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PERSPECTIEF 

I{unsten en steden 
Door André van der Brugge 

I
n vrijwel alle steden in Nederland 
hebben de kunsten in het gemeen
telijk beleid een grote politieke 

waardering gekregen. , Kunst-culturele 
voorzieningen worden, in woord en ge
schrift, nu soms zelfs belangrijker geacht 
dan bijvoorbeeld technische en infrastruc
turele voorzieningen. De uitgaven en de 
bestedingen aan de kunsten zijn dan ook 
fors toegenomen. Uit een recent onder
zoek bij zevenentwintig steden blijkt dat 
deze steden hieraan bijna twee keer zo
veel geld uitgeven als de rijksoverheid(l). 
Nou heeft de rijksoverheid in het alge
meen de laatste jaren, in het kader van 
de decentralisatie, taken afgestoten naar 

Door de eeuwen heen waren 
stedelijke gebieden 

En hoe staat het dan met de verhouding 
van het stedelijke tot de niet-stedelijke 
regio? 

de culturele centra. De in 1992 voorgenomen opheffing van or
kesten in de regio en de wijze waarop dat, 
door lokale bestuurders en burgers samen, 
kon worden voorkomen, heeft het denken 
over decentralisatie en democratisering 
van de kunstenpolitiek actueel gemaakt. 
Hoe zal het mogelijk zijn het kunstenbe
leid verregaand te decentraliseren en te 
democratiseren? En als de stad dan het 
centrum vormt, hoe moet een democra
tische kunstenpolitiek dan vorm krijgen? 
Om op deze vragen een antwoord te vin
den is het interessant eerst een blik te 

In Nederland kennen we 
echter een overwegend 

centraal gestuurde 
kunsten politiek. 

Een pleidooi voor 
herwaardering van het 

stedelijke kunstenbeleid. 
.. ------------------------------.. 

lagere overheden. Voor het kunstenbeleid geldt evenwel dat het 
in overgrote mate 'centraal' gestuurd blijft, waarbij een sterke na
druk valt op de Randstad. 
Kunst is, van de oudste tijden af, afhankelijk geweest van de ste
delijke milieus. Daar woonden degenen voor wie zij bestemd was, 
daar vond zij afzet, haar bewonderaars en genieters. Dit publiek 
is in de loop der eeuwen alleen maar uitgebreid en dat geldt te
meer voor de tweede helft van deze eeuw. Het is de hoge vlucht 
die de communicatie-technologie heeft genomen in onze tijd, die 
deze uitbreiding heeft mogelijk gemaakt. Maar wordt met deze 
ogenschijnlijke nabijheid van de kunst en de kunstenaar de af
stand tot de praktijk van de kunst niet wezenlijk vergroot? 
Tegenwoordig bestaan er wereldcultuurcentra en culturele stan
daarden; artistieke smaak en trends worden in enkele toonaan
gevende steden bepaald. Beelden en schilderijen blijven niet zoals 
vroeger op hun plaats, maar reizen de wereld rond langs steden 
als New York en Moskou of van Tokio naar Antwerpen. 
In dit licht dienen we opnieuw te kijken naar de rol die de stad 
speelt, bij de schepping èn de distributie van de kunst. Kunnen 
wij ons een situatie voorstellen waarin de stad, als culturele 
smeltkroes niet de concrete plaats is die aantrekkingskracht uit
oefent op ambitieuze, al of niet getalenteerde mensen? Niet langer 
de mogelijkheid schept voor de sociale contacten die hierbij horen, 
zoals in het verleden altijd het geval is geweest? Alleen al het 
wilde genoegen dat de grote stad verschaft, rechtvaardigt haar 
bestaan als cultureel centrum. Maar geldt dit ook vandaag nog, bij 
alle technologische middelen tot verspreiding en communicatie? 

André van der Bnlgge is medewerker bij de Stichling Weleftschappelijk 
Bureau D66, 
(1) R.l,C,I. ]ltlum en L.T, RozelIla, 'Gelllee,tlelijk kWlIllbeleid vergeleken', 
RUG [acu/leil bedrijfskwllle, Groningell1991 . 

werpen op de stedelijke cultuur door de eeuwen heen. Wat was de 
rol van de steden voor de kunsten toèn, welke rol spelen zij nu en 
welke consequenties heeft dat voor de kunstenpolitiek? Vanwege 
de lengte van dit opstel is de mars door de geschiedenis alleen 
met zevenmijlslaarzen te volbrengen. 

