch wel z'n weg weet te 
vinden naar het podium van deze theatergroep? 

HvD: De situatie doet zich in Nederland reeds voor dat het groot
ste deel van het kunstaanbod zich in de Randstad bevindt. 

CdV: Bij Allan's vraag gaat het meer om de gedachte op zich, niet 
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om de feitelijke situatie van de macht en de kracht van de 
Randstad. Zij gaat op voor elke stedelijke conglomeratie die de 
kracht heeft een gezelschap in stand te houden. 
Maar wat ik zo merkwaardig vind, is dat dit soort dingen altijd 
vertaald worden in het ene of het andere. Waarom zou het geen 
goed idee zijn dat een orkest als het Concertgebouworkest drie
kwart jaar in A'dam speelt en drie maanden per jaar het land in 
gaat om de eigen kunstvorm te promoten? 

A.V.: Dit raakt tevens aan de vraag of je vindt dat het opnemen 
van een concert en het integraal uitzenden op de televisie, óók niet 
beantwoordt aan het promoten van de kunstvorm. Als je evenwel 
uitgaat van het principiële standpunt dat het live bijwonen een 
andere ervaring is dan de beleving door middel van een technisch 
hulpmiddel, dan moet dat ook consequenties voor je beleid hebben. 

CdV: De stelling van de differentiatie betekent eigenlijk dat je niet 
meer kunt spreken van hèt publiek. Dat is essentieel. Er bestaat 
wel 'een' publiek maar dan alleen in relatie tot iets dat wordt aan
geboden. En over publiek gesproken, zou dit niet de conditie zijn 
waaronder eindelijk eens kan worden nagedacht over de nood
zaak van communicatie met je publiek? 

HvD: Vanavond krijg je de laatste twee afleveringen van Medisch 
Centrum West op televisie. Men verwacht drie en een half mil
joen kijkers. Praat je dan over hèt publiek of over 'een' publiek? 

CdV: Ik kijk niet en ik zou toch ook behoren tot hèt publiek? Het 
gaat daarentegen om het publiek van die serie en met oot publiek 
zou het interessant zijn, om als programmamakers, met de ty
pische vertegenwoordigers eens uitgebreid te praten over de serie. 
Dan meen ik dat als zij dat integer zouden doen, zij een dusdanige 
kritiek van hun eigen publiek zouden krijgen dat ze zouden besef
fen dat er heel wat te verbeteren is aan hun serie. Dat is nogal wat 
anders dan kijkcijfers! 

HvD: Ik ben bezig met een programmavoorstel, samen met een 
produktiemaatschappij. De bedoeling is om in korte blokjes van 8 
minuten bekende Nederlanders te vragen welk kunstwerk het 
meeste indruk op hen heeft gemaakt en dat laten we dan zien. 
We vragen het bewust niet aan mensen als Wim Beeren of Carel 
Weeber, die zichzelf als 'kenners' identificeren. De definitie van 
wat kunst is, laten we volstrekt aan de deelnemers. Ik ben be
nieuwd wat dit gaat opleveren. 

CdV: Meen je werkelijk dat de vraag, wàt kunst is, vrij is? Dan 
wordt het teméér van belang wie op deze vraag antwoord mag 
geven! 

HvD: Als we het weer even terugbrengen naar het niveau van het 
beleid, dan zie je van de kant van het ministerie een teneur ont
staan om de kunst niet langer tot het domein te verklaren van 
een serie specialisten of ingewijden. Dat is ook wat naar voren 
komt in het debat dat gaande is over de adviesorganen. 
De vraag is of het zo moet zijn dat er uitsluitend geadviseerd en 
beslist moet worden door mensen die specialisten zijn. Zijn er ar
gumenten op basis waarvan je ook het geïnteresseerde publiek 
erbij kan betrekken? Die vraag is op een gegeven moment aan de 
orde gesteld en als een soort deus ex machina neergedaald. Onder 
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andere door een rapport van het Sociaal Cultureel Planbureau, 
'De kunstzinnige burger'. Hieruit blijkt dat vele miljoenen Neder
landers al dan niet in georganiseerd verband kunstzinnig actief 
zijn. Dat gaat van amateurstrijkkwartetjes tot handarbeidclubjes. 
Tot voor kort maakte men in het beleid een stringent onderscheid 
tussen actieve cultuurparticipatie en passieve cultuurparticipa
tie. De nadruk lag altijd op passieve participatie: het kijken en 
het luisteren naar. Meer en meer wordt echter getracht een kop
peling te maken tussen de amateuristische en de professionele 
kunstbeoefening. Die zou een soort wederzijds versterkend effect 
hebben: de mensen die bij een amateurtheatergezelschap zitten 
zijn grotendeels het potentiële publiek voor het gevestigde theater. 
Het is het schemergebied tussen amateurs en professionelen dat 
men probeert te vergroten. En ik vind dat niet zo'n slecht idee. 

