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Voorwoord
In 2017 stond ik op het punt om af te studeren aan de opleiding Docent Beeldende Kunst en
Vormgeving. In dat laatste jaar koos ik er voor om mij te richten op buitenschoolse kunst
educatie. Ik voelde als net afgestudeerde kunstdocent niet meer het enthousiasme voor
kunsteducatie, dat ik voelde toen ik net begonnen was met deze studie. Als kunststudent heb
ik vaak mijn studiekeuze moeten verantwoorden, daarnaast werd ik na mijn studie in het
diepen gegooid. Ik wist vrijwel niks van de organisatie van de kunstwereld, en dus verlangde
ik er naar om meer te weten over kunstbeleid. Deze scriptie heb ik geschreven naar aanleiding
van de Master Kunstbeleid en Bedrijf. Met als onderwerp ‘de legitimering van het
cultuurbeleid en de waarde van kunst en cultuur’ hoop ik antwoord te geven op mijn
persoonlijke vraag: waarom voelt de kunstwereld de drang om zich te verantwoorden? Deze
vraag heb ik uiteindelijk uitgebouwd naar een onderzoek gericht op de specifieke periode
2010 tot en met 2013. Het onderzoek is gericht op het publieke debat. Ik heb hiervoor
gekozen omdat ik erachter wilde komen welke thema’s centraal staan in de opinie over de
legitimering van het cultuurbeleid en de waarde van kunst en cultuur.
Het schrijven van deze scriptie heb ik ervaren als een groot leerproces, met diepte
punten en hoogte punten. Als kunststudent is mij geleerd om mijn eigen mening door te laten
klinken. Daar ben ik dan ook groot fan van. Deze studie en scriptie heeft mij echter geleerd
dat het nodig is om onderzoek te doen om je mening goed te kunnen beargumenteren.
Hiervoor wil ik Prof. Dr. Helleke van den Braber ontzettend bedanken. Zij heeft vanaf het
begin in mij geloofd, ook al had ik nog een lange weg te gaan. Zij heeft mij het vertrouwen en
de kracht gegeven om dit onderzoek af te ronden als iets waar ik van kan zeggen dat ik er trots
op ben. Daarnaast wil ik dr. Edwin van Meerkerk bedanken. Tijdens de cursus ‘Cultureel
ondernemerschap’ heb ik inspiratie opgedaan voor de methode van dit onderzoek: critical
discourse analysis.
Ik wil mijn vader Marc Meulensteen, de ouders van mijn vriend: Erik Schoenmaker en
Inge Tinnemans, mijn goede vriendin Elise Le Comte en mijn vriend Rens Schoenmaker
bedanken voor het controleren van de zinsbouw en spelling. Ik wil mijn ouders Marc
Meulensteen en Ellie Meulensteen extra bedanken voor de motivatie die ik ten allen tijde
nodig heb gehad. Zij hebben mij altijd geleerd dat ik moet kiezen voor een studie waar ik
gelukkig van word. Die studie heb ik met deze scriptie mogen afronden. Ik wil ook mijn
vriend extra bedanken voor het geduld dat hij heeft gehad tijdens het luisteren naar de
discussies die ik hardop met mezelf heb gevoerd, en voor het opvangen van dieptepunten en
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het meejuichen tijdens overwinningen. Ik wil hierbij de lezer veel leesplezier wensen en
aanmoedigen tot het vormen van een eigen opinie over de legitimering van het cultuurbeleid
en de waarde van kunst en cultuur.
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Abstract
This thesis is written with the aim of analyzing which themes emerge in the public debate,
about legitimization of art and culture, in the period from 2010 to 2013 in The Netherlands. In
addition, I will explain the dominance of these themes by means of a thorough analysis.
Therefore, I have chosen to analyze 25 articles from six Dutch quality newspapers or weekly
magazines on the basis of ‘Critical Discourse Analysis’. The research method is also based on
the method that Carroll Glynn introduced in Public Opinion. The method Glynn introduced
explains the way public debate takes shape. To compare the content of the articles with
scientific research on this topic, I have drawn up a theoretical framework and research field
with the following theoretical texts: Why are artists poor?, Hans Abbing, Schoonheid,
Welzijn, Kwaliteit, kunstbeleid en verantwoording na 1945, Warna Oosterbaan Martinius,
Waarom cultuur niet belangrijk is en cultuursubsidie nog minder, Gust de Meyer, Performing
Arts and the City, Quirijn van den Hoogen. In addition to substantive scientific research, I
have conducted research into the public debate on the basis of Public Opinion by Vincent
Price and Public Opinion by Carroll Glynn. In conclusion, I found out that nine different
themes are central to the articles studied: social importance, extracurricular importance,
economical importance, aesthetical importance, talent development and renewal, accessibility
and elite, government interference and cultural entrepreneurship. I have divided the argument
mentioned by the authors in the articles under these themes. The arguments are also divided
into for, against and neutral with respect to the cutbacks introduced in the discussed period.
The conclusion I can draw is that the common denominator between the different participants
in the debate is, that they believe that the financial subsidy for art and culture should be
divided in a different way, and that more money should preferably go to education. Cultural
institutions and educations of the public to create more understanding from both sides.
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Inleiding
Uiteenzetting van de situatie
De culturele sector bestaat uit een breed scala aan instanties die elk op een andere
manier bijdragen aan de vernieuwing en ontwikkeling van kunst en cultuur en de culturele
samenleving. Al jarenlang gaat men naar het theater, bezoekt men musea om de kunsten te
bewonderen. Cultuur blijft dan ook veranderen en bestaat in veel vormen die zich blijven
ontwikkelen en vernieuwen. Om de ontwikkeling en het bestaan van de culturele sector
mogelijk te maken is er geld nodig. Eén van de financieringsmogelijkheden van de culturele
sector is cultuursubsidie. Subsidie is vaak bedoeld als een vangnet voor projecten die de kans
lopen weinig publiek te vinden en hierdoor moeilijk hun eigen financiering rond krijgen,
waarbij economisch belang geen belangrijke rol speelt. Deze bijdrage wordt voornamelijk
verstrekt door de overheid of een andere niet-commerciële organisatie. Cultuursubsidie
bestaat om verschillende uitgangspunten van het kunstbeleid te stimuleren.
De socioloog Warna Oosterbaan Martinius publiceert in 1990 Schoonheid, welzijn,
kwaliteit: kunstbeleid en verantwoording na 1945, waarin hij terugblikt op het Nederlandse
kunstbeleid vanaf 1945. Oosterbaan Martinius is socioloog en journalist. Hij was verbonden
aan NRC Handelsblad als redacteur en hoogleraar Journalistiek en Samenleving aan de
Erasmus Universiteit in Rotterdam. Oosterbaan Martinius gaat naast de beschrijving van het
kunstbeleid ook in op de verantwoording van het Nederlandse kunstbeleid na 1945 en
bevraagt daarbij de manier waarop de culturele sector gefinancierd wordt.
Oosterbaan Martinius introduceert in Schoonheid, welzijn, kwaliteit: kunstbeleid en
verantwoording na 1945 de term ‘legitimeringsparadox’. Hierbij gaat het volgens hem om het
gebrek aan afzetmogelijkheden van kunstenaars, waardoor er sprake zou zijn van weinige
collectieve steun (Oosterbaan Martinius, 36). De collectieve steun is alsook nodig van het
parlement maar ook van daarbuiten (Oosterbaan Martinius, 36). Zo benoemt Oosterbaan
Martinius meerdere argumenten ter legitimering van de subsidiëring van de kunsten.
Oosterbaan Martinius beschrijft drie specifieke periodes waarin de legitimeringen:
schoonheid, welzijn en kwaliteit aan bod komen.
Oosterbaan Martinius beschrijft de legitimeringen van het kunstbeleid tot 1990. Om de
situatie vlak voor het kunstbeleid van Zijlstra te beschrijven, zal ik ingaan op de cultuurnota
van minister Plasterk. Zijlstra introduceerde zijn uitgangspunten voor een nieuw cultuurbeleid
in 2010. Toenmalig minister van onderwijs, cultuur en wetenschap Ronald Plasterk benoemt
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in Kunst van leven (2008) bijvoorbeeld dat het beoefenen en ervaren van cultuur de basis is
voor het culturele leven (Plasterk, 2). Volgens Plasterk is een sterke sector een voorwaarde
voor een bloeiend cultureel leven. Daar horen volgens hem investeringen in
professionalisering, ondernemerschap en excellentie bij (Plasterk, 21). Uit het subsidieplan
Kunst van leven komt naar voren dat de overheid vindt dat bepaalde vormen van kunst waar
weinig publiek naar toe komt, gesteund moeten worden vanuit de overheid. Plasterk benoemt
dat het cultuurbeleid gericht zal zijn op innovatie. Ondanks dat het cultuurbeleid volgens
Plasterk gericht zal zijn op innovatie, werd er toch verwacht dat culturele instellingen aan een
bepaalde norm van eigen inkomsten voldeden. Deze norm zou echter niet vast staan en
daardoor bevraagd kunnen worden. Uit dergelijke uitspraken zou je op kunnen maken dat
vooral de kwaliteit en ruimte voor talentontwikkeling centraal staat in het subsidieplan
(Plasterk, 60).
In 2010 blijft de overheid vinden dat de vormen van kunst waar veel publiek naar toe
gaat, gesteund moeten worden door de overheid. Uit de brief van Halbe Zijlstra blijkt dat
Zijlstra vindt dat kwaliteit gemeten moet worden aan publieksbereik in plaats van aan
vernieuwing en talentontwikkeling (Zijlstra, 2010). In de periode 2010 tot en met 2013 wordt
het subsidiebeleid door velen bekritiseerd. Of er sprake was van collectieve steun in deze
periode, trek ik daarom in twijfel. Collectieve steun betekent dat een grote groep dezelfde
belangen heeft ten opzichte van het subsidiebeleid, in dit geval; dat kunst consumenten de
manier van subsidiëren vanuit de overheid steunen. Het ontbreken van collectieve steun is dus
zowel een argument vóór als een argument tegen het kunstbeleid. Dit betekent dus dat de
argumenten elkaar tegenspreken. Deze incongruentie noemt Oosterbaan Martinius dus ook de
legitimeringsparadox. De legitimeringsparadox in het kunstbeleid wordt enigszins afgezwakt
als er duidelijk wordt dat er voor verschillende sectoren financiering vanuit de markt bestaat.
Hiermee bedoel ik dat de kunsten waar weinig publiek op af komt, vaak een zwakke band
hebben met financiering vanuit de markt. Dat wil bijvoorbeeld zeggen dat deze kunsten zich
niet richten op hun publiek, waardoor het werk dat gemaakt wordt minder toegankelijk is voor
publiek. Enerzijds wordt gesteld dat er overheidsfinanciering moet gaan naar de kunsten
succesvol die zijn, die veel publiek trekken en daardoor relevant. Anderzijds stelt het
argument dat, op het moment dat enkel de vormen van kunst waar veel publiek op af komt
worden gesteund, verdwijnen de minder toegankelijke maar vernieuwende kunstvormen.
Het begrip legitimering gebruik ik in dit onderzoek als de rechtvaardiging van in dit
geval de taak van de landelijke overheid om de kunsten te financieren en het recht van de
kunstenaar om subsidie van de overheid te vragen. De legitimeringsparadox speelt hierbij een
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belangrijke rol, omdat het de vraag is of het de taak is van de overheid om subsidie aan de
kunsten toe te kennen, en of de kunstsector recht heeft om subsidie aan te vragen.
Overheidsfinanciering aan de kunsten is, mede door de legitimeringsparadox, omstreden en
kan een interessante discussie oproepen.
De praktijk wijst uit dat steun vanuit de overheid niet de enige
financieringsmogelijkheid is. In de museumsector wordt er bijvoorbeeld veel gebruik gemaakt
van bedrijfssponsoring. Naast de mogelijkheid van bedrijfssponsoring, lenen producten van
kunstenaars zich goed voor de verkoop. Zowel bedrijfssponsoring als een deelname aan de
markt zouden dus mogelijkheden van financiering voor de kunsten kunnen zijn. Het taboe op
commercie en kunst gaat dit echter tegen, en in de jaren 90 zou slechts 5% in staat zijn
zelfstandig zichzelf van inkomsten te voorzien. In de periode van 2007 tot en met 2009 heeft
de helft van de kunstenaars een persoonlijk bruto inkomen van lager dan 30 duizend euro. Dit
is beneden het modale inkomen in 2007 (Kunstenaars in breder perspectief, 20). Uit een
onderzoek uit 2017 blijkt opnieuw dat circa 60% van de personen met een creatief beroep een
bruto jaarinkomen van lager dan 30.000 heeft (OCW in Cijfers, 2017).
Dit is dan ook de kwetsbare plek van de steun van de overheid, want waarom steunt de
overheid wat de burgers blijkbaar niet willen? (Oosterbaan Martinius, 37)
In 2010 wordt de legitimeringsparadox opnieuw bevraagd. Van 1980 tot en met 2012
is er vanuit de rijksoverheid vijf keer zoveel budget als voorheen aan kunst beschikbaar
gesteld. De ‘helpende hand’ is vanaf de jaren 80 steeds de kern geweest van het kunstbeleid.
De overheid treedt op als beschermer en ondersteunt waar de markt tekortschiet. Doordat deze
ondersteuning vanuit publieke middelen wordt gefinancierd, is collectieve steun vereist als
legitimering van de cultuur subsidiëring vanuit de overheid. Met collectieve steun bedoel ik
dat veel mensen vinden dat het terecht is dat de overheid hier geld in steekt.
In 2010 dreigt toenmalig staatssecretaris Halbe Zijlstra de rijkssubsidie aan de
culturele sector met tweehonderd miljoen te verminderen. Met de bezuinigingen die Zijlstra
dreigt door te voeren, bevraagt hij opnieuw de legitimering van subsidiëring aan cultuur. De
afgelopen twintig jaar is er voornamelijk sprake geweest van overheidsfinanciering. Doordat
de subsidiëring vanuit de overheid gedeeltelijk is afgenomen moeten kunstinstellingen op
zoek naar andere manieren van financiering, bijvoorbeeld het mecenaat. Zijlstra stelt
bijvoorbeeld dat de sector zichzelf beter kan organiseren. Volgens Zijlstra is de enige manier
om dit te bereiken door de financiering vanuit het rijk hard te korten, omdat er anders geen
gedragsverandering zal plaatsvinden. Zijlstra lijkt door deze beslissing een einde aan de
legitimeringsparadox te maken. Door zijn besluit laat hij namelijk duidelijk weten dat cultuur
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alleen gefinancierd zou moeten worden als de instelling in staat is om veel publiek te trekken.
Uit mijn onderzoek zal blijken dat in periode na 2010 nog steeds een conflict speelt rondom
de legitimeringsparadox. Vervolgens schrijft Zijlstra dat er meer eigen inkomsten vanuit de
culturele sector moet worden gegenereerd waarvan een groot deel vanuit het publiek zou
komen (Zijlstra, 2010). Zijlstra verbindt hierdoor het waardeoordeel over de kwaliteit van
kunst met het publieksbereik, en neemt aan dat dit de kwaliteit van kunst of van een culturele
instantie aangeeft. Dit betekent dat Zijlstra een omslag maakt in de manier van beoordelen
van de kwaliteit van de kunst. Zijlstra koppelt kwaliteit aan het publieksbereik door te kijken
naar hoeveel mensen erop af komen. Het publiek praat met de portemonnee.
Zijlstra stelt namelijk: daar waar publiek niet komt, mist kwaliteit. Het dilemma dat hieruit
voortkomt: wat betekent dit voor de vraag welke kunst in aanmerking moet komen voor de
overheidsondersteuning, en welke kunstenaars hebben recht op ondersteuning vanuit de
overheid.
In de periode dat Zijlstra besluit het cultuurbeleid te veranderen, ontstaat er in de
media disharmonie over het kunstbeleid. Er ontstaat een discussie in kranten en tijdschriften
rondom de onderwerpen ‘kunst en geld’ en ‘kunst en politiek’, zie voor voorbeelden hiervan
verderop in deze inleiding. De legitimeringsparadox die door Oosterbaan Martinius eerder
ook al genoemd werd, speelt ook in deze discussie een belangrijke rol;
‘De voortdurende discussie over de uitgangspunten van het kunstbeleid staat in
merkwaardig contrast met de brede overeenstemming over de noodzaak van het kunstbeleid’
(Oosterbaan Martinius, 36).

Dat wil zeggen dat de uitgangspunten van het kunstbeleid ter discussie worden
gesteld, maar dat de aanwezigheid van een kunstbeleid volgens Oosterbaan Martinius cruciaal
gevonden wordt. Ik vraag me af en ik ben benieuwd naar de manier waarop in het publieke
debat gediscussieerd wordt over de vraag naar welke kunstinstellingen en kunstenaars er recht
zouden hebben op landelijke subsidie. Ik focus mij dan ook op de opinie die wordt gevormd
door kranten en tijdschriften in het publieke debat. Het publieke debat maakt deel uit van een
veranderlijk netwerk dat gevormd wordt door de overheid, kunstenaars, deskundigen en
publiek. Het publieke debat speelt binnen deze discussie een belangrijke rol omdat er in de
samenleving groepen zijn die zowel voor als tegen de subsidiëring van de kunstwereld zijn
(Price, 73). Binnen deze figuratie bestaan er verschillende opvattingen over kunst en cultuur.
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In dit onderzoek analyseer ik of deze opinies ook uitmonden in een discussie rondom
het Nederlandse kunstbeleid en welke argumenten en thema’s hierbij aan bod komen. In het
publieke debat wordt ook de legitimering van subsidiëring van cultuur bevraagd. Dit houdt in
dat in de periode waarin deze veranderingen plaatsvinden, verschillende meningen worden
geformuleerd in kranten en tijdschriften over de overheidssubsidie aan de culturele sector. In
het publieke debat wordt namelijk op een positieve en negatieve manier over subsidie
gedacht.
Een gedachte die een negatieve ondertoon heeft, is de gedachte dat culturele
instellingen aan het ‘subsidie-infuus’ hangen als er sprake is van een meerjarige subsidie
vanuit de overheid. De opinies binnen dit publieke debat zijn echter niet altijd voorzien van
een waardeoordeel. Een voorbeeld hiervan is de opinie van Geert Drion in het artikel ‘Angst
voor het vreemde maakt cultuur kapot’ in de Volkskrant (november, 2010). Drion benoemt dat
het onderscheiden van hoge en lage cultuur niet van belang is als het gaat om de legitimering
van de subsidiëring aan cultuur. De relatie tussen de kwaliteit van de kunsten en subsidie is
omstreden.

Veel verschillende opiniemakers hebben een andere mening over cultuursubsidie. De eerder
genoemde voorbeelden bestaan uit wetenschappers, politici en opinies uit het publieke debat.
Om meer inzicht te krijgen in de opinie van het publieke debat rondom cultuursubsidie, tracht
ik in dit onderzoek antwoord te geven op de volgende onderzoeksvraag:
Welke thema’s komen naar voren en welke argumenten worden gebruikt in het publieke debat
dat in de periode van 2010 tot en met 2013 vorm krijgt in kranten en tijdschriften over
legitimering van overheidsfinanciering aan de kunsten, en op welke manier is de dominantie
van die thema’s te verklaren?

Methode
Het materiaal dat ik ga onderzoeken bestaat uit vijfentwintig artikelen uit De Volkskrant, NRC
Handelsblad, Vrij Nederland, De Groene Amsterdammer, Elsevier Weekblad en De
Telegraaf. Aan de hand van een kwalitatief onderzoek, voornamelijk discoursanalyse tracht ik
de standpunten uit circa vijf artikelen uit elke krant en drie artikelen uit elk weekblad uiteen te
zetten en in te delen in thema’s. Ik tracht ook te achterhalen waarom juist deze argumenten en
standpunten naar voren komen binnen het publieke debat over financiering van de kunsten
vanuit de overheid.
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Bij discoursanalyse wordt er gekeken naar de context waarin een zin geschreven is.
Hierin staat de interactie tussen taal en maatschappij centraal. De betekenis van woorden
wordt gerelateerd aan de sociale context waarin deze woorden en zinnen worden gebruikt.
Door middel van discoursanalyse kan ik bevragen vanuit welk standpunt het artikel is
geschreven. Met het publieke debat bedoel ik de openbare gedachtewisseling die plaatsvindt
in kwaliteitskranten en tijdschriften als De Volkskrant, Vrij Nederland, NRC Handelsblad,
Elsevier, De Groene Amsterdammer en De Telegraaf. Ik heb voor deze kranten en
weekbladen gekozen omdat elk een andere politieke en maatschappelijke signatuur heeft. De
Volkskrant beschrijft zichzelf als een krant die voorbij links en rechts gaat. Ze beweren op een
nuchtere manier de nuance te zoeken tussen verschillende politieke partijen (Remarque,
2012). Vrij Nederland is daarentegen duidelijk een opinieblad van linkse signatuur. Het NRC
Handelsblad profileert zich als een krant met een liberale achtergrond. Kunst en dan
voornamelijk literatuur is voor de krant een van de belangrijke onderwerpen binnen de
berichtgeving van het NRC Handelsblad. Elsevier Weekblad karakteriseert zich als een
conservatief liberaal weekblad. Elsevier Weekblad is echter wel rechts georiënteerd. Hoewel
De Groene Amsterdammer nooit een politieke voorkeur heeft uitgesproken, zijn de meeste
artikelen vanuit een links-liberale achtergrond geschreven. De Telegraaf staat bekend als een
vrij simpele krant. De telegraaf is echter een vrij rechtse krant. Zelf omschrijft de krant zich
als een krant voor de gewone man.
De methode die ik gebruik is als volgt; Ik begin met het selecteren van artikelen uit de
kwaliteitskranten en weekbladen. Deze selecteer ik met behulp van Nexis Uni. De artikelen
selecteer ik aan de hand van een bepaalde tijdsperiode namelijk 2010 tot en met 2013. Tijdens
deze periode worden er veel beslissingen genomen die de situatie voor de culturele sector
drastisch gaan veranderen. De invoer van de trefwoorden (Nederland, cultuur, kunst) leidt op
Nexis Uni tot 1.496 hits. Uit deze 1.496 artikelen selecteer ik aan de hand van een aantal
criteria, twintig artikelen. Om een relevante selectie te maken heb ik als eerst gekeken naar de
teksten met een woordenaantal van minimaal vijfhonderd woorden. Hieruit heb ik de artikelen
geselecteerd waarin de onderwerpen ‘cultuursubsidie’, ‘legitimering van cultuur subsidie’,
‘bezuiniging’, ‘kunstbeleid’, ‘Halbe Zijlstra’, ‘reactie culturele sector’, ‘beleidsbrief’,
‘culturele sector’ centraal staan. Om de bruikbaarheid van het artikel te bepalen kijk ik of de
termen voldoende naar voren komen, hiermee bedoel ik dat een of meer van de zoektermen
meer dan vijf keer genoemd wordt.
De codering en clustering van de teksten bestaat uit twee fases. Wanneer ik de
artikelen gekozen heb, ga ik door mijn eigen codering te gebruiken verschillende thema’s en
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argumenten ordenen. De manier van coderen die ik als eerste ga toepassen in de analyse
wordt ‘A Priori’ genoemd. Dit betekent dat ik van te voren een vijftal termen aan geef. Deze
vijf termen zorgen dat de analyse binnen dit specifieke onderwerp blijft. De specifieke
onderwerpen die ik bedoel zijn legitimatie, artistieke waarden, zakelijke mentaliteit,
organisatorische waarden, publieksbereik. Deze termen zorgen ervoor dat de analyse zich
richt op de onderwerpen die ik voor dit onderzoek heb gekozen. Het risico is echter wel dat ik
me enkel focus op deze specifieke termen. Om dit te voorkomen richt ik mij ook op
begrippen, zinnen en zinsdelen die een interpretatie hiervan kunnen zijn. Door de tekst te
analyseren aan de hand van kleurcodes deel ik de verschillende opinies in in thema’s en
argumenten. Ik vergelijk de op kleur geordende teksten met elkaar aan de hand van
overeenkomsten en verschillen in de opinies over cultuursubsidie. Vervolgens relateer ik de
thema’s aan theorieën over cultuursubsidie vanuit de overheid die door enkele
wetenschappers waaronder Hans Abbing en Warna Oosterbaan Martinius uiteengezet zijn.
Na de eerste keer de artikelen gelezen te hebben heb ik negen thema’s opgesteld:
maatschappelijk belang, overheidsbemoeienis, sociaal belang, talentontwikkeling en
vernieuwing, schoonheid, elitarisering en toegankelijkheid, educatie, economie en als laatste
cultureel ondernemerschap. Als tweede heb ik per thema, met de voorkennis die ik heb
opgedaan uit het theoretisch kader en de artikelen, een woordkader opgesteld. Een
woordkader is een kader dat met een aantal specifieke woorden, die vaak voorkomen binnen
dat specifieke thema, richting geeft aan de plaatsing van de argumenten. Op deze manier zijn
argumenten en stellingen overzichtelijk binnen een thema te plaatsen. Het kan voorkomen dat
argumenten in meerdere thema’s voorkomen, het is dan ook mogelijk dat woordkaders
gedeeltelijk met elkaar overeenkomen. De termen waaruit de woordkaders bestaan, zijn
gedeeltelijk intuïtief opgesteld. Dat wil zeggen dat ik vanuit voorkennis van het theoretisch
kader en opleiding woorden heb gekoppeld aan de thema’s. Daarnaast heb ik de
artikelen, door middel van arcering, oriënterend gelezen om mijn, van te voren opgestelde,
woordkaders te controleren en zeker te weten dat de door mij opgestelde kaders relevant zijn
voor dit onderzoek. Aan de hand van deze woordkaders ben ik per artikel de argumenten gaan
clusteren in thema’s. Ik baseer de methode van dit onderzoek op de methode ‘Critical
Discourse Analysis’ geschreven door Norman Fairclough en de tekst A New Agenda in
Critical Discourse Analysis geschreven door Ruth Wodak en Paul Chilton. Fairclough maakt
een verdeling van een driedimensionaal kader rondom het opvatten van en analyseren van
discourse. Ten eerste het object van analyse, in dit geval zijn dat de geselecteerde artikelen uit
kranten en tijdschriften. Ten tweede de manier waarop het object geproduceerd (schrijven,
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praten, ontwerpen) en ontvangen (lezen, luisteren, waarnemen) wordt door menselijke
subjecten. Ten derde de sociaal historische omstandigheden die deze processen beheersen.
Volgens Fairclough vragen deze drie dimensies om een ander soort analyse. De analyse van
een object vraagt om een tekstanalyse, omschrijving. De manier waarop het object is
ontvangen en geproduceerd vraagt om een procesanalyse of te wel interpretatie. De analyse
van de sociaal historische omstandigheden die deze processen beheersen vraagt om een
sociale analyse. Voornamelijk de eerste dimensie en de derde dimensie zijn van toepassing op
dit onderzoek. Ik analyseer namelijk verschillende artikelen geschreven door opiniemakers
aan de hand van tekst analyse. Daarnaast relateer ik de opinie die naar voren komt in de
artikelen aan wat er door de overheid wordt gedaan en in de maatschappij en kunstwereld aan
de hand is tussen 2010 en 2013. Deze stap vraagt om een sociale analyse.
Tijdens mijn onderzoek analyseer ik de patronen en keuzes die gemaakt zijn om de
voor- en tegenargumenten betreffende de financiering van kunst en cultuur vanuit de overheid
bloot te leggen. Ik begin met het opstellen van een boomstructuur. Om een beter beeld van de
algemene inhoud van de artikelen te krijgen, zal ik eerst de artikelen met het theoretisch kader
als voorkennis, globaal lezen. Naderhand stel ik thema’s op met woordkaders. Elk thema
krijgt een kleur. Aan de hand van die kleurcodes ga ik woorden in de tekst labelen. Aan de
hand van patronen en keuzes koppel ik woorden aan elkaar die bij elkaar woordclusters
vormen. Met patronen doel ik specifiek op de manier waarop woorden vaker in een tekst
voorkomen en woorden die in combinatie met elkaar vaker voorkomen. Met de keuzes die
gemaakt worden in de artikelen, doel ik op de wijze waarop de auteur bepaalde woorden heeft
gekozen om een voor of tegenargument uit te drukken. Per artikel maak ik een schema waarin
alle clusters onderverdeeld worden een in een deelonderwerp dat uitgelicht wordt in dat
artikel.. Deze clusters zijn te plaatsen in de verschillende thema’s, en vormen de argumenten
rondom de onderzochte discussie. Vervolgens zal ik per besproken thema een aantal
argumenten bespreken en vergelijken met de argumenten van andere auteurs en de opinie die
naar voren komt in het theoretisch kader.
Naast ‘Critical discourse analysis’ maak ik in dit onderzoek ook gebruik van de
methode van Carroll Glynn. De tekst Public Opinion (2004) heeft het publieke debat als
onderwerp. Ik richt mij specifiek op hoofdstuk 3 ‘Methods for studying public opinion’.
In dit hoofdstuk wordt de focus gelegd op de verschillende methodes om het publieke debat te
bestuderen. Glynn legt uit dat het publieke debat afhangt en ontstaat door veel verschillende
factoren. Glynn legt aan de hand van stappen het onderzoeksproces uit wat nodig is om een
publiek debat te onderzoeken (Glynn, 75-79).
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Glynn spreekt van een ‘content analysis of mass media: “archives” of public opinion’.
Deze methode gaat over het onderzoeken van de publieke opinie in een geschreven tekst uit
de media (Glynn, 101). De stappen die bij deze methode genomen worden en die van
toepassing zijn op dit onderzoek zijn met name gericht op het onderscheiden en selecteren van
verschillende onderwerpen (Glynn, 109). Vooral de stap ‘Operationalize your terms’ legt uit
dat er duidelijke voorwaardes moeten zijn voor de verwoording van een negatief en een
positief argument. De volgende stappen die Glynn maakt zijn van toepassing op de codering
van een publiek debat, namelijk: ‘Train coders’, ‘perform coding’ (Glynn, 111). Dit zijn ook
de stappen die ik tijdens de analyse probeer te volgen.