Het verleden en de steden 

Aan het einde van het vierde millennium verrezen in Meso
potamië, dat enorme gebied tussen de Eufraat en de Tigris, de 
eerste steden op aarde, Nog steeds is ons weinig bekend over deze 
steden die onder het zand verdwenen. Opgravingen verstoren re
gelmatig hun rust, maar de meeste van de steden slapen verder 
en hun geheim blijft bewaard. Diep onder het zand van de woes
tijn dromen zij de oude verhalen van Gilgamesj . 
De kunstenaars hadden er hun werkplaatsen in de tempel, het 
verblijf van de stadsgod en in het paleis van de stadsvorst. Daar, 
in het schemerdonker, kwamen de verheven statische voorstellin
gen tot stand. Zo werd het leven van alle dag verbeeld: de noeste 
arbeid op het veld buiten de stad en de terugkerende strijd der 
veroveraars. De kunst moest dat harde leven verzachten. Zij liet 
in hiëroglyfen de woorden en de beelden samenvallen. Vooral de 
'dodenoffers' geven ons nu nog een goede indruk van de rijkdom 
en de verfijnde smaak van deze stadsbewoners. Deze offers wer
den meegegeven aan de stadsvorst en diens metgezellen in het 
graf, ter verpozing op hun lange reis naar de eeuwigheid. Domi
nerende bouwwerken in de stad waren vooral het paleis en de 
tempel. Die vormden de belangrijkste centra van bestuur èn cul
tuur. 
Buitengewone staaltjes van fraaie stadsarchitectuur vinden we 
later in de Griekse Polis, met name in Athene. De tempels wer
den gezien als de woningen van de goden. Het godenbeeld was 
nog geen object van verering, maar voorwerp van artistieke 
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De trappen van het openluchttheater in Epidaurus (300 v. Christus) 

bewondering. De Griekse religie kreeg, met name in Athene, ge
stalte in een keur van kunstuitingen. Deze religieuze kunst was 
als het ware ook een communicatiemiddel, dat diende om de reli
gieuze waarden van de polis een waarneembare vorm te geven. 
De niet-sacrale, burgerlijke kunst bleek een toegepaste of ge
bruikskunst. In de directe omgeving van Athene was een zeer 
fijne kwaliteit pottenbakkersklei voorhanden. Er deed zich een 
grote vraag voor naar aardewerk in de stad. Kunstenaars versier

laat-Romeinse rijk. Die stad oefende een grote aantrekkings
kracht uit op woordkunstenaars uit de gehele westelijke rijks
helft. De opkomst van het christendom in de stad Trier markeert, 
grof geschat, de overgang van de Romeinse tijd naar de vroege 
Middeleeuwen. 
De middeleeuwse stad was een bonte eenheid, een afgerond 
beeld, door dikke muren omsloten. Rechtspleging, venten van 
koopwaar, bruiloft en begrafenis, het kondigde zich luid aan met 

den de gebakken gebruiksvoorwerpen met bonte 
taferelen uit het dagelijks leven. Bovendien waren 
de inwoners van Athene (net als, naar men zegt, 
hun goden) dol op muziek, vooral als deelnemer 
aan concerten. steden 

ommegang, kreet, klaagroep en muziek'.(2) Maar in 
de vijfde eeuw, na het ineenstorten van het West
romeinse rijk, veranderden de kunstvormen ingrij
pend, de expressionistische vormen gingen over in 
een transcendente uitdrukkingsstijl. Kijken we 
naar een vroeg middeleeuws paneel, dan ontmoeten 
we taferelen die zich in een licht- en luchtloze om
geving afspelen, in ruimten zonder diepte, zonder 
perspectief. De figuren blijven zonder schaduwen 
gewicht, Zij lijken slechts in een ideële, niet in een 
fysiek handelende betrekking tot elkaar te staan. 
Wat spreekt is het metafysische, het bovennatuur
lijke: de harmonie der sferen. 

