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uDe tegempaak hrssen doe1 en middel is inherent aan het
project van de verzmgingsseaat als zodanig. Zijn doel is de
stichting van egalitair gabudu~eerdelevensvmen die
te dijkerti'dspeelruimten zouden moeten u&en vwr
indiduefe ze$vmerkelijkingm spontani&it- Muar blgkbaar
kan dit doe1 niet wmden bereikt via de directe weg van em
bestuvlijk-fundische r~lisutievan poIiiieke prognzmma's.
Met het schepgen van hensvormen w d te veel gevergd van
het medium machtw
Jiirgen Habermas, in: Die Neue Uniibersichtlic~1985.
De moderneverzorgingsstaatwordt gekenmerkt door een degelijk uitgebouwd stelsel van socialevoomeningen en een reeks van wllectiwe
socialegoederenen diensten (onderwijs, gezondheidszorg,huisvesring,
cul~ur,...) die gratis of tegen m lage prijs ter bexhikking van rechthebbenden worden gesteld Toch zijn er groepen en pasonen die tendentieel en verhoudingsgewijze meex profiteren van de sociale overheidsuitgaven @elee& 199Sp. 155). Dit algemeen verxhijnsel manif e s m zich vrij hppant wanneer de culmurpolitiek van de Moorlogse overhad ter sprake komt Haar goedbedoelde pogingen om
mecr menscn te l a m deelnemen aan de culmur en de bestaande socioeconomische ongelijkheden te v&eren
door vooral arbeiders en
menxn uit de lagere sociale strata tot panicipatie te bewegen lijken
mislukt Het rijn voomamelijkdehoga opgeleidcn,veelal behorrnd tot
de betere socio~economixhelagen, die met enige regelmaat naar de
opera, een toneelvoorstellingof een m u m m gaan
In zijn reocnte studie over cultuurdeelname in Nederland schrijft de NederIandse socioloog Ganzeboom: '...dcelname aan culturele activiteiten in onze samenleving (is) &n van de meest ongelijk vcrdeelde
kenmerken van sociale groepen De w d a t i e ,vanculmurdeelnarne
met sodale achtergrond- variabelen aLs beroepsstams, opleiding en
zelk met veel eerder in de lwensloop stammendekenmuken als de
opleiding van de ouders van de onderzochten m de in het oudalijk
milieu genoten opvoeding opditgebied is uiaonderlijk hoog' (Ganzeboom, 1989. p. 2) Cultuurdeelnameis in hoofdzaak ongelijk verdeeld door het gemis aan een cultude competentic Of in de woorden van Ganzeboom: Vrijwel alle vormen van cultuur zijn (..l m
complex dat zij een baoep doen op informatiecapaateit die h e n
het gemidddde van de bevollcing l@ (Ganzeboom, 1989. p. 177)
Tendentiecl wijst het beschikbare ondaoeksmatcriaa alleszins op
een toenemende adusivtring van publieksgroepen. Zelfs de overheid xhat tegenwoordig het publieksberdk belangrijker dan de sodale culmurspreiding. De kunstsocioloog Ton Bwers wijt deze ontwikkeling aan de differentiaae en professionalisering van de kunsten
die op hun bcurt hebben geleid tot een complex nemerk van deskund i p (Bevers, 1988.p. 87). Tot dit netwerk (van hoger gexhoolden)
behorcn uitdopende groepen mals kunst- producenteu. kunstait i a en culmrele functiomuken
Zij hebben allen belang bij werheidssteunvoor kunstvormen die zij
hogelijk w a a r d Z i en die op de markt onvoldomde aan bod zouden
komen. En vermitr de overheid de kunsten wel b d t , maar n i a behee- zijn het vooral de kunstenaars m de kunstkenners die richting
geven aan het kunstenbeleid Zij produceren een soort 'kunst-kunst'
(de Swaan) dat een onervaren publiek a1 te vaak niet kart bekoren.
Het kunstenbeleidkampt dus met rweesoonrn problemen. Mmkan
men een bestaand beleid niet blijven legitimeren met het democratiseringsargument wanneer blijkt dat de subsidies vooral ten goede.
komen aan de beter opgeleiden en de hogere inkomensgroepen.
