
of identities', is heel kort (pp. Bs-
9S), grijpt terug op een eerder in 
hoofdstuk: twee gepresenteerde 
classificatie en presenteert een be
langrijke keuze voor opvolger
partijen van de (voormalige) com
munistische partijen: modernise
reo of 'nationaliseren', dat wil 
zeggen (willen) meewerken aan 
de totstandkoming van een soci
aal-liberale samenleving, wat aan
vankelijk nog zal betekenen mee
werken aan (a-sociale) vermark
ting en liberalisering, ofhet verzet 
daartegen organiseren en daar
mee afstand nemen van 'het mo
derne' en 'het internationale' . 
Maar ook in het debat over de 
noodzaak en wenselijkheid van 
'modernisering' spelen in de 
meeste Centraal en Oost-Euro
pese Ianden de echte sociaal-de
mocratische partijen slechts een 
rol in de marge. Auteurs voorzien 
ook in de toekomst nauwelijks een 
rol voor de 'historische sociaal-

Herwaardering 
van cultuur als 
inspirerend scenario 

Letty Ranshuysen bespreekt: 

Andries van den Broek en Jos de Haan 

Cultuur tussen competentie en competitie. 

Amsterdam/Rijswijk: Boekmanstudics / 

Sociaal en Cultured Planbureau, 2ooo. 

Het ociaal en Cultured Planbu
reau geeft doorgaans door
wrochte studies uit, waarin ge
bruik wordt gemaakt van de on
metelijke databestanden waarover 
dit instituut beschikt. De degelijk
heid van deze rapporten staat de 

s &.n 7/8 2oo1 

BOEKEN 

democratic' (p. 94). Aileen in 
Tsjechie was de sociaal-democra
tie historisch belangrijk en kan de 
historische sociaal-democratie 
thans die positie 'hernemen'. De 
'sociaal-democratische 'opvolger' 
partijen in Hongarije en Polen' 
hebben volgens de auteurs een be
langrijke rol gespeeld bij de re
giem-overgang door steun te 
geven aan democratisering en 
markthervorming, waarbij zij 
aantekenen dat (ook) deze par
tijen totnogtoe vooral belangrijk 
zijn geweest door hun bijdrage aan 
de ophouw van het kapitalisme en 
in de verdediging van 'economi
sche rationaliteit' en er vee! min
dcr in zijn geslaagd bij te dragen 
aan 'sociale rechtvaardigheid'. 

In Troubled Transition wordt de 
betrekkelijke onmacht van de so
ciaal-democratie in de post-com
munistische Ianden herhevestigd. 
Het lijkt er op dater voor 'demo
derne sociaal-democratie' of zelfs 

leeshaarheid van die studies soms 
in de weg. Twee productieve on
derzoekers uit deze 'stal' - An
dries van den Broek en Jos de 
Haan - schreven echter een frivo 
ler hoek, dat zich niet aileen met 
vee! plezier laat lezen maar ook 
vee! informatie en inzichten ver
schaft. Dit hoek gaat in op moge
lijke toekomstige ontwikkelingen 
in de belangstelling voor cultuur 
door het schetsen van drie toe
komstscenario's, die respectieve
lijk marginalisering, consolide
ring en herwaardering van cultuur 
inhouden. Alhoewel het hoek 
geen sterk geloof in de maakbaar
heid van de samenleving uitstraalt, 

voor de 'ouderwetse sociaal-de
mocratie' in Centraal en Oost-Eu
ropa mogelijk pas (weer) een rol is 
te spelen na (her)vestiging van ou
derwets kapitalisme, waarop de 
sociaal-democratie dan een zekere 
heschaafde correctie kan verschaf
fen. De auteurs van dit hoek, aile 
drie sociaal-democraten, oefenen 
daarmee tegelijkertijd ook, indi
rect en vast onbedoeld, kritiek op 
'de' sociaal-democratie, die im
mers verschijnt als een ideeel en 
praktisch luxepaardje, als die Moral 
die pas komt na das Fressen en dus 
voorlopig grote delen van Cen
traal en Oost-Europa, alsmede de 
Gos-landen daarhuiten, helemaal 
niets te bieden heeft. 

