
algemeen tamelijk behoudend 1 

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-
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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 
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karakteristiek: 'De onzichtbare 
hand is thans samengebald tot een 
onzichtbare vuist'); Crossing the 

Postmodern Divide van Albert 
Borgmann, die in '4 pagina's ra
ker vertelt wat er gaande is in de 
postrnodeme economie dan For
rester in 1 7 5 pagina' s en om niet 
te vergeten het al weer iets 
oudere Capitalisme contre Capita

lisme van Michel Albert. De terreur 

van de economie is een typisch post
modern yuppenboek: grote stap
pen, gauw thuis. Ook als manifest 
of essay blijft het onder de maat. 
Het mist ten enenmale de snij
dende ironie en grimmige analyse 
van het Communistisch Manifest. 

Machteloos rijgen de woorden 
zich aaneen tot een rozenkrans 
van steeds hetzelfde gebed: 'Ver
los ons van de economie, die war
tel van alle kwaad '. 

Dit oordeel kan echter niet 
alles zijn. De vraag blijft hoe te 
verklaren is dat Forresters hoek 
het toch zo goed doet? Omdat 
het, met aile mankementen die er 
aan kleven, een reeel 'onbehagen 
van de cultuur' (Freud) vertolkt 
dat mensen met nog enig sociaal 
besef ongemakkelijke gevoelens 
bezorgt. We hebben een onge
kende welvaart en de mensen 
zouden in het hedonistisch kli
maat van deze tijd 'er een goed 
gevoel bij kunnen hebben', maar 
daar verstoort die dekselse Vivia
ne Forrester de pret door de 
keerzijde van dit alles te Iaten 
zien: structurele armoede, uit
sluiting van kanslozen, stuitende 
zelfgenoegzaamheid van de 
nieuwe rijken met hun plebejers
gedrag en hun schaamteloos 
graaien naar geld, en een politiek 
die dat op afstand gadeslaat en er 
niets tegen doet. Met al haar 
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teveel aan woorden heeft Forres
ter wei degelijk een onderwerp te 
pakken dat de valle aandacht ver
dient van een ieder die nog de 
hoop koestert dat gelijkheid en 
rechtvaardigheid geen loze kre
ten zijn. Laat ik daarom uit 
Forresters woordenbrij de rode 
draad tevoorschijn toveren die 
haar voor ogen moet hebben 
gestaan bij het schrijven van haar 
hoek. 

Arbeid is niet meer wat het 

geweest is 

Haar stelling is dat onze economi
sche ordening op de paradox 
berust dat arbeid nog steeds geldt 
als de basis van de samenleving, 
maar bezig is te verdwijnen. 
Arbeid is namelijk gereduceerd 
tot werkgelegenheid en werkge
legenheid tot het creeren van 
banen. Maar de razendsnelle ont
wikkeling van technologie en in
formatica, gecombineerd met 
een ongebreideld casinokapitalis
me dat ons gepresenteerd wordt 
onder het eufemisme 'mondiali
sering van de economie' (het 
gebruikelijke 'globalisering' is 
een anglicisme), leidt onvermij
delijk tot een structured verlies 
aan werkgelegenheid. 'Arbeid' is 
bij haar de harde arbeid die eeu
wenlang de kern vormde van het 
agrarisch bedrijf en de zware 
industrie. Die zijn beide geme
chaniseerd en gerobotiseerd. De 
computer regeert de fabriekshal 
en stuurt de machines aan . V oor 
die computers heb je slim me pro
grammeurs nodig, voor de laag
geschoolde arbeider is er geen 
plaats meer . Oat betekent con
creet dat juist de laagbetaalde 
arbeid te duur wordt en de hoog
betaalde arbeid steeds beter 

betaald wordt. De verrijking van 
de rijken wordt betaald met de 
verarming van de armen. Voor
stellen om het minimumloon te 
verlagen of af te schaffen worden 
als een sociale maatregel voorge
steld, namelijk om meer mensen 
aan een baan te helpen, maar de 
werkelijkheid is dat mensen die 
van weinig economisch nut zijn 
met een hongerloontje worden 
afgescheept en voor een aanvul
ling van hun inkomen naar de bij
stand moe ten. Zo wrijf je het hun 
in dat ze eigenlijk overbodig zijn, 
nutteloze elementen in een wel
vaartsmaatschappij, die dankbaar 
moeten zijn dat de samenleving 
hen niet van hanger laat omko
men. Als voorbeeld noemt ze de 
volstrekt uitzichtloze situatie van 
allochtone jongeren in de troos
teloze voorsteden van Parijs, die 
levenslang uitgesloten zullen zijn 
van een baan en van participatie in 
maatschappelijke activiteiten. 