Daarnaast blijft er ten legitimeriugsparadox: wat is immers de ratio
om kunstenaars te subsidikcn, wanneer het publiek daar toch geen
boodschap aan h d t ? (Oostcrbaan,1990,p. 39) 0 1 andus gelormuleerd: kunnen we biijken dat de werhcid, op advies van 'smaakspeaalirw' (Oosterbaan) eeu deel van de belasting- opbrengsten
naar kunstenavs kvralismdie daarmee dingen doen en maken die
bij het grote publiek nauwelijks enige appreciatie kunnen opwekken? De overheid wordt dus gcwmgd om een kwaliteits oorded
Op termijn Iran het gebrrk aan belangstelliug van de bwolking z&
een bedreiging vomen voor d e s wat onder de noemu van .het
kunstenbeleid wordt g e f i n a n a d 20 heeft dt markt van de elekuonische media en de technische reproduktie (CD., cassette, ..l wel de-

gelijk bredelagen van de bevolking in de gelegenheid gesteld om op
een goedkope maniervan allerlei kunsmitingen te genieten.Maar de
paniapaae aan opera, klassiek concut of toneel gebeurt nog voor
een groot deel uit distindedrang, of de wil om zich uit statusoverwegingen van anderen te onderscheiden.Waarom zou de overheid
dan nog een hoop gerneenschapsgeld ter beschikking moeten stellen voor de vriietiidsbestedin~!
van een OD distindeherichte
elite?
Ngo-liberale economen zoalsiad De ~ r a u w haken
e
daar gretig op
in (De Grauwe, 1990).Zij stellen-niet ten onrechte- de effeaiviteit
van de kunstsubsidies ter%cussle, maar vallen dan merkwaardlg
'genoegeke vorm van politieke interveni'clring aan Alsof de kunsten
Cnkel m termen van economischewetten kunnen worden beereuen
Akof kunstuiringene n het maatschappelijk functioneren ;a; de
kunsten e d d maar uit zichzelfbestaan en voor zichrelfmoeten wrg='De Nederlandse econoom Pen heeft er herhaaldelijk op gewezen dat
de poliaeke economie van de cultuur gedreven wordt door een.normatief uitgangspunt, namelijk de verwachting en het geloof dat de
maatschappij beter wordt dankzij overheidssteun voor de kunsten
(Pen, 1982).Het neo-libuale discours van de jaren tachtig h e f t daar
echter uitdrukkelijk het geloof in de markteconomie tegenover geplaatst Markt-exegeten zoals De Grauwe h-achten bijgevolg het absh-acte denkmodel van de econornie toe te passen op de sociale
werkelijheid, maar miskennen hierbij e m aantal essentide inzichM inzake mens en maarschappij die de ~murpsychologie,de sodologie en de politieke 6losofieheeft -er&
Zo heeft De Grauwe
in zijn b o e k ' ~ eNachtwacht in het dank;. Over kunst m ecdnomie'
met geen wood gerept over hamachoproblerm, over de vermiling,
over een verantwoordingsbeleidof over de o o d e n van niaatschappelijke ongelijkheden die ten grondslagliggen aan de ongelijke culmrde partiapatie. Die veronadaafning noopt tot weexwerk

-

Met dit boek willen we alvast een bijdrage lweren tot een theoretische fundering van een kunst- en cultuur-beleid We kozen als invalshoek de legitimeringvan de ovaheidssteun voor de kunsten en
zochten em aantal auteurs en schrijven aan met een versdrillende
weredppelijke achtergrond Cdtuurpolitiek hopen we dat dit
boek kan bijdngen tot minder 'inaementalisme' (Lindblom) in de
politiek, m e a multidisaplinaironderzoekinzakekunst en d
~m
meer beleidsvaantwoording.
