
-

!11-

tie 
n 
an 
en 

en 
ne 
it
!l-

t!-
~n 

ln 
is 
s-
>g 
)-

:i. 
!n 

1-
i-
1-

le 

'P 
.n 
)[ 
n 

Bedrijfssponsoring 
van de kunsten: een 
cultuurpolitiek fiasco 

Hans Blokland bespreekt: 

Katia Segers, De macht om zich met het nut

teloze in te Iaten: Bedrijfssponsorina als parti

culier kunstinitiatiif aan het einde van de 

20ste eeuw, een onderzoek naar hoar beteke

nis en '!!Jiciiintie in Belaie·, Proefschrift 

Vrije Universiteit Brussel, 1998 

De sponsoring van de kunsten 
door het bedrijfsleven werd aan 
het einde van de jaren tachtig 
door vel en gezien als een perspec
tiefvol alternatief voor overheids
subsidies. Het neo-liberale 
marktdenken vroeg om een 
terugtreding van de overheid in 
zo veel mogelijk sectoren en 
omdat de sponsoring daadwerke
lijk in omvang groeide, leek de 
traditionele situatie waarin de 
kunsten voor hun bestaan afhan
kelijk waren van particuliere wel
doeners in ere hersteld te kunnen 
worden. Wij zijn nu ongeveer 
tien jaar verder en de vraag kan 
dus worden gesteld in hoeverre 
de bedrijfssponsoring zijn belofte 
heeft waargemaakt. De Belgische 
sociologe Katia Segers heeft ge
probeerd deze vraag te beant
woorden in haar ruim elfhonderd 
pagina' s tellende proefschrift ' De 
macht om zich met het nutteloze 
inte laten' . 

Voor de gelovigen in spon
soring bevat Segers haar disserta
tie weinig goed rueuws. Aller 
eerst is de omvang van de spon
soring zeer beperkt gebleven. Na 
een snelle groei aan het einde van 
de jaren tachtig trad al snel een 
stabilisatie op en vervolgens zette 
zich alweer een daling in. Van-
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daag bedraagt de omvang van de 
sponsoring zelden m eer dan tus
sen de vier en zes procent van het 
budget van kunstinstellingen. 
Anders dan vaak is voorgesteld, 
genereren Amerikaanse , Canade
se en Britse kunstorgarusaties 
geen grotere percentages . Zij 
onderscheiden zich op andere 
wijzen van hun continentale 
tegenvoeters: zij ontvangen gro
tere inkomsten uit kaartverkoop 
en 'merchandising ' en zij kunnen 
rekenen op betrekkelijk grote 
particuliere donaties van indivi
duen, stichtingen en bedrijven . 
De laatste, historisch gegroeide 
'charity' -traditie is in onze Ian
den, zoals bekend, goeddeels 
afwezig (en de vraag is of wij dit 
moeten betreuren). Liefdadig
heid onderscheidt zich uiteraard 
van sponsoring. 

Daarnaast blijken bedrijven 
vooral op ad-hoc basis te spon
soren. Zeer vee! hangt af van de 
toevallige inter esse en kennissen
kring van directeuren en mana
gers. Er is zelden sprake van een 
weldoordacht en stabiel lange
termijn beleid waarvan de doel
einden worden geformuleerd en 
de resultaten geevalueerd. De 
omvang en de bestedingsrichting 
van de beschikbare budgetten 
wisselt dan ook voortdurend. Bij 
bezuirugingen zijn het spon
soringbudget en de eventuele 
sponsorfunctionaris het eerste 
slachtoffer. Kunstinstellingen 
kunnen om deze redenen onmo
gelijk een lange-termijnbeleid 
formuleren op basis van sponsor
inkomsten. De opbouw van bij 
voorbeeld een kwaliteitsorkest 
vergt vele jaren geduldige en ged
urige arbeid, een proces dat men 
beter ruet afhankelijk kan maken 

van de toevallige grillen van 
bedrijfskapiteinen. Met spon
sorinkomsten kan dus hooguit zo 
nu en dan een extra toefj e slag
room op de taart worden gefinan
cierd. 

Willen kunstinstellingen in 
aanmerking komen voor bedrijfs
steun dan is, schrijft Segers, 'een 
introductie via persoonlijke con
tacten een belangrijke en in vele 
gevallen doorslaggevende voor
waarde.' Een organisatie heeft de 
meeste kans op succes 'wanneer 
zij in ruime mate kan rekenen op 
de informele en persoonlijke 
steun van een aantal prominente 
personen .' (p. So 1) Overwegin
gen van kwaliteit, pluriformiteit 
en participatie - de overwegin
gen die ten grondslag liggen aan 
onder meer het Nederlandse 
overheidsbeleid - spelen dus nau
welijks een rol bij sponsoractivi
teiten . 