In Rome, de metropool van het Romeinse keizer
rijk, was het vooral de kunstenaar als architect, die 
de stad met talrijke publieke gebouwen haar ma
jestueuze uiterlijk gaf. Rome werd de hoofdstad 
van de wereld en tot in onze tijd zijn de sporen van 
dat machtige imperium nog zichtbaar. In de steden 
van het Romeinse Keizerrijk richtte de politiek zich 
- ter wille van wat wij nu de leefbaarheid noemen -
op investeringen in kunsten die de stad blijvend 
verfraaiden. 
Trier behoorde tot de belangrijkste steden in het 

investeerden 
in blijvende 
verfraaïngen 
ten behoeve 

van de 
'leefbaarheid' 

(2) J. flltizillga, 'llerfsllij der MiJdeleeltwen ', Grollillgen 
1973, (eerSle drnk 1919) 
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De kunst ging op in de vormen van het alledaagse leven, die van 
de sacramenten van de kerk, de feesten van het jaar en de getij
den van de dag. Het was de taak van de kunst om die vormen, 
waarin het leven verliep, met schoonheid te sieren, als troostend 
antwoord op de felheid van het leven. 
De stad was een gunstig terrein voor de kunst. Er waren passen
de taken, een publiek en de nodige middelen. De kerk was, zeker 
in de vroege Middeleeuwen, de belangrijkste opdrachtgeefster 
voor werken van de beeldende kunst. Als besteller en koper van 
kunstwerken kwam de massa, laat staan de afzonderlijke burger 
nog nauwelijks in aanmerking. De produktie van de werken was 
vrijwel geheel in handen van 'burgerlijke' kunstenaars die zich 
hadden verenigd in gilden. De burgerij had alleen als publiek een 
niet onbelangrijke invloed op de kunst, vooral op de vormgeving 
van de kerken en stedelijke gebouwen. 
De verwereldlijking van de kunst, die in de late Middeleeuwen 
ontstond, was het gevolg van de handelsfunctie die de steden kre
gen. De geldeconomie kwam (weer) tot leven en het moderne bur
gerlijk leven kreeg haar karakteristieke gestalte. De nieuwe ste
den ontstonden en van heinde en verre kwamen handelaren, die 
naast hun goederen ook van gedachten wisselden. Met dit inter
nationale verkeer kwam, voor het eerst in de geschiedenis, op 
grote schaal een bloeiende kunsthandel tot leven. 
De late Middeleeuwen leidde tot een 'wedergeboorte' van de klas
sieke kunstopvatting. Was de gedachtenwereld van de Middel
eeuwen georiënteerd op het hoge en het hiernamaals, de kunst 
van de Renaissance ontdekte en benadrukte opnieuw de schoon
heid van het wereldse leven. Zo ontstaat wederom een wending 
tot de ervaren werkelijkheid. Deze opvatting van kunst had zijn 
oorsprong in het stedelijk leven zelf. De Toscaanse steden speel
den in de mediterrane wereld een hoofdrol. De zucht naar pronk 
en zegepraal werd er zelfs zo groot dat men trachtte van Florence 
een tweede Athene te maken. De kunst diende aan die zucht naar 
schoonheid te voldoen. Zo ontstond ook een gedragscode die de 
verplichting aan de stadselite voorschreef een bijdrage te leveren 
aan openbare en kerkelijke kunstwerken. 
De zestiende eeuw zorgde voor grote veranderingen, vooral op 
wetenschappelijk gebied. Men ontdekte dat de zon niet om de 
aarde draaide, maar de aarde om de zon. Het kompas werd uit
gevonden en dit maakte de lange reizen over de wereldzeeën mo
gelijk. De uitvinding van het kanon bracht de mensheid weer an
dere mogelijkheden. De opkomst van de natuurwetenschap ging 
gepaard met het ontstaan van nieuwe filosofieën. Waar de kun
sten voorheen lagen ingebed in, en onderdeel waren van, het veld 
van de kennis, zou nu in toenemende mate een scheiding der 
geesten optreden. Descartes schreef zijn 'Discours de la Méthode'. 
De mythe werd in de ban gedaan, het denken werd teruggevoerd 
op het gezonde verstand. De nieuwe wetenschap wilde niet alleen 
begrijpen, maar vooral ook ingrijpen: 'heer en meester worden 
over de natuur'. Geen uitspraak geeft beter het verschil in den
ken weer tussen de middeleeuwse en de moderne tijd. 
De kunst kreeg eerst werkelijk een 'burgerlijk' karakter. In de 
zeventiende eeuw, met zijn enorme welvaart in de Nederlanden, 
had de schilderijenproduktie een ongekende omvang. Men spreekt 
wel van 8 tot 9 miljoen schilderijen. De schilderkunst was de 
overheersende kunstensoort. Niet zozeer meer de kerk, de vorst, 
of de hofhouding besliste in Holland over de kunst, maar de bur
gerij. Er was in het burgerlijk liberale Nederland geen huis van 
formaat meer zonder schilderijen. Zo werd gaandeweg de kunst-

handelaar de baas van de kunstenaar en ontstond er een haast 
mechanisch aandoende werkverdeling in de ateliers. Voor het 
eerst in de geschiedenis ontstond een kunstenaarsproletariaat. De 
nood van Rembrandt en Hals spreekt boekdelen. De kunst was, 
ook in deze Gouden Eeuw, nog steeds het domein van de steden. 