Theoretisch kader
Het theoretisch kader bestaat uit verschillende teksten van cultuurwetenschappers die
denken over het Nederlandse kunstbeleid en, met name, de taak van de overheid om de
kunsten wel of niet te financieren. Het theoretisch kader bestaat daarnaast ook uit een tekst
van een communicatiewetenschapper die schrijft over de betekenis van een publiek debat, en
de verschillende concepten die bestaan rondom het publieke debat. Eerder in de methode
benoem ik aan de hand van de tekst van Carroll Glynn welke stappen volgens het hoofdstuk
‘Conceptualizing public opinion processes’ genomen moeten worden om een publiek debat te
analyseren. Aan de hand van de tekst van Vincent Price over publieke opinie tracht ik de
betekenis en vorming van het publieke debat uit te leggen.
Vincent Price promoveerde in 1987 als communicatiewetenschapper met het
onderwerp ‘het publieke debat’. In Public Opinion (1992) onderzoekt en constateert hij de
ideeën van Plato, John Locke en Walter Lippman over groepsdynamica en cognitieve
psychologie. Price probeert het publieke debat een duidelijke definitie toe te schrijven. De
tekst fungeert dan ook als gids over de verschillende vormen en de ontwikkeling van het
publieke debat.
Een publiek debat ontstaat doordat verschillende groepen zich organiseren rondom
een probleem door middel van een discussie. Price benoemt dat het publieke debat kan
bestaan uit meningen van politici, journalisten en het publiek. Price beschrijft in hoofdstuk
vijf ‘Conceptualizing the Public Opinion Processes’ verschillende vormen waarin het
publieke debat plaatsvindt, namelijk ‘Dynamics of group decision making’, ‘Public debate in
larger social setting’, ‘Public as spectator’, ‘the debate between political actors’ en ‘the role
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played by journalists’ (Price, 71-80). Het concept dat het meeste aansluit bij dit onderzoek is
‘the role played by journalists’. Dit concept gaat in op de manier waarop het publieke debat
gevormd is door de journalistiek in kranten en bladen en hoe deze een rol speelt in de
opinievorming over een bepaald onderwerp (Price, 80-81).
In dit onderzoek spelen voornamelijk de onderwerpen ‘cultuursubsidie’ en ‘de
legitimering van het Nederlandse kunstbeleid’ in het publieke debat dat plaatsvindt in
verschillende Nederlandse kwaliteit kranten en tijdschriften een belangrijke rol.
Aan de hand van een tekst over het Nederlandse Kunstbeleid van de socioloog Warna
Oosterbaan Martinius, leg ik uit waarom de legitimering van het kunstbeleid een belangrijke
rol speelt binnen dit onderzoek. In Schoonheid, Welzijn en Kwaliteit, kunstbeleid en
verantwoording na 1945 (1990) legt Oosterbaan Martinius de legitimering van Nederlandse
kunstbeleid na 1945 en tot 1990 uit. De tekst van Oosterbaan Martinius is van toepassing op
dit onderzoek omdat hij heel helder in gaat op legitimering van het kunstbeleid. De
legitimering van subsidiëring van cultuur is een belangrijk deel van mijn onderzoeksvraag.
Oosterbaan Martinius gaat in op de legitimeringsparadox en omschrijft wat dit volgens hem
betekent. Hij gaat daarmee in op de discussie over kunstbeleid die binnen de overheid wordt
gevoerd.
In tegenstelling tot Oosterbaan Martinius gaat Hans Abbing in op het Nederlandse
kunstbeleid gezien vanuit de kunstenaar. Abbing gaat dieper in op de vraag of de kunstenaar
het recht heeft om subsidie aan te vragen bij de overheid. Deze vraag speelt binnen het
publieke debat over cultuursubsidie ook een hele belangrijke rol. Abbing spreekt van een
kunstenaar die lui is geworden door het subsidiebeleid vanaf de jaren ’90. De culturele sector
heeft al die tijd volgens het landelijke beleid meerjarige subsidie kunnen aanvragen. De eigen
inkomenseis en bezoekers criteria zijn door Van der Ploeg ingevoerd en in 2007 scherpt
Plasterk deze eisen aan. Zijlstra gaat hier echter op een dwingende manier mee om. Nu Halbe
Zijlstra de kunsten als het ware beloont voor het behalen van bijvoorbeeld bezoekersaantallen,
staat de artistieke vrijheid van de kunstwereld onder druk. Abbing is van mening dat juist de
marktwerking in de kunsten de artistieke vrijheid vergroot. Abbing beargumenteert dat deze
commerciële doeleinden er juist voor zorgen dat kunstenaars commercie als een legitiem
middel van financiering gaan zien in plaats van subsidie.
Abbing beweert dat de meerjarige subsidies aan de kunstwereld gezorgd hebben voor
een bepaalde kwaliteitsstempel. Deze kwaliteitsstempel is volgens Abbing ontstaan doordat er
een aanwijsbare autoriteit toekenning verleent aan een culturele instelling of een kunstenaar
(Abbing, 8). Deze kwaliteitsstempel zorgt ervoor dat de kunstenaars ‘hoge kunst’ willen
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maken, die complex van aard is. Hierdoor is het minder toegankelijk voor publiek en voor de
verkoop. Abbing stelt dat kunstenaars door de subsidie de ruimte krijgen om complexe en dus
niet marktgerichte kunst te maken. Om die reden is hij hier dan ook tegen. Het werk van Hans
Abbing is relevant voor mijn onderzoek omdat hij de oorzaak van de financiële onzekerheid
van de culturele sector uitlegt. Abbing heeft daarbij een uitgesproken mening en theorie
waarom cultuur wel of niet gesubsidieerd zou moeten worden en op welke manier.

Onderzoeksveld
Allereerst wil ik benoemen dat er weinig onderzoek gedaan is naar de opinie die
ontstaan is binnen het publieke debat over de overheidssteun aan kunst en cultuur. Tijdens de
zoektocht naar teksten geschreven over de opinie over de subsidiëring van de kunsten, kwam
ik voornamelijk teksten tegen waarin verschillende wetenschappers een uitleg geven over
overheidssteun aan kunst en cultuur vanuit een bepaald perspectief. Naast wetenschappers
zijn er genoeg deelnemers aan het culturele leven, zoals opiniemakers in kranten en
tijdschriften die een mening hebben over de overheidssteun aan kunst en cultuur en de
legitimering ervan. Deze meningen zijn echter nog nooit onderzocht. Dit maakt het onderwerp
van deze masterscriptie zeer relevant binnen het wetenschappelijke onderzoeksveld.
Via de Boekmanstichting heb ik twee wetenschappers gevonden die in hun onderzoek
kort refereren aan het bestaande publieke debat over de overheidssteun aan kunst en cultuur.
Gust De Meyer schrijft in 2009 het boek Waarom cultuur niet belangrijk is en cultuursubsidie
nog minder. De Meyer gaat als socioloog met een specialisatie in populaire cultuur, in op de
legitimatie van overheidssubsidiëring van kunst en cultuur in Vlaanderen. De opvatting van
de Meyer gaat specifiek over de Vlaamse situatie, hierdoor is de opvatting niet zomaar op de
Nederlandse situatie toepasbaar. De Meyer is een rechtse, populistische denker en schrijft dan
ook vanuit dat kader. Ik verwijs in dit onderzoek naar Waarom cultuur niet belangrijk is en
cultuursubsidie nog minder omdat het aangeeft op welke manier er naar de publieke opinie
over cultuursubsidie gekeken kan worden. Het standpunt dat De Meyer inneemt in zijn werk
Waarom cultuur niet belangrijk is en cultuursubsidie nog minder, is dat de ‘gewone burger’
volgens de kunstwereld niet in staat is om te bepalen of kunst en cultuur gesubsidieerd moet
worden. De kunstwereld beschouwt de onwetende burger als een ‘domme burger’. Hierdoor
zou je je af kunnen vragen of deze burger wel deel moet nemen aan het publieke debat, omdat
de burger volgens de kunstwereld niet instaat is om over kunst te oordelen. Daarnaast zou je
de vraag kunnen stellen wat dit over de relatie van de kunstwereld en het publiek zegt. De
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Meyer stelt dat de culturele sector er zelf in gelooft dat het volk er geen behoefte heeft om
zijn leven zoeter te maken door middel van cultuur, en dat het volk simpelweg te dom is om
het te begrijpen.
De Meyer maakt een vergelijking tussen commerciële cultuur en ‘grote kunst’. Hij
beargumenteert dat commerciële cultuur evenals autonome kunst per definitie altijd
verbonden is met de maatschappij (De Meyer, 163). Het volk voelt zich daadwerkelijk
gevormd door zogenaamde ‘commerciële cultuur’. Hieruit concludeert De Meyer dat
commerciële cultuur gewaardeerd wordt door het volk (De Meyer, 163). Uit de mening van
het volk blijkt ook dat zij vinden dat commerciële cultuur geen overheidssteun nodig heeft
omdat er dusdanig veel belangstelling voor is, dat het zichzelf kan financieren. De Meyer stelt
dat het volk zich om die reden afvraagt waarom ‘grote kunst’ gesteund wordt door de
overheid als de commerciële cultuur alles te bieden heeft wat de grote kunst pretendeert te
bieden, zoals maatschappelijke vorming (De Meyer, 171).
Kortom, De Meyer concludeert dat commerciële cultuur dezelfde kwaliteiten bevat als
‘grote kunst’ beweert te bevatten. Hij verantwoordt dit standpunt met het argument dat het
volk zich meer lijkt te identificeren met de commerciële cultuur. Hieruit blijkt dat Meyer
vindt dat de rol van het publieke debat over kunst van weinig waarde is voor legitimering van
overheidssteun aan de kunsten, omdat commerciële cultuur dusdanig financieel stabiel is dat
het geen overheidssteun nodig zou hebben.
Quirijn van den Hoogen is het in zijn proefschrift Performing Arts and the City niet
met De Meyer eens omdat hij het nut van autonome kunst wel inziet, maar vindt dat het volk
het beter zou kunnen waarderen als het minder complex zou zijn. Van den Hoogen gaat in op
de manier waarop Nederlandse gemeenten het Nederlandse cultuurbeleid evalueren. Van den
Hoogen zijn onderzoek is gericht op het cultuurbeleid op lokaal niveau. Ik verwijs in dit
onderzoek naar het onderzoek van Van den Hoogen omdat het een voorbeeld is van een
eerder onderzoek dat gedaan is naar de relatie tussen het cultuurbeleid en het publiek. Van
den Hoogen schrijft dat er in gemeenten speciale commissies zijn opgericht om de artistieke
waarde te beoordelen (Van den Hoogen, 349). De boards letten ook op de maatschappelijke
waarde van een culturele instelling of kunstwerk, en stellen kritische vragen met betrekking
tot sociale impact van kunst en cultuur in de samenleving (Van den Hoogen, 350).
De vragen die door de boards worden gesteld, zijn van belang omdat deze de
verbinding tussen de culturele sector en de samenleving bevragen. Uit deze onderzoeken
blijkt dat de autonome positie van de kunsten in de samenleving het functioneren op
maatschappelijk niveau lijkt uit te sluiten (Van den Hoogen, 436). Hiermee bedoelt hij dat
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door de complexiteit van de kunsten er weinig raakvlakken zijn met de maatschappij. Doordat
de kunsten als te complex worden opgevat door het publiek, is het moeilijk om een dialoog
aan te gaan met de kunstwereld, en is er dus wellicht geen debat mogelijk.
Kortom, de argumenten van Van den Hoogen komen overeen met De Meyer op het
gebied van het verminderen van de complexiteit van de kunstwereld. Hiermee bedoel ik dat
het debat beter op gang zou komen als de kunstwereld toegankelijker zou zijn. Beiden
beargumenteren dat het volk zich moeilijk kan identificeren met de kunstwereld. Hiermee
wordt bedoeld dat het publiek geen herkenning in de kunstwereld kan vinden, en daardoor er
ook moeilijk een mening over zou kunnen vormen.
De Meyer beargumenteert vanuit het standpunt dat de kunstwereld de ‘gewone burger’
te onbekwaam vindt om te oordelen over kunst. Hierdoor zou er geen debat mogelijk zijn
tussen de kunstwereld en het publiek. Van den Hoogen beargumenteert vanuit het standpunt
dat de autonome kunst te complex zou zijn en te weinig raakvlakken heeft met de
maatschappelijke leefwereld van het publiek. Het publiek kan volgens hem niet reageren of
affiniteit hebben met de kunsten omdat het voor het publiek vaak moeilijk te begrijpen is.
Beginnend met de standpunten van Van den Hoogen en De Meyer, kan ik stellen dat de
theoretische mogelijkheid bestaat dat toegankelijkheid van het cultuuraanbod meespeelt bij de
opinievorming over die toekenning van subsidie aan de culturele sector. Ik zal daarom de
kwestie ‘toegankelijkheid of ontoegankelijkheid van kunst’ centraal stellen bij mijn analyse.
Er is dus weinig onderzoek gedaan naar de publieke opinie over het Nederlandse
kunstbeleid en met name cultuursubsidie. Doordat de analyse van het publieke debat gevormd
wordt uit een ‘critical discourse analysis’ in combinatie met de methode van
communicatiewetenschapper Carroll Glynn, is dit onderzoek een toevoeging aan het
wetenschappelijke onderzoeksveld rondom publieke opinie over het Nederlandse
kunstbeleid.

Om antwoord te geven op de onderzoeksvraag, deel ik dit onderzoek op in een inleiding, vijf
hoofdstukken en een conclusie.
In hoofdstuk 1 leg ik uit hoe ik het onderzoek en de boomstructuur heb ingedeeld.
Vervolgens reflecteer ik kort op de thema’s die tijdens mijn analyse naar voren zijn gekomen
en licht ik deze toe.
In hoofdstuk 2 bespreek ik de eerste drie thema’s: ‘schoonheid’, ‘welzijn’ en
‘kwaliteit’. Deze thema’s zullen bekend voorkomen, omdat dit de drie legitimeringen zijn die
Oosterbaan Martinius behandelt in de beschrijving van het kunstbeleid na 1945. Aan de hand
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van de argumenten zal ik toelichten hoe deze thema’s aan bod komen in het publieke debat
rondom de legitimering van het kunstbeleid. Daarnaast zal ik terugblikken op de theorieën
van Price en Glynn om te beschrijven hoe dit publieke debat tot stand gekomen lijkt.
In hoofdstuk 3 bespreek ik de thema’s: ‘economie en educatie’. Aan de hand van de
argumenten zal ik toelichten hoe deze thema’s aan bod komen in het publieke debat rondom
de legitimering van het kunstbeleid. Daarnaast zal ik terugblikken op de theorieën van Price
en Glynn om te beschrijven hoe dit publieke debat tot stand gekomen lijkt.
In hoofdstuk 4 bespreek ik de thema’s: ‘talentontwikkeling en vernieuwing’ en
‘toegankelijkheid en elitarisering’. Ik heb ervoor gekozen om deze subthema’s te clusteren tot
overkoepelende thema’s, omdat de argumenten nauw overeenkomen met elkaar. Aan de hand
van de argumenten zal ik toelichten hoe deze thema’s aan bod komen in het publieke debat
rondom de legitimering van het kunstbeleid. Daarnaast zal ik terugblikken op de theorieën
van Price en Glynn om te beschrijven hoe dit publieke debat tot stand gekomen lijkt.
In hoofdstuk 5 bespreek ik de thema’s: ‘overheidsbemoeienis’ en ‘cultureel
ondernemerschap’. Aan de hand van de argumenten zal ik toelichten hoe deze thema’s aan
bod komen in het publieke debat rondom de legitimering van het kunstbeleid. Daarnaast zal ik
terugblikken op de theorieën van Price en Glynn om te beschrijven hoe dit publieke debat tot
stand gekomen lijkt.
In de conclusie tracht ik door middel van de uitkomst van het onderzoek een antwoord
te geven op de onderzoeksvraag. Ik reflecteer kort op de thema’s die naar voren zijn gekomen,
en licht er enkele argumenten uit. Daarnaast blik ik terug op het onderzoek en evalueer ik de
methode die ik gebruik heb om deze teksten te analyseren. Tevens geef ik suggesties voor
mogelijk verder onderzoek.
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Theoretisch kader
Het theoretisch kader bestaat uit verschillende teksten over het Nederlandse
kunstbeleid en de legitimering hiervan, geschreven door cultuurwetenschappers. Door
verschillende onderzoeken over de legitimering van het Nederlandse kunstbeleid te
bespreken, vorm ik verschillende referentiekaders waarbinnen de opinies die binnen het debat
naar voren komen een plaats kunnen vinden. Daarnaast ga ik in het theoretisch kader ook in
op verschillende theorieën over het publieke debat geschreven door
communicatiewetenschappers. Voordat ik start met een kritische discoursanalyse van de
verschillende artikelen, is het nodig om de vorming en werking van het publieke debat te
begrijpen.

Definitie publiek debat volgens Vincent Price
Om het publieke debat beter te begrijpen zal ik het theoretisch kader inleiden met de
tekst Public Opinion (1992) geschreven door communicatiewetenschapper Vincent Price.
Vincent Price is de toonaangevende wereldwijde expert op het gebied van publieke opinie,
sociale invloed en politieke communicatie. Zijn werk is veel geciteerd over onderwerpen als
de impact van politieke peilingen, de effecten van nieuwsverslaggeving op tv en de factoren
die de publieke opinie vormen. In zijn onderzoek heeft Price de rol van online discussie in de
vorming van publieke kennis en opinie onderzocht. Vincent Price promoveerde in 1987 als
communicatiewetenschapper met het onderwerp ‘het publieke debat’. In Public Opinion
(1992) onderzoekt hij de ideeën van Plato, John Locke en Walter Lippman over
groepsdynamica en cognitieve psychologie. Price probeert het publieke debat te definiëren.
De tekst fungeert dan ook als gids over de verschillende vormen en ontwikkeling van het
publieke debat.

Analyse van een publiek debat
Een publiek debat ontstaat doordat verschillende groepen zich organiseren rondom een
probleem door middel van een discussie. Price deelt het publieke debat op in de individuele
opinie en de collectieve opinie. De individuele opinie omschrijft Price als de opinie die wordt
gevormd door een enkel individu. De collectieve opinie wordt gevormd door de verschillende
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individuele opinies. Elk individu sluit zich aan bij een groep die deels de opinie van de
individu overbrengt. De individuele opinie verdwijnt op deze manier. Dit komt doordat je als
individu een minder luide stem hebt in een groep. Dit betekent dat het belangrijk is om
tijdens de analyse met een theoretische blik te kijken naar de manier waarop het publieke
debat werkt in de maatschappij (Price, 72-75). Tijdens de analyse die ik later zal uitvoeren,
zou ik mogelijk kunnen begrijpen waarom verschillende opinies van verschillende teksten in
dezelfde clusters ingedeeld kunnen worden. Hiermee bedoel ik dat de collectieve opinie in
meerdere teksten hetzelfde kan zijn omdat de individuele opinies gefilterd zijn door de
groepsvorming in de discussie.
Het publieke debat wordt volgens Price gevormd door verschillende meningen van
individuen die met elkaar in discussie gaan. Dit vraagt om extra aandacht te vestigen op het
bredere collectieve proces waarin elke individuele opinie is gevormd en geuit. Price benoemt
dat de uitdaging bij een analyse van een publiek debat ligt in het begrijpen van de
grootschalige sociale en politieke processen (Price, 73-75). Het draait hier namelijk om de
constituties van het publiek rond gedeelde problemen, het onderhandelen over concurrerende
beleidsvoorstellen, het ontstaan van problemen en de vorming van coalities tussen politieke
elites overschaduwd door bredere coalities tussen hun aanhangers of tegenhangers vanuit het
toeschouwende publiek. Price heeft de theorie gebaseerd op de Britse en Amerikaanse
situaties waarbij politieke elites een belangrijke rol spelen. Price noemt een aantal begrippen
en concepten zoals coalitievorming, grootheden en elites. Dit zijn geen gebruikelijke termen
die in de Nederlandse situatie voorkomen. In de Nederlandse situatie is er weinig tot geen
sprake van problemen bij de manier waarop het publiek zich achter de ene of de andere opinie
schaart en zo een groep vormt. Daarnaast wordt de onderzoeker tijdens de observatie van een
publiek debat onvermijdelijk geconfronteerd met de noodzaak om de individuele factoren
waaruit de publieke opinie ontstaat te begrijpen. Er dient namelijk rekening gehouden te
worden met de aandacht die gegeven wordt aan publieke relaties, de bepaling van welke
kwesties persoonlijk of sociaal niet relevant zijn, de vorming van meningen in de hoofden van
mensen en de vertaling daarvan in politieke actie (Price, 74-76). Price zal hier mogelijk mee
bedoelen dat het aan het publiek ligt of een publiek debat op gang komt. Persoonlijke
interesse is van belang om het debat op gang te brengen, het gaat erom dat het onderwerp en
de discussie het publiek raakt. Het is dus van noodzakelijk belang dat ik tijdens de analyse
rekening houdt met het perspectief waaruit verschillende opinies geschreven zijn,
bijvoorbeeld de politieke signatuur van een krant of de achtergrond van de schrijver van het
artikel.
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Price benoemt drie stappen van de staat van het publieke debat. Een publiek debat start
met individuele factoren die een opinie delen. Hierdoor ontstaat er een collectieve opinie die
in discussie gaat met een andere collectieve opinie en deze wordt geuit in bijvoorbeeld een
krant of weekblad. Price benoemt ook nog een derde stap, namelijk politieke actie. Politieke
actie is de stap waarbij de politiek naar aanleiding van het publieke debat een actie
onderneemt. Het is belangrijk om te benoemen dat het publieke debat over het Nederlandse
kunstbeleid deze stap nog niet heeft genomen.
Price benoemt dat het publieke debat kan bestaan uit meningen van politici,
journalisten en het publiek. Price beschrijft in hoofdstuk vijf ‘Conceptualizing the Public
Opinion Processes’ verschillende vormen waarin het publieke debat plaatsvindt, namelijk:
‘Dynamics of group decision making’, ‘Public debate in larger social setting’, ‘Public as
spectator’, ‘the debate between political actors’ en ‘the role played by journalists’. (Price, 7180). Het concept dat het meeste aansluit bij dit onderzoek is ‘the role played by journalists’.
Dit concept gaat in op de manier waarop het publieke debat gevormd is door de
journalistiek in kranten en bladen en hoe deze een rol speelt in de opinievorming over een
bepaald onderwerp (Price, 80-81). Journalisten stellen, door aandacht te besteden aan
politieke gebeurtenissen en de activiteiten van politieke actoren, is oplettend publiek in staat
om een opinie te vormen over de meningsverschillen van elite (Price, 80). Journalisten
brengen nieuws over de besluiten die politici nemen. Hierdoor vormt zich een platform voor
het publiek om een mening op te baseren. De journalistiek vervult daarbij ook een
correlatiefunctie voor het publiek om haar eigen reacties op de politieke omgeving te
coördineren. Dit betekent dat artikelen in de media contrasterende ideeën publiceren en aan
hun leden laten zien wat de opinie van anderen is, met als doel een collectieve reactie te
organiseren (Price, 81). De media geven het publiek voeding om de politieke actoren te
volgen, dit noemt Price ‘surveillance’. In de analyse van de publieke opinie, in de door mij
gekozen artikelen, is het belangrijk om te beseffen dat het niet het publiek is dat in discussie
gaat, maar dat het een platform van journalisten en schrijvers is dat met elkaar in discussie
gaat. De media beïnvloeden ook (ongemerkt) de reactie van het publiek naar de politieke
actoren, dit noemt Price ‘correlation’.
Hetzelfde artikel in het nieuws kan tegengestelde doeleinden hebben. Het ligt eraan of
het artikel gebruikt wordt als informatie of als opinievorming (Price, 81). Hiermee bedoel ik
dat de lezer van het artikel de informatie kan gebruiken om op de hoogte te zijn van de actuele
stand van zaken of dat een lezer de informatie kan gebruiken om een duidelijke mening over
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het onderwerp te vormen. In dit onderzoek zal ik de artikelen filteren op de opinie die naar
voren komt. Journalistiek is als het ware een middel om de publieke opinie te activeren.
Veel onderzoekers van opinie, observeren de manier waarop het publieke debat zich
vormt. Price noemt daarbij een observatietechniek die verwant is aan de methode die ik zal
toepassen in dit onderzoek, namelijk inhoudsanalyse van politieke platformen,
organisatorische notities, privé correspondentie en voor dit onderzoek zeer relevant: nieuws
en artikelen. (Price, 84).
Elke observatietechniek analyseert de publieke opinie vanuit een ander standpunt. In
mijn analyse hanteer ik de hierboven genoemde techniek, want ik tracht de publieke opinie
die speelt in de periode van 2010 tot en met 2013 in het publieke debat dat plaatsvindt in De
Volkskrant, Vrij Nederland, NRC Handelsblad, De Groene Amsterdammer, Elsevier
Weekblad en HP/ De Tijd in kaart te brengen. Een analyse van de inhoud van een artikel zorgt
voor observaties vanuit verschillende invalshoeken, waarbij gelet wordt op het taalgebruik
zonder dat de schrijver door heeft dat zijn tekst bevraagd wordt. Als wetenschapper kan je
veel uit een artikel afleiden. Dit betekent dat je een artikel vanuit verschillende invalshoeken
kunt analyseren. Dat wil zeggen dat een kritische discoursanalyse andere observaties naar
voren brengt dan een enquête bijvoorbeeld. In dit onderzoek zal ik aan de hand van een van te
voren opgesteld kader de artikelen onderzoeken. Dit betekent dat ik aan de hand van topics
een artikel analyseer en op deze manier woorden, zinnen en alinea’s zal indelen in clusters.
Hierdoor bepaal ik van tevoren de invalshoek.
Price wijst ook op een andere manier van inhoudsanalyse, namelijk een meer
interpretatieve benadering. Deze benadering had als doel om inzicht te krijgen in de manier
waarop de media de voorwaarden van een publiek debat kadert. Participanten in het publieke
debat zien bijvoorbeeld verschillende termen niet als individuele woorden, maar als
schematische clusters van ideeën of interpretatieve pakketjes (Price, 87). Hiermee wordt
bedoeld dat verschillende woorden, die door de media gebruikt worden in een artikel, door het
publiek opgevat worden als één samenhangende betekenis of opinie. Als ik mijn eigen
interpretatie zal gebruiken om verschillende woorden in een samenhangende betekenis te
plaatsen, zou deze methode te subjectief zijn. Op het moment dat ik deze interpretatieve
benadering zou combineren met inhoudsanalyse van politieke platformen, organisatorische
notities, privé correspondentie, nieuws en artikelen en daarnaast mijn eigen interpretatie
aanvul met de opinie en theorie over het Nederlandse kunstbeleid en de legitimering hiervan,
zou dit voor een uitgebreide inhoudsanalyse kunnen zorgen. De zorgvuldig gekozen woorden
of zinnen vormen samen een cluster met een bepaalde interpretatie (Price, 87). Price benoemt
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de analyse van de inhoud van bijvoorbeeld een artikel dat geproduceerd is door de media als
een methode om het publieke debat te onderzoeken.

Definitie van een publiek debat volgens Carroll J. Glynn
Om verder in te gaan op de methode om het publieke debat te onderzoeken, zal ik als volgt
ingaan op de theorie van Carroll J. Glynn. In de inleiding verwijs ik bij de
onderzoeksmethode naar de methode die Glynn introduceert om de publieke opinie te
onderzoeken. In het theoretisch kader zal ik uitleggen waarop Glynn deze methode gebaseerd
heeft.
Glynn publiceert in 2004 samen met Susan Herbst, Garret J. O’Keefe, Robert Y
Shapiro en Mark Lindeman het boek Public Opinion. In het boek wordt niet alleen beschreven
welke methodes er zijn om het publieke debat te onderzoeken, maar ook wat het betekent en
hoe het gevormd wordt. In het theoretisch kader ga ik in op het hoofdstuk ‘The meanings of
public opinion’. Glynn gaat daarbij in op de manier waarop een publiek debat gevormd
wordt.
Het begrijpen van publieke opinie dat voortkomt uit het publieke debat over bijvoorbeeld
cultuurbeleid en de sociale problemen rondom het cultuurbeleid is cruciaal. (Glynn, 8).
Hoewel publieke opinie een essentieel concept is in een democratische samenleving, is het
moeilijk om het te definiëren. Gezien het belang van publieke opinie, lijkt het vreemd dat
geleerden het niet eens worden over een definitie. Dit komt door dat zoveel onderzoekers en
theoretici vanuit verschillende disciplines hebben bijgedragen aan het onderzoeksveld.
Daardoor zijn er veel verschillende aannames en methodes gecreëerd om het publieke debat te
bestuderen (Glynn, 16). Het concept van de term is volgens Glynn dan ook onsamenhangend.
Glynn stelt voor dat we, om de term ‘publieke opinie’ beter te begrijpen, zouden we kunnen
overwegen om eerst te kijken naar wat ‘publiek’ betekent. Het gaat hierbij om een sociale
formatie (Glynn, 17). Een publiek is echter anders dan een massa of een menigte. Een
menigte ontwikkelt een reactie met gedeelde emoties, een publiek organiseert een reactie tot
een probleem of een discussie, waaruit een publiek debat ontstaat (Glynn, 19). Een publiek
wil volgens Glynn iets bereiken. Het deelnemen aan een groep of massa vereist alleen maar
het vermogen om te voelen en het vermogen om in te leven. Het publiek vereist ook het
vermogen om te denken en redeneren met anderen (Glynn, 19). Een publiek is zelfbewust. Dit
betekent dat een publiek een groep mensen is, die geconfronteerd wordt met een probleem,
waarvan de meningen over de aanpak van dat probleem verschillen, en die discussiëren over
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het probleem (Glynn, 19). Om het verschil van publieke opinie duidelijk te maken in
verschillende situaties, benoemt Glynn vijf categorieën.
De eerste categorie houdt in dat publieke opinie een opeenhoping van individuele
opinies is. Categorie twee houdt in dat publieke opinie een reflectie van de meerderheid van
de overtuigingen is. De derde categorie houdt in dat publieke opinie is gevormd door een
botsing in groepsbelangen. De vierde opinie houdt in dat publieke opinie gevormd is door de
media en de opinie van de elite. De vijfde opinie houdt in dat publieke opinie enkel fictie
is. Glynn benoemt dat er een theorie is die verder gaat dan ‘publieke opinie als opinie van de
elite’. Publieke opinie zou een fantoom of retorische constructie kunnen zijn dat zo vrij
gebruikt is in kranten en op tv dat het nietszeggend is. (Glynn, 19-25) Als ik het goed begrijp,
wil ‘publieke opinie als fictie’ zeggen dat publieke opinie geconstrueerd is door journalisten
om hun eigen behoeften te voorzien. De laatste en vijfde categorie vind ik obscuur. Het zou
beweren dat journalisten publieke opinie bedenken om een spraakmakend stuk te schrijven.
Glynn benoemt verschillende categorieën waarin publieke opinie onderzocht is. De
meest toepasbare categorieën voor dit onderzoek zijn de eerste drie opinies: gevormd door een
opeenhoping van individuele opinies, een reflectie van de meerderheid van de overtuigingen
en gevormd door een botsing in groepsbelangen. Alle drie de categorieën geven aan hoe een
publiek zich kan organiseren. Dat betekent dat de reactie die leidt tot een discussie een
bepaald doel heeft. Als je naar de stappen kijkt die Vincent Price benoemt, zou het publiek als
doel kunnen hebben om een politieke actie teweeg te brengen.