HANS OVERSLOOT 

Verbonden aan het Departement 
Politieke Wetenschap en aan het 
lnstituut voor Oost-Europees Recht 
en Ruslandkunde, beide van de 
Universiteit Leiden 

daagt het beleidsmakers bij over
heid en culturele instellingen toch 
uit om gewenste scenario's te he
vorderen en ongewenste scena
rio's te weerleggen. De PvdA 
heeft aangegeven deze uitdaging 
ook aan te will en gaan. Het zou de 
wegen willen verkennen en ins
laan die lei den tot de verwezenlij
king van het derde scenario, de 
herwaardering van cultuur' . Bo
vendien gaven de drie toekomst
scenario's aanleiding voor een 
schriftelijke gedachtewisseling 
tussen de fractievoorzitters van de 
regeringspartijen die op 4 mei in 
NRC Handelsblad startte 2 en uit
mondde in een mondeling dehat 
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op 8 juni. Voldoende redenen om 
eens wat dieper op het hoek in te 
gaan. 

Groeiende competitie 
Als opmaat voor de drie scenario's 
analyseren de auteurs recente ont
wikkelingen in het cultuurbereik. 
Hierbij verloochenen ze hun af
komst niet: ze baseren zich op di
verse SCP-studies en signaleren het 
volgende. Het aantal hoger opge
leiden is in Nederland de afgelo
pen decennia fors toegenomen. 
Aangezien uit onderzoek naar cul
tuurdeelname steeds weer bHjkt 
dat hoger opgeleiden veel cultu
red actiever zijn dan lager opge
leiden, mag verwacht worden dat 
de cultuurparticipatie in Neder
land is meegegroeid. Dit blijkt 
echter niet het geval. Aileen het 
bcreik van musea is enigszins toe-

'genomen, waardoor momenteel 
een derde van de bevolking wei 
eens een museum bezoekt. De 
groei betreft overigens de inciden
tele bezoekers: het aandeel fre
quente bezoekers bleef dus gelijk. 
De belangstelling voor podium
kunsten stagneerde. Slechts 13 

procent van de bevolking bezoekt 
wei eens een toneelvoorstelling 
van een professioneei gezeischap, 
12 procent gaat wei eens naar een 
klassiek concert, 5 procent gaat 
naar de opera en 3 procent naar 
dans. Aangezien genoemde activi
teiten veelal door dezelfde men
sen worden ondernomen, be
zoekt bijna tweederde van de be
volking nooit een museum of een 
uitvoering van de genoemde podi
umkunsten. De interesse in Htera
tuur liep sterk terug. Momenteei 
leest slechts 40 procent van de be
volking een kwartier oflanger per 
week een bock. De intensiteit van 
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amateurkunstbeoefening vermin
derde ook. Ongeveer de helft van 
de bevolking is op dit gebied ac
tief: het aandeel wekeHjks actieven 
is geslonken ten voordele van het 
aantal incidentele beoefenaren. 

