Je kan heel gelukkig leven zonder ooit een ballet van Hans van Maanen gezien te
hebben. Nooit van je leven een voet over de drempel van een museum gezet
hebben en toch gezond oud worden. Over dus naar belangrijker zaken. Met
kunst en cultuur zijn we snel klaar, toch? 'Nee,' betogen Jan Marijnissen, Hans
van Leeuwen en Mari-Anne Marijnissen. 'Kunst en cultuur kunnen niet zonder de
samenleving en de samenleving kan niet zonder kunst en cultuur.'

Hans van Leeuwen:

'De kunsten horen midden
in de samenleving te staan'
Cultuur wordt
wel omschreven als een
stelsel
van
waarden, opvattingen,
ideeën en beelden, die door
mensen over de werkelijkheid
gevormd
worden.
Cultuur
maakt zichtbaar welke betekeni ssen er aan de werkelijkheid
gegeven worden. Een samenleving ontleent hieraan haar identiteit. Een wereld zonder cultuur
is een wereld zonder boeken en
verhalen, zonder beeldhouwkunst, fi lm, muziek en architectuur, kortom een wereld zonder
identiteit en derhalve ondenkbaar. Voor de goede orde: ik heb
het over cultuur in specifieke
zin, dat wil zeggen over producten van intellectuele en artistieke arbeid . In discussies wordt
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dit begrip nog al eens verward
met de meer antropologische
opvatting van cultuur, die alle
materiële en geestelijke uitingen van een gemeenschap omvat. Van de cultuur van de oude
KVP, die zich per definitie in
achterkamertjes voltrok, tot en
met de Victory Boogie Woogie.
Cultuur is geen maatschappelijk
geïsoleerd instituut. Althans behoort dat niet te zijn. In de eerste
plaats heeft iedereen- of hij wil
of niet - ermee te maken en kan
niemmid het recht ontzegd worden zich er actief of passief mee
bezig te houden . In de tweede
plaats wordt cu ltuur mede bepaald door de maatschappijstructuur en de sociaal-economische omstandigheden. Niemand kan uit de huid van zijn
tijd kruipen, ook kunstenaars
niet (tenzij tijdelijk onder in-
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vloed). Niettemin zijn de kunsten maatschappelijk gezien
naar de rand verdreven en is hun
geluid ternauwernood hoorbaar
in het tumult van de concurrentiestrijd op de profijtelijke vrijetijdsmarkt Oorzaken hiervan
liggen zowel bij de kunsten zelf
als in de huidige maatschappijstructuur. Inherent aan de kunst
is het afstand nemen. Als die afstand te groot wordt of als de
reis slechts met een goede gids
te volgen is , plaatst de kunst
zichzelf buiten de samenleving.
Bij gebrek aan maatschappelijke relevantie blijft er dan niet
anders over dan dat de kunst alleen zichzelf dient. Van de cultuursector mag echter verwacht
worden dat zij andere doelen
dient dan alleen zichzelf en
zich, al is het maar ter rechtvaardiging van publieke ondersteu

Jan Marijnissen:

ning, maa tschap pe lijk ve rantwoordt. Dit laat overi gens onverlet dat cultuur, als zingevend
medium ook een eige n waarde
heeft die niets met kijkcijfe rs te
maken heeft.
Kunst en cultuur al s wezenlijk
onderdeel in een same nleving
vere ist een beleid dat ingebed is
in een brede sociale doel stelling
en raakv lakken heeft met andere
sectoren zoals stadsvernieuwing, onderwijs en integratiebeleid. Ook heeft kunst nog
steeds een kriti sche functie. En
di e moeten we koesteren , al was
het alleen maar omdat, zoals
Marcuse het zo mooi zegt,
'kunst een va n de belangrijkste
menselijke media voor vrije,
persoonlijke expressie is, het
laatste domein va n utopi sch verlangen naar die andere e n betere
maatschappij .' Maar o m niet al
te lang in utopi sche sferen te
blijven hangen moeten kunst en
cul tuur voora l in het hier en nu
betekenis hebben . En dat kan alleen maar a ls kunst e n cultuur
geen maatschappe lijk geïsoleerd insti tuut zij n. •
Hans van Leeuwen is beeldend
kiliJS/enaar en medewerker van
hel Afdelingsteam.