Bestaand wetenschappelijk onderzoek over de legitimering van het kunstbeleid en de
waarde van cultuur
In dit onderzoek analyseer ik het publieke debat dat gaat over cultuurbeleid en de
legitimering hier van in de periode van 2010 tot en met 2013. De twee vragen die een grote
rol spelen bij de legitimering van het cultuurbeleid zijn:
1. Is het de taak van de overheid om de culturele sector te ondersteunen en waarom?
2. Hebben kunstenaars en culturele instellingen het recht om ondersteuning bij de
overheid te vragen en waarom?
Aan de hand van de teksten van Warna Oosterbaan Martinius en Hans Abbing vorm ik een
referentiekader waarbinnen de verschillende opinies, die voortkomen uit de analyse van het
publieke debat, geplaatst kunnen worden.

25

Als eerste zal ik aan de hand van Schoonheid, Welzijn, Kwaliteit, Kunstbeleid en
verantwoording na 1945 een toelichting geven van hoe Oosterbaan Martinius het kunstbeleid
verantwoordt en beschrijft. Oosterbaan Martinius gaat in op de vraag of het de taak van de
overheid is om de culturele sector te ondersteunen en waarom dit de taak van de overheid is.
Oosterbaan Martinius benoemt drie verschillende legitimeringen van het Nederlandse
kunstbeleid na 1945. Deze opvattingen van legitimering van kunstbeleid zijn verdeeld over
drie verschillende fases’.
De eerste legitimering die wordt genoemd is ‘schoonheid’. Deze fase vindt
voornamelijk plaats in de periode van 1946 tot en met 1960 (Oosterbaan Martinius, 65).
Kunst stond in die tijd synoniem met schoonheid. Om deze reden had kunst een positieve
vormende waarde. Interesse tonen in kunst was een vorm van beschaafdheid. Het weerhield
men ervan om zich in te laten met lager vermaak (Oosterbaan Martinius, 65). Het motief om
de kunsten te steunen was dat het bij zou dragen aan de volksopvoeding. De eerste naoorlogse
minister van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen, de socioloog Van der Leeuw had
geraffineerde opvattingen over de rol van de overheid. De opvolger van Van der Leeuw,
KVP’er Gielen, sloeg een andere richting in. Gielen vond dat de overheid een ‘begrensde
taak’ had in het financieren van de kunsten. De overheid zou enkel steunend en toeziend te
werk gaan. Dit zou inhouden dat de overheid zich niet zou inlaten met de scheppende kracht
van kunst en cultuur (Oosterbaan Martinius, 65). Schoonheid als legitimering van het
Nederlandse kunstbeleid zou mogelijk een thema of cluster kunnen zijn waarin verschillende
opinies uit de analyse van dit onderzoek in ingedeeld kunnen worden. In 1949 werd Gielen
opgevolgd door Rutten. Rutten was van mening dat ‘schoonheid’ een ‘levensvoorwaarde’
voor enkeling en gemeenschap was (Oosterbaan Martinius, 65). Dit was het argument van
Rutten voor overheidsbemoeienis met de kunsten. ‘De Staat met het algemeen welzijn
behartigen’ was het exacte antwoord van Rutten op de vraag of het de overheidstaak is om
cultuur te steunen. Rutten zag het als een taak voor de overheid om bij te dragen aan een
vermindering van de kloof tussen academische kunst en volkskunst (Oosterbaan Martinius,
65). Kunst zou door zoveel mogelijk lagen van de bevolking gezien moeten worden.
Aan het eind van deze fase begon een andere opvatting door te klinken. In de kunsten
begroting voor 1960 kwam een merkwaardig woord aan de orde: welzijn. Er werd een nieuwe
doelstelling geformuleerd:
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“De regering wenste te bevorderen dat onderwijs, jeugdvorming, kunst en wetenschap
in ‘steeds hogere mate ten goede moest komen aan het geestelijk en stoffelijk welzijn van het
Nederlandse volk in al zijn geledingen’ (mvt 1959)”. (Oosterbaan Martinius ,68)

Doordat er een accentverschuiving plaatsvond van schoonheid naar welzijn, werd de
waarde van amateurkunst benadrukt. Volgens de minister was het de taak om op ieder gebied,
voor iedereen zoveel mogelijk ontplooiingskansen te scheppen (Oosterbaan Martinius). De
minister beschouwde het dan ook als de taak van de overheid om ‘het deelnemen van zo groot
mogelijke groepen der bevolking aan het kunstleven te bevorderen’. Kunst had voor het eerst
te maken met maatschappelijk welzijn. De kern van de legitimering van het kunstbeleid in
Nederland had in de jaren 60 en 70 een simpel uitgangspunt. Kunst was goed en kon
bijdragen aan het ‘welzijn van de samenleving’ (Oosterbaan Martinius, 70). In de analyse
verwacht ik dat het maatschappelijk belang van kunst en cultuur vaak als argument benoemt
wordt. Hierbij zal ik moeten letten op de woorden: welzijn, ontplooiingskansen, deelnemen,
en participatie van de bevolking. De woorden die Oosterbaan noemt worden geassocieerd met
welzijn als legitimering van het kunstbeleid. Het zou interessant zijn als dezelfde woorden
genoemd worden bij een andere legitimering die voortkomt uit de analyse.
In de derde fase wordt een ingrijpende heroriëntatie van het kunstbeleid
teweeggebracht. Kunst behoort haar autonomie te behouden en anderzijds wordt ernaar
gestreefd een zo groot mogelijke betrokkenheid van een zo breed mogelijk publiek te
bereiken. Door deze tegengestelde uitgangspunten ontstaat er spanning. Dit noemt Oosterbaan
dan ook de ‘legitimeringsparadox’. Ik verwacht deze tegenstelling veel tegen te komen in de
analyse van het onderzoek. De minister vindt echter dat de artistieke kwaliteit
doorslaggevend moet zijn als het gaat om een subsidieverstrekking. Dit betekent dat de
autonomie van de kunst prioriteit heeft boven de betrokkenheid van een zo breed mogelijk
publiek (Oosterbaan Martinius, 72). Dat wil zeggen dat de onafhankelijkheid qua vorm en
inhoud van de kunsten van groter belang is dan de toegankelijkheid en herkenbaarheid voor
het publiek. De nieuwe minister van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur, Eelco Brinkman
had als doel om de ontwikkeling van de kunstenaar te bevorderen in een ‘bloeiend
kunstleven’. (Oosterbaan Martinius, 72) Minister Brinkman introduceerde de ‘aanbod
gedachte’. Dit betekent dat het de taak van de overheid is om ervoor te zorgen dat een
artistiek hoogwaardig kunstaanbod voldoende kansen krijgt, ook al is het gevolg dat daar in
bepaalde gevallen geen grote publieke belangstelling tegenover staat. (Oosterbaan Martinius,
73). Dit betekende echter wel dat er, door de oneindige stroom, een groot overaanbod aan
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kunst bestond. Hier geeft Oosterbaan Martinius al een kort antwoord op de
legitimeringsparadox. Ik ben benieuwd op welke manier kwaliteit en autonomie naar voren
zal komen in de analyse van dit onderzoek. Daarnaast vraag ik me af op welke wijze
publieksbelang een rol speelt in het publieke debat dat ik ga onderzoeken.

Het probleem rondom de legitimering van cultuurbeleid is volgens Oosterbaan Martinius
ontstaan door deze ‘autonomisering’ (Oosterbaan Martinius, 30). Het begrip geeft een
ontwikkeling aan waarbij de culturele sector steeds meer een eigen richting krijgt. De
culturele sector wordt autonomer en komt hierdoor steeds losser te staan van de alledaagse
werkelijkheid (Oosterbaan Martinius, 30). De beoordeling en waardering van de kunsten werd
hierdoor de taak van smaakspecialisten en niet meer van normale mensen en het gewone
publiek. Er trad een kloof op tussen groepen die een vereiste aandachtige houding konden
opbrengen om de kunsten te begrijpen en de groepen die hier niet toe instaat waren
(Oosterbaan Martinius, 30). Hierdoor ontstaan problemen voor het kunstbeleid. Oosterbaan
Martinius benoemt begrippen als ‘stijlverscheidenheid’ en ‘smaakonzekerheid’ als termen die
de legitimering van beleid en te toewijzing van subsidies betreffen (Oosterbaan Martinius,
30). Er ontstaan meningsverschillen over welke kunst gesubsidieerd moet worden. De
autonomisering van de kunst, de toenemende nadruk op individuele creativiteit, de elkaar snel
opvolgende stromingen en richtingen, de verdieping van de kloof tussen de kunstspecialisten
en de voorkeuren van de massa, zorgen voor legitimeringsproblemen. De oorzaken die zorgen
voor legitimeringsproblemen vragen om steun van de overheid, maar ook zorgen voor de
problemen die de legitimering van die steun oplevert (Oosterbaan Martinius, 30). Oosterbaan
Martinius benoemt dan ook dat de overheid voor een paradoxale opgave gesteld wordt, om
duidelijk te maken dat het steunen van kunst een algemeen belang is, terwijl de magere
interesse in moderne kunst die argumentatie continue lijkt te relativeren. Ik verwacht dat deze
boeiende tegenstelling een grote rol zal spelen in het publieke debat uit dit onderzoek.
Om in te gaan op een recentere bron over het kunstbeleid na 1990, beschrijf ik aan de
hand van het subsidieplan Kunst van leven, hoe het cultuurbeleid er in de periode voor Zijlstra
uitzag. “De kunsten geven glans aan het leven. Dat heeft een positief effect in de
samenleving, op integratie en de economie, maar een effect is iets anders dan een
doel.” (Plasterk, 2007) Cultuur heeft waarde van zichzelf, blijkt uit het citaat van Plasterk.
Voorgaand aan Plasterk waren Rick van der Ploeg en Medy van der Laan bezig met de
maatschappelijke waarde van de culturele sector. Kunst en cultuur zouden maatschappelijke
problemen op moeten lossen. Plasterk wil juist kunst en cultuur minder functioneel inzetten.
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De legitimering ‘schoonheid’ die Oosterbaan Martinius uitlegt, zou goed passen bij het
standpunt van Plasterk.

Als tweede ga ik aan de hand van het proefschrift, Why are artists poor? The
exceptional economy of the arts, geschreven door Hans Abbing, in op de vraag of kunstenaars
het recht hebben om subsidie aan te vragen en waarom. Ik ben mij ervan bewust dat Abbing
een uitgesproken en controversiële mening heeft in deze discussie. Om deze reden zal deze
tekst enkel als referentiekader dienen tijdens de analyse van het publieke debat. Hiermee
bedoel ik dat de opinie van Abbing een voorbeeld is van een mening over of kunstenaars het
recht hebben om subsidie aan te vragen en waarom. Daarnaast verwacht ik dat Abbing’s
uitgesproken mening fungeert als een goede tegenstelling met bepaalde opinies in het
publieke debat.
In Why are artists poor? The exceptional economy of the arts beschrijft Abbing
waarom hij vindt dat de cultuursector wel of niet gesubsidieerd zou moeten worden door de
overheid. Abbing beargumenteert zijn mening aan de hand van twee scenario’s. In het eerste
scenario beschrijft Abbing hoe de situatie zou zijn als er subsidievermindering zou
plaatsvinden (Abbing, 67-69). Volgens Abbing zouden de kunsten hun ‘status aparte’
verliezen. Dit betekent dat door vermindering van overheidssubsidie aan de kunsten, de
kunsten hun bijzondere status binnen de Nederlandse maatschappij zouden verliezen (Abbing,
170-173). Abbing benoemt dat overheidssubsidie fungeert als kwaliteitsstempel. Hier bedoelt
hij mee dat het, op het moment dat de overheid een bepaalde instantie of kunstenaar steunt,
dat dit geldt als een extra bewijs van de kwaliteit van de kunstuiting of kunstenaar die
ondersteund wordt. Als de subsidie vermindert, zou dat kunnen betekenen dat de
kwaliteitsstempel en dus het oordeel van de overheid over kwaliteit van de kunsten wegvalt.
Ik vraag me af of Abbing er doelbewust voor heeft gekozen om aan de ene kant vanuit
de overheid te redeneren en aan de andere kant vanuit het kunstenaars perspectief. Hierdoor
spreekt hij zichzelf meerdere malen tegen. Dit maakt het ingewikkeld om zijn standpunt te
achterhalen. Ik bedoel hiermee dat hij, ondanks dat hij een controversiële en uitgesproken
mening heeft, hij deze regelmatig tegenspreek door vanuit het perspectief van de overheid te
redeneren. Enerzijds is de tekst van Abbing hierdoor ongeschikt om als uitgangspunt te
nemen voor de analyse van de publieke opinie die ik in de volgende hoofdstukken zal
uitvoeren. Anderzijds geeft Abbing een mening over de vraag of het de taak is van de
overheid om de kunsten te steunen en of de kunsten het recht hebben om subsidie aan te
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vragen. Abbing geeft dan ook duidelijk aan waarom hij vindt dat de kunsten geen subsidie aan
zouden moeten vragen.
Door subsidievermindering worden de kunsten gedwongen op zoek te gaan naar
alternatieve financieringsmiddelen, zoals bijvoorbeeld het maken van publieksvriendelijker
werk. Hierdoor zouden de kunsten volgens Abbing minder serieus genomen worden door
kunstkenners , met als gevolg een dynamischere cultuursector. (Abbing, 68-73) Abbing
benoemt echter ook een aantal nadelen als gevolg van dit scenario. Door
subsidievermindering zullen (toegangs)prijzen stijgen. Hierdoor is de culturele sector minder
toegankelijk voor een breed publiek.
Het tweede scenario dat Abbing beschrijft is de situatie waarbij de subsidies verhoogd
worden. (Abbing, 173) Hierdoor zou de toegankelijkheid voor mensen met een lager inkomen
stijgen, met als gevolg een breder publiek. Dit argument ontkracht Abbing echter weer door te
benoemen dat kunst zich niet laat beperken door de prijs. Hiermee bedoelt Abbing dat voor de
kunsten geen marktsituatie geldt. Op het moment dat de vraag stijgt zal de prijs van de
kunsten niet veranderen, evenals dat op het moment wanneer de vraag daalt, zal er niet minder
geproduceerd worden.

Abbing stelt dat subsidie zorgt voor een verhoging van het aantal kunstenaars. Het doel van
subsidie is vaak om het inkomen van de kunsten te verhogen, met als gevolg dat
gesubsidieerde uitgaven gemakkelijk worden beïnvloed door de politiek. (Abbing, 132)
Abbing beweert echter dat subsidie niet leidt tot een hoger inkomen van kunstenaars maar tot
meer werkuren gespendeerd aan kunst en niet tot meer verkoop van kunst. (Abbing, 131) Ik
ben mij ervan bewust dat dit een aanname is, Abbing toon namelijk geen cijfers waaruit dit
blijkt. Door een toename van het aantal werkuren dat in kunst gestoken wordt, wordt er meer
kunst of complexere kunst geproduceerd. Kunstenaars zouden bovendien minder tijd steken in
het vinden van alternatieve middelen om hun leven en kunst te financieren. Dit zou leiden tot
een toename van armoede in de cultuursector. (Abbing, 133)
Abbing legt aan de hand van drie verklaringen uit waarom het de taak van de overheid
is om de kunsten te steunen. Deze drie verklaringen kunnen later in dit onderzoek elk
afzonderlijk van elkaar fungeren als een argument voor of tegen de stelling dat de overheid de
kunsten zouden moeten steunen. Allereerst benoemt Abbing de ‘public interest explanation’.
Dit betekent dat de kunsten het publiek belang dienen, en dat de kunsten om die reden
subsidie bij de overheid aan kunnen vragen (Abbing, 205). Als tweede noemt Abbing de ‘rent
seeking explanation’. Dit betekent dat de overheid de kunsten steunt omdat zij daartoe
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gedwongen wordt. Abbing stelt dat invloedrijke groepen, die profiteren van de overheidssteun
aan de kunsten, druk uitoefenen op de overheid. Als derde uitleg voegt Abbing ‘government
interest explanation of art subsidization’ toe. Dit betekent dat de overheid de kunst steunt
omdat de overheid belang heeft bij de kunsten. ‘Kunst dient de overheid’ (Abbing, 205). De
drie verklaringen waarom de overheid de kunsten steunden, corresponderen elk met een
houding van de overheid. Vanuit de eerste verklaring gezien zou de overheid zich opstellen
als onbaatzuchtig. Dit betekent dat de overheid een taak heeft maar wordt niet onder druk
gezet om te geven. Vanuit de tweede verklaring gezien is de overheid gedwongen om rechten
te betalen. In de derde verklaring is de overheid een krachtige donateur. Dit betekent dat de
overheid geeft aan de kunsten en daar een beloning voor terugkrijgt. (Abbing, 205) Door op te
treden als krachtige donateur, krijgt de overheid een soort machtspositie voor de kunsten.
Deze machtspositie zorgt ervoor dat de overheid een zekere controle kan uitoefenen, zoals het
bepalen welke instanties subsidie krijgen.
Kortom, Abbing vindt dat overheidssteun aan de kunsten indirect zorgt voor een
toename van de armoede onder kunstenaars. Een toename van subsidie zorgt ervoor dat
kunstenaars nog meer tijd in het maken van kunst gaan stoppen en minder tijd besteden aan
het verdienen van eigen inkomsten. Hoewel subsidie ervoor zorgt dat kunst toegankelijk is
voor een breder publiek, omdat de prijzen dalen, hebben de kunsten echter nooit eerder
rekening gehouden met het veranderen van de prijs, omdat de vraag meer of minder werd.
Met dit argument spreekt Abbing zichzelf tegen. Daarnaast baseert Abbing zijn argumenten
op aannames en ervaring, niet op cijfers. Hierdoor is Abbing voor een groot deel niet geschikt
voor dit onderzoek. De uitgesproken en controversiële mening die Abbing heeft, is echter
interessant om te gebruiken tijdens de indeling van de voor en tegenargumenten van de
analyse van de publieke opinie. Ik verwacht dat de mening van Abbing een grote tegenstelling
zal zijn voor veel opinies en voor andere opinies een ongenuanceerde uitleg. Hier bedoel ik
mee dat er wellicht opinies naar voren zullen komen die met de mening van Abbing
overeenkomen maar dit op een genuanceerdere manier uitleggen. Daarnaast maakt Abbing
een interessante tweesplitsing tussen de vraag of het de taak van de overheid is om de kunsten
te steunen en of de kunstenaars het recht hebben op subsidie aan te vragen bij de overheid.

31

Hoofdstuk 1, de opbouw van het onderzoek
In hoofdstuk 1 tracht ik uit te leggen hoe ik de argumenten en opmerkingen, over de culturele
sector in het publieke debat uit 25 krantenartikelen, heb geselecteerd, geclusterd en
gethematiseerd. De oorspronkelijke selectie zou voortkomen uit de volgende
kwaliteitskranten: De Volkskrant, NRC Handelsblad, De Groene Amsterdammer, Vrij
Nederland en HP De Tijd en Elsevier Weekblad. Ik heb ervoor gekozen om HP De Tijd te
vervangen door De Telegraaf. Ik heb deze keuze gemaakt omdat er via de gekozen
databank Nexis Uni weinig tot geen toegang is tot de krantenartikelen van HP De Tijd. Ik
heb De Telegraaf gekozen omdat het een vrij conservatieve krant is met een rechtse
toonzetting. Door deze krant te kiezen heb ik een balans gecreëerd in het soort kranten dat ik
heb gekozen. Dat wil zeggen dat de signatuur van de kranten ongeveer gelijk verdeeld is. De
Telegraaf fungeert dan ook als tegenhanger tegenover de vrij progressieve kranten die ik
gekozen heb voor het onderzoek.
Als eerst heb ik de 25 artikelen geanalyseerd aan de hand van de methode ‘Critical
Discourse Analysis’. In dit hoofdstuk zal ik uitleggen hoe ik de argumenten per artikel heb
geselecteerd en ingedeeld. Ik heb ervoor gekozen om de argumenten te selecteren en in te
delen in thema’s, door middel van woordkaders die ik van tevoren heb opgesteld. Deze
woordkaders heb ik opgesteld aan de hand van mijn voorkennis, vanuit het theoretisch kader
en opleiding, over de thema’s. Tijdens de analyse heb ik veel voorkomende woorden
bijgevoegd of minder voorkomende woorden geschrapt. Ik heb ervoor gekozen om met een
woordkader te werken zodat de argumenten consequent binnen een thema te plaatsen zijn.
Ik heb de resultaten van het onderzoek gevisualiseerd in een boomstructuur (bijlage 1).
Door de argumenten in te delen in een boomstructuur kan op een overzichtelijke wijze, de
manier waarop verschillende thema’s elkaar opvolgen, in beeld gebracht worden.
De argumenten heb ik vervolgens ingedeeld in hoofdthema’s en subthema’s. Hiermee bedoel
ik dat er algemenere argumenten zijn en specifiekere argumenten die het hoofdargument
doelgerichter uitleggen. De argumenten zijn per thema ingedeeld aan de hand van het al
eerder genoemde woordkader. Dit betekent dat ik aan de hand van een aantal woorden per
thema kijk of het argument binnen het thema past of niet. De woordkaders heb ik opgesteld
aan de hand van de algemene kennis die ik heb over de bepaalde thema’s, aangevuld met
woorden die volgens het theoretisch kader bij de thema’s zouden passen. Door middel van een
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boomstructuur heb ik een duidelijke hiërarchie aangebracht, zo tracht ik een duidelijk beeld te
kunnen geven van hoe dit publieke debat in elkaar zit.
In dit hoofdstuk introduceer ik als eerste de boomstructuur als geheel (bijlage 1). De
boom is opgebouwd uit diverse lagen en facetten. Vervolgens zal ik de opbouw van de
boomstructuur toelichten aan de hand van de verschillende blokken, lagen, verdiepingen en
facetten. Aansluitend leg ik aan de hand van specifieke onderwerpen en stellingen de
verschillende blokken uit.
Om een overzichtelijke boomstructuur te creëren waarbij alle argumenten geclusterd
en gethematiseerd zijn, heb ik elk artikel geanalyseerd. Ik heb alle uitspraken in de
teksten uitgesplitst en verdeeld in uitspraken die slechts informatief zijn bedoeld, en
uitspraken die bedoeld zijn als bijdrage aan het publieke debat. In bijlage 12 is te zien dat ik
per artikel de bron, datum, sectie, titel en wanneer bekend de naam van de auteur heb
vermeld. Vervolgens heb ik aan de hand van vragen en stellingen de soort argumenten per
artikel ingedeeld (bijlage 12). De vragen en stellingen zijn afgeleid van de uitspraken die in
een artikel zijn gedaan. Hiermee bedoel ik dat er in het artikel een stelling wordt genoemd die
gericht is op het belang van kunst en cultuur en dat deze wordt uitgelegd aan de hand van een
aantal argumenten door de auteur of de geïnterviewde van het artikel.
Als vierde zal ik de verschillende thema’s die naar voren komen in de boomstructuur
uitleggen aan de hand van een kleurenindeling. De kleurenindeling is zo opgezet dat elke
kleur in verschillende gradaties voorkomt. Dit betekent dat de kleur verschilt in helderheid
naarmate het argument binnen het thema sterker of zwakker is. Ik zal hier op terugkomen bij
deelvraag 1.3.

1.1 De boomstructuur als geheel
In de tabel is een structurele weergave van de boomstructuur te zien. Voor de volledige
boomstructuur verwijs ik naar bijlage 1 tot en met 11.
Laag 1 Blok 1
Laag 2 Blok 2
Laag 3 Blok 3

Blok 4

Laag 4 Blok 5 Blok 6 Blok 7
Blok 8
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1.2 Opbouw van de boomstructuur
In deelvraag 1.2 zal ik de opbouw van de boomstructuur uitleggen aan de hand van de
verschillende blokken en lagen die de boomstructuur bevat. De boomstructuur is opgedeeld in
acht blokken. Ik heb ervoor gekozen om de boomstructuur in blokken op te delen zodat ik per
subboomstructuur een heldere uitleg van de analyse kan geven. De blokken vormen alleen of
in combinatie met elkaar een laag van de boomstructuur in zijn geheel. Deze lagen fungeren
als een niveau in de boomstructuur die werkt als verdieping van de laag ervoor. Hierdoor is
het duidelijk dat verschillende levels van de argumentatie elkaar opvolgen. Als eerste zal ik de
opbouw van deze verschillende lagen uitleggen.

1.2.1 Uitleg van de lagen
De eerste laag bevat het algemene onderwerp van het onderzoek, namelijk:
de discussie in het publieke debat rondom het bestaan van de culturele sector in de periode
van 2010 tot en met 2013 (bijlage 1, 2, 3 en 4). Blok 1 betreft de argumenten die algemeen
gaan over het belang van kunst en cultuur. Ik heb ervoor gekozen om de boomstructuur met
het algemene onderwerp te laten beginnen. Blok 1 haalt de overkoepelende discussie aan over
de waarde van cultuur. Dit betekent dat de argumenten binnen deze boomstructuur van
algemene aard zijn en niet specifiek in gaan op een detail van de discussie, zoals de
bezuinigingen. In de volgende lagen leg ik de focus op verschillende aspecten die in de
discussie over het belang van kunst en cultuur naar voren komen.
De tweede laag bestaat uit blok 2 (bijlage 1 en 5). De argumenten in deze
subboomstructuur gaan in op het belang van het cultuurbeleid. Ik heb voor de hoofdthema’s
‘het belang van kunst en cultuur’ en ‘legitimering van het cultuurbeleid’ gekozen, omdat deze
thema’s duidelijk maken waar de discussie die centraal staat in dit onderzoek over gaat. Deze
laag is min of meer de aanzet voor de discussie. Hiermee bedoel ik dat dit blok nog niet ingaat
op de geïntroduceerde veranderingen van het cultuurbeleid in de periode 2010 tot en met
2013, maar op de algemene, maar op de legitimering van het cultuurbeleid op zich.
In het maken van de boomstructuur ben ik er gaandeweg achter gekomen dat beide
blokken een eigen laag verdienen. In eerste instantie heb ik de blokken bij elkaar in dezelfde
laag geplaatst. Ik heb ervoor gekozen om de blokken elk een eigen laag te geven omdat het
onderwerp van blok 2 een verdere verdieping is van het onderwerp in blok 1. Het eerste blok
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gaat namelijk over het algemeen belang van kunst en cultuur en fungeert als het ware als
legitimeringsblok van kunst en cultuur op zich.
Het tweede blok fungeert als legitimeringsblok van het cultuurbeleid. Ik bedoel
hiermee dat de argumenten van beide blokken elkaar dus zullen opvolgen. In de eerste laag
wordt duidelijk wat men gebruikt als argumenten voor het belang van kunst en cultuur, deze
fungeren indirect als argumenten voor het cultuurbeleid en daarom zou de boomstructuur met
argumenten voor het cultuurbeleid als tweede moeten komen.
Deze aanpassing is doorgevoerd in de getoonde versie van de boomstructuur (bijlage 1).
De derde laag bestaat uit twee blokken verdeeld in argumenten vóór en tegen de
geïntroduceerde veranderingen van het cultuurbeleid in de periode van 2010 tot en met 2013
(bijlage 1, 6 en 7 ). Deze twee blokken vormen samen één laag omdat de argumenten
fungeren als tegenhanger van elkaar. Het linker blok gaat over het belang van de
bezuinigingen voor de culturele sector. Het rechter blok gaat in op de consequenties van de
bezuinigingen voor de culturele sector. De blokken gaan over hetzelfde onderwerp, echter met
een ander uitgangspunt. Ik heb voor deze indeling gekozen omdat de blokken met elkaar
in discussie gaan over de veranderingen in het cultuurbeleid. Door de blokken op deze manier
naast elkaar te plaatsen worden de vóór en tegen argumenten inzichtelijk naast elkaar
getoond.
De vierde laag fungeert als versterking van de argumenten van de derde laag (bijlage
1, 8, 9 en 10). Dit betekent dat de blokken in de vierde laag argumenten bevatten die de
argumenten van de derde laag uitleggen en beargumenteren. Ik heb deze drie blokken naast
elkaar geplaatst omdat de blokken contrasterende argumenten bevatten, waardoor een
interessante discussie ontstaat.