De Franse Revolutie schonk ons het geloof in de politiek. Ook de 
kunst is dan niet langer een ijdel tijdverdrijf, niet louter voor
recht van de elite, maar zij moet opvoeden en verbeteren en bij
dragen aan het geluk van de gemeenschap, bezit worden van de 
hele natie. Na de kerk, de aristocratie en de monarchie, wordt de 
kunst van nu af aan een zaak van de staat. Naast een groeiende 
belangstelling van de regering ontstaat er vrij plotseling een 
nieuw en breder samengesteld publiek met een levendige belang
stelling. In het Louvre wordt een groot museum ingericht. 
Voor het muziekleven bijvoorbeeld had de revolutie grote gevol
gen. Was de muziek daarvóór het bezit van de vorst, de kerk en 
de adel, na de revolutie ontwikkelde zich, met de stad Wenen als 
middelpunt, een openbaar concertieven. Ook de opera, daarvoor 
hèt statussymbool van de hoven, werd weer een realistisch aan
doend volksgebeuren. 
Het was de Verlichting ook die een ongekende 'daling' van het 
cultuurpeil bracht. Het doel was immers de kunst zo gemakkelijk 
en aangenaam mogelijk te maken. Al het moeilijke, het ingewik
kelde, het betwijfelbare en kwellende moest worden verwijderd. 
Het zou de operette-achtigheid van het leven zelf zijn, die de ope
rette deed ontstaan. De operette als produkt van een wereld van 
'laissez faire, laissez aller'. 
Zo kwam de kunst in bezit van de 'massa' en werd onderworpen 
aan een massale reproduktie en een bijna mechanisch aandoende 
herhaling. Als reactie hierop ontstond weer het 'l'art pour l'art'. 
Deze kunst-kunst werd (en is) zó moeilijk en ingewikkeld dat een 
vervreemding ten opzichte van het publiek onvermijdelijk was. 
Had de kunst de taak gehad om het alledaagse leven met schoon
heid te versieren, of een troost te bieden in het harde dagelijkse 
bestaan, vanaf dit moment zijn er experts nodig om deze kunst 
nog te kunnen begrijpen en te beoordelen. Deze ontwikkeling 
trad niet alleen op in de beeldende kunst, ook in het muziekleven 
deed zij zich voor. De esthetishe ervaring werd minder belangrijk 
en in toenemende mate gewantrouwd. In de emancipatie der 
tonen (de twaalftoons muziek, of seriële muziek van bijvoorbeeld 
Schönberg en Weber) daarentegen werd elke toon even belangrijk 
geacht. Zo ontstond een nieuwe, geproduceerde, complexiteit. 

De kunsten en de staat 

Heer 1: "Da's mooi hè?" 
Heer 2: "Ja meneer, maar ik vind het een beetje .... ." 
Heer 1: "Juist ja, het is zeer, zéér mooi hè!" 

Armando en Cherry Duyns in: 'Heerenleed', 1974 

Nederland is ontstaan uit een federale staatsvorm. Initiatieven 
op het terrein van kunsten en cultuur werden dan ook al vroeg 
door de stadsbesturen ontwikkeld. Steden als Amsterdam, Den 
Haag en Rotterdam kenden reeds in de zeventiende eeuw een 
openbaar theaterleven. Door de vestiging van de Bataafse Re
publiek werd in Nederland evenwel de basis gelegd voor een geor
ganiseerde staatszorg voor de kunsten. Eerst in onze twintigste 
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eeuw, ontstond een specifiek cultuurbeleid. Daarvóór waren het 
vooral de grote steden die culturele voorzieningen exploiteerden. 
De steden hadden die bevoegdheid op grond van de Gemeente
wet. Historisch gezien bestond een gedecentraliseerde kunstenpo
litiek door de steden dus eerder dan de nationale zorg voor de 
kunst. 
De Amsterdamse wethouder Boekman schreef in 1939 in zijn 
proefschrift over cultuurbeleid: ''Nu de staat en enkele gemeenten 
de bemoeiing met kunst hebben aanvaard als een overheidstaak, 
is ook de mogelijkheid geschapen die taak vorm te geven. Wat 