'Breng kunst en cultuur
naar de mensen'
Van de overhe id mag ve rwacht,
nee, geë ist worden dat zij
waakt over ons cultureel erfgoed, dat zij actieve en passieve
deelname aan kunst en cultuur
bevordert, dat zij men sen helpt
open te staa n voo r ni e uwe, ni et vermoede zake n.
De mate waarin dit gebeurt atl1anke lijk stellen
van de winstcijfers van bedrijve n e n van hun op
opportuni sti sche motieven gebaseerde bere idhe id om in kun st te investere n, vo rmt op termijn
een bedrei g ing voor de geestelijke vo Lksgezondheid. Immers , door deze fin ancieringswij ze worden kunst en c ultuur steeds atl1ankelijker van de
commercie. Dat mag de overhe id ogenschijnlijk
een mooi a libi verschaffen nog ve rd er terug te
wijken, voor de sector kunst en cultuur leidt het
tot vergaande willekeur, verschraling en een
situatie waarin het onmogelijk is een integrale
visie en aanpak te ontwikkelen voor de lange
termijn. Het wachten is dan op de feestelijke
ope ning van de Ri en Poortvliet Kaboutertuin in
het beelde npark Kröller-Müller. Door Henn y
Hui sman , met een puntmutsje op.
Jui st in deze neo liberale, kille tijd zou via de
e mancipati e va n de kunsten weer een beetje de
verbeeldin g aa n de macht kunnen komen. Waarlijk, wij hebben in on s land niet op de eerste
plaats behoefte aa n weer j aa r na j aar forse economi sche groei, we kunnen echt zo nder weer eens
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10.000 inge nieurs erbij die ook weer alle maal
van die prachtige speeltjes voor de nieuwe rijken
weten te bedenken ; waar we echter nfet zonder
kunnen zijn de me nsen di e de essenti e van het leven weten te vatten in woorden, bewegingen of
mu ziek. Zij zij n degenen die ons de za lf verschaffe n waarmee we de harde plekken op onze
z iel weer wat soepel er kunnen make n. Zij zijn
dege ne n die ons door middel van hun schilderijen , beelden, mu ziek, dans, gedichten, theater
en proza de werktuigen verschaffe n o m o p
indringe nde wijzen de nieuwe facetten van de
werkelijkheid , van men s, natuur en samenleven
te lere n kenn e n. De overheid zou haar monomane
voorliefde voor alles wat met economie en financiën te maken heeft moeten inruile n voo r de zaken in het leven di e écht belangrijk zijn . Onderwijs , zo rg, en kunst en cultuur horen daar zeker
bij. Concreter: wat zou de overheid kunn e n doe n
om bijvoorbee ld de maatsc happelijke rol va n het
theater te ve rsterken?
1 Het totaal aantal voorstellingen (ges ubsi dieerd en ongesubsidieerd) bedraagt 25.000
jaar. Wanneer de za len 600 stoele n zo uden ht
ben en a ltijd uitverkocht zouden zijn - hetge
be ide niet het geval is - zou dat beteke nen d<
iedere Nederlander- jong en oud - slechts één maal per j aar naar het theater kom t. Dat is veel te
weinig. Maar het is nog erger. Want slechts één
op de vier me nsen bezoekt we l eens een theater.
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Er is méér
in het leven
dan economie
en financiën

Het hoeft niemand te verbazen dat dat met name
mensen uit de hogere sociaal-economi sche klassen (in ieder geval de mensen met een hogere opleiding) zijn . Daar is wat aan te doen.
Ten eerste. Kunst en cultuur (acti ef en passief)
moet een vast en belangrijk onderdee l worden
va n onderwij s en educatie. Met de cul ture le en
kunstzinnige vo rmin g in de tweede fase va n het
middelbaa r onderwij s wordt een stap in de goede
ri chting gezet, al is het wel een va k waarvoor
gekozen moet word en. Wanneer we er bovendi en
voor zo rgen dat goed onderwij s voo r all e kinderen in ge lijke mate toegankelij k blijft, hebben we
een eerste be langrijke stap gezet.
Ten tweede: het prij sbeleid. Voor ve len zijn de
hoge prij ze n van de e ntreekaa rtj es een bele mmerin g vrijblij vend ke nni s te maken met kunst en
cultuur. En wa nneer me nsen niet in staat word en
gesteld res pecti eve lijk ni et verle id worden tot
een kenni smak ing, zu llen ze zeker nooit een vast
kl ant wo rde n.
Het onderwij s is een zaak va n de Rijksoverh eid
en het prij sbe le id zo u dat eige nlijk ook moeten
zijn . Vee l ge meenten lij de n aa n een budgetté\ire
anorexia. Zij wo rden gecon fronteerd met steeds
grotere tekorten op hun begrotingen en hebben
bij het stellen van priorite ite n vrij we l automati sch de ne iging de voo rkeur te geve n aa n zaken
di e electoraal interessant zijn . Kun st en cultuur
leggen het dan nogal eens af tegenover andere,
ook be langrijke za ken. A ndere voorbeelden van
dit automatisme zijn de gerin ge aa ndacht voorde
openbare, preventieve gezondheidszorg, het onderhoud va n de ri o lerin ge n, en het minimabeleid.
2 fk wil ervoor pleiten dat er naast de aandacht
voor de profess ionele producties en gezelschaprlen
meer aandacht en ruimte ko mt voor amateurkunst
en -cultuur. De rare situatie doet zich voor dat het
meeste subsidiegeld gaat naa r de professionele
kunst en cultuur, waar voornamelijk mensen met
een hoger inkomen naar toe gaan, terw ijl de amateurkunst, waar veel vaker mensen met een kleine
beurs de bezoekers zijn , het met aan zienlij k minder
subsidie moet zien te doen. Meer aandacht, geld en
ruimte voor de laagd rempelige actieve en passieve
amateurkunst leidt vrij wel automati <. h tot meerinteresse voor het professionele circuit.
3 Toegankel ijkheid e n berei kbaarheid van alle
vorm en va n kun st e n cultuur dienen gezien te