1.2.2 Uitleg van de blokken
Zoals ik al eerder benoemd heb, is de boomstructuur opgedeeld in verschillende
blokken. Elk blok bevat een uitgebreidere en gespecificeerde substructuur als onderdeel van
de boomstructuur als geheel. Ik heb de boomstructuur in aparte, uitgebreidere en
gespecificeerde boomstructuren opgedeeld zodat ik per onderwerp een overzichtelijke uitleg
kan geven. In het volgende stuk zal ik uitleggen hoe elk blok is opgebouwd en hoe de blokken
apart van elkaar functioneren. Met de uitleg begin ik bij het bovenste en eerste blok.
Het eerste blok heeft als titel: het belang van kunst en cultuur (zie bijlage 1, 2, 3 en 4).
De boomstructuur in dit blok betreft het belang van kunst en cultuur in algemene zin. Dit
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betekent dat de genoemde argumenten in gaan op enkel en belang van de culturele sector voor
Nederland. Ik heb de argumenten binnen dit thema geselecteerd aan de hand van een
woordkader: belang, kunst, cultuur, dienen en zorgen voor. Deze subboomstructuur is
opgedeeld in zes verdiepingen. Elke verdieping is een vertakking met een uitleg van een
onderdeel van de vorige verdieping. De afgeronde vormen fungeren als verbindingszin tussen
verschillende onderdelen. Ik heb hier voor een meer afgeronde vorm in de vormgeving
gekozen, want op deze manier is er makkelijk onderscheid te maken tussen de rechthoekige
vakken waarin een argument wordt genoemd en de afgeronde vormen waarin een ‘hulp’ zin
wordt genoemd. De ‘hulp’ zinnen fungeren als verbinding tussen de stelling en de
argumenten. De eerste verdieping van dit blok is verdeeld in drie onderwerpen, namelijk: het
maatschappelijke belang van kunst en cultuur, het economisch belang van kunst en cultuur en
het esthetisch belang van kunst en cultuur. Ik ben tot deze driedeling gekomen doordat deze
drie onderwerpen naast elkaar voorkomen in het publieke debat dat gaat over het belang van
kunst en cultuur. Deze driedeling geeft de drie meest voor de hand liggende belangen van
kunst en cultuur aan volgens de artikelen die ik heb geanalyseerd. De onderdelen
‘maatschappelijk belang van kunst en cultuur’ en ‘economisch belang van kunst en cultuur’
worden beide vervolgd door verschillende verdiepingen. Een uitzondering in deze
boomstructuur is het onderdeel ‘esthetisch belang van kunst en cultuur’. Hier zal ik in
hoofdstuk 2 verdere toelichting op geven.
Het tweede blok heeft als titel ‘het belang van het cultuurbeleid’ (bijlage 1 en 5). De
boomstructuur in dit blok betreft het belang van het cultuurbeleid. De genoemde argumenten
gaan in op wat het belang is van het Nederlandse cultuurbeleid is voor Nederland en de
Nederlandse cultuursector. Ik heb deze argumenten geselecteerd aan de hand van een
woordkader: overheid, taak, basis, cultuurbeleid en samenleving. De verdiepingen die in deze
boomstructuur te zien zijn, zijn argumenten die ingaan op de vraag waarom de overheid de
culturele sector zou moeten steunen. In deze boomstructuur wordt er voornamelijk ingegaan
op de vraag of het de taak van de overheid is om de culturele sector te steunen. Ik heb ervoor
gekozen om een aparte boomstructuur van het onderwerp ‘het belang van het cultuurbeleid’ te
maken, omdat dit onderwerp duidelijk andere punten aansnijdt dan het onderwerp ‘het belang
van kunst en cultuur’. Het gaat namelijk over taak van de overheid om de culturele sector te
steunen. Hierbij hoop ik te ontdekken welke antwoorden in het debat zijn gegeven op de
vraag of het de taak van de overheid is om de culturele sector te steunen en waarom.
Zoals ik al eerder benoemde is de derde laag verdeeld in twee verschillende blokken.
Het derde blok gaat in op het belang van de bezuinigingen voor de culturele sector (bijlage 1
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en 6). De argumenten gaan voornamelijk in op de vraag; waarom zijn de bezuinigingen goed
voor de culturele sector. Het blok is een clustering van argumenten vóór de bezuinigingen en
veranderingen die in 2010 geïntroduceerd worden door Halbe Zijlstra. Ik heb de argumenten
specifiek gefilterd aan de hand van een duidelijke samenstelling van woorden waarbij de
bezuinigingen centraal staan, namelijk: bezuinigingen, cultureel ondernemerschap, minder,
zelfredzamer, overaanbod, ondernemingszin, legitimatiedruk, onderontwikkeld en overheid.
Het blok is verdeeld in zes verdiepingen. De eerste twee verdiepingen duiden het onderwerp
en de stelling van de boomstructuur aan. De derde tot en met de zesde verdieping zijn
individuele argumenten. De argumenten vullen elkaar onderling aan. Om deze reden heb ik de
argumenten gestructureerd in een bepaalde volgorde. Op deze manier vullen de argumenten
elkaar aan en wordt het argument als het ware onderbouwd door de volgende specifiekere
argumenten.
In het vierde blok worden de argumenten tegen de bezuinigingen geclusterd (bijlage 1
en 7). Deze argumenten gaan dan ook in op de consequenties die de bezuinigingen hebben
voor de kunstwereld. Het blok is een clustering van argumenten tegen de bezuinigingen en
veranderingen die in 2010 geïntroduceerd werden door Halbe Zijlstra. Ik heb de argumenten
specifiek gefilterd aan de hand van een duidelijke samenstelling van woorden waarbij de
bezuinigingen centraal staan, namelijk: toekomst, minder, inkomen, talentontwikkeling,
onzekerheid en risico. De boomstructuur bestaat uit zes verschillende verdiepingen. De eerste
twee verdiepingen maken het onderwerp en de stelling van de boomstructuur duidelijk. De
derde verdieping is verdeeld in vijf verschillende facetten waarvan drie er worden versterkt
door extra verdiepingen.
Het vijfde blok is een verdieping van blok drie. Dit betekent dat het blok ingaat op een
individueel argument van de stelling ‘de bezuinigingen zijn goed voor de culturele sector’
(bijlage 1 en 8). Ik heb ervoor gekozen om van dit individuele argument een aparte
boomstructuur te maken omdat het argument meerdere malen herhaald en toegelicht werd met
andere argumenten. De boomstructuur gaat in op het belang van het cultureel
ondernemerschap, en specifiek op de vraag waarom de culturele sector zich meer op de markt
moet richten. Het thema cultureel ondernemerschap speelt een belangrijke rol in de analyse
van de 25 artikelen. Het wordt vaak gebruikt in argumenten waarin een toekomstperspectief
geschetst wordt voor de culturele sector. Ik zal hier de focus op leggen in hoofdstuk 5. De
boomstructuur is verdeeld in vijf verdiepingen waarvan de eerste twee ingaan op het
onderwerp en de stelling van de boomstructuur. De derde verdieping is verdeeld in vijf
facetten waarvan twee er worden versterkt met individuele argumenten. Ik heb ervoor
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gekozen om met deze verschillende facetten en verdiepingen te werken zodat het helder is
welke argumenten elkaar wel en niet opvolgen. De verdiepingen werken als een uitleg of
versterking van het argument ervoor. Van de derde verdieping is de vierde vlak een
uitzondering. Deze wordt versterkt door twee verdiepingen waarvan de eerste weer wordt
uitgelegd door drie facetten. Een van die facetten staat los van de andere twee
argumenten. Dit komt doordat de inhoud van dit facet niet ingaat op de andere twee
argumenten, maar wel op het argument dat ervoor benoemd wordt.
Het zesde blok is opnieuw een verdieping van blok drie. Dit betekent dat het blok
ingaat op een individueel argument van de stelling ‘de bezuinigingen zijn goed voor de
culturele sector’ (bijlage 1 en 9). Ik heb ervoor gekozen om van dit individuele argument een
substructuur te maken omdat het argument meerdere malen herhaald en toegelicht werd met
andere argumenten. Het blok gaat in op het argument dat de kunstwereld niet toegankelijk
is voor een deel van de Nederlandse samenlevingen daarom zouden de bezuinigingen goed
zijn voor de culturele sector. Ik heb ervoor gekozen om van ‘de toegankelijkheid van kunst en
cultuur’ een thema te maken omdat de argumenten binnen dit thema vaak een uitleg zijn van
de legitimeringen van het cultuurbeleid. Daarnaast gaan de argumenten vaak in op de vraag of
de kunstenaar het recht heeft om subsidie aan te vragen. In hoofdstuk 3 zal ik hier de focus op
leggen. Het onderwerp van de boomstructuur is de toegankelijkheid van de kunstwereld. De
boomstructuur bestaat uit drie verdiepingen. De tweede verdieping bestaat uit vier
verschillende facetten waarvan er drie versterkt worden door individuele argumenten.
Het zevende blok is een verdieping van blok vier en gaat in op een individueel
argument voor de stelling: ‘de bezuinigingen zijn niet goed voor de culture sector’ (bijlage 1
en 10). De verdieping gaat in op de vraag waarom de culturele sector zich juist niet zou
moeten richten op de markt. Het blok gaat dan ook in discussie met het vijfde blok; ‘de
culturele sector moet zich meer op de markt richten’. De boomstructuur is slechts verdeeld in
twee verdiepingen. De tweede verdieping bestaat uit drie facetten. Ik heb van deze facetten
een aparte boomstructuur gemaakt omdat het duidelijk in contrast staat met de argumenten
van blok vijf.
Het achtste blok is een blok waar ik moeite mee heb gehad om het te plaatsen in de
gehele boomstructuur (bijlage 1 en 11). Het maakt geen deel uit van de grote boomstructuur.
Het is een apart onderwerp en ik twijfel of de gebruikte argumenten waardig genoeg zijn om
thuis te horen in het publieke debat over het cultuurbeleid. Dit onderdeel van
de boomstructuur gaat namelijk in op de vraag of de uitspraken van Halbe Zijlstra serieus te
nemen zijn. Dit blok is verdeeld in drie verdiepingen waarvan de tweede bestaat uit vier
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facetten. Drie van de vier facetten zijn weer toegelicht met een extra verdieping. Omdat de
argumenten zo op elkaar aansluiten, heb ik besloten om er een aparte boomstructuur van te
maken. De argumenten gaan voornamelijk in op de smaak en bekwaamheid van de voormalig
staatsecretaris.

1.3 Indeling van de boomstructuur in kleuren
De boomstructuur is niet alleen ingedeeld in verschillende blokken. Ik heb elk thema
gemarkeerd met een kleursoort. De kleuren lopen door de verschillende blokken en lagen
heen en zijn dus niet gebonden aan een enkele substructuur. Ik heb hiervoor gekozen omdat
kleuren op een overzichtelijke manier laten zien welke thema’s het meest naar voren komen
in de analyse van de 25 artikelen. Elke kleursoort komt in verschillende helderheden voor:
licht, middel en fel. De helderheid van de kleur is aangepast op de sterkte of zwakte van het
argument binnen het bepaalde thema. Dit betekent dat een argument dat fel gekleurd is, goed
in het thema past en goed uitgebreid en onderbouwd is. Een argument dat licht gekleurd is,
past wel binnen het thema, maar is bijvoorbeeld minder goed onderbouwd. Ik heb ervoor
gekozen om de kleuren in verschillende helderheden voor te laten komen, omdat het laat zien
dat ik tijdens het analyseren van de 25 artikelen twijfel heb gehad bij het indelen van
argumenten. Daarnaast laat het zien dat argumenten wel binnen een thema te plaatsten zijn,
maar niet volledig onderbouwd worden. In het volgende stuk zal ik per kleur uitleggen wat ik
met het thema bedoel, en hoe ik bepaalde argumenten binnen het thema heb geselecteerd en
heb geclusterd. Sommige kleuren vormen samen weer grotere thema’s die ik in de volgende
hoofdstukken zal bespreken.
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Hieronder toon ik een legenda waarin duidelijk wordt welke thema’s bij welke kleuren horen.
Ik heb bij elke kleur ook de gradaties aangegeven zodat het duidelijk is welke bij welke hoort.

Maatschappelijk belang
Overheidsbemoeienis
Sociaal belang
Talentontwikkeling en vernieuwing
Schoonheid
Elitarisering en toegankelijkheid
Educatie
Economie
Cultureel ondernemerschap

1.3.1 Maatschappelijk belang
Het thema ‘maatschappelijk belang’ heb ik de kleur geel gegeven. De kleur loopt door alle
lagen en blokken heen. Maatschappelijk belang versta ik als een breed begrip. Ik heb dan ook
getwijfeld om het thema anders te benoemen namelijk: sterke democratie. Ik vind dit echter
een zwakke benaming voor de argumenten die in dit thema naar boven komen. De term
‘maatschappelijk belang’ duidt op een overzichtelijke manier aan dat het in dit thema
geplaatste argument, een argument is dat gaat over de bijdrage van kunst en cultuur aan de
maatschappij. Aan de hand van een woordkader heb ik de argumenten geselecteerd die ik het
best vind passen in het thema ‘maatschappelijk belang’. Het woordkader bestaat uit woorden
zoals; publieke ruimte, bevolking, versterken, spiegel van de samenleving en confrontatie.
Zoals ik al eerder aangaf, hebben de kleuren verschillende gradaties van helderheid.
Dit betekent dat een felgeel gekleurd argument sterk en duidelijk binnen het geplaatste thema
past. Als een argument een licht gele kleur heeft, dan past het wel binnen het thema, maar is
het niet goed onderbouwd. Een voorbeeld hiervan is blok 7, lagen 2 en 3, het argument ‘Kunst
heeft de kracht om mensen op confronterende wijze te ontregelen’, met als opvolger ‘Alles
wat vreemd is maakt bang’. Ik heb dit argument binnen het thema ‘maatschappelijk belang’
geplaatst omdat het gaat over de manier waarop kunst mensen wakker maakt en confronteert.
Ik ben mij ervan bewust dat het niks te maken lijkt te hebben met het maatschappelijk belang
van kunst en cultuur. Als ik echter de andere argumenten toelicht, wordt duidelijk dat deze
argumenten ook gaan over het wakker maken van het volk, een weerwoord creëren naar de
40

overheid, zorgen voor confrontatie met actuele gebeurtenissen en een spiegel voorhouden van
de samenleving. Deze argumenten gaan allemaal in op de stelling dat kunst en cultuur een
krachtige publieke ruimte dienen, en op deze manier bijdraagt aan de maatschappij.
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1.3.2 Overheidsbemoeienis
Het tweede thema ‘overheidsbemoeienis’ heeft de kleur oranje gekregen. Zoals in de gehele
boomstructuur te zien is, komt de kleur oranje voornamelijk voor in de blokken over het
belang van de bezuinigingen en cultureel ondernemerschap. Deze kleur komt niet in
verschillende gradaties van helderheid voor omdat de argumenten elk individueel sterk
onderbouwd zijn. Ik heb de argumenten in dit thema geselecteerd aan de hand van een
woordkader: overheid, taak, bepalen, bemoeienis, afhankelijkheid.
De argumenten die binnen dit thema voorkomen, gaan voornamelijk over de
afhankelijkheid of juist onafhankelijkheid die de culturele sector ten opzichte van de overheid
zou moeten hebben. Interessant is om te noemen dat Hans Abbing kort in gaat op de taak van
de overheid om de culturele sector te steunen. Abbing is geen deelnemer van het publieke
debat dat centraal staat in dit onderzoek. Abbing is een denker die ik aanhaal in het
theoretisch kader. Abbing benoemt hier drie verschillende opvattingen over de vraag of het de
taak is van de overheid om de culturele sector te steunen. Een van die opvattingen is dat de
overheid de culturele sector blijft steunen om een bepaalde machtspositie te behouden, om als
het ware een vinger in de pap te houden. Het is opvallend dat de argumenten die ik geplaatst
heb binnen het thema ‘overheidsbemoeienis’ allemaal ingaan op de machtspositie van de
overheid. De culturele sector zou volgens deze argumenten los moeten komen van de
overheidsbemoeienis, zodoende om een gezondere sector te creëren.

1.3.3 Sociaal belang
Het volgende thema ‘sociaal belang’ heb ik de kleur rood gegeven. Het thema maakt eigenlijk
deel uit van maatschappelijk belang. Om deze reden benoem ik in hoofdstuk 2 een clustering
van deze twee thema’s die samen het overkoepelende thema ‘welzijn’ vormen. Ik heb de
argumenten binnen dit thema’s geselecteerd aan de hand van een woordkader: algemeen
belang, groepen, verbinding, sociale betekenis en publiek. Het thema ‘sociaal belang’ gaat in
op de bijdrage van kunst en cultuur aan het sociale welzijn van de bevolking. Het gaat dus
over de manier waarop kunst en cultuur bijdragen aan de verbinding tussen verschillende
bevolkingsgroepen en participatie van publiek. Daarnaast zouden kunst en cultuur ook
bijdragen aan de algemene sociale eigenschappen van de bevolking.
Sociaal belang is een thema dat in veel verschillende gradaties van
kleurhelderheid naar voren komt in de gehele boomstructuur. De licht rood gekleurde
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argumenten zijn vaak terug te zien bij dit thema omdat deze verschillende kleine argumenten
niet worden toegelicht. Een voorbeeld hiervan zijn de argumenten in het eerste blok. Het
vierde vlak van de vierde verdieping is het argument: ‘Kunst en cultuur dienen een algemeen
belang en geen kleine groep’. Dit argument vertakt zich in vier redenen waarom het een
algemeen belang dient en geen kleine groep, namelijk: kunst en cultuur zorgt voor
ontspanning, kunst en cultuur zorgt voor vermaak, kunst en cultuur verhogen het gevoel van
vreugde en kunst en cultuur versterken het gevoel van zingeving. Ik begrijp dat kunst en
cultuur op verschillende manieren voor vermaak en ontspanning zorgen. Deze opvatting geldt
echter niet voor iedereen. Daarnaast vind ik het argument dat kunst en cultuur het gevoel van
vreugde zou verhogen een minder goed onderbouwd argument om aan te duiden dat kunst en
cultuur een algemeen belang dienen en geen kleine groep. Ik zou hier een sterkere
onderbouwing van verwachten om het sociaal belang krachtiger duidelijk te maken.
Het sociaal belang gaat voornamelijk over de verbinding tussen de verschillende
publieksgroepen van kunst en cultuur. Daarnaast gaat het thema in op de financiële en sociale
toegankelijkheid voor het publiek. Een argument gaat bijvoorbeeld in op dat het de taak is van
de overheid om cultuurparticipatie mogelijk te maken. In ander argument vult dit aan met de
gedachte dat de bezuinigingen niet goed zijn voor de culturele sector omdat de bezuinigingen
zorgen voor hogere toegangsprijzen en dat hierdoor culturele instellingen minder toegankelijk
zijn voor publiek. Publieke participatie wordt hierdoor moeilijk gemaakt.

1.3.4 Talentontwikkeling en vernieuwing
Het thema ‘talentontwikkeling en vernieuwing’ heb ik de kleur roze gegeven. Ik heb
getwijfeld om het thema ook wel artistieke ontwikkeling of kwaliteit te noemen. Ik heb het
talentontwikkeling en vernieuwing genoemd zodat het duidelijk is dat het gaat om het
verkrijgen van nieuwe inzichten en innovatie. Dit betekent dat hier om argumenten gaat
die benoemen dat kunst en cultuur niet alleen zelf de ruimte zou moeten krijgen om zich te
ontwikkelen maar dat ook kunst en cultuur zorgen voor nieuwe inzichten bij het publiek. Een
voorbeeld hier van is het volgende argument: ‘kunst en cultuur zorgen ervoor dat mensen met
een ander perspectief naar de wereld gaan kijken’.
Aan de hand van een woordkader heb ik de argumenten geclusterd binnen dit thema.
Het woordkader bestaat uit woorden zoals: ontwikkeling van talent, nieuwe inzichten,
perspectieven, kunstenaars, nieuw talent, toekomst en conceptuele kunst.
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Oosterbaan Martinius benoemt in Schoonheid, Welzijn, Kwaliteit, Kunstbeleid en
verantwoording na 1945 dat de legitimering van kunst en cultuur betreft kwaliteit in 1983
ging over ‘een broeiend kunstleven, waarin kunst en kunstenaars zich kunnen ontwikkelen, in
stand te houden en te bevorderen’(Oosterbaan Martinius, 72). Ik ben mij ervan bewust dat de
argumenten in het publieke debat niet gebaseerd zijn op de legitimering van toen. Dat is dan
ook de reden dat ik dit thema niet ‘kwaliteit’ genoemd heb. Het is echter interessant en
opvallend dat eerder in dit hoofdstuk, namelijk in het stuk over sociaal belang en
maatschappelijk belang ook de term ‘welzijn’ gebruikt kan worden om een clustering van
thema’s te benoemen. Het volgende thema heb ik ‘schoonheid’ genoemd. Het is opvallend dat
de drie legitimeringen die Oosterbaan Martinius in Schoonheid, Welzijn, Kwaliteit,
Kunstbeleid en verantwoording na 1945 benoemt, terug lijken te komen in het publieke debat
van ruim twintig jaar later. Hier zal ik in hoofdstuk 2 op terug komen.

1.3.5 Schoonheid
Het thema ‘schoonheid’ heb ik een paarse kleur gegeven. Tot mijn verbazing komt het
thema ‘schoonheid’ verrassend weinig voor in de gehele boomstructuur. Slechts een enkele
keer wordt er geschreven over de esthetische waarde van kunst en cultuur; ‘kunstbeleid is van
belang omdat geen enkele andere deelverzameling van cultuur, sport, economie, wetenschap
en religie een specifiek beroep doet op esthetiek’. Het is opvallend dat er in dit argument
geschreven wordt over de andere sectoren die niet enkel bestaan om een esthetische waarde te
hebben. Kunst kan bestaan met enkel esthetisch belang. Het is echter eigenaardig dat een
soort gelijk argument of een argument met hetzelfde argument niet vaker naar voren komt in
de geanalyseerde artikelen. Ik heb ervoor gekozen om dit onderwerp toch een eigen thema te
geven omdat het een van de meest herkenbare legitimeringen is van kunst en cultuur.
Daarnaast gaat het in op het nut van kunst om enkel mooi te zijn, in tegenstelling tot elk ander
thema dat gaat over het maatschappelijk of economisch nut van kunst en cultuur.

1.3.6 Elitarisering en toegankelijkheid
Het thema ‘elitarisering en toegankelijkheid’ heb ik de kleur bruin gegeven. Ik heb de
argumenten binnen dit thema geselecteerd aan de hand van een woordkader: toegankelijkheid,
vreemd, elite, elitarisering, kennisoordeel, arrogant, hoge en lage kunst. Argumenten met het
onderwerp ‘elitarisering’ komen vaak voor in combinatie met argumenten die gaan over
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toegankelijkheid van kunst en cultuur. Zodoende heb ik de onderwerpen aan elkaar gekoppeld
in een thema. Er wordt in het publieke debat vaak genoemd dat de kunstwereld te veel gericht
is op hoogopgeleiden en goedbetaalde personen. Daarnaast wordt er benoemd dat het aanbod
aan kunst wordt beoordeeld door kunstliefhebbers. De elitarisering van de kunstwereld zou
dus kunnen bijdragen aan de toegankelijkheid van de kunsten. Hier ga ik verder op in, in
hoofdstuk 3.
In de gehele boomstructuur is te zien dat de argumenten met een bruine kleur veel
voorkomen in de blokken die gaan over het belang van de bezuinigingen, cultureel
ondernemerschap en de toegankelijkheid van de kunstwereld. De bruin gekleurde argumenten
komen vaak voor in combinatie met roze gekleurde argumenten. Deze combinatie wordt in
hoofdstuk drie uitgebreid besproken.

1.3.7. Educatie
Het thema ‘educatie’ heb ik de kleur blauw gegeven. Ik heb ervoor gekozen om de
argumenten binnen dit thema te selecteren aan de hand van een woordkader: educatie,
prikkels, publiek, generatie, leren. Het thema ‘educatie’ betreft argumenten die te maken
hebben met het educatieve belang van kunst en cultuur en de educatie die nodig is voor de
toekomst van de culturele sector. Hiermee bedoel ik dat het thema in tweeën verdeeld is.
Het eerste gedeelte gaat in op de manier waarop kunst en cultuur bijdraagt aan de
educatie van het Nederlandse volk. Argumenten zoals ‘kunst en cultuur verminderen
criminaliteit’ en ‘kunst en cultuur functioneren als bron van hoger inzicht van mens en
emotie’ lijken te duiden op de manier waarop kunst en cultuur kunst en cultuur bijdraagt aan
een intelligenter volk, waardoor bijvoorbeeld de criminaliteit zou verminderen.
Het tweede gedeelte gaat in op de manier waarop educatie nodig is om een cultuur
waarderend publiek te creëren. Argumenten zoals: ‘het is de taak van de overheid om het volk
over kunst en cultuur te leren en op deze manier de balans tussen vraag en aanbod te
corrigeren’ en ‘educatie op basisschool is nodig om kunstenaars een vooraanstaande positie in
samenleving in te laten nemen’ gaan in op de manier waarop een goede cultuur educatie deel
kan uit maken van een gezondere culturele sector. In hoofdstuk 4 zal ik hier verder op in gaan.
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1.3.8. Economie
Het thema ‘economie’ heb ik de kleur groen gegeven. Het thema ‘economie’ betreft de
argumenten die gaan over het economisch belang van kunst en cultuur. Dit betekent dat de
argumenten gaan over de manier waarop kunst en cultuur bijdragen aan een betere financiële
situatie van Nederland. Ik heb ervoor gekozen om de argumenten binnen dit thema te
selecteren aan de hand van een woordkader: hogere omzetten, horeca, geld, economie,
bijdrage, bedrijven, huurprijzen. Kunst en cultuur dragen volgens verschillende auteurs op
veel manieren bij aan de Nederlandse economie. Dit gebeurt op zowel een directe als een
indirecte manier.
Kunst en cultuur dragen op een directe manier bij aan de Nederlandse economie omdat
het bijdraagt aan een aantrekkelijk vesting klimaat en toerisme in een stad. De
argumenten ‘kunst en cultuur verhogen de huurprijzen’ en ‘Kunst en cultuur zorgen voor een
hogere horeca omzet’ beweren dat de omgeving er direct beter van wordt.
Kunst en cultuur dragen op een indirecte manier bij aan de Nederlandse economie
omdat ze bijdragen aan het status van Nederland ten opzichte van andere landen. In een
argument wordt bijvoorbeeld benoemd dat de bezuinigingen ervoor zouden zorgen dat de
zichtbare stabiliteit van grote musea in Nederland weg zou kunnen vallen, waardoor het
imago internationaal zou kunnen verslechteren.

1.3.9. Cultureel ondernemerschap
Het thema ‘cultureel ondernemerschap’ heb ik een turquoise kleur gegeven. Het
thema ‘cultureel ondernemerschap’ is niet een thema dat letterlijk in de gekozen artikelen
voor komt. Cultureel ondernemerschap is een situatie waarbij een culturele instelling,
kunstenaar etc. bezig is met zijn artistieke ontwikkeling en tegelijkertijd bezig is met de
zakelijke exploitatie van de organisatie.
Ik heb verschillende argumenten binnen dit thema geclusterd aan de hand van een
woordkader. Het woordkader bestaat voornamelijk uit woorden zoals: ondernemerschap,
efficiënter, ondernemender, ondernemingszin, publiek, vraag en aanbod. De argumenten gaan
voornamelijk over de kunstwereld die volgens de auteurs ondernemender zou moeten zijn,
waardoor de overheidsbemoeienis af zou nemen en de culturele sector toegankelijker zou
worden. Ik heb ervoor gekozen om van dit onderwerp een thema te maken, omdat de
argumenten ingaan op de toekomst van de culturele sector en een duidelijk perspectief bieden
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op hoe de auteurs van de artikelen denken over het gedrag van de culturele sector. Daarnaast
gaan de argumenten een interessante discussie aan met de argumenten tegen de bezuinigingen
van het cultuurbeleid. In hoofdstuk 5 zal ik hier verder op ingaan.
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Hoofdstuk 2 Schoonheid, Welzijn en kwaliteit
In hoofdstuk 1 heb ik de opbouw, structuur en indeling van de boomstructuur uitgelegd.
Daarnaast heb ik de thema’s ingedeeld aan de hand van kleuren. Het algemene onderwerp heb
ik per kleur toegelicht en is als referentiekader gebruikt voor hoofdstuk 2 tot en met 5.
In hoofdstuk 2 zal ik ingaan op drie overkoepelende thema’s namelijk,
schoonheid, kwaliteit en welzijn. Zoals in hoofdstuk 1 wellicht opgevallen is, heb ik het
overkoepelende thema ‘kwaliteit’ niet benoemd in dat hoofdstuk. Ik heb ervoor gekozen om
het overkoepelende thema ‘kwaliteit’ enkel te gebruiken in hoofdstuk 2, waarbij ik inga op
‘schoonheid’, ‘welzijn’ en kwaliteit. Ik heb deze drie thema’s aan elkaar te gekoppeld omdat
deze thema’s ook besproken worden in Schoonheid, Welzijn, Kwaliteit, Kunstbeleid en
verantwoording na 1945 door Warna Oosterbaan Martinius (1990).
Allereerst wil ik benoemen dat ik het thema ‘kwaliteit’ een onduidelijke en brede
benaming vind. Om deze reden heb ik de benaming ‘kwaliteit’ niet gebruikt in de
boomstructuur. In dit hoofdstuk, onder het kopje ‘kwaliteit’, zal ik uitleggen welke
subthema’s onder dit overkoepelende thema vallen. Ik heb ervoor gekozen om in dit
hoofdstuk gebruik te maken van de benaming ‘kwaliteit’ omdat dit samen met ‘schoonheid’
en ‘welzijn’ een duidelijke verwijzing is naar de tekst van Oosterbaan Martinius. Het is mij
tijdens het analyseren van de teksten opgevallen dat deze drie ook in 2020 vaak als
legitimering van kunst en cultuur en het cultuurbeleid gebruikt worden.
Als eerste zal ik bespreken welke thema’s precies naar voren komen en hoe ik deze
link aan de drie legitimeringen van het cultuurbeleid vanaf 1945. Vervolgens zal ik per
overkoepelend thema een uitleg geven aan de hand van de kleinere thema’s die eronder
vallen. Hiermee bedoel ik dat elk thema bestaat uit een aantal kleinere thema’s, die samen het
overkoepelende thema vormen. Tijdens de uitleg van elk thema zal ik een aantal argumenten,
die binnen dit thema vallen, bespreken en vergelijken met de andere argumenten. Op deze
manier wordt duidelijk hoe de artikelen in een discussie binnen het publieke debat aan elkaar
verbonden zijn.
De volgende artikelen worden in dit hoofdstuk besproken:
Bockma, H. ‘Clash der culturen Kunstbeleid: Analyse De Erfenis van Halbe Zijlstra’, De
Volkskrant, 2012.
Bartelse, J., Weggeman, M. ‘Kunst waar was dat ook al weer voor nodig’, De Volkskrant,
2013.
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Peters, M., Grashoff, R. ‘Laat de crisis onze kunst niet verschralen’ , De Volkskrant, 2010.
Kammer, C., Donker, B. ‘kunstenaars moeten naar publiek luisteren’, NRC Handelsblad,
2011.
Klein, K. ‘Land zonder drempels; De (on) toegankelijkheid van kunst’, De Groene
Amsterdammer, 2013.
Drosterij, G. ‘Politiek liet de kunst nooit met rust’, De Volkskrant, 2011.
Ranshuysen, L. ‘Ja, kunst is te veel voor ingewijden’, De Volkskrant, 2011.
Post, H. ‘Sla met de vuist op tafel bij raad van Cultuur’, NRC Handelsblad, 2013.
Ten Hooven, M. ‘Kunst ligt te stinken, zoals goede kaas; Bezuinigingen. Gesprek met twee
kunstgiganten’, De Groene Amsterdammer, 2010.