De afname van de tijd die men 
in culturele activiteiten steekt is 
onder andere het gevolg van de 
groter geworden tijdsdruk waar
onder we Ieven. Sinds 197) is het 
gemiddelde tijdsbeslag van ver
plichtingen zoals werk, schoHng, 
huishouden en kinderzorg bij de 
Nederlandse bevolking met twee 
uur gegroeid. Dit komt onder an
dere doordat meer vrouwen bui
tenshuis werken en jongeren 
vroeger het ouderlijk huis verla
ten. De toename van tweeverdie
ners- en eenpersoonshuishoudens 
maakt dat we het steeds drukker 
krijgen, omdat meer mensen huis
houdelijke taken en betaalde ar
beid moeten combineren. Boven
dien moet de slinkende vrije tijd 
over een groeiend aantal bezighe
den worden verdeeld. Er is niet ai
leen steeds meer te doen op het 
gebied van kunst en cultuur, ook 
het aanbod op gebied van sport, 
recreatie en amusement groeit 
enorm. In tegenstelling tot het 
cultuuraanbod bereikt de vrije
tijdsindustrie steeds meer men
sen. Het weet met name de 
nieuwe generaties en de nieuwe 
Nederlanders vee! beter aan zich 
te binden. Degenen die van jongs 
af aan met het uitgebreide aanbod 
van amusementsactiviteiten ver
trouwd zijn geraakt, ontwikkelen 
een omnivore vrijetijdsbesteding, 
waarin steeds minder plek is voor 
de gevestigde cultuur. Daarnaast 
staat de gerichtheid van allochto
nen op de herkomstcultuur een 
interesse voor het westerse cui-

tuuraanbod in de weg. 
Door de afbrokkelende wer

vingskracht van kunst en cultuur 
ondervinden musea, podia en an
dere culturele instellingen groei
ende concurrentie van andere aan
bieders op de vrijetijdsmarkt. Dit 
staat niet aileen de op basis van de 
het hogere opleidingsniveau ver
wachte groei in de belangstelling 
voor cultuur in de weg. Degenen 
die nog wei belangstelling tonen, 
houden zich minder intensief met 
culturele activiteiten bezig dan 
voorheen. Het aandeel toegewijde 
participanten slinkt. Daarvoor in 
de plaats komen 'toevallige pas
santen', die vanuit een cultureel 
'been-there, seen-it' -gevoel, een 
bezoek aan een Vermeertentoon
stelling of de Matthaus Passion 
moeiteloos afwisselen met een 
survivalweekend of een bezoek 
aan een techno-party. Het gege
ven dat museum- en podiumbe
zoek slechts 4 procent van de to
tale door het SCP gemeten uit
gaanstijd beslaat en het feit dat de 
Efteling in de zomer van 1997 
meer pubHek trok dan het totale 
toneelaanbod in het seizoen 
1997 /98, zijn choqucrende illus
traties van de marginalisering van 
cultuur. 

Slinkende competentie 
Het zijn met name de jongere ge
neraties die uiteeniopende smaak
voorkeuren en activiteiten combi
neren en erkende kunstuitingen 
moeiteloos verwisselen voor 
commerciele producten. Van den 
Broek en De Haan reppen in dit 
verband over een 'scheiding der 
geesten'. Zij geven aan dat de be
langstelling voor traditionelc cul
tuuruitingen onder ouderen 
groeit. Ze zijn beter opgeleid dan 
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vorige generaties, waardoor ze 
over voldoende 'competentie' be
schikken om van het cultuuraan
bod te genieten. De generaties die 
in of na de jaren zestig opgroei
den, zijn door veranderingen in 
opvoedingsklimaat en opvoe
dingsidealen en door de opkomst 
van jeugdsubculturen echter an
ders geprogrammeerd dan eer
dere generaties. Zij zijn niet 
grootgebracht met het idee dat er 
een 'hoge' cultuur bestaat, die 
meer de moeite waard is dan de 
populaire cultuur, en trekken zich 
steeds meer terug in een eigen 
smaakuniversum. Hierin draait 
het niet om de traditionele cultuur 
maar om popmuziek, mode en 
sport. De kans is groot dat ze met 
het klimmen der jaren gericht blij 
ven op de hun vertrouwde popu
laire cultuur, waardoor het pu
bliek van de traditionele cultuur
uitingen vergrijst en slinkt. Om 
deze voorspelling kracht bij te zet
ten, schetst het bock met behulp 
van denkbeelden van Inglehart, 
Weber, Elias, Cross, Veblen en 
Zijderveld een beeld van een toe
nemende welvaart die niet heeft 
geleid tot een ethos waarmee men 
zich richt op zaken die voorbij het 
materiele liggen . In plaats daarvan 
is er een consumptiecultuur ont
staan. De bereidheid om te inves
teren in het ontwikkelcn van cul
turele competenties is gering, 
waardoor het cultuuraanbod 
steeds minder aanslaat. Om de 
voor cultuurparticipatie noodza
kelijke competenties te ontwikke
len en te waarborgen dat er in de 
toekomst ook publiek is voor 
musea en podia, vestigen vee! be
leidsmakers hun hoop op 
educatiel. De middels specifieke 
educatie bijgebrachte competen-
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tie client tegenwicht te bieden 
tegen de competitie van de amuse
mentsmarkt. In de scenario's 
komt de mogelijke invloed van 
educatie derhalve aan de orde. 