worden al s een onverv reemdbaar recht va n me nsen. D at betekent dat er ook meer aa ndac ht moet
zijn voor de geografi sche spre iding va n het aa nbod. We zien nu nog een steeels verder voo rtschrijde nde concentratie va n zowe l het aa nbod
a ls ook bijvoorbee ld de opleid inge n, theaters,
produ ctiehui ze n en we rkpl aatse n.
4 De door mij hi ervoo r genoemde zake n hebben
ni et alleen, maar natuurlij k óók te make n met
geld . De fixa ti e va n de heerse nde po liti ek o p het
teru gbrengen va n de coll ectieve las ten heeft inmiddels ge leid tot ve le probl emen, in de zo rg, het
onderw ij s, maar ze ker ook daa r waar bet gaat om
de verbredin g van de aandac ht, de waardering en
het respect voor kun st en cultuur.
De teko rten die zijn ontstaa n door de as piraties
va n musea en theaters aa n de e ne kant en het gebrek aa n mi dde len aa n de andere kant heeft de
weg vrij ge maakt voo r een toene mende invloed
va n de commerci e. Het mag d uide lijk z ij n, ik
vind dat niet gewe nst. Nee, ze lfs bedre igend .
Zijn nu de fo ndsen mi sschi en nog marg inaa l, dat
gaat binnen afzienbare tijd verandere n, wa nneer
de overhe id de groeiende ge lds troom va n de ka nt
va n sponsors gaat gebrui ken als legitim ati e voor
een ook op dit terre in steeels verder teru gtrede nde
overhe id.
5 Dan tot slot de bewaking va n de artistieke
kwalite it en de di ve rsite it. De overhei d w il zic h
a ls subsidieverstrekker noga l eens ook graag
bezigho uden met de kwa li teit va n de kun st en de
cul tuur. Dat is geen goede zaak. De beoorde lin g
van de arti sti eke kwalite it eli ent naa r mijn me ning
onafl1ankelijk te zij n va n de overh eid e n te worden overge laten aa n de mensen die er ver ta nd
van hebben. Bijvoorbeeld aa n een ad viesraad
voor kunst en c ul tuu r, zoa ls la nde lij k en in veel
ge meenten gebeurt. Zo ' n raad adv isee rt het po liti eke bestuur dat uite inde lij k een bes li ssin g
nee mt. Zo voo rkom j e dat po liti c i zich late n leide n door hun indi viduele voo rke uren e n kan door
de samenstellin g va n de raad ook di ve rsiteit in
het be leid en het aanbod word e n gegarandeerd. e
Deze visie is een samenvatting van de rede die
Jan Marijnissen op 8 j un i 1998 hield op het congres van de Ve reniging van Schouwburg- en Conce rtgebouw-Directeuren in Tilburg. De cornp lete
tekst is Ie vinden op www.sp.nl/tegenst/th eoriel
opinies!opinie40.stm

Mari-Anne Marijnissen:

'Een gemeente die écht wil, kan kunst·
en cultuur uitstekend stimuleren' ·
Na de th eoretische
bescho uwi nge n
nu naru urlijk
de praktij k.
Kunst e n cul iuur zij n be lang rij k en behoren
midde n in de same nl eving te
staa n. Maar hoe rea li seer je
dat? En he b j e daa r a ls overh e id
wel de instru menten voor? Al s
antwoord hi erop de erva rin ge n
va n Mari-Anne Ma rijni ssen,
sinds bijn a twee jaar SP-wethouder van C ul ruur in O ss .
"A ls je maar wil t, ku n j e als gemee nte veel doe n o m kunst- en
cul tuurbelev in g te stimul eren.
In Oss hantere n we a ls uitgang punten dat er nad ru k gelegd moet wo rden op educatie
en toega nke lijkhe id , zoda t er
meer mensen bij kun st en cul tu ur betrokken worde n. En dat
er meer aa ndac ht moet zij n
voor plaatselijke iniü ati even.
Verder is in het co ll egeprogramma afgesproke n dat de
ku nst ni et afl1 anke lij k wordt
va n sponsorin g.'
Wa l beleken I dat nu in de p raktijk? ' In de eerste pl aa ts dat e r
veel gebeurt op c ultureel gebied. Om met de ed ucati e te begin nen: we hebben een proj ect
waarbij bas isschoo lleerlingen