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In h a eerste opstel van deze bundel gaat de politiek filosoof Hans

B l o w d nader in op het mens- en maatschagpijbeeldvan Paul De
Grauwe en het neo-liberalisme Hij beagumenwmt dat De Grauwe's
mensbeeld en dus ook zijn v r i j h e i d s m , te bepukt is. Daamaast
stelthijdat de samenlevingniet deen een economischernarkt vormt,
maar ook ten c u l ~ u rd, w r een waarde-rationeel s k ! d van wederzijdse rechten en plichten. Blokland basecrt zich 0.m. op het vrijheidsbegripvan de B r i poliricoloog
~
luiah Berlin en legt e m &tie
cultuur-spreidingen individuelevrijheid: mensen die in bezit
hebben om te gaan met altetnadeve
zijn van meer 'dtuur' m
ide- waarden. d e n norm- oppltting- stijlm-. zijn beta in
staat om in hun lwen r d e keuzen t-e mak& die &et langerbeprnld
worden door onwetendheid, gewoonte of vooroordtel Zij hebben
daarom meer mogelijkhedenzelfstandigrichmg te gwen aan het agm benaan, en genieten derhalve een g r o t a (positiwe) miJheid
Vwolgens plaatst de cultu~rxlaoloo~
RndiLaamans enigeb e keningen bii een boek 'dat het debat over kunstzonder debatwilvoeren'. l%jbelktiseen ~e Grauwe die een algemene theorie over materise ~oederenwil t o a v x n OD symbolixhe goederrn en die kunstprod;kten als bet&-en &ahcrin@j
-bexhouwt Ellce argumentatie c-7-r wat kunst tot b t rmPkt m wat goede of slechte
kunst is wordt daannu overbodig. ' M t i e k ' heeft dan slechts berekenis aLs 'de srnaak van de meerdemeid'. Laerma~uonderbouwtri'n
redenerin~meteenvuwijzing~Ha~S~ma~dcrd/fd(1962).
In dit &er& dat enigszins in de vergetelheid is geraakt en buiten Duitsland wdnig we&
heeh gwond- h&
Habermas aan de band van de opkomst mhet v d van de 'burgerlijke openbadad' ten b t - en culnmrtheorie ontwikkeld waarin
de openbare. machmije en kritische cfixussie ccnuaalstaat Volgens
hermans houdt elk cul~urbeleidpolideke k ~ l r c nin en moct de
'dwangloze dwang van het betere argument' ernstig worden genomm
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tekent dat goederen of diensten waarvoor niemand interesse toont,
en niemanddus iets wil betalen, waardeloos zijn, zelfs a1heeft de produktie ervan veel moeite en energie gekostn (p. 19). Dat mag misschier! all'ernaal waar zijn binnen de economische wetenschap, het
zegt niet waarom de (samenlaankopen van Pol, Piet en Erna ook nog
artistiek, dus esthetisch waardwol zouden moeten heten.
Het valt zonder verdere argumentatie ook niet meteen in te zien
waarom de meerderheid het a prioti bij het rechte eind heeft wanneer
het over kunst gaat in de thans gangbare betekenis van het woord.
Volgens De Grauwe is uhet zo dat de Nachtwacht een groot kunstwerk wordtgenoemd omdat tot op de dag van vandaag de mensen er
naar blijven kijken. lndien dit niet het geval zou zijn, dan zou de
Nachtwachtkkn van de vele vergeten werken zijn die een schilder uit
het verleden heeft geproduceerdn (p. 26). Deze uitspraak postuleert
niet enkel dat de artistieke waarde van Rembrandts 'De Nachtwacht'
de faao is gebonden aan de mogelijkheid van publieke zichtbaarheid
(wat indien het schilderij.in k n iemands bezit zou zijnl). Ze gaat er
ook niet alleen vanuit dat niet het volk met de kunst maar de laatste
met het eerste is gediend ('hoe meer volk, des te groter de esthetische
waarde' - of het cultuurspreidingsideaal op z'n kop gezet). De kwestieuze uitsptaak veronderstelt vooral dat de toevallige blik van een in
het Rijksmuseum verdwaalde toerist even zwaar weegt als de vorsende kennerskijk van Svetlana Alpers in publieke dis&des over de
kunstzinnige waarde van Rembrandts doek. Volgens De Grauwe zijn
zulke debatten echter volstrekt overbodig: het kopen van een entreekaartje volstaat. Waarom ontwikkelt hij dan nog een betoog om anderen te ovcrtuigenl Of zljn soms de verkoopcijfers van De Nachtwacht in het donhcr,doorslaggevendin de diicussies over de bepaling
van wat we1en wat niet 'kunst', 'esthetisch' of 'mooi' dient te worden
genoemdl Zoja, dan hoeft men dat boek overeenkomstig de erin ontvouwde uitgangspunten eigenlijk niet te lezen. Het massaal kopen
volstaat om het tot fundament van een toekornstig kunst- en cultuurbeleid te promoveren. Maar dat weet men natuurlijk pas nh de lectuur
ervan.