2.1 Schoonheid
Als eerste zal ik ingaan op de manier waarop het thema ‘schoonheid’ naar voren komt in de
25 artikelen die ik heb geanalyseerd. In de boomstructuur zijn deze argumenten te herkennen
aan de paars gekleurde vlakjes. Zoals ik in hoofdstuk 1 heb uitgelegd, komen de kleuren in
verschillende gradaties van helderheid voor. De paars gekleurde vakjes kunnen dus voor
komen in felpaars, midden paars en lichtpaars.
Om de argumenten te clusteren onder het thema ‘schoonheid’ heb ik een woordkader
opgesteld met de woorden: smaak, esthetiek, en populaire kunst. In het eerste blok van de
boomstructuur is te zien dat ik een driedeling heb gemaakt van de legitimeringen:
‘maatschappelijk belang’, ‘economisch belang’ en ‘esthetisch belang’. In deze substructuur is
ook te zien dat zowel ‘maatschappelijk belang’ als ‘economisch belang’ in tegenstelling tot
‘esthetisch belang’ uitgebreid worden met verschillende subargumenten. In de volgende
alinea’s tracht ik, aan de hand van het theoretisch kader en de geanalyseerde teksten, uit te
leggen hoe het komt dat ‘schoonheid’ niet vaak genoemd als legitimering van het
cultuurbeleid. In de boomstructuur is echter wel te zien dat de paars gekleurde argumenten
altijd in felpaars voor komen. Het is opvallend dat de argumenten over ‘esthetisch belang’ van
kunst en cultuur vaak uitgebreid zijn toegelicht. Wellicht komt dit doordat het in het debat
weinig als legitimering gebruikt wordt en de auteur daardoor het gevoel heeft dat het extra
toegelicht moet worden.
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In het woordkader komt de term ‘populaire kunst’ naar voren. Ik heb hiervoor gekozen
omdat populaire kunst vaak als tegenhanger wordt gebruikt van schone kunst of hoge kunst.
In bijvoorbeeld Waarom cultuur niet belangrijk is en cultuursubsidie nog minder (2009)
schrijft Gust de Meyer dat populaire kunst gelijk staat aan commerciële kunst en dat ‘schone’
of ‘autonome’ kunst minder gewaardeerd wordt door het volk omdat het minder herkenbaar
is. De Meyer schrijft over de Vlaamse situatie. Zijn redenering geeft echter wel aan op welke
manier het publieke debat een rol speelt bij de legitimering van kunst, in dit geval het
esthetische belang versus het maatschappelijke belang van kunst en cultuur. De Meyer
beweert dat populaire kunst dezelfde kwaliteiten bevat als ‘schone’ kunst en beargumenteert
daarmee tegen de subsidiëring van de culturele sector te zijn (De Meyer, 171). Dit is
opvallend omdat Oosterbaan Martinius juist schoonheid als een van de legitimeringen van het
cultuurbeleid omschrijft (Oosterbaan Martinius, 65-67). De Meyer ziet schoonheid niet als
aspect of kenmerk van populaire kunst. De Meyer legt namelijk de nadruk op vermaak en
entertainment. Het is opvallend dat De Meyer vindt dat vermaak en entertainment niet mooi
hoeven zijn. Het gaat volgens De Meyer over de voldoening die men uit kunst haalt en dat
kan de ‘gewone mens’ volgens hem beter uit populaire kunst omdat het herkenbaar en dichtbij
is ( De Meyer, 170-175).
In dit onderzoek gaat het echter niet over de mening van Gust de Meyer of
Oosterbaan Martinius. Het gaat om de opinie over de legitimering van het cultuurbeleid en het
belang van kunst en cultuur die naar voren komt in het publieke debat dat plaatsvindt tussen
2010 en 2013. Er is echter maar één argument in de geanalyseerde artikelen dat direct het
esthetische belang van kunst en cultuur benoemt. Het argument luidt als volgt:
‘Kunstbeleid is van belang omdat geen enkele andere deelverzameling van cultuur, sport,
economie, wetenschap en religie een specifiek beroep doet op esthetiek’. (Volkskrant , 2013)

Het argument is geschreven door Jeroen Bartelse en Mathieu Weggeman. Jeroen Bartelse is
momenteel de Algemeen Directeur van TivoliVredenburg. Destijds was hij director van de
Raad voor Cultuur. Met deze achtergrondinformatie zou je dus kunnen zeggen
dat Bartelse deel uit maakt van de culturele sector. Mathieu Weggeman is Nederlands
bedrijfskundige. Hij is gespecialiseerd in kennis- en innovatiemanagement.
In het artikel ‘Kunst waar was dat ook al weer voor nodig’ (De Volkskrant, 2013)
beschrijven Bartelse en Weggeman een aantal criteria waaraan het cultuurbeleid volgens hen
moet voldoen. Daarbij maken ze met verschillende argumenten duidelijk wat het belang is
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van het cultuurbeleid en waarom het de taak is van de overheid om de culturele sector te
steunen. Het bovenstaande argument over het esthetische belang van het kunstbeleid
benoemt dat andere sectoren geen beroep doen op esthetiek. Bartelse en Weggeman
benoemen in het bovenstaande citaat, de schaarste en het ontbreken van sectoren of instanties
die enkel bestaan omdat ze esthetische waarde hebben. Cultuur is de enige sector die geen lak
aan esthetiek heeft, en kan bestaan met het doel om gewoon mooi gevonden te worden.
‘Schoonheid’ speelt als legitimering volgens Oosterbaan Martinius een belangrijke rol in de
eerste periode van de 20e eeuw. Later in de 20e eeuw wordt kunst autonomer, en wordt
‘schoonheid’ als legitimering vergezeld met ‘kwaliteit’ als legitimering. Beide legitimeringen
hebben te maken met een bepaalde autonomisering die plaatsvindt in de culturele sector.
Oostberbaan Martinius beschrijft ‘autonomisering’ als volgt:
‘De afstand tussen kunstenaar en volk en de verbijstering van de kunstkenners
vertegenwoordigen beide een fase in een voortschrijdende ontwikkeling in de kunst die als
‘autonomisering’ kan worden aangeduid: het langlopende proces waarin de kunst steeds
‘vrijer’ werd.’ (Oosterbaan Martinius, 18)

De autonomisering van kunst speelt dan ook een belangrijke rol bij de beoordeling
van kunst. In de boomstructuur is te zien dat in blok 8 enkele keren een argument paars
gekleurd is. De paars gekleurde argumenten zijn de argumenten die passen binnen het thema
‘schoonheid’. Het blok heeft, over het algemeen, te maken met de vraag of Halbe Zijlstra
serieus genomen kan worden. Een aantal argumenten in deze substructuur hebben te maken
met de smaak van Halbe Zijlstra. Uit een aantal geanalyseerde artikelen blijkt dat er
getwijfeld wordt aan de smaak van Zijlstra. Doordat de overheid vindt dat de artistieke
waarde van kunst intact moet blijven en de ruimte moet krijgen om zich te ontwikkelen, is dit
een belangrijke kernwaarde van het kunstbeleid uit de jaren 80 geworden. Kunst wordt
hierdoor complexer en moeilijker te begrijpen voor het publiek. De staat bepaalt in dit geval
echter welke kunst wel of niet gesubsidieerd wordt. Oosterbaan Martinius benoemt dat de
legitimering van het cultuurbeleid te maken krijgt met ‘smaakonzekerheid’ en
‘stijlverscheidenheid’. Uit het artikel ‘Clash der culturen Kunstbeleid: Analyse De Erfenis
van Halbe Zijlstra’ (2012) geschreven door Harmen Bockma in De Volkskrant blijkt dat dit in
de periode van 2010 tot en met 2013 nog steeds een belangrijke rol speelt in het beoordelen
van het cultuurbeleid. Harmen Bockma is verslaggever en journalist bij De Volkskrant
Amsterdam. In het artikel schrijft Bockma over de culturele sector en wat de gevolgen van
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cultuurbeleid van Halbe Zijlstra zouden zijn voor de culturele sector. Uit het argument: ‘De
kunstwereld vindt dat Halbe Zijlstra onvoldoende ervaring heeft met de kunstwereld,
aangezien hij een voorliefde heeft voor enkel populaire kunst.’ Hieruit blijkt dat het nu de
kunstwereld is die moeite heeft met de ‘slechte’ smaak van Zijlstra, waarmee het
cultuurbeleid te maken heeft. Dit betekent dat de kunstwereld bang is voor de gevolgen van
de keuzes die Zijlstra maakt, gebaseerd op zijn ‘slechte’ smaak. Eerder heb ik geschreven
over hoe Zijlstra voorkeur heeft voor kunst dat veel publiek trekt, dit betekent dus dat de
kunstwereld bang is voor minder subsidie naar de kunsten die minder publiek trekken.
Zoals ik eerder benoemde, komt ‘schoonheid’ als legitimering van het kunstbeleid in
het publieke debat van 2010 tot en met 2013 weinig voor. Naar mijn mening komt dit doordat
het belang van kunst en cultuur, in de artikelen, vaak omschreven wordt als iets dat bijdraagt
aan bijvoorbeeld de maatschappij. In de artikelen wordt vaak het nut beschreven van kunst en
cultuur. Er wordt in de artikelen antwoord gegeven op de vraag; wat is het belang van kunst
en cultuur of te wel waar dragen kunst en cultuur aan bij? Schoonheid is een fenomeen dat
geen nut dient. In de afgelopen jaren wordt het maken van kunst ‘om de kunst’ weer
populairder. Dit komt onder andere doordat veel mensen het neoliberalisme omarmen.
Wellicht heeft dit te maken met dat men dus weer denkt volgens het ‘laisser-faire’. Dit is een
economische term voor de vrijheid van productie. Laisser-faire is één van de grondslagen van
het liberalisme. Het is dus logisch dat men in neoliberale tijden juist méér laisser-faire wil
hanteren dan anders. In Schoonheid, Welzijn en Kwaliteit, het kunstbeleid en verantwoording
na 1945 beschrijft Oosterbaan Martinius dat de complexiteit van de kunst stijgt op het
moment dat kunst geen algemeen nut hoeft te dienen. Hiermee doel ik op de eisen waaraan
culturele instellingen en kunstenaars moeten voldoen om overheidssubsidie te krijgen, zoals
publieksbereik en ondernemerschap. Op het moment dat niet aan deze eisen voldaan hoeft de
worden, en bijvoorbeeld kwaliteit centraal staat, is deze kunst minder van belang voor ‘het
gewone volk’. Hier komt mogelijk het denken over kunst in termen van nut uit voort. De
gedachte dat kunst bestaat om simpelweg gewoon mooi gevonden te worden, is volgens mij
minder prominent aanwezig in het onderzochte debat. Deze gedachte gaat namelijk niet over
de maatschappelijke bijdrage van kunst en cultuur.
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2.2 Welzijn
Evenals ‘kwaliteit’ heb ik ervoor gekozen om het overkoepelende thema ‘welzijn’ niet voor te
laten komen in de indeling van de boomstructuur. Er zijn verschillende thema’s die onder het
thema ‘welzijn’ verstaan kunnen worden. Ik heb ervoor gekozen om de thema’s
‘maatschappelijk belang’ en ‘sociaal belang’ in dit hoofdstuk in te delen als subthema’s van
het overkoepelende thema ‘welzijn’, omdat beide subthema’s gaan over de bijdrage van kunst
en cultuur aan het welzijn van het volk.
Aan de hand van de hierboven genoemde subthema’s zal ik uitleggen hoe het
overkoepelende thema ‘welzijn’ naar voren komt in de 25 geanalyseerde artikelen. Aan de
hand van een woordkader per subthema (maatschappelijk belang en sociaal belang) heb ik de
argumenten geselecteerd en ingedeeld in het thema ‘welzijn’. In de boomstructuur zijn deze
argumenten te herkennen aan de rode en de gele blokjes. Zoals ik in hoofdstuk 1 heb
uitgelegd, kunnen de kleuren in helderheid verschillen.
Sociaal belang: rood kan dus voorkomen in fel rood, midden rood en lichtrood.
Maatschappelijk belang: geel kan voorkomen in felgeel, midden geel en lichtgeel.
In de boomstructuur is te zien dat beide thema’s vaak voorkomen. Het is opvallend dat beide
thema’s vaak in verschillende gradaties voorkomen. Dit heeft wellicht te maken met het feit
dat de opvatting dat kunst bijdraagt aan welzijn zo wijdverbreid is. Hiermee bedoel ik dat de
thema’s vaak voorkomen en dus ook vaak toegelicht worden. Hoe uitgebreid deze
legitimeringen toegelicht worden is dan minder belangrijk omdat het zo vaak wordt
toegelicht.

2.2.1 Maatschappelijk belang
In hoofdstuk 1 heb ik uitgelegd waarom ik dit thema ‘maatschappelijk belang’ heb genoemd.
De term ‘maatschappelijk belang’ duidt op een overzichtelijke manier aan dat het, in dit
thema geplaatste argument, een argument is dat gaat over de bijdrage van kunst en cultuur aan
de maatschappij. Aan de hand van een woordkader heb ik de argumenten geselecteerd die ik
het best vind passen in het thema ‘maatschappelijk belang’. Het woordkader bestaat uit de
woorden: publieke ruimte, bevolking, versterken, spiegel van de samenleving en
confrontatie.
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In de boomstructuur is te zien dat de kleur geel vaak voor komt. Dit betekent dat het
subthema ‘maatschappelijk belang’ een vaak gebruikte legitimering is van het belang van
kunst en cultuur en het cultuur beleid. In blok 1 (het belang van kunst en cultuur) is te zien dat
ik in de tweede laag van deze boomstructuur een driedeling heb gemaakt, bestaande uit
‘maatschappelijk belang van kunst en cultuur’, ‘economisch belang van kunst en cultuur’ en
‘esthetisch belang van kunst en cultuur’. Ik heb voor een driedeling van deze drie
legitimeringen van kunst en cultuur gekozen omdat dit veel voorkomende en herkenbare
legitimeringen zijn van kunst en cultuur. Daarnaast is het interessant om te zien dat zowel het
maatschappelijk belang als het economisch belang van kunst en cultuur veel argumenten, in
tegenstelling tot het esthetisch belang van kunst en cultuur. Uit de argumenten van het
economisch belang en het maatschappelijk belang van kunst en cultuur blijkt vaak dat kunst
en cultuur de eigenschap hebben om een bepaald nut te dienen. Dit is geen eigenschap die
voorkomt als het gaat over het esthetische belang van kunst en cultuur.
Onder het vlak ‘maatschappelijk belang van kunst en cultuur’ vallen argumenten uit
meerdere soorten thema’s, namelijk de thema’s: educatie, sociaal belang, talentontwikkeling
en vernieuwing en maatschappelijk belang. Ik heb ervoor gekozen om deze argumenten onder
de legitimering ‘maatschappelijk belang van kunst en cultuur’ te laten vallen, omdat elk
argument gaat over de bijdrage van kunst en cultuur aan de maatschappij binnen het
gekleurde thema. In de loop van het onderzoek is te zien dat deze thema’s vaker
gecombineerd worden in een boomstructuur.
Allereerst wil ik de combinatie van bepaalde argumenten uitleggen. In de vierde laag
van deze boomstructuur komt het thema ‘maatschappelijk belang’ enkel twee keer voor. Dit
komt omdat het argument uitgelegd en versterkt kan worden door subargumenten. In dit geval
wil ik de focus leggen op het argument ‘kunst en cultuur dienen een krachtige publieke
ruimte’. Het argument wordt genoemd in ‘Laat de crisis onze kunst niet verschralen’
geschreven door Mariko Peters en Rik Grashoff in De Volkskrant (27 februari, 2010). Mariko
Peters is een oud-politica van GroenLinks. Rik Grashoff is vandaag de dag nog steeds
politicus bij GroenLinks. Aangezien beide schrijvers afkomstig zijn van de partij GroenLinks,
is het helder vanuit welke signatuur dit artikel geschreven is.
Het argument luidt als volgt: ‘Kunst is van belang want het biedt een krachtige
publieke ruimte waarin ruimte is voor bevraging en weerwoord’. Vervolgens wordt dit
argument versterkt met ‘Kunst is van belang, want zonder kunst is er geen bezieling,
vernieuwing en vooruitgang’. Volgens de auteurs van dit artikel dragen kunst en cultuur op de
bovengenoemde manieren bij aan een sterkere democratie, wat zich resulteert in een
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versterking van de ontwikkeling van het weerwoord van de bevolking tegenover de overheid.
In de inleiding heb ik benoemd dat Quirijn van den Hoogen beschrijft hoe autonome kunst
wel degelijk een nut kan hebben, Gust de Meyer schrijft daarentegen dat autonome kunst geen
enkel nut heeft. Volgens Quirijn van den Hoogen wordt de eigenschap om te vernieuwen en
een andere kijk te geven echter niet volledig benut door de bevolking omdat de bevolking de
autonome kunst niet altijd begrijpt. Van den Hoogen is van mening dat autonome kunst
minder complex zou moeten zijn, zodat het volk het beter kan begrijpen. Dit argument is
echter in contrast met het argument ‘Kunst is van belang want het biedt een krachtige
publieke ruimte waarin ruimte is voor bevraging en weerwoord’ en ‘Kunst is van belang, want
zonder kunst geen bezieling, vernieuwing en vooruitgang’. De personen die de geanalyseerde
artikelen hebben geschreven, hebben dus meer vertrouwen in het vermogen van het volk om
kunst te begrijpen en te benutten als ruimte voor bevraging dan Van der Hoogen heeft.
Ik heb ervoor gekozen om de argumenten zo te structureren dat het duidelijk is dat
beide een belangrijke bijdrage leveren aan een sterkere democratie. Het argument ‘kunst en
cultuur dragen bij aan een sterke democratie’ is op zichzelf niet voldoende onderbouwd. Ik
heb ervoor gekozen om twee subargumenten toe te voegen die dienen als stimulans van een
sterke democratie, namelijk: ‘Kunst en cultuur creëren ruimte voor bevraging van problemen
en actuele gebeurtenissen’ en ‘Kunst en cultuur versterken de ontwikkeling van een
weerwoord van de bevolking tegenover de overheid’.
Het volgende argument dat ik wil bespreken is het geel gekleurde argument uit blok 6:
‘Kunst heeft de eigenschap om mensen op ontregelende wijze te confronteren met het
vreemde’. Het argument is genoemd in het artikel ‘Kunst ligt te stinken, zoals goede kaas;
Gesprek met twee kunst giganten’ geschreven door Marcel ten Hoven in De Groene
Amsterdammer (24 November, 2010). Het artikel betreft een interview met Rudi Fuchs en
Henk van Os. Rudi Fuchs is kunsthistoricus en oud-directeur van het Van Abbemuseum in
Eindhoven, later werd hij directeur van hét kunstmuseum van Nederland, namelijk het
Stedelijk Museum in Amsterdam. Henk van Os is ook kunsthistoricus en oud-directeur van
het Rijksmuseum Amsterdam. Beide hebben dus wel gezegd een achtergrond in de
kunstwereld.
Het argument ‘Kunst heeft de eigenschap om mensen op ontregelende wijze te
confronteren met het vreemde’ zou zowel positief als negatief van aard kunnen zijn. Ik heb
ervoor gekozen om het in te delen in het blok dat gaat over de toegankelijkheid van kunst en
cultuur, omdat het argument in het artikel wordt aangevuld met ‘Vreemd maakt bang’.
Hierdoor wordt de toegankelijkheid in twijfel getrokken. In het artikel ‘kunstenaars moeten
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naar publiek luisteren’ geschreven door Claudia Kammer en Birgit Donker in NRC
Handelsblad (3 september, 2011) wordt het argument: ‘Kunst en cultuur houden een spiegel
van de samenleving voor’ genoemd. Claudia Kammer is journalist bij het NRC Handelsblad
en Birgit Donker is directeur van het Nederlands fotomuseum. Op het moment dat deze twee
argumenten gecombineerd zouden worden, zou je kunnen stellen dat de confronterende
eigenschap van kunst en cultuur bij zou dragen aan het wakker maken van de samenleving
door ze een spiegel voor te houden. Het argument zou hierdoor positief van aard kunnen zijn.
Dit is echter niet op deze manier in de artikelen genoemd, dus heb ik er voor gekozen om het
argument te plaatsen in de substructuur over de toegankelijkheid van kunst en cultuur.
In blok 6 is het ook opvallend dat het argument voor komt met veel roze gekleurde en
veel bruin gekleurde argumenten. Het geel gekleurde argument, dat ingaat op het
maatschappelijke belang van kunst en cultuur, benoemt de eigenschap van kunst en cultuur
om de bevolking bang te maken door middel van confrontatie. De andere argumenten in dit
blok gaan dan ook over de onbegrijpelijke factor van kunst en cultuur. Kunst en cultuur zou
een onbegrijpelijke taal spreken en de kunstwereld zou niet bezig zijn met de gewone mens.
Het argument ‘Door te spreken in onbegrijpelijke taal keert de sector de rug naar de wereld en
wordt het volk op afstand gehouden’ wordt door Koen Kleijn uitgelegd in het artikel ‘Land
zonder drempels; De (on) toegankelijkheid van kunst’ ( De Groene Amsterdammer, 2013).
Koen Kleijn is de hoofdredacteur van De Groene Amsterdammer en tevens ook chef cultuur.
In het artikel gaat Kleijn in op de vraag of kunst niet toegankelijk is, of dat de kijker beter zijn
best moet doen om de kunst te begrijpen. Door deze vraag te stellen gaat het artikel van Kleijn
in discussie met Gust de Meyer.
In de inleiding heb ik benoemd dat De Meyer ingaat op het belang van cultuur en de
subsidie van cultuur. De Meyer is van mening dat ‘hoge kunst’ niet begrepen wordt door het
publiek omdat het niet inspeelt op de belevingswereld van het publiek. Volgens hem wordt
populaire kunst veel beter begrepen. De Meyer benoemt dan ook dat cultuursubsidie niet
nodig is omdat populaire kunst genoeg eigen inkomsten heeft. Het artikel van Kleijn bevraagt
echter of de culturele sector zich aan moet passen aan haar publiek. Met het argument ‘Door
te spreken in onbegrijpelijke taal keert de sector de rug naar de wereld en wordt het volk op
afstand gehouden’ lijkt Kleijn het op het eerste gezicht met De Meyer eens te zijn.
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Uit het volgende citaat blijkt dit echter niet zo te zijn:

‘De vergissing is dat ‘toegankelijkheid’ nog altijd wordt gezien als vertrossing, de
verburgerlijking en ontluisteren van het werk, als een aantasting van het mysterie. Dat is het
niet. Toegankelijkheid is in de eerste plaats: goed gastheerschap. De deur opendoen, de
pijltjes goed neerzetten, begrijpelijk Nederlands spreken.’ (De Groene Amsterdammer, 2013)

Kleijn koppelt toegankelijkheid niet aan de inhoud van het tentoongestelde werk, maar
aan de gastvrijheid en bewegwijzering van de tentoonstelling. Een duidelijk verschil tussen de
uitgangspunten van waaruit Kleijn en De Meyer schrijven, zit in de achtergrond van beide
auteurs. Kleijn is kunsthistoricus en schrijft voor de Groene Amsterdammer. Hij schrijft met
een bepaald doel, namelijk het informeren van de lezer van De Groene Amsterdammer. De
Groene Amsterdammer staat bekend als opinieblad en zijn linkse signatuur. Dat wil zeggen
dat de artikelen die gepubliceerd worden, bedoeld zijn om zijn opinie te delen met de lezers.
De rol die Kleijn heeft in het publieke debat wordt volgens Vincent Price in Public Opinion
(1992) ook wel ‘The Role Played by journalists’ genoemd. Dit betekent dat Kleijn aandacht
heeft voor gebeurtenissen in het politieke debat. In dit geval beschrijft Kleijn niet letterlijk een
politieke gebeurtenis, maar een situatie omtrent het Nederlandse kunstbeleid. Daarnaast geeft
Kleijn inzicht over hoe hij tegen deze situatie aankijkt. De lezer wordt dus zowel
geïnformeerd over het onderwerp en de lezer krijgt inzicht in hoe een mening over het
onderwerp gevormd kan worden. Hoewel De Meyer zijn opinie duidelijk door laat klinken in
het boek, heeft De Meyer de tekst geschreven als wetenschappelijk onderzoek. Dat betekent
dat de tekst geschreven is met informeren als doel.

2.2.2. Sociaal belang
Naast het subthema ‘maatschappelijk belang’ bestaat het thema ‘welzijn’ ook uit het
subthema ‘sociaal belang’. In hoofdstuk 1 heb ik uitgelegd waarom ik dit thema sociaal
belang heb genoemd. Het thema ‘sociaal belang’ gaat in op de bijdrage van kunst en cultuur
aan het sociale welzijn van de bevolking. Het gaat dus over de manier waarop kunst en
cultuur bijdragen aan de verbinding tussen verschillende bevolkingsgroepen en participatie
van publiek. Daarnaast zouden kunst en cultuur ook bijdragen aan de algemene sociale
eigenschappen van de bevolking. Ik heb de argumenten binnen dit thema geselecteerd aan de
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hand van een woordkader: algemeen belang, groepen, verbinding, sociale betekenis en
publiek.
In de boomstructuur is te zien dat de kleur rood vaak voor komt. Dit betekent dat het
subthema ‘sociaal belang’ een vaak gebruikte legitimering is van het belang van kunst en
cultuur en het cultuurbeleid. De kleur rood komt vaak in verschillende gradaties van
helderheden voor. De rood gekleurde argumenten komen voornamelijk voor in blok 1 en blok
4. Als eerste zal ik ingaan op de rood gekleurde argumenten uit blok 1. Zoals ik al eerder
aangaf en te zien is in dit blok, komt rood vaak voor met de kleur geel. Beide thema’s gaan
over het ‘welzijn’ van de bevolking. In tegenstelling tot ‘maatschappelijk belang’ gaat het
subthema ‘sociaal belang’ meer over het persoonlijke belang van de bevolking. Een voorbeeld
hiervan is het argument: ‘Kunst is van belang want het dient een algemeen belang (en niet
alleen het belang van een kleine groep)’ geschreven door Mariko Peters en Rik Grashoff in
De Volkskrant (27 februari, 2010). In de boomstructuur is te zien dat dit argument wordt
uitgelegd aan de hand van vier verschillende subargumenten: ‘Kunst en cultuur zorgen voor
ontspanning’, ‘Kunst en cultuur zorgen voor vermaak’, ‘Kunst en cultuur verhogen het gevoel
van vreugde’ en ‘Kunst en cultuur versterken het gevoel van zingeving’. Elk subargument is
een uitleg van het argument dat kunst en cultuur een algemeen belang zouden dienen, dus niet
alleen het belang van een kleine groep. De vier subargumenten heb ik echter elk een lichtere
kleur roze gegeven. Hiermee heb ik proberen aan te geven dat de argumenten wel
functioneren als uitleg van het argument daarboven, maar de argumenten worden minder
uitgebreid toegelicht dan de argumenten in de andere artikelen. Het is hierdoor lastig te
begrijpen wat er bedoeld wordt met bijvoorbeeld zingeving. De bovenstaande argumenten
komen opvallend veel overeen met de argumenten die Gust de Meyer benoemt als het gaat
over het belang van kunst. De Meyer benoemt namelijk dat populaire kunst alle kwaliteiten
bevat die ‘grote kunst’ ook bevatten, namelijk ‘maatschappelijke vorming’. Daarnaast zijn
belangrijke kwaliteiten van kunst en cultuur het vermaken van het publiek, zegt De Meyer
(De Meyer, 171).
Een argument dat uitgebreider uitgelegd wordt door Peters en Grashoff is het
volgende: ‘Kunst en cultuur hebben een sociale betekenis omdat kunst en cultuur zorgen voor
verbinding tussen verschillende bevolkingsgroepen’. Dit argument wordt versterkt door de
uitleg: ‘We hebben kunstenaars nodig om ons bewust te maken van onze verwachtingen rond
multiculturaliteit en economische groei’ (De Volkskrant, 2010). Door te benoemen dat
kunstenaars de eigenschap hebben om de bevolking bewust te maken van onze verwachtingen
rond multiculturaliteit, geven de auteurs aan dat kunstenaars de functie hebben om de
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bevolking een spiegel voor te houden. Hierdoor zou dit argument geplaatst kunnen worden
onder het subthema ‘maatschappelijk belang’. Anderzijds past het argument goed binnen het
subthema ‘sociaal belang’ doordat het ingaat op de verbinding tussen verschillende culturen.
Doordat het argument onder beide thema’s geplaatst kan worden, is het een goed voorbeeld
van hoe kunst en cultuur kunnen bijdragen aan het ‘welzijn’ van de Nederlandse bevolking.
Als tweede zal ik een korte toelichting geven op de taak van de overheid om bij de
dragen aan het ‘sociaal belang’. In het artikel ‘politiek liet de kunst nooit met rust’ schrijft
Gerard Drosterij dat het kunstbeleid bestaat om te zorgen dat cultuurparticipatie mogelijk is
(De Volkskrant, 2011). Drosterij is een politiek filosoof en houdt zich bezig met de vorming
van democratie. Uit dit argument blijkt dat Drogisterij vindt dat het de taak is van de overheid
om te zorgen dat cultuurparticipatie mogelijk is. Op deze manier is het volgens hem de taak
van de overheid om bij te dragen aan het sociaal belang van kunst en cultuur. Dit is dan ook
een argument tegen de bezuinigingen in het cultuurbeleid.
De argumenten in blok 4 geven een duidelijke uitleg over de reden dat het de taak van
de overheid zou zijn om bij te dragen aan cultuurparticipatie. In het artikel ‘kunstenaars
moeten naar publiek luisteren’ beargumenteren Birgit Donker en Claudia Kammer dat de
bezuinigingen zouden zorgen voor duurdere entreegelden. Hierdoor worden kunst en cultuur
minder toegankelijk voor publiek met als gevolg minder cultuurparticipatie. Het gevolg van
deze maatregelen zou zich uiten in minder inkomen voor de artiest, wat zich resulteert in
talent dat noodgedwongen wegtrekt of niet meer wordt ontwikkeld. Op deze manier heeft het
sociaal belang dus ook te maken met de talentontwikkeling en vernieuwing van kunst en
cultuur. In het theoretisch kader heb ik benoemd dat Hans Abbing ingaat op de vraag of de
kunstenaar het recht heeft om subsidie aan te vragen. Abbing beargumenteert dat de
kunstenaar alleen kunst maakt die hij zelf wilt maken en dus niet is aangepast op de kijker.
Abbing benoemt in tegenstelling tot Donker en Kammer dat subsidie juist zorgt voor minder
cultuurparticipatie door het publiek omdat de kunstenaar toch wel geld krijgt. Hiermee
bedoelt hij dat de kunstenaar zich niet hoeft aan te passen aan zijn publiek om inkomen te
genereren. Kammer en Donker beargumenteren in het artikel ‘kunstenaars moeten naar
publiek luisteren’ juist dat subsidie er voor zorgt dat er meer cultuurparticipatie is omdat
bijvoorbeeld de entreegelden goedkoper zouden worden. Waarin de argumenten van Donker,
Kammer en Abbing wel overeen komen, is dat subsidie voor vernieuwende kunst en
talentontwikkeling zou zorgen. Abbing benoemt namelijk dat door subsidie de kunstenaars
hun werk niet begrijpelijk en aantrekkelijk hoeven te maken voor het publiek. Kammer en
Donker beargumenteren dat door subsidie kunstenaars de financiële ruimte hebben om te
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experimenteren. Het is opvallend dat Abbing dit als een negatief gevolg beschouwd en dat
Kammer en Donker het juist zien als een positief gevolg. In deze discussie zou de term
‘legitimeringsparadox’ goed passen. Hiermee bedoel ik dat in deze discussie duidelijk de
vraag wordt gesteld of de overheid kunst moet financieren die juist vernieuwend is, maar geen
tot weinig publiek trekt of dat de overheid kunst moet financieren die op zichzelf veel publiek
trekt doordat het toegankelijk is, maar er wordt minder nadruk gelegd op de ontwikkeling van
de artistieke waarde. In deze discussie vindt Abbing bijvoorbeeld dat door subsidie juist de
kunst onbegrijpelijker en ontoegankelijker wordt voor publiek. Donker en Kammer benoemen
juist dat kunst wel gesubsidieerd moet worden omdat er dan financiële ruimte wordt gecreëerd
voor artistieke ontwikkeling. Oosterbaan Martinius benoemt dan ook dat het in de jaren 80
belangrijk wordt gevonden dat de artistieke kwaliteit behouden wordt, maar dat het ook
belangrijk wordt gevonden dat er een grote betrokkenheid gecreëerd wordt. Ik zal hier op
terugkomen bij deelvraag 2.3.1.