Ook de multinationals en 
instanties als de o E so en 1M F 

krijgen er geducht van langs. Het 
adagium van de bedrijven is : 
Steeds meer waarde toevoegen 
aan je produkten met steeds min
der arbeidskrachten. Oat leidt tot 
uitstoot van de goedkope arbeids
krachten die weinig waarde toe te 
voegen hebben, maar die van 
ouds de bulk van het personeels
bestand vormden. Oat is allang 
niet meer het geval. Structureel 

verlies aan banen en conjuncturele 

groei van banen doen zich overwe
gend voor in de goedkope arbeid . 
Als niet de politiek ('Melkert
banen ') maar, zoals in Amerika, 
de markt in een onbewaakt ogen
blik voor conjuncturele groei van 
de werkgelegenheid zorgt, is de 
absurde consequentie dat dit de 
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beurzen doet dalen. Want er 
wordt hetze!Jde geproduceerd 
met meer mensen en dat is tegen 
het principe van de marktecono
mie. Toch roepen werkgevers, 
werknemers en politici: 'Werk, 
werk en nog eens werk'. Volgens 
Forrester is dat, ook als het 
oprecht is bedoeld, een misken
ning van water feitelijk gaande is. 
Dat is dat de winst tot elke prijs 
moet worden opgevoerd en dat 
de groei ofhet instandhouden van 
de werkgelegenheid daaraan on
dergeschikt wordt gemaakt. Van
daar dat altijd maar over de 
hoogte van de loonkosten, de 
sociale lasten en de belastingen 
word geklaagd. Vandaar dat het 
minimumloon omlaag moet en de 
dividenden ornhoog. Ze citeert 
uit rapporten van de o E so en de 
W ereldbank uitspraken met de 
strekking dat de arbeidsplaatsen 
aan de onder kant van het loonge
bouw aileen behouden kunnen 
worden als ze worden gekoppeld 
aan een zeer laag salaris. Dat is het 
exacte spiegelbeeld van Marx' 
(juiste) stelling dat het kapita
lisme baat heeft bij structurele 
werkloosheid, omdat dat het 
beste instrument is om de lonen 
laag te houden . V roeger was de 
'ander' in het dreigement 'voor 
jou een ander' een werkloze col
lega uit je directe omgeving, 
tegenwoordig is dat een ano
nieme 'ander' in een van de vele 
lagelonenlanden. Het adagium 
van de markteconomen: 'Eerst 
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produceren, dan verdelen' klopt 
van geen kant. Want de produk
tie wordt zo georganiseerd dat de 
(zeer ongelijke) verdeling in het 
produktieproces is gelntegreerd. 
Opnieuw heeft Marx gelijk: Wie 
de produktiemiddelen beheerst, 
bepaalt autonoom hoe het meer
produkt wordt verdeeld. 

Het is Forrester er vooral om 
te doen ons ervan te overtuigen 
dat er een causaal verband bestaat 
tussen wereldwijde marktecono
mie enerzijds en sociaal verval en 
criminaliteit anderzijds. Wie 
voortdurend te horen krijgt in 
economische zin nutteloos te 
zijn, kan niet ontkomen aan het 
gevoel sociaal uitgesloten te wor
den. Wat economisch onder de 
mensen wordt aangericht, ver
taalt zich sociaal-psychologisch in 
agressie, druggebruik en crimina
liteit. Als de menselijkheid van de 
kanslozen gereduceerd wordt tot 
aileen economisch nut, zijn men
sen nog minder waard dan machi
nes (I 64). 'Uitsluiting' is een cru
ciaal begrip in haar hoek. Maar 
een oplossing weet ze niet. Ze laat 
het bij de volgende verzuchting: 
'Waarom zouden we niet in de 
eerste plaats zoeken naar een 
andere inkomensverdeling en een 
andere manier van overleven? 
Naar een paradigma dat niet is 
gebaseerd op het principe van 
loon naar arbeid?' (I 6 2) . Goede 
vraag, maar hoe zou dat moeten 
en kunnen? Ze blijft het antwoord 
schuldig. Dat is haar niet kwalijk 

te nemen, want niemand weet 
het antwoord. De moderne dyna
miek van economie en technolo
gie is vrijwel autonoom. Wat dit 
betreft hinkt Forrester op twee 
gedachten: Enerzijds de overtui
ging dat het anders moet, ander
zijds de opvatting dat het niet 
anderskan. 

Het lijkt er op dat Forrester 
toch een redelijk consistent ver
haal heeft gehouden, maar men 
moet bedenken dat ik boven
staande redenering heb bijeenge
vist uit een geheel waarin ook vee! 
onzin wordt beweerd. Dat laat ik 
maar voor wat het is. Belangrijker 
is dat ze gelijk heeft als ze beweert 
dat het beroep op de mondialise
ring van de economie om tot 
'structurele aanpassingen' over te 
gaan niet op feiten is gebaseerd, 
maar slechts retoriek is om de 
verzorgingsstaat te ontmantelen, 
de lonen laag te houden en een 
ongelijke verdeling van welvaart 
als onvermijdelijk voor te stellen. 
Daarom zou het zeer te betreuren 
zijn als de problemen die zij 
schetst gebagatelliseerd zouden 
worden aileen omdat zij het, net 
als de marktideologen, meer in 
retoriek zoekt dan in argumen
ten. 
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