Had de 

en met de allernieuwste technieken probeert men nieuwe doel
groepen te winnen voor het wonen en werken in de binnenstad. 
Met name de publieke ruimte blijkt vatbaar voor marketing. De
ze wordt ingezet om de nieuwe stadsbewoners te verleiden. Gewe
zen wordt op de aantrekkelijkheid van kunst in de directe om
geving. In de jaren tachtig en negentig opent zich hier een nieuwe 
markt: het nationale en internationale bedrijfsleven. Een ware 
cultuurrevolutie lijkt zich meester te maken van de Nederlandse 
steden. Elke zich zelf respecterende stad schrijft een cultuurnota 
en voert, aan de hand daarvan, een kunstenbeleid. Wat bij lezing 

fragmentarisch is en onsamenhangend 
moet worden verenigd tot een plan en 
een organisatie, met als doel: de be
vordering van de kunst en van het 
besef, dat de kunst een plaats in het 
leven en de maatschappij dient in te 
nemen". In 1947 werd, bij koninklijk 
besluit, de Raad voor de Kunst inge
steld. De Raad kreeg een adviserende 
bevoegdheid waar het ging om een 
artistieke beoordeling van de door de 
overheid te subsidiëren kunst. 

oor'og nog een sober karakter, 

opvalt, is dat , esthetische doelstellin
gen en pretenties ontbreken. Kwaliteit 
en vergroting van de publieksdeelna
me zijn de doelstellingen. De sociale en 
economische functies spelen de hoofd
rol: de leefbaarheid van de stad en 
vooral haar allure, daar gaat het om. 
Deze ontwikkeling doet zich voor in de 
Randstad, maar niet daar alléén. De 
steden in de rest van het land zijn niet 
langer meer uitsluitend afnemers van 
de Randstedelijke smaakmakers, zij 
beschikken in toenemende mate over 

de jaren zestig en zeventig 

gaven een expansie van de 

Had de naoorlogse periode van weder
opbouw nog een sober karakter, de 

kunstenpolitiek te zien 

jaren zestig en zeventig gaven een ex-
pansie van de kunstenpolitiek te zien. De toenemende welvaart 
en de spectaculaire groei van het nationaal inkomen werden voor
al aangewend voor de financiering van de verzorgingsstaat. Een 
uitbreiding van de zorg voor de kunsten binnen dit stelsel bleek 
een vanzelfsprekend element. Het aantal gesubsidieerde orkesten 
steeg in die periode van zeven naar zestien, toneelgezelschappen 
van zeven naar twintig en gezelschappen op het gebied van 
jeugdtoneel en ballet van vijf naar veertig. Een groeiend aantal 
ambtenaren en adviseurs zou zich dan ook met de kunsten gaan 
bezighouden. 
De overheid stelt zich heden ten dage in beginsel terughoudend 
op waar het de legitimatie van het subsidiëren van kunst betreft. 
Ook de voornaamste politieke partijen onderschrijven de staats
zorg voor de kunst. Zo is een beleid tot stand gekomen waarbij 
het rijk zorg draagt voor het aanbod, de gemeenten voor de afna
me en participatie en de provincie de zorg heeft voor de spreiding. 
Fondsen zijn ingericht om, op afstand van de overheid, de subsi
dies te verzorgen. 

In de stad 

Om de stand van zaken van het kunstbeleid anno 1994 te kunnen 
duiden, worden hier kort de belangrijke gebeurtenissen van de 
laatste 20 jaar behandeld. 
Na de oliecrisis in 1974 zakt de Nederlandse economie in een die
pe recessie. Hoge werkloosheid is, vooral in de steden, het gevolg. 
De stad verpaupert en veel bewoners worden gedwongen van de 
stadscentra, naar vooral in de jaren vijftig en zestig opgetrokken, 
grauwe buitenWijken te verhuizen. In het midden van de jaren 
tachtig verandert dat beeld. De economie trekt weer aan, de 
werkgelegenheid neemt toe en dit te zamen zorgt voor hogere in
komens. Nieuwe pluriforme levensstijlen betekenen bovendien 
een verhoogde vraag naar woonruimte in de binnenstad. 
Tegen deze achtergrond ontdekken stadsbesturen de marketing 

'eigen' activiteiten. Ook zijn het niet 
langer alleen meer de traditionele 

plaatsen waar de kunst wordt vertoond, zoals schouwburg en 
concertzaal; buiten deze traditionele centra ontstaan oorden van 
expressie, kleinere en gedifferentieerde 'laboratoria' voor de 
verschillende kunstvormen. 