ieder leerj aa r twee maal in contact ge brac ht worde n met cultuur. Een keer gaa n ze naar ee n
museum , de andere keer kiezen
ze een andere cultuu ruiting, zoa ls mu ziek film o f toneel. D aaraa n doen zo ' n 10.000 leerlingen mee. U itgangs punt is kincleren zo vroeg mogelijk met
cultuur in aa nrak ing te late n
ko men. Ook is er in de bibli otheek is een échte j ongerenafde ling geko men. Met extra
exempl aren va n popul aire boeke n, compute rs, C D-ro ms en
een begeleider di e bij voo rbee ld
he lpt bij het zoeke n naa r materi aal voor werkstukke n.
We gaan ook kunst in de openbare ruim te stimulere n. Bijvoorbeeld door kunstenaars
va naf het beg in te betrekke n bij
het aa nleggen van ni euwe wijke n. In de Maas horst is het project ' kunstenaa rs make n natuur' uitgevoerd , waarbij een
stuk naaldbos is o mgevo rm d
tot natuurbos . Ook hebbe n we
een kun ste naar toes tellen late n
maken voor nie uwe spee lplekke n, zodat daa r wat anders
komt dan de eeuwige wipkippen. Be langrij k is dat de gemeente heel uitnodi gend is. Zo
va n ' kom maa r a ls j e ideeën
hebt'. Daardoo r heeft een

groep kunstenaa rs samen met
schoolkinderen de verki ezingsborden beschilderd. In het kader va n 600 j aar Oss zijn lantaarnpalen en stoeptegels bewerkt tot kun stwerken. Je moet
a ls ge meente de voorwaa rde n
scheppen: he lpen met ve rgunningen en prakti sche steun geve n, dan kun je veel mensen in
aa nrak ing laten ko men met
kunst en cultuur.'
En de cultuurtempels als
schouwburg en museum, wa t
voor invloed heb j e daarop ?
' Je kunt sture n via de subsidi e
di e j e a ls ge meente geeft. M et
de schouwburg maken we produ ctafs praken. Zo hebbe n we
bijvoorbee ld een ei nd kunnen
make n aan de praktijk dat de
mensen di e het langst een
abonne me nt hebben , het eerst
in aanmerkin g ko me n voor de
kaarten voo r popul aire voo rstell inge n. De schou w burg is
regelm ati g dri e, vier keer uitverkocht. In de oude opze t krege n all een de langj ari ge abonne me ntho uders een kans. Bij
de Groene Engel, een nie uw
theater dat z ich meer op j o ngeren ri cht e n bij voorbeeld muzie k, tonee l e n dans programmeert, hebben we afsprake n
ge maakt over de prij zen , o m

toegankelijkhe id
voor
de
iedereen te waarbo rge n. Het
mu seum brac ht een ex positie
over We issenbruc h, een beke nde sc hilder ui t de Haagse
Schoo l. Toen kwam de d iscussie ove r het vragen va n e ntree.
Daar z ijn we niet in mee gegaa n. Ook bij ' dure' ex pos iti es
moet de d re mpe l zo laag mogelijk z ijn : dus gee n entree.
Nog een voorb ee ld is dat we
met de scho uwburg en de
Groene Enge l afs praken gemaa kt he bben dat ze zich oo k
moete n ri c hten op a ll ochtonen. Daarbij gaat het ni et allee n o m het trekke n van allochto ne bezoeke rs, maar ook
om het beiden van ruimte aa n
a ll ochto ne kun stenaa rs.'
In Oss bruist de cultuur? ' Er
gebe urt heel veel , ook op amate urge bied, waar we het nog
niet over gehad hebben. E n dat
gaan we ve rder stimulere n door
een markt te organi seren waar
alle culturele in stellinge n rn
kun stbeoefenaars
zie
presenteren.Kun st en cul tu ur
moeten brui sen, maar be langrijker is nog dat ze ni et maa tschappelijk geïsoleerd zï
Dee ln ame va n veel mensen
allerle i vormen van kunstbt
ving is heel be langrij k.' e