De drie scenario's 
Pas vrij laat in het boek - ver over 
de helft - komen de scenario's aan 
de orde. Bij deze scenario's staat 
de no tie centraal dat meer compe
tentie het cultuurbereik begun
stigt en meer competitie dat be
reik belemmert. 

Het eerste scenario betreft het 
marginaliseringsscenario. Dit focust 
in op het belang van media exposure 
in de strijd om aandacht, geld en 
macht . Kunst- en cultuuruitingen 
verdwijnen gaandeweg uit het ge
zichtsveld en de belevingswereld 
van het brede publiek vanwege de 
moeilijke verkoopbaarheid: 'Oat
gene wat cultuur volgens de fijn
proevers avontuurlijk en verleide
lijk maakt, blijkt niet binnen het 
bestek van enkele soundbytes 
voor het voetlicht gebracht te 
kunnen worden'. Culturele ken
nis en interesse worden nog 
slechts in een kleine kring van toe
en ingewijden gecultiveerd en ge
reproduceerd. Bij deze groep staat 
het culturele canon nog op een 
voetstuk, maar het gaat hierbij om 
reservaatskunst waarin vooral de 
grote klassieken worden gekoes
terd . Cultuur is synoniem gewor
den met erfgoed. Omnivoor vrije
tijdsgedrag is een tijdelijk ver
schijnsel gebleken: de overgangs
generatie veinsde nog belangstel
ling voor hoge cultuur, latere ge
neraties hebben 'die culturele 
schaamlap' niet meer nodig. In dit 
scenario is competitie de sterkste 
kracht en delft competentie het 
onderspit. Cultuureducatie kan in 

' ' ' \ ' 

deze situatie nooit voldoende te
genwicht bieden tegen de voort
durende socialisatie thuis, in de 
media en op het schoolplein. 

In het tweede scenario, het con
soliderings- rj' multitainmentscenario, 
draait het om het vinden van mo
gelijkheden om uiteenlopende 
vormen van vrijetijdsbesteding te 
combineren. Door vee! meer aan
dacht aan marketing en sponsor
werving te besteden en in te spe
len op omnivore smaakvoorkeu
ren verovert de culturele sector 
een sterke positie in het totale 
vrijetijdsaanbod. De culturele 
canon bestaat nog a is theoretische 
definitie van hogere kunst. Die 
heeft echter geen vanzelfspre
kende waarde meer, maar client 
zich als boeiende belevenis te be
wijzen of als middel om het eigen 
imago te versterken. In dit scena
rio is sprake van een precair even
wicht tussen competitie en com
petentie. Zowel in het basisonder
wijs als in het voortgczet onder
wijs vindt cultuureducatie plaats, 
maar dit heeft pas op langere ter
mijn effect. Pas op latere leeftijd 
- wanneer de beroepsloopbaan is 
afgebouwd en eventuele kinderen 
het huis uit zijn - maakt men ge
bruik van in eerdere levensfasen 
opgebouwde competenties en 
komen culturele interesses tot 
bloei . 