2.3 Kwaliteit
Zoals ik aan het begin van dit hoofdstuk heb uitgelegd, heb ik ervoor gekozen om het
overkoepelende thema ‘kwaliteit’ enkel te gebruiken in hoofdstuk 2. In tegenstelling tot het
overkoepelende thema ‘welzijn’ bestaat het overkoepelende thema ‘kwaliteit’ maar uit één
subthema, namelijk ‘talentontwikkeling en vernieuwing’. Zoals ik in hoofdstuk 1 heb
uitgelegd, heb ik getwijfeld om het thema ‘talentontwikkeling en vernieuwing’ de naam
‘kwaliteit’ te geven. Ik heb er echter voor gekozen om de benaming ‘kwaliteit’ enkel in
hoofdstuk 2 te gebruiken vanwege de verwijzing naar Schoonheid, Welzijn, Kwaliteit,
Kunstbeleid en verantwoording na 1945. Aan de hand van het subthema ‘talentontwikkeling
en vernieuwing’ zal ik uitleggen hoe het overkoepelende thema ‘kwaliteit’ naar voren komt in
de 25 artikelen.
Aan de hand van een woordkader van het subthema heb ik de argumenten geselecteerd
en ingedeeld in het thema ‘kwaliteit’. In de boomstructuur zijn deze argumenten te herkennen
aan de roze blokjes. Zoals ik in hoofdstuk 1 heb uitgelegd, kunnen de kleuren in helderheid
verschillen. In dit geval zullen de roze argumenten verschillen van felroze, middel roze en
lichtroze.
In de boomstructuur is de zien dat het thema ‘talentontwikkeling en vernieuwing’ vaak
naar voren komt in de 25 geanalyseerde artikelen. Het thema komt echter een enkele keer
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voor in licht roze. Dit betekent dat de argumenten vaak uitgebreid toegelicht worden. Aan de
hand van mijn analyse denk ik dat dit te maken heeft met hoe het thema ‘talentontwikkeling
en vernieuwing’ een rol spelen in de legitimering van kunst en cultuur en het cultuurbeleid.
Talentontwikkeling wordt in de artikelen vaak genoemd als een van de belangrijkste effecten
van kunst en cultuur, voornamelijk op het gebied van educatie maar ook op het gebied van
ontwikkeling van een kritische bevolking. Talentontwikkeling is echter een thema dat vrij laat
aan bod is gekomen. ‘Talentontwikkeling en vernieuwing’ is een belangrijk subthema binnen
het overkoepelende thema ‘kwaliteit’. Talentontwikkeling is een belangrijk gevolg van
bijvoorbeeld de ruimte voor vernieuwing. Doordat er ruimte en vraag naar vernieuwing is in
de culturele sector, krijgen kunstenaars de ruimte om zich verder te ontwikkelen en talenten te
ontdekken. Op het moment dat deze ruimte wegvalt, blijft de kunstenaar doen waar vraag naar
is. Oosterbaan Martinius benoemt dat kwaliteit pas rond de jaren 80 een belangrijke rol speelt
in de legitimering van het cultuurbeleid.

2.3.1 Talentontwikkeling en vernieuwing
Als eerste zal ik kort uitleggen waarom het overkoepelende thema ‘kwaliteit’, bestaat
uit het subthema ‘talentontwikkeling en vernieuwing’. Oosterbaan Martinius beschrijft
in Schoonheid, Welzijn, Kwaliteit, Kunstbeleid en verantwoording na 1945 dat de legitimering
van kunst en cultuur wat betreft kwaliteit in 1983 ging over ‘een broeiend kunstleven, waarin
kunst en kunstenaars zich kunnen ontwikkelen, in stand te houden en te
bevorderen’(Oosterbaan Martinius, 72). Met deze gedachte en mijn voorkennis die ik heb
over talentontwikkeling en vernieuwing heb ik ervoor gekozen om beide thema’s aan elkaar te
koppelen. Ik heb het thema ‘talentontwikkeling en vernieuwing’ genoemd zodat het duidelijk
is dat het gaat om het verkrijgen van nieuwe inzichten en innovatie. Dit betekent dat het hier
om argumenten gaat die benoemen dat kunst en cultuur niet alleen zelf de ruimte zou moeten
krijgen om zich te ontwikkelen maar ook dat kunst en cultuur zorgen voor nieuwe inzichten
bij het publiek. Aan de hand van een woordkader heb ik de argumenten geclusterd binnen dit
thema. Het woordkader bestaat uit de woorden: ontwikkeling van talent, nieuwe inzichten,
perspectieven, kunstenaars, nieuw talent, toekomst en conceptuele kunst.
In de boomstructuur is te zien dat evenals ‘maatschappelijk belang’ en ‘sociaal
belang’, het thema ‘talentontwikkeling en vernieuwing’ vaak voorkomt in de discussie binnen
het publieke debat van 2010 tot en met 2013 over de legitimering van kunst en cultuur. In vijf
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van de acht blokken is de roze kleur te zien. Dit zou kunnen betekenen dat het als een
belangrijk onderdeel van het publieke debat kan worden gezien.
Om te laten zien hoe het subthema ‘talentontwikkeling en vernieuwing’ voorkomt in
de analyse van de 25 artikelen, start ik met het argument ‘kunst en cultuur zorgen voor nieuwe
inzichten en voorruitgang’ uit het artikel ‘Laat de crisis onze kunst niet verschralen’ door
Peters en Grashoff (De Volkskrant, 2010). Het argument is middel roze gekleurd. Ik heb er
echter in de boomstructuur voor gekozen om het uit te leggen met een ander argument dat in
de 25 artikelen genoemd wordt, namelijk: ‘kunst is een broedmachine voor nieuwe inzichten
en ontwikkeling, kunst leert je naar de wereld kijken vanuit een ander perspectief’. Het wordt
door Birgit Donker en Claudia Klammer in het artikel ‘kunstenaars moeten naar publiek
luisteren’ (NRC Handelsblad, 2011) in andere woorden uitgelegd. Het is opvallend dat er al
meerdere argumenten naar voren zijn gekomen waarbij de vernieuwende eigenschap van
kunst en cultuur benoemd wordt. Beide argumenten gaan over hoe kunst en cultuur bijdragen
aan de ontwikkeling van de meningsuiting van de Nederlandse bevolking. In het theoretisch
kader benoem ik echter dat Abbing beargumenteert dat kunst en cultuur enkel kunnen
bijdragen aan de ontwikkeling van de meningsuiting van de Nederlandse bevolking als het
ook daadwerkelijk begrepen wordt door de Nederlandse bevolking. Abbing stelt dat subsidie
vanuit de overheid gelijk staat aan een kwaliteitsstempel. Daarnaast benoemt Abbing dat
kunst wordt beoordeeld door kunstkenners en liefhebbers op het moment dat het
gesubsidieerd wordt door de overheid. Dit komt overeen met het argument ‘Kunst werd
beoordeeld door kunstliefhebbers, die telkens weer verrast wilden worden’, geschreven door
Letty Ranshuysen in het artikel ‘Ja, kunst is te veel voor ingewijden’ (De Volkskrant, 2011).
Uit dit argument blijkt dat de onbekende auteur van dit artikel vindt dat de subsidiëring van
kunst ervoor gezorgd heeft dat de kunst minder toegankelijk werd voor het ‘gewone’ volk. De
auteur versterkt dit argument met ‘Een groot aanbod was voor ingewijden, hierdoor kregen
menigeen het gevoel dat onbegrijpelijke kunst door de strot geduwd werd’. Met dit argument
sluit de auteur aan bij de mening van Abbing, dat subsidie zorgt voor een overaanbod aan
onbegrijpelijke kunst (Abbing , 130-135).
In de volgende argumenten is te zien dat het subthema ‘talentontwikkeling en
vernieuwing’ op een andere manier naar voren komt in het publieke debat. In het artikel ‘Sla
met de vuist op tafel bij raad van Cultuur’ (2013) schrijft Henriette Post in het NRC
Handelsblad het volgende argument: ‘Door globalisering en digitalisering kan iedereen bij
populaire kunst. Hierdoor moeten we oppassen dat we geen waardevolle kunst gaan verliezen.
Het is de taak van de overheid om de ontwikkeling van nieuw talent te bewaken’. Post is
62

sinds 2013 directeur van het Fonds Podiumkunsten. In ‘Kunst, waar was dat ook al weer voor
nodig?’ schrijven Jeroen Bartelse en Mathieu Weggeman dat het belangrijk is om de
ontwikkeling van nieuw talen te bewaken (De Volkskrant, 2013). Het argument is geschreven
door Jeroen Bartelse en Mathieu Weggeman.
Het bovenstaande argument laat blijken dat de auteurs van dit artikel vinden dat de
overheid de taak heeft om de eigenschappen talentontwikkeling en vernieuwing van kunst en
cultuur te beschermen. De schrijvers versterken het argument door eraan toe te voegen dat
talentontwikkeling zorgt voor een kweekvijver van kunstenaars. Het zijn echter volgens
Oosterbaan Martinius ook de doelen talentontwikkeling en vernieuwing die zorgen voor
legitimering problemen. Al eerder in het theoretisch kader heb ik benoemd dat de
autonomisering van kunst en cultuur zorgt voor een kloof tussen de mening van kunst
specialisten en de mening van de massa.
De vernieuwende kracht van kunst en cultuur wordt niet alleen als een positieve eigenschap
gezien. In blok 6 komen de roze gekleurde argumenten duidelijk aan bod. In combinatie met
de argumenten uit het thema ‘toegankelijkheid en elitarisering’ wordt door middel van de
argumenten duidelijk dat kunst en cultuur bedreigend is voor het ‘gewone volk’. Dit blijkt uit
het argument: ‘Kunst is storend door de alternatieve gedachtewereld die zij openbaart’ dat
genoemd wordt in het artikel ‘Kunst ligt te stinken, zoals goede kaas; Bezuinigingen. Gesprek
met twee kunstgiganten’ (De Groene Amsterdammer, 2010), geschreven door Marcel ten
Hooven, een interview met Henk van Os en Rudi Fuchs. Gezien de achtergrond van beide,
zou je er vanuit kunnen gaan dat het met dit met een cynische houding gezegd is. Dit wordt
verduidelijkt door het argument: ‘Een kunstenaar ziet wat jij niet ziet en laat je ook die
ervaring delen, dit kan kennelijk bedreigend overkomen.’ Het is opvallend dat deze
argumenten voorkomen in combinatie met de argumenten uit het thema ‘toegankelijkheid en
elitarisering’ omdat de geïnterviewde personen deel uitmaken van de elite van de
kunstwereld. In hoofdstuk 4 staat de combinatie van de thema’s ‘talentontwikkeling en
vernieuwing’ en ‘toegankelijkheid en elitarisering’ centraal. Daarbij zal ik een belangrijke
koppeling maken naar het theoretisch kader.
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Hoofdstuk 3, Economie en educatie
In hoofdstuk 2 heb ik geschreven over drie overkoepelende thema’s die vaak voorkomen om
het cultuurbeleid en belang van kunst en cultuur te legitimeren, namelijk ‘schoonheid’,
‘welzijn’ en ‘kwaliteit’. In hoofdstuk 3 zullen wat specifieke thema’s centraal staan, namelijk
‘economie’ en ‘educatie’. In hoofdstuk 2 heb ik het ‘economisch’ belang van kunst en cultuur
al kort genoemd in het kader van denken over kunst in termen van nut. Beide thema’s in dit
hoofdstuk spelen een belangrijke factor in de gedachte over kunst in termen van nut. Hiermee
wil ik aanduiden dat zowel economisch profijt en educatie effecten zijn van kunst en cultuur,
die een specifiek doel dienen in tegenstelling tot bijvoorbeeld het thema ‘schoonheid’ dat in
hoofdstuk 2 besproken is.
In dit hoofdstuk komen de volgende artikelen aan bod:
Bartelse, J., Weggeman, M. ‘Kunst, waar was dat ook alweer voor nodig?’, De Volkskrant,
2013.
Van Putten, B. ‘Het culturele drama: Snijden in de kunst’, De Groene Amsterdammer, 2010.
Van den Bergh, H. ‘Betaalbaar onbetaalbaar; Kunstsubsidies’, Vrij Nederland, 2010.
Van Os, H. ‘Ongelijke monniken; essay Ervaringen met cultuurbeleid’, De Groene
Amsterdammer, 2013.
Van der List, G. ‘ ‘Verstikte kunst; Onderzoekers laten zien dat overheidssteun geen topkunst
oplevert. De markt werkt beter’, Elsevier Weekblad, 2012.
Wester, R. ‘Halbe Zijlstra is niet voor rede vatbaar’, NRC Handelsblad, 2010.
Ranshuysen, L. ‘Ja, kunst is te veel voor ingewijden’, De Volkskrant, 2011.
Peters, M,. Grashoff, R. ‘Laat de crisis onze kunst niet verschralen’, De Volkskrant, 2010.
Kleijn, K. ‘Land zonder drempels; De (on) toegankelijkheid van kunst’, De Groene
Amsterdammer, 2013.
'Daad van politieke terreur'; Bezuinigingen leiden tot enorme verschraling’, Telegraaf, 2010.

Als eerste zal ik bespreken hoe de argumenten per thema in de geanalyseerde artikelen
een rol spelen in dit publieke debat. Per thema heb ik een woordkader opgesteld. Aan de hand
van het woordkader heb ik een selectie gemaakt van argumenten. Vervolgens tracht ik uit te
leggen hoe de benoemde argumenten wel of niet overeenkomen met de opinies en
onderzoeken die ik heb besproken in het theoretisch kader.
Als tweede leg ik de focus op hoe beide thema’s spreken van een bepaalde bijdrage
aan de maatschappij. Hiermee bedoel ik dat ik een vergelijking maak tussen de argumenten
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uit de thema’s ‘economie’ en ‘educatie’ en de argumenten uit het thema ‘schoonheid’. Met
deze vergelijking tracht ik duidelijk te maken in hoeverre het dienen van een bepaald nut van
belang is bij de legitimatie van kunst en cultuur in het onderzochte publieke debat.

3.1 Economie
Als eerste tracht ik uit te leggen hoe het thema ‘economie’ naar voren komt in de 25
geanalyseerde artikelen. Om de argumenten te clusteren heb ik een woordkader samengesteld:
hogere omzetten, horeca, geld, economie, bijdrage, bedrijven, huurprijzen, nut, winst, profijt.
Ik zal per argument de focus leggen op hoe het argument een rol speelt binnen het publieke
debat over het belang van kunst en cultuur in de periode van 2010 tot en met 2013.
In de boomstructuur zijn de argumenten die over het thema ‘economie’ gaan te
herkennen aan de groene kleur. De groene kleur komt in felgroen, midden groen en lichtgroen
voor. Tijdens de uitleg, van de argumenten en het thema economie, tracht ik uit te leggen hoe
het verschil in helderheid een rol speelt binnen de vorming van het publieke debat.
De helderheid hangt samen met de mate van ‘centraalheid’ van de argumenten in het
betreffende opinie stuk.
Gedurende de analyse is het mij opgevallen dat in de 25 artikelen wordt
beargumenteerd dat kunst en cultuur op een directe en een indirecte manier kunnen bijdragen
aan de economie. Hiermee bedoel ik dat het hebben van bijvoorbeeld een museum in de stad
directe gevolgen kan hebben voor het toerisme in de stad. Dit betekent dat bijvoorbeeld
horeca omzetten zullen stijgen. In het geval van indirecte gevolgen, kan het hebben van
bijvoorbeeld een stabiele museumsector bijdragen aan het aanzien en de reputatie die een land
heeft tegenover andere landen. Dit draagt dan indirect bij aan de economische situatie van een
land doordat het land bijvoorbeeld aantrekkelijker wordt voor toerisme. Beide effecten van
kunst en cultuur zal ik in dit hoofdstuk toelichten aan de hand van de genoemde argumenten.
Het thema ‘economie’ speelt volgens de auteurs van het artikel ‘Kunst, waar was dat
ook alweer voor nodig?’ in De Volkskrant een belangrijke rol bij de legitimering van kunst en
cultuur. Het artikel is geschreven door Mathieu Weggeman en Jeroen Bartelse. In hoofdstuk 2
heb ik benoemd wat de achtergrond van beide auteurs is. In dit artikel wordt antwoord
gegeven op de vraag: ‘Waarom zijn kunst en cultuur van belang voor Nederland?’. De
argumenten die Weggeman en Bartelse benoemen zijn te verdelen in drie verschillende
thema’s, namelijk: ‘maatschappelijk belang’, ‘economisch belang’ en ‘esthetisch belang’.
Weggeman en Bartelse stellen dat de maatschappelijke betekenis van kunst en cultuur te
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maken heeft met de opvatting dat culturele voorzieningen tot beter onderwijs, minder
criminaliteit of een actievere deelname van burgers aan de samenleving leiden. Volgens
Weggeman en Bartelse heeft de economische betekenis van kunst en cultuur te maken met de
opvatting dat culturele voorzieningen leiden tot meer horecaomzet, hogere huizenprijzen of
een aantrekkelijker vestigingsklimaat voor bedrijven . De esthetische betekenis van kunst
heeft volgens Weggeman en Bartelse te maken met de essentie van kunst: het bieden van
schoonheid, ontroering, verbeelding en verrassing. Volgens hen moet elke
kunstbeleidsmaatregel uiteindelijke recht doen aan die waarde, omdat geen enkele andere
deelverzameling van de cultuur- sport, economie, wetenschap, religie- zo’n expliciet beroep
doet op esthetiek (De Volkskrant, 2013). Ik vind het belangrijk om deze driedeling te
benoemen en te gebruiken in dit onderzoek omdat deze drie uiteenlopende belangen van kunst
benadrukken dat iedereen wel een reden heeft om kunst te omarmen.
Ik heb ervoor gekozen om deze driedeling ook in de boomstructuur toe te voegen,
omdat het zorgt voor een duidelijk overzicht van de verschillende overkoepelende belangen
van kunst en cultuur. In het eerste blok van de gehele boomstructuur is te zien dat het thema
‘economie’ een aantal keer voorkomt. In het artikel ‘Het culturele drama: Snijden in de kunst’
in De Groene Amsterdammer benoemt auteur Bas van Putten, in 2010, dat kunst bijdraagt aan
de economie omdat: ‘kunst is een brede erkende groeidiamant: iedereen weet of kan weten dat
kunst en cultuur een enorme economische impact hebben.’ (De Groene Amsterdammer, 27
oktober 2010). Dit argument wordt niet verder toegelicht. Van Putten is schrijver en
musicoloog, daarnaast is hij actief als autojournalist. Hij schrijft onder andere voor Vrij
Nederland, Het Parool en De Telegraaf. Het is opvallend dat Van Putten een uitzondering
maakt, en dit artikel voor De Groene Amsterdammer heeft geschreven.
In het eerder genoemde artikel ‘Waarom zijn kunst en cultuur van belang voor
Nederland?’ noemen Bartelse en Weggeman een aantal interessante argumenten die als
toevoeging van de stelling van Van Putten kunnen fungeren. In de boomstructuur is dan ook
te zien dat ik deze inzet als vervolg van het argument ‘kunst is een groeidiamant’. Weggeman
en Bartelse benoemen drie argumenten voor waarom kunst en cultuur bijdragen aan de
economie, namelijk: kunst en cultuur leiden tot meer horeca omzet, culturele voorzieningen
leiden tot hogere huurprijzen en culturele voorzieningen leiden tot een aantrekkelijker
vestigingsklimaat voor bedrijven. In het theoretisch kader is Plasterk al eerder aan bod
gekomen. Plasterk verwijst in de cultuurnota van 2007 naar het Britse cultuurbeleid en hun
opvatting over hoe kunst en cultuur bijdragen aan de economie: 'Creativity is a core skill for
the innovation economy and creates economic value for businesses' (Plasterk, 2007). In de
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cultuurnota van 2007 benoemt Plasterk dat kunst glans geeft aan het leven. Dit is volgens hem
een positief effect op de samenleving, integratie en op de economie. Plasterk werkt dit
argument niet verder uit. Mijn vermoeden is dat Plasterk bedoeld dat het effect van ‘glans
geven’ aan de economie zichtbaar is aan de internationale programmering die Plasterk in het
cultuurbeleid van 2009 tot en met 2012 wilt bevorderen (Subsidieplan Kunst van Leven 20092012, 2008). De internationale programmering wordt door Plasterk meerdere keren gekoppeld
aan de positie die Nederland heeft in de Europese kunstwereld.
De argumenten die Bartelse en Weggeman benoemen in ‘Waarom zijn kunst en
cultuur van belang voor Nederland?’, gaan elk over relatief directe economische effecten van
kunst en cultuur. Hiermee bedoel ik dat de culturele voorzieningen, op relatief korte termijn,
positieve economische gevolgen hebben. Ik ben mij ervan bewust dat culturele voorzieningen
niet van de een op de andere dag zullen zorgen voor horeca omzetten, vandaar dat ik spreek
van een relatief korte termijn.
Uit het artikel ‘Betaalbaar onbetaalbaar; Kunstsubsidies’ (2010), geschreven door
Hans van den Bergh in Vrij Nederland, blijkt dat kunst en cultuur ook op lange termijn
kunnen bijdragen aan de Nederlandse economie. Van den Bergh is redacteur bij Vrij
Nederland. Van den Bergh duidt met het volgende argument aan dat kunst kan bijdragen aan
de reputatie van een land: ‘Bezuinigen zou een enorme slag toebrengen aan onze
internationale reputatie en onmiddellijk afgestraft worden door het teruglopen van de
toeristenstroom.’ Met dit argument spreekt Van den Bergh ook zijn mening uit over de
bezuinigingen die Halbe Zijlstra in 2010 aankondigt. Henk van Os lijkt het met Van den
Bergh eens te zijn. Henk van Os is een Nederlandse kunstcriticus. In het artikel ‘Ongelijke
monniken; essay Ervaringen met cultuurbeleid’ (2013) in De Groene Amsterdammer schrijft
Van Os namelijk dat de enorme bedragen die in bijvoorbeeld de renovaties van de
Amsterdamse musea zijn gestoken, uiteindelijk een positieve invloed hebben gehad op de
bezoekersaantallen. Van Os schrijft ook over de, relatief, directe gevolgen van een stabiele
museumsector: ‘Meer museumbezoek betekent rinkelende kassa’s voor veel
middenstandsbedrijven met name in de horeca’. Het is opvallend dat de bovenstaande
argumenten over economisch belang niet voorkomen in de argumentatie van het besproken
theoretisch kader. In het theoretisch kader is te lezen dat Abbing indirect schrijft over het
economische belang van cultuur. Abbing benadert dit onderwerp echter vanuit een ander
perspectief. Abbing analyseert in zijn onderzoek de reden dat kunstenaars arm zijn en blijven.
Hij geeft daarbij aan dat een lager aantal arme kunstenaars goed is voor de economie, dan
hoef je namelijk minder te subsidiëren en minder uitkeringen te betalen. De opvatting van
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Abbing over subsidie en arme kunstenaars komt meerdere keren terug in de 25 geanalyseerde
artikelen. In het artikel ‘Verstikte kunst; Onderzoekers laten zien dat overheidssteun geen
topkunst oplevert. De markt werkt beter’ (Elsevier Weekblad, 2012) schrijft Gerry van der
List:
‘Subsidies maken lui en gemakzuchtig. Ze ondermijnen de ondernemingszin. Omdat
het geld toch wel blijft stromen, ontstaat een overaanbod van middelmatige kunst waaraan
niemand behoefte heeft. Subsidies hebben zo een verstikkend effect.’(Elsevier Weekblad,
2012)

Van der List zijn opinie lijkt zeer overeen te komen met het standpunt van Abbing.
In het artikel ‘Daad van politieke terreur; Bezuinigingen leiden tot enorme verschraling’
(Telegraaf, 2010) wordt er verwezen naar een uitspraak van een toneelregisseur waaruit blijkt
dat deze dat overaanbod inderdaad een probleem is in de culturele sector:
‘We mogen best ook kritisch naar onszelf kijken. Ik vind ook dat de kunstenaar een grote
maatschappelijke verantwoordelijkheid heeft. Alles kan altijd beter en het aanbod is te groot.
Maar die tweehonderd miljoen euro aan bezuinigingen, dat is te veel met de botte bijl. Daar
steekt geen enkele visie achter. Dit gaat niet meer om gewone besparingen, hier wordt een
statement gemaakt ten koste van de culturele sector. Er is sprake van een daad van politieke
terreur.’ (Telegraaf, 2010)
In blok 4 ‘de bezuinigen zijn niet goed voor de culturele sector’ in de boomstructuur is
te zien dat er ook een economisch argument tegen de bezuinigingen is. Rudi Wester schrijft in
het artikel ‘Halbe Zijlstra is niet voor rede vatbaar’ (2010) in het NRC Handelsblad dat
cultuurfondsen en instellingen die door het buitenland werd bewonderd, die voorheen een
duidelijk beleid konden voeren, door de bezuinigingen in grote onzekerheid zitten. Wester
stond jarenlang aan het hoofd van een overheidsfonds voor literatuur en van het Institut
Neerlandais: een cultureel instituut dat moet zorgen voor een betere reputatie van Nederlandse
cultuur in het buitenland. Wester lijkt met dit argument de opinie van Van den Bergh te
beamen. Van den Bergh schrijft over de Nederlandse museumsector die bijdraagt aan de
reputatie van Nederland tegenover andere landen. Wester schrijft dat juist de cultuurfondsen
en instellingen die voor bewondering en deze reputatie hebben gezorgd, in onzekerheid zitten
door de bezuinigingen. Samengevat, als ik de individuele opinies van Wester en Van den
Bergh zou bundelen, zou er een collectieve opinie kunnen ontstaan met als mening dat de
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bezuinigingen slecht zijn voor de Nederlandse economie omdat het de reputatie van de
Nederlandse museumsector zou kunnen schaden. Over de manier waarop de collectieve
opinie gevormd wordt in deze discussie zal ik in het volgende stuk meer uitleg geven.