CdV: Dit komt dichtbij de openingsstelling van ons gesprek name
lijk dat de culturele spreiding veel wijder en gedifferentieerder is 
dan veelal gesuggereerd wordt. Dat er veel meer cultureel kapitaal 
in de samenleving huist, onder zogenaamde amateurs en liefheb
bers, dan vroeger. Dat is de portee van het rapport 'De kunstzinni
ge burger'. De titel vermeldt het al en dat levert de onderbouwing 
voor een andere legitimatie van spreiding en het begrip publiek, 
dan gebruikelijk. 

HvD: Als je nu terugkeert naar het debat van dit moment. De 
Swaan heeft de termen 'gunst-kunst' en 'kunst-kunst' geïntrodu
ceerd. De kunst-kunst is de kunst die alleen maar begrepen 
wordt door een bepaalde deskundige enclave. Fuchs zei kort gele
den in een debat dat met betrekking tot de beoordeling van kunst 
geen plaats is geïnteresseerde leken. Iemand die een zintuig heeft 
voor kunst, is als een boer die zijn neus in de wind steekt en zegt 
dat het overmorgen gaat regenen. Een 'kunstfreak' ziet iets en 
weet dat het de moeite waard is. Dat is gebaseerd op een hoeveel
heid kennis, maar ook op in de loop der tijd ontwikkelde intuïtie. 
Fuchs is zo'n kunstkenner. Deze onderscheiden zich vaak op 
grond van een soort retoriek, zonder daar nou badinerend over te 
willen doen, die een heleboel mensen buiten de discussie laat. Als 
museumdirecteur heb je een hele machtige positie. 

A.v.: Wat herkent Fuchs, als kenner, in een kunstwerk? 

HvD: Dat iets bijzonder is, in de zin dat het zich onderscheidt. 

A.v.: Het lijkt op het kenmerk dat iemand moet kunnen aanvoelen 
wat over tien jaar de main-stream zal worden. Daarmee zouden we 
het probleem van de avant garde op tafel hebben. Wat je echter ook 
zou kunnen zeggen, is dat wanneer zo iemand een boeiende inter
pretatie geeft van een kunstwerk, hij het daarmee een plaats 
verschaft. Hij vertaalt zijn complexe ervaring op zo'n manier dat 
anderen zich daarin kunnen herkennen en vestigt daarmee op zich 
de mogelijkheid dat het kunstwerk toegankelijk wordt voor een 
groot publiek. Dit is een positieve, minder problematische duiding 
van het optreden van kenners, zoals Fuchs. 
Maar het gaat jou om de positie van de kunstkenner in het veld 
van de kunsten. Jan Vrijman heeft ooit een prachtige film gemaakt 
over Karel Appel waarin hij de schilder aan het woord laat over 
zijn werk en hem ook heeft gefilmd tijdens het werken aan een 
schilderij. Moeten de kunstenaars zelf, als kunstenaar, niet meer 
aan het woord komen? 
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HvD: Dat is een lastige kwestie, mede in verband met het princi
pe van fondsvorming dat in het kunstbeleid wordt gehanteerd. 
Het oude Thorbecke-adagium met betrekking tot het overheids
beleid was en is eigenlijk nog sreeds: de overheid velt geen oor
deel over kunst en wetenschap. Ondertussen geeft zij wel geld 
aan het een en niet aan het andere. De kwaliteitsbeoordeling is 
uitbesteed, tot voor kort uitsluitend aan de Raad voor de Kunst. 
De leden van de Raad worden in staat geacht om gefundeerd op 
alle aanvragèn te antwoorden. De subsidiegelden liggen vast in 
fondsen: bijvoorbeeld het fonds voor de Beeldende Kunst, 
Bouwkunst en Vormgeving etc. Dat zijn de organen met de bud
gettaire bevoegdheden. Zij krijgen een ruif met geld van de over
heid en zij fungeren als adviesorganen met beslissingsbevoegd
heid. Dat is wat de functionele decentralisatie genoemd wordt. 
Het is het 'arm-Iength principle', de overheid neemt eigenlijk 
steeds verder afstand. Ten gunste van de kenners en de adviesra
den waarin ook de beroepsgroepen van kunstenaars zitting heb
ben. 