Het derde scenario, het herwaar
derings- rj' reculturatiescenario, be
heist een verzadiging met de pro
ducten van de vrijetijdsindustrie 
en een herontdekking van cultuur. 
Naarmate materieel gewin en 
markante belevenissen hun glans 
en meerwaarde verliezen, komen 
culturele activiteiten in beeld als 
bron van boeiende ervaringen en 
middel om 'persoonlijkheidskapi· 
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taal' op te bouwen. In reactie op 
het op de grootste gemene deler 
gerichte amusementsaanbod 
groeit de behoefte aan meer per
soonlijke en cultureel getinte acti
viteiten. 'Het consumptieve ethos 
krijgt een contemplatieve impuls . 
Persoonlijke bevrediging blijft de 
maat der dingen, maar de daarbij 
gehanteerde criteria verschuiven 
van leuk naar mooi, van enerve
rend naar esthetisch'. Als gevolg 
van de grote culturele interesse 
onder de bevolking en het be
drijfsleven is het voortbestaan van 
de cultuursector vee! minder af
hankelijk van overheidssubsidies. 
Er is een pluriform cultureel aan
bod dat tot stand komt met behulp 
van een scala aan inkomstenbron
nen. In dit scenario is competentie 
de sterkste kracht, waardoor cul
tuur de competitie met amuse-

• ment wint. lntensieve productieve 
en receptieve cultuureducatie -
op school, maar ook buiten school 
en via de media - zorgt voor het 
benodigde startkapitaal voor een 
culturele loopbaan. 

Cultuurbeleid 
Volgens Van den Broek en De 
Haan ontrollen de geschetste sce
nario's zich op eigen kracht: de 
processen op de vrijetijdsmarkt en 
de keuzes van burgers Iaten zich 
niet door overheid of cultuurin
stellingen sturen. Beleid kan 
slechts voor accentverschillen in 
het cultuurbereik zorgen. De in 
het hoek aangeboden kaders kun
nen richting geven aan het denken 
over hoe de kans op een onge
wenste toekomst verminderd kan 
worden en hoe gewenste ontwik
kclingcn te bevorderen zijn. De 
PvdA heeft aangegeven zich in het 
herwaarderingsscenario te her-
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kennen. De vraag is echter of het 
realistisch is om verdere verdrin
ging van interesse voor de geves
tigde cultuur als gevolg van de ex
pansie van de vermaaksindustrie 
tegen te willen gaan en zelfs te wil 
len keren. Waarom zou men hier
naar streven en met welke midde
len? Op deze vragen geeft het 
hoek helaas geen antwoord4 . Wei 
wordt aangegeven dat cultuuredu
catie nooit de doorslaggevende 
factor kan zijn in de strijd tegen de 
verdamping van cultuur, zelfs niet 
binnen het herwaarderingsscena
rio. Educatie op school is aileen 
succesvol als het gepaard gaat met 
reculturatie van de samenleving, 
zodat er vanuit de ouders, peer
sroups en media ook stimulansen 
uitgaan die de effecten van bin
nenschoolse educatie kunnen ver
sterken>. Deze reculturatie is ech
ter het meest onwaarschijnlijke 
onderdeel van de voorspellingen. 
De herontdekking van kunst en 
cultuur als bron van persoonlijke 
verdieping en manier om zich van 
anderen te onderscheiden vereist 
immers dat het aanbod herken
ning biedt en waardering oogst bij 
mensen met zeer uiteenlopende 
referentiekaders. De overheid 
lijkt zo langzamerhand wei over
tuigd van de noodzaak hiervan en 
tracht de culturele sector met di
verse maatregelen in de richting 
van een meer vraaggerichte hou
ding te sturen. Vee! cultuurprodu
centen en -distributeurs houden 
echter krampachtig vast aan een 
canon dat buiten de eigen kring 
weinig weerklank vindt. Zij Iaten 
zich niet stimuleren tot een meer 
open houding. Integendeel: velen 
ervaren de aansporing om zich 
meer te bekommeren om de Go 