3.1.1 De vorming van het publieke debat rondom ‘economisch belang van kunst en
cultuur’
In het theoretisch kader van dit onderzoek staan weinig argumenten over het
economische belang van kunst en cultuur. Aan de hand van de theoretici die ik in het
theoretisch kader behandeld heb, tracht ik uit te leggen hoe het publieke debat rondom het
onderwerp ‘economisch belang van kunst en cultuur’ gevormd wordt. In een korte terugblik
op het de theorieën van Vincent Price en Carroll Glynn zal ik uitleggen hoe het publieke debat
volgens hen ontstaat en vorm krijgt. In het theoretisch kader is te lezen dat een publiek debat
ontstaat doordat verschillende opinies zich organiseren rondom een probleem door middel van
een discussie. Price benoemt dat het publieke debat op te delen is in de collectieve opinie en
de individuele opinie. De individuele opinie is die van een enkel individu. Om zich
hoorbaarder te maken, zeggen beide theoretici, bundelen gelijkgestemden zich om als volgt
een collectieve opinie te vormen. Zo is een publiek debat een opeenstapeling van individuele
opinies (Glynn, 19-25).
In de eerder genoemde discussie rondom het onderwerp ‘economisch belang van kunst
en cultuur’ is te zien dat elke auteur een eigen opinie heeft over de manier waarop kunst en
cultuur kunnen bijdragen aan de Nederlandse economie. Doordat de auteurs van de artikelen
het met elkaar eens zijn, ontstaat er onbewust een collectieve opinie die bijvoorbeeld vindt dat
een stabiele museum sector bijdraagt aan de Nederlandse economie. In dit geval vormen Bas
van Putten, Henk van Os en Hans van den Bergh een collectieve opinie. Voor het onderzoek
naar de vorming van een publiek debat is het interessant om te kijken of de drie wellicht een
gedeelde achtergrond of signatuur hebben. De artikelen van Van Putten en Van Os zijn beide
geschreven De Groene Amsterdammer, dit verklaart wellicht de gedeelde opinie.
In de laatste alinea van 3.1 is een goed voorbeeld te lezen van de wijze waarop
meerdere individuele opinies zich kunnen vormen tot een collectieve opinie. Rudi Wester en
Hans van den Bergh leggen beide op hun eigen manier uit hoe subsidie bijdraagt aan een
stabiele museumsector. Beide zijn zich er ook van bewust dat deze museumsector bijdraagt
aan de reputatie van de Nederlandse kunstwereld en benoemen dat dit goed is voor de
Nederlandse economie. De individuele opinies verschillen van elkaar, maar de achterliggende
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boodschappen komen dusdanig overeen dat je zou kunnen zeggen dat beide auteurs het met
elkaar eens zijn. Hoewel beide artikelen in dit geval uit hetzelfde jaar komen is het belangrijk
om te noemen dat ik in dit onderzoek deze discussie als een boven zwevende discussie
construeer die zich afspeelt over een periode van 3 a 4 jaar. Hiermee bedoel ik dat de
deelnemers van het debat zich niet bewust zijn van het debat dat zich hier afspeelt. Dat wil
zeggen dat rondom de onderwerpen ‘legitimering van cultuurbeleid’ en ‘waarde van kunst en
cultuur’ verschillende opiniestukken zijn geschreven die niet direct met elkaar in discussie
gaan. De argumenten die in elk individueel opiniestuk naar voren komen gaan wel met elkaar
in discussie.
Het is lastig om te verklaren dat Van den Bergh en Wester een collectieve opinie
vormen door het enkel met elkaar eens te zijn. In het theoretisch kader is te lezen over de
wijze waarop een collectieve opinie gevormd wordt. Vincent Price schrijft in Public Opinion
een stuk over ‘dynamics of group decision making’. Daarbij wordt benadrukt dat het vormen
van een collectieve opinie in een kleine groep waarbij de discussie direct plaatsvindt: “The
collective dynamics of opinion formation and change are most easily understood at the
interpersonal or small-group level, where the concepts of discussion and debate are directly
applicable” (Price, 74). Terugkijkende naar het publieke debat dat het onderwerp van dit
onderzoek is, komt het niet overeen met de omschrijving van Price van een makkelijk te
vormen discussie. De discussie die centraal staat in dit onderzoek vindt plaats verdeeld over
een periode van 3 a 4 jaar. Daarnaast schrijven de auteurs van de artikelen niet direct aan
elkaar. Hierdoor wordt er een bak van verschillende opinies gevormd die met elkaar een
indirecte discussie aan gaan. De vraag is of het dan nog relevant is om het een collectieve
opinie te noemen omdat de auteurs van de artikelen niet direct met elkaar hun individuele
opinie uitwisselen. Daarnaast is het opvallend dat de auteur op deze manier niet zozeer zijn
individuele stem verliest. Hier bedoel ik mee dat de individuele opinie van de auteurs niet
verloren gaat in een collectieve opinie omdat de discussie schriftelijk en indirect gevoerd
wordt, in plaats van direct en mondeling.

3.2 Educatie
In dit deel tracht ik uit te leggen hoe het thema ‘educatie’ naar voren komt in de 25
geanalyseerde artikelen en hoe dit thema zich verhoudt tot het publieke debat. Ik heb ervoor
gekozen om de argumenten binnen dit thema te selecteren aan de hand van het volgende
woordkader: educatie, prikkels, publiek, generatie, leren, jeugd, jongeren, kinderen. Het
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thema ‘educatie’ is te herkennen aan de blauw gekleurde argumenten. Evenals alle andere
thema’s komt het thema ‘educatie’ in verschillende gradaties voor. Dit wordt aangegeven in
de kleuren: felblauw, middelblauw en lichtblauw. In de boomstructuur is te zien dat het thema
‘educatie’ herhaaldelijk voorkomt, verdeeld over de hele boomstructuur. Dit betekent dat
educatie vaak als legitimering of effect van kunst en cultuur wordt gebruikt in het publieke
debat over het belang van kunst en cultuur in de periode van 2010 tot en met 2013. Zoals ik in
hoofdstuk 1 heb aangegeven, is het thema ‘educatie’ te verdelen in de twee verschillende
wijzen waarop kunst en cultuur bij kunnen dragen aan educatie.

3.2.1 Hoe dragen kunst en cultuur bij aan de educatie van het Nederlandse volk?
Als eerste zal ik aan de hand van de argumenten uit de geselecteerde artikelen
uitleggen hoe kunst en cultuur bijdragen aan de educatie van het Nederlandse volk. Ik heb
hierbij voor een bredere term dan jeugd, kinderen of jongeren gekozen namelijk het
Nederlandse volk. Het belang van kunst en cultuur speelt een belangrijke rol bij de educatie
van jongeren en kinderen. Het Nederlandse volk heeft echter ook baat bij het educatieve
belang van kunst en cultuur. Het verschil van beide wordt in het volgende stuk verder
uitgelegd. In het eerste blok van de boomstructuur is te zien dat een aantal argumenten met
het thema ‘educatie’ een vervolg zijn voor de schakel ‘kunst en cultuur zijn van
maatschappelijk belang’. Ik heb ervoor gekozen om educatie onder het overkoepelende
‘maatschappelijk belang’ te laten vallen, omdat het bijdraagt aan het welzijn van het
Nederlandse volk. In het artikel ‘Kunst, waar was dat ook al weer voor nodig?’ schrijven
Jeroen Bartelse en Mathieu Weggeman over het maatschappelijk belang van kunst en cultuur.
Deze argumenten zijn weer onder te verdelen in de subthema’s ‘sociaal belang’,
‘maatschappelijk belang’ en ‘educatie’. Bartelse en Weggeman benoemen drie argumenten
die onder het subthema ‘educatie’ geplaatst kunnen worden, namelijk: ‘culturele
voorzieningen leiden tot beter onderwijs’, ‘culturele voorzieningen leiden tot minder
criminaliteit’ en ‘culturele voorzieningen leiden tot een actieve deelname van burgers aan de
samenleving’ (De Volkskrant, 2013). Met deze drie argumenten maken Bartelse en
Weggeman duidelijk dat kunst en cultuur van educatief belang zijn voor voornamelijk
jongeren. Bartelse en Weggeman lichten niet uitgebreid toe hoe kunst en cultuur van educatief
belang zijn. Het is opvallend dat in andere artikelen de toelichting van het educatief belang
van kunst ook aan de oppervlakte blijft. De argumenten die in de artikelen worden gebruikt
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om het economisch belang van kunst en cultuur toe te lichten, worden evenals de argumenten
om het educatief belang toe te lichten, niet uitgebreid toegelicht. De argumenten lijken vaak
vanzelfsprekend. Hiermee bedoel ik dat het lijkt alsof bijvoorbeeld het argument dat kunst
bijdraagt aan minder hoge criminaliteitscijfers, genoeg is om het educatief belang van kunst
en cultuur te legitimeren. In het theoretisch kader komen deze onderwerpen minder aan bod.
Het zou, achteraf gezien, een interessante toevoeging zijn geweest, als ik een
wetenschappelijke tekst over zowel het educatief belang als het economisch belang van kunst
en cultuur aan het theoretisch kader had toegevoegd. Op deze manier zou ik de
vanzelfsprekendheid van de argumenten in de 25 geanalyseerde artikelen beter kunnen
begrijpen. De uitleg over waarom educatie nodig is voor de toekomst van de culturele sector
is daarentegen uitgebreider.

3.2.2 Het belang van educatie voor de culturele sector
Zoals ik eerder heb uitgelegd komt het thema ‘educatie’ op twee manieren voor in de
geanalyseerde artikelen. Als eerste heb ik uitgelegd hoe kunst en cultuur kunnen bijdragen
aan de algemene educatie van het Nederlandse volk. De eerste manier gaat over de wijze
waarop een verbetering van het onderwijs zorgt voor iets positiefs (lagere criminaliteitscijfers)
en daarbij over hoe deze verbetering een negatief probleem oplost, namelijk: een cultuurloze
generatie. Het gaat dus over het directe educatieve belang van kunst en cultuur en het geeft
antwoord op de vraag: hebben kunst en cultuur invloed op het onderwijs en de ontwikkeling
van kinderen en jongeren? Als tweede zal ik uitleggen waarom educatie nodig is voor de
toekomst van de culturele sector. De wijze waarop educatie bijdraagt aan de toekomst van de
culturele sector is eigenlijk een omgekeerde manier van kijken naar de legitimering van kunst
en cultuur. Hiermee doel ik op hoe educatie bijdraagt aan bijvoorbeeld de ontwikkeling van
talent en het begrijpen en/of waarderen van experimentele kunst en cultuur. Educatie kan
bijvoorbeeld goed bevonden worden voor de culturele sector omdat het jongeren, maar ook
anderen, leert over de ontwikkelingen in de culturele sector. De Nederlandse bevolking leert
op deze manier experimentele kunst meer te waarderen en te herkennen. Het volgende stuk
zal dan ook meer gaan over de legitimering van het cultuurbeleid en de vraag waarom de
bezuinigingen wel of niet goed zijn voor de culturele sector. Wat ik hiermee bedoel is dat
educatie gebruikt kan worden om de kennis van het Nederlandse volk over kunst en cultuur te
bevorderen. Dit betekent dat je kunt beargumenteren dat de bezuinigingen slecht zijn voor de
culturele sector omdat er minder geld naar de educatie over kunst en cultuur, waardoor het
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Nederlandse volk minder ingelicht wordt over de vorderingen en ontwikkelingen in de
culturele sector. Dat dit een argument is dat vaak wordt gebruikt in de geanalyseerde artikelen
om de bezuinigingen af te keuren, blijkt uit het artikel ‘Ja, kunst is te veel voor ingewijden’
uit De Volkskrant. Het artikel is geschreven door Letty Ranshuysen. Ranshuysen heeft een
eigen onderzoeksbureau opgericht en heeft voor verschillende instanties onderzoek gedaan
naar de culturele sector. In dit artikel worden verschillende argumenten genoemd voor de
subsidie aan de kunsten vanuit de overheid. Er is enkel één argument dat interessant is voor de
discussie rondom de legitimeringsparadox, namelijk: ‘De overheid kan door het volk te leren
over kunst de balans tussen vraag en aanbod corrigeren.’ (De Volkskrant, 2011). Dit argument
gaat over de wijze waarop de overheid, door middel van subsidie, kan bijdragen aan de balans
tussen vraag en aanbod. Hiermee wordt bedoeld dat meer subsidie voor kunsteducatie, als
gevolg heeft dat het volk beter inzicht aangeleerd krijgt en meer op de hoogte is van wat
hedendaagse kunst is, en waarom dit gesubsidieerd moet worden. De kloof tussen de
kunstwereld en de bevolking wordt hierdoor kleiner omdat er meer vraag vanuit de bevolking
naar hedendaagse kunst ontstaat. Dit heeft met de discussie rondom de legitimeringsparadox
te maken, omdat het een oplossing kan zijn op de vraag of kunst waarbij ruimte is voor
artistieke ontwikkeling, maar weinig publiek, gesubsidieerd zou moeten worden of dat kunst
dat een groot publiek aanspreekt gesubsidieerd zou moeten worden. In het theoretisch kader is
te lezen dat Abbing ook spreekt over de disbalans tussen vraag en aanbod. Abbing schrijft
echter dat de subsidie ervoor zorgt dat kunstenaars meer tijd in het maken van werk stoppen,
met als gevolg een overaanbod in kunstwerken. Abbing lijkt niet nagedacht te hebben over
hoe subsidie op een andere manier kan bijdragen aan de disbalans tussen vraag en aanbod bij
de kunstwereld. Uit het volgende citaat blijkt dat Abbing opvallend eenzijdig kijkt naar deze
discussie:
‘For instance, in practice people with lower levels of education buy different art than
people with higher levels of education; their first order values differ. Nevertheless, when the
first are asked to order low and high art their higher order values correspond in a general
sense with the elite ordering. Therefore in their case, first and higher order values must
contradict.’ (Abbing, 59)

Uit dit citaat blijkt dat Abbing ervan uitgaat dat mensen met een hogere opleiding
zich meer interesseren in ‘hoge kunst’. Abbing ligt niet toe of een investering in educatie dit
zou kunnen veranderen. Daarnaast lijkt Abbing zijn aannames niet goed uit te werken en toe
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te lichten met cijfers. Hierdoor lijken zijn argumenten minder geloofwaardig. Hij
beargumenteert namelijk dat de culturele sector niet gesubsidieerd zou moeten worden.
Volgens Ranshuysen zouden de subsidiegelden echter in een ander doel gestoken moeten
worden, namelijk de educatie van het Nederlandse volk om een andere kijk op kunst te
krijgen. Op het moment dat het Nederlandse volk een andere kijk op kunst heeft, zou er
bijvoorbeeld een breder publiek ontstaan bij Nederlandse musea, maar ook bij kleinschalige
theaters en culturele instellingen.
In het artikel ‘Laat de crisis onze kunst niet verschralen’ schrijven Mariko Peters en
Rik Grashoff over hoe een goede kunsteducatie zorgt voor dat er geen cultuurloze generatie
opgroeit. Uit verschillende argumenten uit dit artikel blijkt dat beide auteurs tegen de
bezuinigingen zijn. Er wordt namelijk beargumenteerd dat er door de bezuinigingen minder
geld naar educatie zou gaan. Hierdoor wordt het risico gevormd dat er een cultuurloze
generatie opgroeit waardoor elitarisering van de kunsten versterkt wordt (kinderen uit arme
gezinnen komen dan moeilijker met kunst in aanraking), zo komt de toekomst en de kwaliteit
van de kunsten onder druk staan (De Volkskrant, 2010). Het is interessant om de argumenten
van Grashoff en Peters tegenover de argumenten van Gust de Meyer te zetten. De Meyer
beargumenteert namelijk dat in zijn geval de Belgische bevolking geen voldoening haalt uit
autonome kunst omdat populaire kunst vanwege zijn herkenbare thema’s en onderwerpen
dezelfde voldoening bij het volk kan bereiken. De Meyer zegt dat er geen educatie nodig is
om de bevolking te leren over autonome kunst, omdat populaire kunst bestaat. Grashoff en
Peters stellen het tegenovergestelde: ‘Een goede kunsteducatie zorgt voor geen cultuurloze
generatie’ en ‘Er is educatie op de basisschool nodig om kunstenaars een vooraanstaande
positie in de samenleving in te laten nemen’. Met kunstenaars bedoelen Grashoff en Peters
makers van gevestigde kunst en niet makers van populaire kunst. Wellicht komen de
argumenten van Grashoff en Peters meer overeen met de argumenten van Quirijn van den
Hoogen. Van den Hoogen beargumenteert namelijk dat er een afstand is tussen het publiek en
de kunstwereld omdat er door de complexiteit van de kunstwereld er weinig raakvlakken zijn
met de maatschappij. Grashoff en Peters beargumenteren dat een goede kunsteducatie deze
afstand kan verminderen, door kinderen al jong op te leiden met een goede kunsteducatie.
Ook de rol van de media lijkt een belangrijk effect te hebben op de educatie van het
Nederlandse volk. In het artikel ‘Land zonder drempels; De (on) toegankelijkheid van kunst’
uit De Groene Amsterdammer schrijft Koen Kleijn, dat het juist de rol van de media is om het
Nederlandse volk op de hoogte te stellen van de ontwikkelingen in de kunstwereld. Hiervoor
zou de kunstwereld zich niet op de overheid moeten richten maar juist op de Nederlandse
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pers. Kleijn maakt in dit artikel dus duidelijk dat de kunstwereld zich meer zal moeten binden
met het publiek door zich te richten op de markt en de pers. In het artikel schrijft Kleijn
namelijk het volgende:
‘De recensent dient uit te leggen wat er te zien is ter argumentatie voor de uiteindelijke
duiding van de kwaliteit van een kunstwerk of een gehele tentoonstelling door middel van
toegankelijke taal gericht op het grote publiek, zodat deze het werk kan begrijpen en weet wat
er in de kunst omgaat.’ (De Groene Amsterdammer, 2013)

De pers is in dit geval de bruggenbouwer tussen de culturele sector en het publiek
(Kleijn, 2013). Het is opvallend om te lezen dat Kleijn juist beargumenteert dat de culturele
sector zich moet richten op de markt om er voor te zorgen dat het Nederlandse volk meer op
de hoogte is van de ontwikkelingen rondom kunst en cultuur. Met de markt bedoeld Kleijn
hier zowel de vermogensmarkt waarbij bedrijven of particulieren bereidt zijn om te sponsoren
of te doneren, als de markt waarbij kunstenaars inspelen op de vraag van het publiek, met als
gevolg bijvoorbeeld het verkopen van kunst. Dit vraagt namelijk ook enige actie van het
publiek. Op het moment dat kunsteducatie vanaf jongs af aan met de paplepel ingegoten
wordt, wordt een persoon onbewust opgeleid met meer kennis over kunst en cultuur. Op het
moment dat de Nederlandse bevolking op de hoogte wordt gesteld van de ontwikkelingen in
de culturele sector door middel van de media en de pers, zal de Nederlandse bevolking ook
zich moeten interesseren in de media en pers die gaat over kunst en cultuur. Juist Gust de
Meyer beargumenteert dat het publiek niet geïnteresseerd is in hedendaagse autonome kunst,
omdat het als onbegrijpelijk wordt ervaren (De Meyer, 71-80). Ik ben mij ervan bewust dat de
pers ook over toegankelijke kunst, zoals De Meyer benoemt, zal schrijven. Kleijn doelt met
dit argument op de verbindende en uitleggende kracht van de pers. Hiermee bedoel ik dat de
pers functioneert als onderwijzer van het volk. De makers van gevestigde autonome kunst
zouden zich dus op de pers kunnen richten, met als gevolg dat de pers meer uitleg geeft over
autonome kunst waardoor het volk het beter kan begrijpen.
Uit de genoemde argumenten in het deel over het onderwerp ‘economisch belang van kunst’
en het onderwerp ‘educatief belang van kunst’ blijkt dat er in de geanalyseerde artikelen veel
besproken wordt over kunst in termen van nut. Kunst dient het nut van het bijdragen aan de
Nederlandse economie waardoor bijvoorbeeld de horeca omzetten in een bepaalde stad
stijgen. Ook kan kunst het nut dienen van het bijdragen aan educatie, waardoor bijvoorbeeld
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de criminaliteit vermindert. In zowel bijna alle thema’s die besproken zijn in hoofdstuk 1 gaat
het over kunst en de bijdrage van kunst aan de Nederlandse maatschappij, behalve in het deel
over het thema ‘schoonheid’. In het thema ‘schoonheid’ komen er argumenten voorbij waarbij
het gaat om het esthetisch belang van kunst. Kunst bestaat ook om alleen maar mooi
gevonden te worden. De Meyer lijkt in het boek Waarom cultuur niet belangrijk is en
cultuursubsidie nog minder zich vooral te richten op de maatschappelijke waarden van kunst.
Ook Quirijn van den Hoogen lijkt het eens te zijn met de argumenten uit de geanalyseerde
artikelen die gaan over het maatschappelijke belang van kunst en cultuur. Het enige verschil
tussen beiden is dat De Meyer het mooi vinden van kunst ook als doel ziet van kunst en
cultuur. Hij beweert echter dat het publiek genoeg heeft aan het mooi vinden van populaire
kunst. Van den Hoogen spreekt juist over de raakvlakken die kunst zou moeten hebben met de
Nederlandse maatschappij. Kunst zou volgens hem begrijpelijker zijn als het een duidelijke
bijdrage levert aan de maatschappij, behalve gewoon mooi gevonden worden (Van Den
Hoogen, 430-440).
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Hoofdstuk 4, ‘Talentontwikkeling en vernieuwing’,
‘Toegankelijkheid en elite’
In hoofdstuk 4 worden twee verschillende thema’s besproken namelijk: ‘talentontwikkeling
en vernieuwing’ en ‘toegankelijkheid en elitarisering’. ‘Talentontwikkeling en vernieuwing’
zijn twee verschillende subthema’s die samen een overkoepelend thema vormen. Ik heb
ervoor gekozen om deze subthema’s te bundelen in een overkoepelend thema, omdat de
woordkaders voor beide subthema’s nauw overeenkomen met elkaar. Zoals ik in de inleiding
en in eerdere hoofdstukken heb uitgelegd, heb ik aan de hand van een woordkader
argumenten binnen een thema geclusterd en geselecteerd. In zowel het woordkader van het
subthema ‘talentontwikkeling’ als ‘vernieuwing’ komen veel dezelfde woorden voor zoals:
ontwikkeling, nieuwe inzichten, perspectieven, kunstenaars, nieuw talent, toekomst en
conceptuele kunst, ruimte, experiment en innovatie. Op het thema ‘talentontwikkeling en
vernieuwing’ zal ik bij deelvraag 4.1 verder ingaan. Naast ‘talentontwikkeling en
vernieuwing’ worden in dit hoofdstuk de overkoepelende thema’s ‘toegankelijkheid’ en
‘elitarisme’ en de wijze waarop deze thema’s voorkomen in de 25 geanalyseerde artikelen
besproken.
Ik heb ervoor gekozen om deze twee overkoepelende thema’s te combineren in een
hoofdstuk, omdat de argumenten die genoemd worden in de geanalyseerde artikelen vaak in
tegenspraak met elkaar zijn of juist elkaar versterken. Daarnaast komen alle twee de
overkoepelende thema’s vaker terug in de hoofdstukken waarbij andere overkoepelende
thema’s besproken worden. Dit heeft te maken met dat de auteurs van de argumenten uit de
overkoepelende thema’s ‘talentontwikkeling en vernieuwing’, ‘toegankelijkheid en
elitarisering’ vaak indirect in discussie gaan met auteurs van de argumenten uit andere
thema’s zoals de overkoepelende thema’s ‘welzijn’, ‘kwaliteit’ en ‘schoonheid’. Hier zal ik
verder in dit hoofdstuk toelichting op geven.
In het hoofdstuk zullen de volgende artikelen aan bod komen:
Ten Hooven, M. ‘Kunst ligt te stinken, zoals goede kaas’, De Groene Amsterdammer, 2010.
Wester, R. ‘Halbe Zijlstra is niet voor rede vatbaar’, NRC Handelsblad, 2010.
Post, H. ‘Sla met de vuist op tafel bij raad van Cultuur’, NRC Handelsblad, 2013.
Kleijn, K. ‘Land zonder drempels; De (on) toegankelijkheid van kunst’, De Groene
Amsterdammer, 2013.
Bockma, H. ‘Clash der culturen Kunstbeleid: Analyse De Erfenis van Halbe Zijlstra’, De
Volkskrant, 2012.
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Ranshuysen, L. ‘Ja, kunst is te veel voor ingewijden’, De Volkskrant, 2011.
Spruyt, B.J. ‘Goede Smaak’, Elsevier Weekblad, 2011.
Als eerste zal ik bespreken hoe het overkoepelende thema ‘talentontwikkeling en
vernieuwing’ naar voren komt in de geanalyseerde artikelen. Vervolgens leg ik uit hoe de
argumenten uit dit thema duidelijk overeenkomen of in tegenspraak zijn met argumenten uit
eerder besproken thema’s.
Als tweede zal ik, aan de hand van verschillende argumenten die naar voren zijn
gekomen tijdens de analyse van de 25 artikelen, uitleggen hoe het thema ‘toegankelijkheid en
elitarisme’ een belangrijke rol speelt in het publieke debat met als onderwerp de legitimering
van kunst en cultuur en het cultuurbeleid. Daarnaast leg ik de focus op hoe het
overkoepelende thema ‘toegankelijkheid en elitarisme’ een grote rol speelt in een aantal
zijdiscussies van het publieke debat over de waarde van kunst en cultuur en de legitimering
van het cultuurbeleid. Verder in dit hoofdstuk zal ik hier uitleg op geven.

4.1 Talentontwikkeling en Vernieuwing
Zoals ik eerder benoemde, is het thema een combinatie van de twee subthema’s
‘talentontwikkeling’ en ‘vernieuwing’. Ik ben tijdens het indelen van de thema’s erachter
gekomen dat de woordkaders van beide subthema’s nauw overeenkomen. Ik heb ervoor
gekozen om de woordkaders van beide subthema’s te combineren tot één woordkader. Om de
argumenten te clusteren heb ik het volgende woordkader samengesteld: ontwikkeling, nieuwe
inzichten, perspectieven, kunstenaars, nieuw talent, toekomst en conceptuele kunst, ruimte,
experiment en innovatie.

4.1.1 Vernieuwing versus Toegankelijkheid
In de boomstructuur is het thema ‘talentontwikkeling en vernieuwing’ te herkennen aan de
felroze, midden roze, en lichtroze gekleurde vlakjes. Om de koppeling te maken met het
thema ‘toegankelijkheid en elite’ is het belangrijk om te noemen aan welke kleur dit thema te
herkennen is in de boomstructuur. De argumenten die ingedeeld zijn in het thema
‘toegankelijkheid en elitarisering’ zijn te herkennen aan de bruin gekleurde vlakken.
In de boomstructuur is de zien dat de thema’s ‘talentontwikkeling en vernieuwing’ en
‘toegankelijkheid en elitarisering’ vaak in combinatie met elkaar voorkomen. De oorzaak
hiervan zal ik uitleggen aan een aantal argumenten die in een deel van de 25 artikelen
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genoemd worden. De combinatie van beide thema’s is voornamelijk te zien in blok 6 van de
boomstructuur. In meerdere van deze argumenten worden namelijk de thema’s
‘talentontwikkeling en vernieuwing’ en ‘toegankelijkheid en elitarisering’ gecombineerd.
De stelling die het meest centraal staat in blok 6 luidt als volgt: ‘Kunst is storend door
de alternatieve gedachtewereld die zij openbaart’. De centraalheid van deze stelling is te
verklaren aan de manier waarop deze stelling de kern van de argumentatie rondom de
toegankelijkheid van kunst weergeeft. Hiermee bedoel ik dat de argumenten die in dit blok
volgen of nog meer voorkomen, allemaal een argumentatie zijn van de stelling ‘Kunst is
storend door de alternatieve gedachtewereld die zij openbaart’. De argumenten die op deze
stelling volgen, geven bijvoorbeeld antwoord op: hoe kan die alternatieve gedachtewereld de
toegankelijkheid van kunst beperken. Marcel ten Hooven stelt deze stelling aan de orde in het
artikel ‘Kunst ligt te stinken, zoals goede kaas’. Dit is een interview met de al eerder
genoemde Rudi Fuchs en Henk van Os in De Groene Amsterdammer (2010). Het argument
‘Kunst is storend door de alternatieve gedachtewereld die zij openbaart’ past binnen het thema
‘talentontwikkeling en vernieuwing’ omdat het aankaart hoe kunst een alternatieve
gedachtewereld kan openbaren oftewel, nieuwe inzichten kan geven.
Ten Hooven begint de alinea met de stelling ‘De kunstenaar ziet wat jij niet ziet en
laat je ook delen in die ervaring. Dat kan kennelijk bedreigend overkomen’. Fuchs volgt
daarop met het antwoord dat alles wat vreemd is bang maakt en dat dat de haat jegens kunst
verklaarbaar maakt. Kunst heeft, volgens Fuchs, de eigenschap om een nieuwe
gedachtewereld te openbaren. Dit kan echter als storend worden ervaren, zegt Fuchs. De PVV
vindt dat het openbaren van een nieuwe gedachtewereld een negatieve eigenschap van kunst
is. De PVV is een uiterst rechtse politieke partij. Fuchs en Van Os daarentegen
beargumenteren dat het juist een positieve eigenschap is. Hier komt duidelijk naar voren dat
de ‘normale man, kunst hierdoor als onbegrijpelijk ervaart en daarmee dus als iets dat niet
‘van hem’ is maar van een kleine groep die de kunst wél begrijpt. Het argument waar dit
duidelijk naar voren komt, luidt als volgt:
‘Kunst is storend door de alternatieve gedachtewereld die zij openbaart. Of er nu tien,
vijftig of tweehonderd miljoen op de kunst wordt bezuinigd, het zal nooit genoeg zijn voor de
PVV, om het beest maar bij de naam te noemen. Want de PVV en geestverwanten zijn bang
voor kunst. Dát is het probleem. Die angst krijgt in de politieke situatie van vandaag een
tweede laag nu de PVV probeert de angst te omzeilen door al het nieuwe te mijden.’
(De Groene Amsterdammer, 2010)
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Rudi Fuchs benoemt hier waarom kunst ‘angstaanjagend’ wordt bevonden door de
PVV. Fuchs denkt dat dit komt doordat ze bang zijn voor ‘het nieuwe’, daarmee doelt Fuchs
op de conservatieve aard van de PVV en van het soort mensen dat op de PVV stemt.
In het theoretisch kader heb ik het ook over de manier waarop een publiek debat
gevormd wordt en over de rol die journalisten daarin hebben. Vincent Price benoemd in
hoofdstuk 5 van Public Opinion verschillende vormen waarin het publieke debat plaats kan
vinden. Voornamelijk de categorie ‘the role played by journalists’ sluit goed aan op de
analyse van het artikel ‘Kunst ligt te stinken zoals goede kaas’ (De Groene Amsterdammer,
2010). Ten Hooven is in dit geval degene die de vragen stelt en het interview een bepaalde
kant opstuurt. De journalist geeft in dit geval niet de meningen en de argumenten, maar zorgt
dat de geïnterviewden antwoorden op bepaalde vragen, waardoor de discussie een richting op
gestuurd wordt. Ten Hooven opent het interview door de opinie van Van Os en Fuchs te
benoemen:
‘Hoewel de studie kunstgeschiedenis in hun tijd te boek stond als een garantie voor
een leven in armoede waagden Henk van Os en Rudi Fuchs zich er in de jaren vijftig toch aan.
Die studie lag op hun weg, sinds de kunst hen in hun jeugd had aangeraakt. Beiden herinneren
zich dat intense moment. De sensationele en ontroerende ervaring van bevreemding, oog in
oog met een schilderij dat hun een blik bood op een ongekende werkelijkheid.
Nu, ruim veertig jaar later, vermoeden zij dat de eigenschap van kunst om mensen op
ontregelende wijze te confronteren met het vreemde óók de bron kan zijn van de kunsthaat die
zich heeft gemanifesteerd in het politieke en maatschappelijke debat over de
cultuurbezuinigingen.’ (De Groene Amsterdammer, 2010)