Volgens De Grauwe moet er veel veranderen aan het vigerende kunsten cultuurbeleid. De lezer(es) van De Nachtwacht in het donker tast echter volstrekt in het donker waarom een bepaald deel van het overheidsbeleid Uberhaupt nog 'kunstbeleid' zou kunnen of moeten he-
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ten. De Grauwe veronderstelt hij voortdurend dat de inhoud van het
begrip 'kunst' samenvalt met wat vandaag de dag is te zien in de musea, te beluisteren in de wncerualen, of te bekijken in de opera- en
ballethuizen. Kunst is volgens De Grauwe kortom synoniem met
hoge cultuur. Kunitbeleid betreft dan uiteraard alle regelingen en tussenkomsten, financiele of andere, van de kant van de overheid die
daarop betrekking hebben. Dat lijkt evident, maar juist deze widentie kritiseert De Grauwe. Hij munt immers op grond van zijn marktmodel volstrekt andere maatstaven, die een soort van implosievan de
gelijkstelling van 'cultuur' met 'kunst' beogen. Maar juist omdat de
gebezigde marktcriteria geen meetlat leveren voor het onderscheiden
van 'kunst' van 'niet-kunst', esthetische van niet-esthetische smaken,
moet De Grauwe impliciet de expliciet bekritiseerde definities van
kunst, esthetiek, enz. blijven gebruiken. Dat resulteert noodzakelijk
in allerhande paradoxen en contradicties. Het in De Nachtwacht in het
donker ontvouwde betoog ondergraaft dan ,ook zichzelf omdat de
daarin l u i d o ~ontmaskerde omschrijvingen van 'het schone' stilzwijgend moete; worden gepistuleerd opdat De Grauwe Uberhaupt zou
kunnen zeggen wat hij schrijft. Ikgeef daar hiema een paar voorbeelden van.
Zoals gezegd is volgens De Grauwe ehet publiek de uiteindelijke
rechter...van wat de kunstenaar aanbiedtn (p. 25). Nochtans wemelt
het in De Nachtwachtin het donker van uitspraken die, losvan welkpubliek oordeel dan ook, een voorafgaandelijke consensus over de
kwaliteit van een kunstwerk of een artistiek oeuvre veronderstellen.
Wanneer De Grauwe bij voorbeeld schrijft dat van ueen Gabriel Garci&Marquez, Umberto Ew, GUnter Grass* slechts ccweinigen het literaire belang zullen betwistenn (p. 63-64) is dat een veelzeggende v&schrijving. Op grond van het criterium 'publiekssucces = kwaliteit'
bezit een Konsalik immers een veel grotere esthetische waardt. En
vooral maakt die maatstaf uitspraken als de geciteerde letterlijk onmogelijk. Ze zet immers een (vedoordelende gemeenschap van lezers en lezeressen voorop, en niet een slechts consumerend of kopend publiek. Want uliterair belangn is een waarderende uitdrukking, geen louter descriptieve term, en a1 helemaal niet een beschrijvende samenvatting van het aantal kopers van de boeken van Marquez, Eco en Grass.
nln het voorgaande hebben we artistieke waarde gelijkgesteld met erkenning door een bepaald publiekw, zo merkt De Grauwe ergens op
(p. 27). In de aan deze zin voorafgaande passage wordt echter iets
heel hnders beweerd, en we1 dat er zoiets als umeer onderlegde kunstkennersw bestaan die het oordeel van het door De Grauwe gelau-