CdV: Mijn stelling is dat zulke ontwikkelingen alleen vruchtbaar 
zijn in het begin, in een soort aanvangsfase. In de meeste gevallen 
verbureaucratiseert het, raakt het verzelfstandigd en krijgt het 
eigen machtsmechanismen. Zo worden verschillende actoren bui
tenspel gezet. Paradoxaal genoeg is dat in de eerste plaats de po
liticus en in de tweede plaats het publiek. En misschien geldt 
hetzelfde eigenlijk nog sterker voor de kunstenaar zèlf 

HvD: Ik denk dat de fondsvorming resultaat is van een ontwikke
ling, die overigens niet uitsluitend in kunst en cultuur waar
neembaar is en die te maken heeft met het vraagstuk van be
heersbaarheid. De ambtenaren op het ministerie maken zich 
druk over de cyclus van beoordeling van organisaties die direct 
door het ministerie gesubsidieerd worden. Weer een ander voor
beeld is dat men de Mediaraad, de Raad voor de Kunst en de 
Raad voor het Cultuurbeheer tot één grote adviesraad voor kunst 
en cultuur wil maken. Dat is heel kenmerkend voor het kunstbe
leid: het is per definitie incrementalistisch. Het is niet het 
resultaat van een doordacht systeem van expliciete vooron
derstellingen. Het hobbelt voortdurend achter de feiten aan en op 
basis daarvan wordt het nog ingericht ook. 

A.v.: Is er een alternatief? Waar zou je moeten beginnen om het in 
gunstige zin te veranderen? 

HvD: Ik geloof niet dat er een kant en klaar alternatief is. De pri
maire opdracht is dat je minimaal het bestaande budget hand
haaft. En ik denk dat er een andere ontwikkeling is die goed in 
het straatje van D66 past, namelijk dat je de regio en in het 
bijzonder de steden opzoekt in plaats van in laatste instantie een 
centralistisch beleid te willen voeren. 

CdV: Ik vind dat wel te veel alleen de 'macro-gedachten'. Waar ik 
benieuwd naar ben is of aan het volgende iets kan worden gedaan. 
Als je zegt dat er geen sprake is van hèt publiek maar alleen van 
bijzondere publieken, zijn er dan modi denkbaar om represen
tanten van dat specifieke publiek te betrekken bij de beoordeling 
en de verdeling van de middelen? 

A.V.: Is hiervan met enige verbeelding niet reeds een voorbeeld in 
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toetsingsproces impliceren, waarbij de keuzen tel
kens verantwoord worden. 

HvD: Maar dat laat mijn vraag nog onbeant
woord, het blijft te algemeen. 

A.V.: Laat ik een voorbeeld geven, je hebt het over 
het fonds voor de Bouwkunst. Welnu, als het om 

een gebouw gaat, dan is het toch van belang wáár 
dat gebouw komt te staan en wie erin komt te 
wonen of te werken. Dan kun je dus gaan praten 
met de mensen die er direct mee te maken krijgen. 
Als het om een beeld gaat, kan je je ook afvragen 
waar dat beeld komt te staan, voor wie het wordt 
gemaakt, waarvoor en met welke functie. De wer
king van het kunstwerk in zijn specifieke context is 
van belang en is bediscussieerbaar. 

Kunst als hommage (Theo Thijssen, Lindengracht, Amsterdam) 

HvD: Dan zou je dus veel meer moeten denken in 
termen van opdrachten. De aanvragen moeten 
dan beoordeeld worden in termen van opdracht
geving en dan kun je tot een andere wijze van fo

de praktijk waar te nemen? Je hebt bijvoorbeeld de publieke om
roepen en dat zijn van oudsher verenigingen. De leden betalen 
contributie en op basis van die gelden worden programma's sa
mengesteld. De leden hebben inspraak via een ledenraad. Het is 
een mooi democratisch principe, alleen werkt het niet echt meer. 
Maar valt zo'n model niet op nieuwe manieren uit te werken voor 
bepaalde kunstrichtingen? 