Onder de druk van de financiële omstandigheden formuleert de 
minister van Cultuur in 1992, na ambtelijk overleg, het voorne
men om, buiten de Randstad fors te bezuinigen. Zij stelt voor om 
een aantal regionale orkesten en Opera Forum op te heffen. De 
minister vraagt de Raad voor de Kunst haar in die zin te advise
ren en wordt door dit adviesorgaan op haar wenken bediend. 
In de getroffen gebieden komt een tot dan toe ongehoord protest 
op gang. Zo rijden trolleybussen in Arnhem rond met spandoe
ken: "Ons orkest moet blijven", het Gelders orkest geeft een open
luchtconcert op het Binnenhof en onder meer een stevige protest
bijeenkomst in Arnhem leidt ertoe dat de minister haar plan 
schielijk intrekt. De Raad voor de Kunst merkt daarna verbitterd 
op dat de minister zich bij haar besluit heeft laten leiden door re
gionaal-politieke overwegingen, boven artistiek inhoudelijke 
overwegingen. Kwaliteit zou alleen kunnen worden gegarandeerd 
indien de maatstaven daarvoor centraal worden vastgesteld. De 
Raad ziet dan ook niets in een grotere betrokkenheid van de (ste
delijke) regio's. Tevens ziet de Raad weinig heil in een herverde
ling van taken en bevoegdheden tussen de verschillende over
heidsniveaus. De echte grote voorzieningen moeten gevestigd blij
ven in de Randstad, zo klinkt de dorre woordenbrij. 
Echter, de Randstad is Nederland niet en zeker niet de enige 
Nederlandse stad. En de steden in de regio zijn geen proeftuinen 
van wat landelijk wordt bedacht. De steden vormen ook hier een 
voedingsbodem waarop de kunsten kunnen bloeien. Het statige 
cultuurbeleid van de centrale overheid heeft in toenemende mate 
te maken met een verregaande democratisering van de samen
leving, dat wil zeggen, met een 'bottom up" maatschappij. Maar 
het 'top down' beleid voor de kunstenpolitiek domineert ten on-
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rechte het denken van het ministerie in Rijswijk. 
Het zijn de steden die al twee keer zoveel geld uitgeven aan de 
kunsten dan de centrale overheid. Dat doen zij zelfstandig; de 
steden zijn niet meer alleen de brave afnemers van het nationale, 
randstedelijke, kunstaanbod. Ook de Vereniging van Nederland
se Gemeenten kwam onlangs tot deze conclusie. In een rapport, 
dat helaas te weinig aandacht kreeg, stelt de vereniging de cen
trale sturing van het huidige kunstbeleid ter discussie. Uit demo
cratische en bestuurlijke overwegingen zou het beleid funda
menteel moeten veranderen, meent de Vereniging van Neder
landse Gemeenten(3). 

De kunstmatige stad 

Lang geleden, toen de kunst het won van het nut, werd de uiter
lijke vorm van de steden belangrijk. Elke stad draagt zo'n stuk 
geschiedenis mee in haar hart als een historisch gegroeide sa
menhang met een specifieke sfeer die haar het eigen karakter 
verleent, althans voor zover dit niet is vernietigd door wat men 
'city-vorming' is gaan noemen. Het belangrijkste in de stad zijn 
nog steeds de mensen, of zij zouden dat moeten zijn. Zij beleven 
de stad in het wisselende decor van het dagelijks leven. Dat 
laatste is de openbare ruimte, de ruimte die we het 'publieke do
mein' zijn gaan noemen. 
Dit publieke domein wordt nu helaas beheerst door de experts. 
Zij hebben zich verwijderd van de esthetisch-menselijke ervaring. 
Het zijn de verkeersdeskundigen, de planologen, architecten, de 
projectontwikkelaars en ambtenaren, die blind samenwerken aan 
afzonderlijke activiteiten, waarbij de functionele en economische 
'rationaliteit' voorop staat. Zij zijn nu bezig gegaan de openbare 
ruimte als zodanig te fixeren, nuttig te maken. De openbare 
ruimte wordt gedegradeerd tot transportkanaal tussen overdekte, 
beschermde en vooral gecontroleerde, bestemmingen. Zo ontston
den de, van overdekte, afsluitbare of van ondergrondse parkeer
garages voorziene, winkelcentra, de 'drive-in' kantoren en de ap
partementen met bewaking. De publieke ruimte is een 'nie
mandsland' geworden, de mensen keren zich af van de straat en 
daarmee van hun medeburgers. Maar zo valt de stad ten prooi 
aan de verloedering die zij zelf oproept.( 4) 