procent van de bevolking die ze 

niet bereiken als een regelrechte 
bedreiging. Zij vrezen 'vulgarise
ring, trivialisering, verplatting en 
zelfs barbarij', vermelden ook Van 
de Broek en De Haan6 . Vee I van 
degenen die het beleid bepalen in 
de culturele instellingen weten de 
waarschuwingen voor marginali
sering van de kunst en publieks
vergrijzing op onthutsende wijze 
te negeren. Wellicht omdat dit 
probleem nog niet zo nijpend is 
omdat de toenemende culturele 
interesse onder ouderen voorals
nog voor substantiele publieks
aantallen zorgt. De overheid zal 
deze invloedrijke actoren in het 
culturele veld er toch van moeten 
doordringen dater straks geen pu
bliek meer overblijft als de jongere 
generaties niet gelnteresseerd 
raken. Cultuureducatie kan dit 
probleem nooit afdoende oplos
sen. Zeker niet als dit vooral in de 
bovenbouw van het voortgezet 
onderwijs wordt gerealiseerd, 
zoals momenteel het geval is. ln
dien het doe! is dat er belangstel
ling voor cultuur wordt gewekt, is 
een structured educatief aanbod 
vanaf het eerste onderwijsjaar es
sentieel. Maar belangrijker nog is 
dat de cultuursector aansluiting 
zoekt bij jongeren om de door Van 
den Broek en De Haan gesignal
eerde scheiding der geesten tegen 
te gaan. Bij hun analyse verzuimde 
de auteurs overigens erop te wij
zen dat jongens nog vee! terker 
afhaken dan meisjes, terwijl dit 
toch duidelijk uit de SCP-gegevens 
naar voren komt . Het zijn met 
name jongens die zich steeds meer 
terug lijken te trekken in een eigen 
smaakuniversum, waarin televisie 
en computer een dominante rol 
spelen: 6o procent van de jongens 
in de leeftijd van 1 2 en 19 jaar 



brengt hun vrije tijd thuis door bij 
een ingeschakeld beeldscherm7 . 
Vol gens SCP-gegevens uit 199 s 
waren vrouwen toen al vee] cultu
reel actiever dan mannen8 . De 
kans is groot dat de contrasten in
middels nog veel groter zijn. Deze 
'feminisering' van het cultuurpu
bliek komt onder andere doordat 
de cultuursector te weinig verbin
dingen weet te leggen met kunst
zinnige activiteiten waarmee 
vooral jongens zich bezighouden 
(sampling, computeranimatie, 
rap, graffiti). 

Het realiseren van het recultu
ratiescenario vereist dus niet ai
leen dat de culturele competentie 
van de bevolking wordt vergroot 
door uitbreiding en verdieping 
van kunsteducatie. Belangrijker 
nog is dat de overheid en met 
name de culturele instellingen een 
meer dynamisch cultuurbegrip 
gaan hanteren, dat wil zeggen dat 
jeugdculturen en niet-westerse 
kunst meer erkenning krijgen. 
Dan kan een groter dee! van de be
volking - zowel als producent en 
als consument - betrokken raken 
bij de gevestigde (en gesubsi
dieerde) cultuur. Van den Broek 
en DeHaan beschouwen zo'n her
ijking van de culturele canon niet 
als een noodzakelijke voorwaarde 
voor het herwaarderingscenario : 
meer wisselwerking tussen de ge
canoniseerde cultuur en andere 
cultuuruitingen volstaat. Het 
kunst- en cultuuraanbod kan ech-
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ter alleen de concurrentie met de 
amusementsindustrie aan als dit 
wordt gedragen door grotere 
delen van de Nederlandse bevol
king dan nu het geval is . Een kleine 
culturele elite die sporadisch in 
dialoog gaat met andere subcultu
ren is een te wankele basis voor de 
door de PvdA beoogde recultura
tie. 