Van sponsors kan voorts wei
rug worden verwacht aangaande 
de stimulering van de participatie 
in culturele activiteiten: 'slechts 
uitzonderlijk investeren bedrij
ven in educatieve en andere pro
jecten die erop gericht zijn een 
verticale spreiding van kunst te 
realiseren onder brede lagen van 
de bevolking .. . . Het rueuwe 
publiek dat via sponsoring wordt 
aangedragen (in casu de eigen 
genodigden) behoort tot de ge
privilegieerde economische klas
sen ... Hierdoor dreigt als gevolg 
van sponsoring integendeel een 
verdere elitisering van het kunst
publiek.' (p.8o7) 

Ook op het gebied van de ver
rueuwing en de pluriformiteit van 
de kunsten hebben sponsors wei
rug te bieden. Hun voorkeuren 
zijn, constateert Segers, over het 
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en elitair. Daarnaast hebben zij 
een voorliefde voor grote, risico
loze projecten die de aandacht 
van de media trekken, zoals een
malige, cultuurpolitiek gezien 
wermg relevante, festivals: 
'Kleinschaligheid, amateurkunst, 
experiment, vernieuwing, poli
tieke, ideologische thema' s vall en 
uit de boot ... In de praktijk gene
reren vooral de grootschalige 
kunstorganisaties, gevestigd in 
luxueuze accomodaties, garant 
voor een prestigieus, gevestigd en 
kwalitatief artistiek aanbod, de 
grootste sponsoringbudgetten. 
Temeer omdat net deze kunstor
ganisaties ook kunnen rekenen op 
de hoogste overheidstoelages, 
dreigt zch aid us een verdere pola
risering van de kunstensector 
door te zetten. Bovendien vormt 
sponsoring een bedreiging voor 
de diversiteit van het artistiek 
landschap. '(p. 8o7) 

Een andere moeilijkheid van 
sponsoring, die Segers helaas niet 
onderkent en heeft onderzocht, 
maar waarvan het bestaan ook 
door haar bevindingen aanneme-

W arrig schotschrift 
tegen het kapitalisme 

Gerrit Manenschijn bespreekt: 

Viviane Forrester, De terreur van de econo

mie, Amsterdam: Ambo, 1997. 

Je hebt goede boeken en bestsel
lers. De terreur van de economie 

behoort tot de laatste categorie. 
Het schijnt zelfs een Europese 
bestseller te zijn. Daar wordt het 
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lijk lijkt, heeft betrekking op het 
imago van de kunsten. De partici
patie in culturele activiteiten 
wordt, zoals bekend, geken
merkt door een zeer grote sociale 
ongelijkheid. Hier zijn verschil
lende redenen voor. Een hiervan 
is dat mensen uit de lagere sociale 
strata vaak de indruk hebben, dat 
deze activiteiten niet 'voor ons 
soort mensen' bestemd zijn. De 
kans is levensgroot dat deze 
indruk wordt bevestigd door 
kunstsponsoring. Idealiter trach
ten sponsors immers het imago 
dat zij hun bedrijf toewensen, te 
versterken door die culturele 
uitingen te ondersteunen die dit 
imago reeds bezitten. Bierprodu
centen ondersteunen dus geen 
ballet en opera, wijnproducenten 
wellicht wel. Bijgevolg zouden de 
kunsten op de lange duur vooral 
gesponsord kunnen worden door 
de producenten van luxe con
sumptiegoederen. Hierdoor zul
len mensen uit de lagere strata de 
kunsten nog meer dan nu reeds 
het geval is, gaan associeren met 
(de consumptiegoederen van) de 
welgestelden. Alle (uiterst dure) 

niet beter van, maar ook niet 
slechter. Het probleem is met 
welke maatstaven Forresters hoek 
beoordeeld moet worden. Als ik 
wetenschappelijke maatstaven 
zou aanleggen, blijft er geen spaan 
van heel. Wat de schrijfster aan de 
orde stelt - de dominante positie 
van de ideologie van het neokapi
talisme waarmee men ons wil 
wijsmaken dat de mondalisering 
van de econornie tot onverrnijde
lijk gevolg heeft dat op aile terrei-

pogingen van de overheid om 
meer mensen, en dan vooral 
mensen uit de lagere strata, met 
de kunsten in contact te brengen, 
zouden hierdoor wei eens teniet 
kunnen worden gedaan. 

Kortom, sponsors uit het 
bedrijfsleven hebben ons niets 
gebracht waarop wij zaten te 
wachten. De betreffende activi
teiten kunnen dus worden beein
digd . Nu nog die schaamteloze en 
bespottelijke sky-boxen de sta
dions uit en de wereld begint er 
alweer een stuk beschaafder uit te 
zien. 
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Noot 
1. Dit kan overigens als een voordeel 
worden gezien. Zie de recente kritiek 
van Simons (1997) op de professionali
sering van de kunstselectie: de kloof tus
sen samenleving en kunstenwereld is 
mede daarom zo groot geworden omdat 
niet Ianger gemteresseerde, meestal 
welgestelde leken bepalen welke kunst 
geproduceerd kan worden, maar acade
misch geschoolde professionals in kuns
traden, -fondsen en andere -instellin
gen. 

nen des Ievens het marktprincipe 
zijn werk moet doen - is vee) 
grondiger en overtuigender door 
anderen gedaan, zij het dat hun 
geluid maar niet tot de politiek wil 
doordringen. Iknoem willekeurig 
enkele recente studies: Adam 

Smith in His Time and Ours van Jerry 
Z. Muller; Everythinsfor Sale. The 

Virtues and Limits if Markets van 
Robert Kuttner; Whose Keeper? 

Social Science and Moral Oblisation 

van Alan Wolfe (met de treffende 