Op het plein voor het Centraal Station in den Haag wordt de ver
loedering pas goed zichtbaar. Het is een tochtige bomkrater waar 
alles rammelt. Wat nog verwees naar een historisch gegroeide sa
menhang is neergehaald en heeft plaatsgemaakt voor onsamen
hangende bouwsels van glas en beton, zonder betekenis en zon
der een samenhangende verhouding. Alles op die plaats is onder
geschikt gemaakt aan de enorme verkeersstroom. De Haagse 
tram rijdt er dwars door een onmenselijke kubus heen. Voetgan
gers lopen haastig naar hun trein, de blik naar beneden gericht. 
Met gebogen hoofd, niet om hondepoep te ontwijken (hondenbe
zitters vertonen zich niet op deze onherbergzame plek); men lijkt 
zich te schamen voor zoveel lelijkheid. 
Midden op het plein is een 'kunstwerk' neergezet. De roestvrijsta
len figuur verwijst (althans vanaf de tiende verdieping bekeken) 

(3) Zie de reactie op de nota Culwurbeleid, Verelligi"g van Nederlalld.~e 
GemeentelI, Den Haag, juni 1992. 
(4) Zie Maarten Hajer, 'Het ideologi3ch tekort', WBSIWoodbrokers , 
AlIISterdam1993. Vergelijk ook het interview met Chrntiaan de Vries , Over 
cultuur, "wcltt en politiek, in, Idee, 1/Iaart1991. 

naar de verkeersstromen rond het plein. Zo te zien zijn reeds ver
schillende pogingen ondernomen om het, met verfbussen bewerk
te, 'kunstwerk' te slopen. Tot nu toe zonder resultaat. 
Een bombastische glazen winkeltoren doet amechtig veel moeite 
ruimte te vullen en voert cynisch genoeg de naam van een ragfijn 
gebouwde stad uit het Oud Babylonische rijk. Het blijft vergeefse 
moeite want wat wordt getoond is beslist géén vrolijk, operette
achtig decor; hier heerst een ernstige en besmettelijke vorm van 
lelijkheidsdenken. 
Een beter voorbeeld geeft Eindhoven. Daar maakt het kunstenbe
leid deel uit van de totale stadsontwikkeling en de moderne ar
chitectuur, die zo kenmerkend is voor die stad. Daar heeft men, 
om met Paul Kuypers te spreken, de grauwe vormen van het ver
leden op een verrassende manier met de esthetica van de moder
ne architectuur verbonden.(5) Het nieuwe muziekcentrum trekt 
veel bezoekers en het gemeentelijke Van Abbemuseum wordt fors 
uitgebreid. 
Ook in Groningen wordt een actief stedelijk kunstbeleid gevoerd. 
De spreiding van de kunsten over de dunbevolkte provincie heeft 
er aandacht. Daarvoor heeft men een eigen model ontwikkeld dat 
succesvol lijkt. Er wordt zelfs een geheel nieuw gemeentelijk mu
seum gebouwd. Alle kaarten zijn er gezet op de stedelijke over
heid. Het beleid wordt gedragen door krachtige bestuurders en 
kundige ambtenaren. Men heeft een structuur bedacht die de ste
delijke organisaties op het gebied van de kunsten als het ware 
medeverantwoordelijk maakt. Maar toch wordt ook hier het be
leid in laatste instantie weer opnieuw van bovenaf beheerst. De 
vraag is dan ook hoe lang dat goed kan blijven gaan. 

De stad als kunstwerk 

"Alle zegen komt niet van boven" stelt het Amsterdamse kunsten
plan. Betekent dit dat een deregulering het enige antwoord is op 
de nationale regelzucht? Deze vraag wordt temeer interessant 
aangezien de minister van Cultuur zelf (onlangs in NRC-Han
delsblad) vraagtekens zet bij de centraal vastgestelde kwaliteits
normen en ook bij de rechtvaardiging van de subsidies voor 
kunstprojecten. Het gevaar dreigt dat het begrip de-regulering 
weer alleen wordt gehanteerd als politiek jargon, zonder werkelij
ke inhoud, met slechts de bedoeling te bezuinigen. Voorkomen 
moet worden dat de regelzucht slechts wordt 'verlegd'. 
Het laat zich voorspellen dat het rijk zijn invloed op het cultuur
beleid niet kwijt wil. Maar het centralisme staat in geen enkele 
verhouding meer tot de praktijk. Een breed en divers kunsten
aanbod in de steden in het hele land levert veel meer rendement 
op dan een, van bovenaf, steeds weer verdunnende spreiding 
ervan. De steden voelen een verantwoordelijkheid en proberen 
die ook te nemen. Er zal een pittige discussie gevoerd moeten 
worden. Wellicht kan wederom wat 'georkestreerd lawaai' wor
den ingezet, weer een 'Symphonie der Tausend'. 
De vraag is echter hoe een nieuw concept kan worden ontwikkeld 
voor een democratische kunstenpolitiek voor de stad. Hoe kunnen 
we een concept ontwikkelen waarin de esthetische en menselijke 
ervaring, kortom die van de burger of de leek, een rol van beteke-