HvD: Laten we eens teruggaan naar de praktijk. Bijvoorbeeld de 
praktijk van het fonds voor de Beeldende kunst, Bouwkunst en 
Vormgeving. Individuele kunstenaars kunnen daar voor hun 
werk subsidie aanvragen. Eén op de drie aanvragen kan worden 
gehonoreerd. Je bent gedwongen te versleutelen, te selecteren. 
Het belangrijkste selectiecriterium is tegenwoordig: kwaliteit. We 
letten niet meer op de boodschap en de sociale omstandigheid van 
de meneer of mevrouw die het kunstwerk inlevert of de beurs 
aanvraagt. De hele toewijzing vindt plaats op, bij wijze van spre
ken, anonieme grondslag. Een belangrijk criterium hierbij is dan 
de ambachtelijkheid van de kunstenaar. En er moet in het verle
den sprake zijn geweest van afzet op de markt. We hebben er tien 
die allemaal aan deze criteria voldoen, je mag er vijf honoreren. 
Hoe gaje daarmee om? 

CdV: Allan's vraag verwijst naar twee elementen: het eerste is het 
hebben van een forum, dat je kan raadplegen. Ten tweede is er de 
vraag op basis waarvàn je raadpleegt, dat moet toch een reeds 
gevormde gedachte zijn. Aan deze gedachte moet een denken ten 
grondslag liggen, dat weer mede gebaseerd is op een communi
catie, waarin zoiets als de esthetische ervaring bereflecteerd kan 
worden. Kwaliteit is slechts een randcriterium, een voorwaarde
lijk criterium. Als kwaliteit echter het cruciale criterium wordt, 
dan ben je elke inhoudelijke referentie kwijt. Wat wèl bediscus
sieerbaar is, is de rol van de esthetische ervaring, zoals deze uit
mondt in voorkeuren voor bepaalde soorten kunst. Deze kun je 
met een forum bespreken en dan kun je gezamenlijk vaststellen 
wat de criteria zijn. Een dergelijke werkwijze zou een continue 

rumschepping overgaan. Het forum bestaat nu nog uit smaakspe
cialisten en dat leidt tot de zogenaamde enclavekunst. De dis
cussie gaat dus om de vraag hoe je dit specifieke forum kunt ver
breden. De vereniging zou dan inderdaad een ruimte zijn, waar
binnen je erover kunt spreken. 

CdV: Met betrekking tot dit soort van gedachtenvorming stuit je 

bij de beleidmakers altijd op een scepsis omtrent de mogelijkheid 
een groep uit het publiek te kunnen distilleren, waarmee je kunt 
praten. Deel jij die scepsis? 

HvD: Nee, de dingen liggen bijvoorbeeld al anders voor mensen in 
wier buurt een kunstwerk wordt geplaatst. Een mooi voorbeeld is 
een kunstwerk van Herman Makkink dat onlangs in Amsterdam 
in de buurt van het Tropenmuseum werd geplaatst. De bewoners 
wilden dat werk niet en moesten nota bene tot aan de Hoge Raad 
een procedure aanspannen om het weg te krijgen. Maar de uitda
ging ligt 'm uiteraard in het doordenken van een dergelijke bena
dering voor de andere sectoren in de kunst. Ik zou er, net als jij, 
in elk geval voor willen pleiten om geld voor de kunst en het 
kunstbeleid directer door te sluizen naar de gemeenten, deze 
staan hoe dan ook dichter bij het publiek. Veel hangt natuurlijk 
af van de creativiteit en inventiviteit van de gezagsdragers. Ik 
voel veel voor een functionele decentralisatie binnen het kunstbe
leid. Je draagt dan het geld en de verantwoordelijkheid over aan 
de steden. Bij de fondsvorming moeten de criteria meer expliciet 
worden gemaakt en openbaar kunnen worden bediscussieerd. De 
uitkomst is dan niet eens het belangrijkste, dat is het debat zelf. 
Het belangrijkste uitgangspunt zou echter moeten zijn, dat men
sen zelf kunnen kiezen. Niet vanuit de liberale gedachte van de 
'autonome burger'. Het ontwikkelen van positieve vrijheid begint 
bij het onderwijs en wat dat betreft ziet het er niet rooskleurig 
uit. De introductie van nieuwe vakken zoals informatica en ge
zondheidskunde gaan steevast ten koste van de muzische vak
ken. En dat is een ontwikkeling die beslist een halt moet worden 
toegeroepen .• 
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