L E TTY RANSHUYS E N 

Socioloo9 aespecialiseerd in 
onderzoek naar cultuurdeelname. 
Zij is auteur van de 'HandleidinB 
publieksonderzoek voor podia en 
musea' (Boekmanstudies 1999). 

1. Er werd naar dit scenario verwezen 
door Ad Melkert in zijn speech tijdens 
de Nieuwjaarsreceptie van 
podiumkunstenorganisaties en het 
Amsterdams Uit Bureau en in : 
J. Belinfante en A.Duivcsteijn , Loaica 
brenat je van A naar B, verbeeldinB brenat je 
overal. Een voorzet van de PvdA voor een 
nieuwe coalitie tussen politiek en kunst , 
PvdA, 2oo1 
2. Zie voor een dossier hiervan 
www.nrc. nl/ cultuur. 
3. Dit bleek ook overigens ook tijdens 
het debat tussen de drie fractieleiders 
van PvdA, VVD en D66 naar aanleiding 
van dit boek op 8 juni 2oo1 . Die waren 
het roerend met elkaar eens dat 
cultuurcducatie van groot be lang was. 
Ze konden echter nauwelijks aangeven 
waarom, en over de manier waarop 
cultuureducatie dan ingevuld zou 
moeten worden leken ze geen enkel 
idee te hebben. 
4 · In de eerste uitgave van de reeks 
Toekomststudie cultuur, waarbinnen het 
hier besproken boek de tweede uitgave 

vormt, is wei aandacht besteed aan 
deze vragen als aanzet tot een 
beleidsdiscussie. 
S · Uit onderzoek in 1992 blijkt 
overigens dat substantiele 
binnenschoolse educatie compensatie 
kan bieden voor gebrek aan stimulansen 
thuis: L. Ranshuysen en H. 
Ganzeboom, Cultuureducatie en 
cultuurparticipatie. Opzet van de 
Kunstkijkuren en Muziekluisterlessen in het 
Amsterdams primair onderwij s. Rijswijk: 
Ministerie van Welzijn Volksgezondheid 
en Cultuur, 1993 . lndien kun t en 
cultuur echter vcrder marginaliseren, 
kan de school nooit voldoende 
tegenwicht hi eden . 
6. Deze vrees kwam duidelijk tot 
uiting in de reacties op de 
uitgangspuntennotitie voor 
cultuurbeleid van Van der Ploeg, 
waarin werd gepleit voor een meer 
pluriform aanbod en een grotere 
publiekgerichtheid (zie bijvoorbeeld L. 
Ranshuysen, 'Onnodige ophef over de 
cultuurnota', in: Boekmancahier, Jg. 1 1 , 

Nr. 41 , september 1 999 ). Recent werd 
tijdens de discussiebijeenkomst over het 
publieksbereik van hcdendaagse kunst 
en musea (Minder &_Meerl Oud en Nieuw 
publiek voor de kunst van aisteren, vandaaa 
en moraen in de Balie d .d . 1 s maart 
2oo1 ) opnieuw pijnlijk duidelijk dat 
men niet van zins is meer rekening te 
houden met de niet-ingewijde 
kunstliefhebber. De aanwezige 
museumdirecteuren stelden zich op als 
collectioneurs in plaats van bestuurders 
van een publieksinstelling. Publiek werd 
als een lastige factor beschouwd , die 
het opbouwen van interessante 
collecties in de weg staat . 
7. J. de Haan en W. Knulst , Het bereik 
van de kunsten. Een onderzoek naar 
veranderinaen in de belanastellinB voor 
beeldende kunst en podiumkunst sinds de 
jaren zeventi9. Den Haag: Sociaal en 
Cultureel Planbureau, 2o oo. 
8. L. Ranshuysen, Geschlecht und 
Kulturteilname. In: Kulturpolitische 
Mitteilunaen, Nr. 82 Ill. 1998 
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