(5) Paul Kltypers, De stad Ï3 sterker dan de staat, in, Boekmancahier, juni 
1993 
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nis krijgt. Is het niet zo, dat de 'experts' (het zijn er heel wat, van
daag de dag) als het ware tussen de kunstenaars en het publiek 
in zijn gaan staan en dat zich daardoor toch weer een vorm van 
staatsmecenaat heeft ontwikkeld? De wereld van de kunst is een 
wereld van de specialisten geworden, specialisten die, met de bes
te bedoelingen, spreken en 'prijzen' in naam van het publiek. (6) 
Vanuit een democratisch perspectief bezien is de wereld waarin 
van de kunst wordt genoten vooral een publiek domein. In dit 
perspectief liggen dan ook de aangrijpingspunten voor een vitale 
democratische kunstenpolitiek voor de stad. Kunstbeoefening 
door amateurs heeft al een enorme vlucht genomen. Uit recent 
onderzoek door het Sociaal en Cultureel Planbureau blijkt dat 
ruim de helft van de Nederlandse bevolking een vorm van ama
teuristische kunst beoefent. (7) Deze grote belangstelling moet 
kunnen worden omgezet in een daadwerkelijke betrokkenheid bij 
de kunstenpolitiek van de stad. Dan kan ook een divers samenge
steld forum, in wisselende formaties, samen met de deskundigen 
en beleidmakers de ruimte scheppen voor een brede invulling van 
het stedelijk kunstenbeleid! Niet in de ruimten en in de tijd van 
de deskundigen, maar op een ander moment, in een andere ruim
te en in de taal van de esthetische ervaring waaraan men deel 
heeft. 
Niet het uitwisselen van lege formules, maar het uitwisselen van 
verhalen, daar moet het in dat forum om gaan. De vormgeving 
van de publieke ruimte, de architectuur van de openbare ge
bouwen en de vorm en plaats van de kunstwerken daarin, kan 
dan weer een belangrijke publieke rol gaan spelen. Gezocht kan 
worden, vanuit de alledaagse ervaring, naar mogelijkheden om 
die publieke ruimte haar oorspronkelijke functie terug te geven: 
een leefbare ruimte, die van iederéén is. 
Voor de provincie en de stedelijke regio's is een goede samen
werking met de steden zèlf van groot belang. Ook in die samen
werking kunnen de kunstgezinde fora een belangrijke plaats in
nemen. In zo'n nieuw arrangement kunnen oplossingen gevonden 
worden voor de verspreiding in .het ommeland. Deze vorm van 
partnerschap (8) is dè grote uitdaging voor een democratische 
kunstenpolitiek voor de stad. Om te voorkomen dat decentralisa
tie, zoals altijd weer, gepaard gaat met bezuinigingen zou aan de 
steden dan ook de gelegenheid kunnen worden gegeven om zelf, 
naar Duits voorbeeld, belasting te heffen. Dan kunnen de steden 
weer de werkplaatsen worden voor de kunsten, inderdaad ter 
vergroting van de leefbaarheid. Laat een andere concurrentieslag 
tussen de steden beginnen: wie zal zich kunnen beroepen op de, 
in esthetisch opzicht, meest leefbare stad .• 

(6) Christiaan de Vries, 'De waarde van de democratie', D66 call1lJagne
uitgave Den Haag, iebml,ri 1994. 
(7) 'De kunstzinnige burger', Sociaal en Cultureel Planbureau, Ilijstvijk, 
1991 
(8) Het begrip 'partnerschap' is uitvoerig aan tie orde in het SWB-cahier 
door H.I. van Holtten, 'Del/ken over Democratie, vaniorltlll naar lJUrt
nerschap', SWB D66, Den llaag, 1993. 
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