In de introductie zet Ten Hooven de toon voor het interview, door te benoemen dat de
geïnterviewden vermoeden dat ‘de eigenschap van kunst om te confronteren met het vreemde’
de bron zou kunnen zijn van de ‘kunsthaat die voorkomt in het politieke en maatschappelijke
debat over de cultuurbezuinigingen’. Daarnaast noemt Ten Hooven de stelling: ‘De
kunstenaar ziet wat jij niet ziet en laat je ook delen in die ervaring. Dat kan kennelijk
bedreigend overkomen.’ Met deze stelling opent Ten Hooven een discussie die ingaat op hoe
kunst in zekere zin ‘bedreigend’ kan overkomen. Hoewel beide geen letterlijke vragen zijn,
daagt Ten Hooven de geïnterviewden wel uit om een toelichting te geven op het aan de kaart
gestelde onderwerp, toegankelijkheid van kunst.
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Ten Hooven reageert vervolgens ook op de geïnterviewden Van Os en Fuchs met een
vraag: ‘Kunst laat zien dat het altijd anders kan, zegt u, maar kunst kan toch ook iets zichtbaar
maken wat tot dan toe aan het oog van mensen onttrokken was?’. Met deze vraag probeert
Ten Hooven te sturen naar de vernieuwende kracht van kunst en cultuur en wat deze te maken
heeft met de toegankelijkheid voor ‘de normale mens’.
Om deze koppeling helder uit te leggen, zal ik het concept ‘the role played by
journalists’ nogmaals toelichten. Dit concept gaat in op de manier waarop het publieke debat
gevormd is door de journalistiek in kranten en bladen en hoe de journalistiek een rol speelt in
de opinievorming over een bepaald onderwerp (Price, 80-81). Journalisten stellen, door
aandacht te besteden aan politieke gebeurtenissen en de activiteiten van politieke actoren,
oplettend publiek in staat om een opinie te vormen over elite meningsverschillen (Price, 80).
Met elite meningsverschillen doelt Price op de meningsverschillen tussen politici.
Het concept ‘The role played by journalists’ gaat erover dat journalisten de rol
aannemen om geïnteresseerd publiek te leren en te vertellen over de meningsverschillen
tussen politici in een politiek debat. Price noemt dit ook wel de ‘look-out function’. Volgens
Price is dit de meest prominente publieke dienst die geclaimd is door de media (Price, 80). Dit
wil zeggen dat de media, dus de auteurs van de geanalyseerde artikelen in dit onderzoek, de
rol aan hebben genomen om het politieke debat over kunstsubsidies te bekijken en te vertalen
naar het publiek.
Journalisten brengen nieuws over de besluiten die politici nemen. Hierdoor vormt zich
een platform voor het publiek om een mening op te baseren. De journalistiek vervult daarbij
ook een correlatiefunctie voor het publiek om haar eigen reacties op de politieke omgeving te
coördineren (Price, 80-81) De correlatiefunctie fungeert als een soort filter. Dat wil zeggen
dat de journalistiek de inhoud van bijvoorbeeld een politiek debat of een andere politieke
gebeurtenis, filtert, vertaalt en gebruikt als een manier om haar eigen opinie te
beargumenteren. Dit betekent dat artikelen in de media contrasterende ideeën publiceren en
aan hun leden laten zien wat de opinie van anderen is, met als doel een collectieve reactie te
organiseren (Price, 81).
De vraag is of dit ook gebeurt in de 25 artikelen die ik voor dit onderzoek
geanalyseerd heb. Uit mijn analyse van de artikelen zou ik kunnen stellen dat de auteurs van
de artikelen deze niet hebben geschreven met als doel om te activeren. De artikelen lijken
geschreven te zijn met een informerend, maar meningsvormend, doel. Hiermee bedoel ik dat
de lezers informatie krijgen over een bepaald onderwerp of discussie. Deze informatie is
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geschreven vanuit een bepaald perspectief, wat wil zeggen dat de auteurs hun opinie over het
onderwerp laten doorklinken. In het artikel ‘Halbe Zijlstra is niet voor rede vatbaar’ (2010)
stelt auteur Rudi Wester in het NRC Handelsblad: ‘Met staatssecretaris Zijlstra (Cultuur,
VVD) is iets raars aan de hand wat veel verontrustender is dan alle voorgenomen
bezuinigingen op cultuur bij elkaar: hij is niet voor rede vatbaar en hij luistert niet.’
Vervolgens legt Wester uit waarom Zijlstra volgens haar niet voor rede vatbaar is en waarom
dit een gevaar voor de culturele sector zou kunnen zijn.
Doordat de auteurs hun opinie toelichten met argumenten, kan de lezer er zelf voor
kiezen een mening te vormen. De media geven het publiek voeding om de politieke actoren te
volgen, dit noemt Price ‘surveillance’. In sommige gevallen is dit zo, bijvoorbeeld het artikel
‘Kunst ligt te stinken, zoals goede kaas’ (De Groene Amsterdammer, 2010). In dit artikel haalt
Fuchs de mening van de PVV aan en geeft daar een weerwoord op. In dit geval is het de rol
van de journalist (Marcel ten Hooven) om de geïnterviewde (Rudi Fuchs) een bepaalde
richting op te sturen. Ten Hooven stelt vragen of introduceert stellingen, zoals: ‘De
kunstenaar ziet wat jij niet ziet en laat je ook delen in die ervaring. Dat kan kennelijk
bedreigend overkomen’
Het is belangrijk om te noemen dat het artikel en voornamelijk de opinie van Fuchs
een belangrijke rol speelt in het publieke debat over het cultuurbeleid in 2010 als reactie op de
politieke situatie. Volgens de theorie van Price ontstaat er een mengeling van het publieke en
het politieke debat in plaats van dat beide debatten parallel naast elkaar lopen. Hiermee bedoel
ik dat Fuchs zich mengt in het politieke debat doordat Fuchs in het interview ingaat op de
opinie van de PVV en daar een reactie op geeft en in discussie gaat met de opinie van de
PVV.
Een ander voorbeeld waarbij de rol van de journalist een belangrijke rol speelt is het
artikel ‘Sla met de vuist op tafel bij raad van Cultuur’ geschreven door Henriëtte Post in het
NRC Handelsblad (2013). Post is sinds 2013 directeur van het Fonds voor Podiumkunsten.
Het artikel ’Sla met de vuist op tafel bij raad van Cultuur’ is geschreven als reactie op het
artikel ‘Topballet kun je ook uit Petersburg laten invliegen’ geschreven door Melle Daamen in
het NRC Handelsblad (2013). Melle Daamen is destijds directeur van de Stadsschouwburg
Amsterdam. Daamen beargumenteert in dit artikel dat er te veel kunst gemaakt wordt in
Nederland. Kortgezegd: Daamen vindt het probleem van de teveel kunst opgelost zou kunnen
worden door het terugbrengen van een bepaalde internationale hiërarchie. Daamen benoemt
bijvoorbeeld:
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‘Om de klassiek-ballettraditie in Nederland levend te houden (met Nederlandse
uitvoeringen van Zwanenmeer en Sleeping Beauty) is een zware, lange en dure
balletopleiding en een instituut als Het Nationale Ballet een vereiste. Dat slokt het grootste
deel van de totale subsidie voor dans in Nederland op, terwijl het aantal uitvoeringen
minimaal is. Men kan zich afvragen of die eigenstandige ballettraditie per se in Nederland
verankerd moet zijn. Kan de ballettraditie, in ambachtelijke en museale zin, niet beter in
bijvoorbeeld Parijs en Petersburg verankerd zijn?’ (NRC Handelsblad, 2013)

Volgens Daamen wil Nederland leveren in alle kunsten. Daamen zegt echter dat het
beter zou zijn als we de experstise aan enkele instituten overlaten, die niet noodzakelijk in
Nederland gevestigd hoeven te zijn. Post is het gedeeltelijk eens met Daamen, zij vindt echter
dat het probleem van de veel kunst niet op te lossen is met hiërarchie. Post reageert met de
volgende reactie:
‘Hiërarchische structuren maken steeds meer plaats voor platte(re) netwerken,
waarin op uiteenlopende manieren kunst wordt gemaakt en genoten. Steeds meer mensen
doen iets met kunst, maar niet alle mensen doen daarbij hetzelfde en steeds minder mensen
laten zich daarbij leiden door wat deskundigen vinden. Daar gaat wat mij betreft het betoog
van Daamen het meest mank. Het lijkt er namelijk op dat hij pleit voor terugkeer
naar de hiërarchische rol van de grote instellingen in de jaren vijftig. Hij ziet de gegroeide
pluriformiteit en kleinschaligheid niet als resultaat van een inhoudelijke ontwikkeling, maar
als een betreurenswaardige aberratie van een te slap cultuurbeleid dat steviger moet kiezen.
Tegelijkertijd wil hij deze keuzes nog meer naar de markt verleggen. Dat lijkt me niet perse
het goede antwoord op de wereldwijde ontwikkelingen. Samenwerking van
podiumkunstenaars en podia die elkaar (soms wereldwijd) vinden omdat ze bepaalde waarden
delen en daar een subsidie-instrumentarium voor ontwikkelen, ligt meer voor de hand.’ (NRC
Handelsblad, 2013)

Door zo direct te reageren op de uitspraken van Daamen, doet Post direct een bijdrage
aan de discussie over de legitimering van het cultuurbeleid in Nederland. In tegenstelling tot
alle andere artikelen die niet een directe discussie met elkaar aangaan, doet Post dat met het
artikel ‘Sla met de vuist op tafel bij raad van Cultuur’ wel. Het publieke debat over de
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legitimering van het cultuurbeleid en de waarde van cultuur in 2013 wordt door deze reactie
zichtbaar voor de lezers. Post maakt met deze reactie duidelijk dat een discussie niet altijd
zwart tegen wit is. Hiermee bedoel ik te zeggen dat Post aangeeft het deels eens te zijn met
Daamen maar toch doormiddel van tegenargumenten weet aan te geven waar zij het niet mee
eens is. Daarnaast spelen beide artikelen een belangrijke rol bij het vormen van de opinie van
de lezers. Dat wil zeggen dat zowel Post als Daamen het publiek informeert en daarnaast ook
hun eigen opinie doorlaten klinken. Doordat Post de andere kant van de argumenten van
Daamen laat zien, worden verschillende kanten van de discussie belicht. Het is echter wel
belangrijk dat de lezer beide artikelen leest. Dit zal niet altijd het geval zijn. Dit is anders op
het moment dat de lezer een artikel leest dat niet op zo’n directe manier deelneemt aan het
publieke debat. In die situatie krijgt de lezer, afhankelijk van het doel van de auteur, slechts
één opinie te lezen.
In hetzelfde blok komt een ander argument naar voren waarin op een andere manier
beargumenteerd wordt waarom talentontwikkeling en vernieuwing de toegankelijkheid van de
kunstwereld kunnen verlagen. Koen Kleijn schrijft in het artikel ‘Land zonder drempels; De
(on) toegankelijkheid van kunst’ in De Groene Amsterdammer (2013): ‘Er bestaat een
segment hoogontwikkelde conceptuele kunst die een pad is ingeslagen dat uit gaat komen op
de filosofie faculteit.’ Kleijn bedoelt hiermee dat hedendaagse kunst meer gaat over ‘het
onderzoek doen naar’ en het bedenken van een idee. Er wordt hier aan filosofie gerefereerd
omdat Kleijn wil benoemen dat het denken en onderzoeken in dit segment hoogontwikkelde
conceptuele kunst, meer lijkt op filosofie en ‘daardoor zijn humaniteit verloren heeft’.
In eerste instantie lijkt dit argument weinig met ‘talentontwikkeling en vernieuwing’ te
maken te hebben . Eerder in dit onderzoek in hoofdstuk 2 heb ik ‘talentontwikkeling en
vernieuwing’ besproken aan de hand van het overkoepelende thema ‘kwaliteit’. Ik verwijs
terug naar hoofdstuk 2 voor de behandeling van hoe Oosterbaan Martinius ‘kwaliteit’ als
legitimering in Schoonheid, Welzijn en Kwaliteit: Kunstbeleid en verantwoording na 1945
uitlegt en hoe deze te koppelen is aan het thema ‘talentontwikkeling en vernieuwing’. De
definitie ‘kwaliteit’ door Oosterbaan Martinius heb ik gekoppeld aan ‘talentontwikkeling en
vernieuwing’ omdat Oosterbaan Martinius benoemt dat het kunstbeleid in 1983 in het teken
stond van ‘een broeiend kunstleven, waarin kunst en kunstenaars zich kunnen ontwikkelen, in
stand te houden en te bevorderen’(Oosterbaan Martinius, 72). Het idee dat kunstenaars zich in
stand moeten kunnen houden en kunnen bevorderen, heeft volgens mij te maken met dat
kunstenaars zich consequent moeten kunnen blijven ontwikkelen. Dat wil zeggen dat kunst in
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stand wordt gehouden, als er continue vernieuwing plaatsvindt. Hiermee bedoel ik dat kunst
op hetzelfde niveau blijft hangen als er geen ruimte is voor talentontwikkeling en experiment.
Als ik terugkijk naar het bovenstaande argument: ‘Er bestaat een segment
hoogontwikkelde conceptuele kunst die een pad is ingeslagen dat uit gaat komen op de
filosofie faculteit.’ gaat het hier over de complexiteit van kunst. Kleijn schrijft hier dat door
de ontwikkeling die conceptuele kunst heeft doorgemaakt, conceptuele kunst zich gaat
bewegen richting filosofie. Daarbij is het belangrijk om te noemen dat het een aanname is van
mij dat filosofie hier als iets ontoegankelijks voor het ‘gewone volk’ wordt gezien. Deze
aanname komt voornamelijk voort uit de uitspraken die Kleijn rondom dit argument doet:
‘De concurrentie neemt toe, de bevolkingssamenstelling verandert, maar de kunstensector als
sector lijkt niet kritisch naar zichzelf te kunnen kijken, is in zichzelf gekeerd en neemt niet de
verantwoordelijkheid voor keuzes. In dit deelgebied van de kunstensector gaat die vlieger
vaak op. Het ligt gedeeltelijk aan de kunst zelf. Er bestaat een segment hoogontwikkelde
conceptuele kunst die volgens mij een pad is ingeslagen dat uit gaat komen op (dan wel: dood
gaat lopen op) de filosofiefaculteit. Het feitelijke kunstwerk, met zijn sociale, humane,
communicatieve aspecten, zal ophouden te bestaan en veranderen in een verhandeling of een
onderzoek. De kunstinstelling wordt een studiecentrum, met vlijtige glossatoren en exegeten
van jargon.’ (Kleijn, 2013)

In het bovenstaande stuk is te lezen dat Kleijn zegt dat de ontoegankelijkheid
gedeeltelijk aan de kunstsector zelf is te danken. De kunstsector is in zichzelf gekeerd en heeft
dus geen oog voor het publiek. Kunst wordt hierdoor complexer en gaat meer richting
onderzoek dan het zijn van een feitelijk kunstwerk met sociale, humane en communicatieve
aspecten. Als ik dit stuk lees, denk ik aan een aantal uitspraken van Hans Abbing. In het
theoretisch kader is te lezen hoe Abbing denkt over de kunstwereld. Abbing beweert namelijk
dat de kunstwereld zich meer op zichzelf zal richten op het moment dat er meer subsidie naar
de sector gaat. Kunstenaars gaan meer kunst maken zonder daarbij aan hun publiek te denken,
want dat publiek is niet meer nodig om eigen inkomsten te genereren. Hierdoor zou je kunnen
opvatten dat de kunst abstracter, complexer en minder toegankelijk wordt voor het ‘gewone
volk’. Abbing is tegen die ontwikkeling. Hij pleit voor kunst die zich juist meer tot het
publiek richt (Abbing, 70).
In vergelijking tot Abbing schrijft Oosterbaan Martinius dat in de jaren negentig het
cultuurbeleid meer de focus legt op de autonomie van de culturele sector. Dat wil zeggen dat
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toegankelijkheid en herkenbaarheid minder belangrijk zijn dan de onafhankelijke
ontwikkeling van de kunsten (Oosterbaan Martinius, 72). Uit het zojuist besproken stuk is te
lezen dat de toegankelijkheid in meerdere artikelen samenvalt met de mate waarin ruimte is
voor ontwikkeling en experiment. In het volgende deel zal ik dieper ingaan op de manier
waarop toegankelijkheid en elitarisering een belangrijke rol spelen in het publieke debat met
als onderwerp de legitimering van het cultuurbeleid.

4.2 ‘Toegankelijkheid’ versus ‘Elitarisering’
In dit onderdeel van het onderzoek zal ik aan de hand van verschillende argumenten uitleggen
hoe het thema ‘toegankelijkheid en elitarisering’ naar voren komt in de 25 geanalyseerde
artikelen. Aan de hand van een woordkader heb ik de argumenten binnen het thema
‘toegankelijkheid en elitarisering’ geclusterd en geselecteerd: toegankelijkheid, vreemd, elite,
elitarisering, kennisoordeel, arrogant, hoge en lage kunst. De argumenten binnen dit thema
zijn te herkennen aan een donkerbruine, midden bruine en lichtbruine kleur (zie bijlage 1 tot
en met 11). Zoals in de boomstructuur te zien is komen de argumenten met dit thema vaker
voor aan de onderkant van de boomstructuur. Dat wil zeggen dat het een onderwerp is dat
dieper in de discussie verweven zit. Hiermee bedoel ik dat ik tijdens de analyse eerst een
aantal hoofdthema’s tegen ben gekomen. Nadat ik dieper in de discussie ben gedoken, komen
specifiekere thema’s naar voren zoals ‘toegankelijkheid en elitarisering’.
Al eerder in dit hoofdstuk heb ik aangegeven dat de termen toegankelijkheid en
elitarisering een grote rol spelen in de discussie rondom de legitimering van het cultuurbeleid.
Voornamelijk toegankelijkheid wordt vaak door auteurs genoemd in de geanalyseerde
artikelen. Daarnaast is toegankelijkheid een kernbegrip als het gaat om de discussie rondom
de legitimeringsparadox. De legitimeringsparadox gaat over de vraag of vernieuwende en
experimentele kunst die weinig publiek trekt, gesubsidieerd zou moeten worden in
tegenstelling tot de vraag of juist kunst die veel publiek trekt maar minder vernieuwend is,
gesubsidieerd zou moeten worden (Oosterbaan Martinius, 73). De vragen gaan dus min of
meer over de publieksgerichtheid van kunst. Ik zou de vragen ook anders kunnen stellen:
moet minder toegankelijke kunst maar wel vernieuwende en experimentele kunst juist
gesubsidieerd worden door de overheid omdat die kunst anders niet zou overleven met dat
kleine publiek en daarom steun verdient, of moet toegankelijke kunst met meer publiek maar
minder vernieuwende inzichten gesubsidieerd worden door de overheid omdat die kunst
bewezen heeft gewaardeerd te worden door veel mensen en daardoor steun verdient?
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4.2.1 Toegankelijkheid en het kennersoordeel
Uit een aantal argumenten blijkt dat de ontoegankelijkheid van de kunstwereld
voornamelijk wordt veroorzaakt door het gesloten gevoel dat de kunstwereld over lijkt te
brengen op ‘het gewone volk’. In het artikel ‘Land zonder drempels; De (on) toegankelijkheid
van kunst’ in De Groene Amsterdammer (2013) schrijft Koen Kleijn bijvoorbeeld dat de
kunstwereld het ‘gewone volk’ op afstand houdt door in onbegrijpelijke taal te spreken. Kleijn
verwijst hierbij naar de term ‘gecreëerde ontoegankelijkheid’ bedacht door Ernst-Jan Pfauth
(correspondent Nieuwe journalistiek Literatuur van De Correspondent).
In blok 3 staat een aantal argumenten met betrekking tot de vraag of de bezuinigingen
goed zijn voor de kunstwereld. Een belangrijk argument dat te maken heeft met de
toegankelijkheid en elitarisering van de kunstwereld is het argument dat Harmen Bockma
noemt in het artikel ‘Clash der culturen Kunstbeleid: Analyse De Erfenis van Halbe Zijlstra’
in De Volkskrant (2012). Bockma beargumenteert dat de bezuinigingen goed zijn voor de
kunstwereld, omdat er een kennersoordeel heerst binnen de gesubsidieerde kunst. Bockma
verwijst naar socioloog Abram Swaan:
‘Socioloog Abram de Swaan schreef het bijna dertig jaar geleden al: binnen de
gesubsidieerde kunst overheerst het kennersoordeel, de smaak van 'deze of gene
publieksgroep' doet er weinig toe. De kunstwereld beoordeelt zichzelf, met als belangrijkste
maatstaf permanente vernieuwing. Zijlstra zei het wat alleen wat harder, omdat dat perfect
paste bij het stoere, anti-establishment imago van het door de PVV gedoogde kabinet.’ (De
Volkskrant, 2012)

Bocka refereert hier voornamelijk naar de uitspraken van Swaan die toendertijd dertig
jaar geleden waren. Hoewel Bockma niet expliciet zijn eigen mening laat doorklinken, geeft
hij aan het eens te zijn met bijvoorbeeld Swaan. Daarnaast geeft Bockma ook aan dat de
voorgangers van Zijlstra ook worstelden met de legitimering van het cultuurbeleid, maar
ervoor kozen om de kunsten te blijven steunen. De voorgangers van Zijlstra streefden naar
een groter publieksbereik. Ze vroegen zich af: als de kunstwereld te veel alleen een hoger
opgeleid, beter betaald publiek aanspreekt, waarom zou je dan nog subsidiëren? Deze
vraagstelling wordt door Oosterbaan Martinius dus de ‘legitimeringsparadox’ genoemd. Zoals
ik eerder al benoemde, kozen Zijlstra’s voorgangers ervoor om de kunsten te blijven steunen.
87

Het is volgens Bockma vooral de klap van het wegvallen van die steun, in combinatie met de
bezuinigingen, waardoor de kunstwereld enorm geschokt was. Doordat het oordeel plotseling
verplaatst van de overheid naar het publiek, is wennen geweest voor de kunstwereld. De
kunstwereld was gewend aan het oordeel van de overheid en kon rekenen op steun. Doordat
dit oordeel verplaatste moest de kunstwereld zich richten op publiek, en daar waren ze niet
ervaren mee. Daarnaast maakte de kunstwereld zich zorgen over de gedachte dat er nu kunst
gemaakt zou moeten worden die enkel alleen in de smaak viel van het publiek.
Op het moment dat kunstenaars zich richten op het publiek, verplaatst het oordeel naar
het publiek. De bezuinigingen zouden ervoor kunnen zorgen dat kunstenaars zich meer gaan
richten op hun publiek, waardoor de kunst toegankelijker voor het publiek wordt. Bockma
lijkt het eens te zijn met de verplaatsing van het oordeel naar publiek. Bockma
beargumenteert dat het beter was geweest als deze verschuiving eerder had plaatsgevonden.
Warna Oosterbaan Martinius beschrijft zo’n zelfde probleemstelling in het gedeelte over
‘kwaliteit’ als legitimering van het cultuurbeleid:
‘Ondanks het feit dat die voorkeur slechts de voorkeur van een minderheid is, geeft deze
oriëntatie in onze samenleving de doorslag - als er overheidsgeld moet worden verdeeld
bijvoorbeeld. De hypothese is nu snel opgesteld. Het is een kwestie van macht en aanzien. En
als na minutieus onderzoek blijkt dat de liefhebbers in deze groep een goede opleiding en
meestal ook een hoog inkomen gemeen hebben, dan is de conclusie al bijna getrokken: het is
door hun goede maatschappelijke positie dat deze groep ook in kwesties van mooi en lelijk,
van goed en slecht, van waardevol en waardeloos de toon kan aangeven.’ (Oosterbaan
Martinius, 1993).

Uit het bovenstaande stuk blijkt dat kunstliefhebbers met een goede opleiding en hoog
inkomen een grote rol spelen in de verdeling van het overheidsgeld aan kunst en cultuur. In
het artikel ‘Ja, kunst is te veel voor ingewijden’ (De Volkskrant, 2011) beargumenteert Letty
Ranshuysen namelijk dat kunstliefhebbers telkens weer verrast willen worden. Hierdoor zou
je kunnen stellen dat de deelnemers aan het onderzochte debat vinden dat commissies die
voor de overheid de subsidieaanvragen beoordelen, bestaan uit kenners, die kiezen voor
vernieuwende verrassende kunst en niet voor de toegankelijke herkenbare kunst. Een
belangrijk argument is dan ook het argument dat Bockma aan zijn tekst toevoegt: ‘De
kunstwereld spreekt geen publiek aan maar wordt beoordeeld door zichzelf, met als
belangrijkste maatstaf permanente vernieuwing’.
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Bij deelvraag 4.1.1 ‘Vernieuwing versus toegankelijkheid’ heb ik een stuk geschreven
over het artikel ‘Kunst ligt te stinken, zoals goede kaas’ (De Groene Amsterdammer, 2010).
Uit dit artikel, waarbij twee kunstgiganten geïnterviewd zijn, blijkt het verschil tussen hoe de
kunstwereld naar zichzelf kijkt en hoe de ‘gewone man’ en in dit geval de PVV naar de
kunstwereld kijken. In dit stuk komt ook aan bod dat Fuchs en Van Os beide voorstanders zijn
van het beleid waarbij de kunst door de kunstwereld wordt beoordeeld. De PVV ziet dit juist
als een schrikbeeld en een ongewenste situatie en vindt, volgens Fuchs, dat dit kunst
onbegrijpelijk maakt voor het ‘gewone volk’. Het cultuurbeleid tot het jaar 2000 was ingericht
om het beleid, waarbij de kunstwereld zichzelf beoordeelt, in stand te houden. In het
theoretisch kader is al eerder genoemd dat Oosterbaan Martinius in Schoonheid, Welzijn,
Kwaliteit, Kunstbeleid en verantwoording na 1945 schrijft over hoe het kunstbeleid werkte en
hoe de subsidie verdeeld werd door kenners. In het hoofdstuk ‘Kenners en kwaliteit’
beschrijft Oosterbaan Martinius hoe dit een probleem kan vormen voor het aanbod van kunst
en de toegankelijkheid daarvan. Hier verwoordde Oosterbaan Martinius dus al vroeg in wat
enkele decennia later (nu) door het debat dat ik in dit onderzoek bestudeer, als een probleem
wordt gezien.
De commissie die bijvoorbeeld de aanvragen over beeldende kunst beoordeeld, bestaat
in die tijd vaak uit een zorgvuldig geselecteerde groep die weer geselecteerd wordt door een
selectiecommissie. Deze selectiecommissie is weer samengesteld door een andere commissie,
een afdeling van de Raad van Cultuur (Oosterbaan Martinius, 134). De commissie die de
aanvragen beoordeeld, bestaat uit smaakspecialisten met een achtergrond in moderne en
historische kunst. De moderne smaakspecialisten behoorden een grote betrokkenheid te
hebben bij hedendaagse kunst, een goed oordelend vermogen te bezitten en ze moesten dat
oordeel goed kunnen toelichten. (Oosterbaan Martinius, 134). Het is dus duidelijk dat de
commissies vóór 2000 samengesteld waren uit kenners met een bepaalde smaak. De leden
dienden een ruime ervaring in de kunsten te hebben. Kortom, de commissie bestond uit
participanten uit de kunstwereld zoals kunstenaars, museumdirecteurs, galeriehouders en
kunsthistorici.

4.2.2 Elite versus Toegankelijkheid
Welke groep tot de elite behoort, wordt niet duidelijk uitgelegd in de artikelen waarin dit
onderwerp een belangrijke rol speelt. ik heb dan ook besloten om de exacte definitie in het
midden te laten en aan de hand van het woordkader toe te lichten waar ik over spreek als het
89

gaat over de ‘elite’. Net zoals alle andere thema’s heb ik de argumenten binnen dit thema
geclusterd aan de hand van een woordkader. In de argumenten die gaan over het onderwerp
elitarisme komen voornamelijk de woorden ‘hoger opgeleiden’, ‘kenners’, ‘elite’,
‘liefhebbers’ en ‘beter betaald’ voor.
Het onderwerp ‘elite’ speelt vooral een rol bij discussies waar het gaat over de
toegankelijkheid en de kloof tussen de kunstwereld en het gewone volk. Dit is bijvoorbeeld
terug te zien in het artikel ‘Clash der culturen Kunstbeleid: Analyse De Erfenis van Halbe
Zijlstra’ geschreven door Harmen Bockma in De Volkskrant (2012). Bockma schrijft in dit
artikel een alinea over hoe de voorgangers van Zijlstra zich zorgen hebben gemaakt over de
legitimering van het cultuurbeleid. De voorgangers van Zijlstra vroegen zich af waarom de
kunsten nog gesubsidieerd zouden moeten worden, als deze alleen nog maar hoger opgeleid,
beter betaald publiek aanspraken. Hoewel Bockma het als een informatieve alinea bedoelt en
uitleg geeft over de zorgen van de voorgangers van Zijlstra, wordt er wel gesproken over dat
kunst enkel een hoger opgeleid publiek zou aanspreken. In dit geval zou hoger opgeleid
publiek verwijzen naar ‘elite’. Hiermee bedoel ik dat de kunstwereld te veel de elite zou
aanspreken. Bockma verwijst in dit artikel ook naar socioloog Abram de Swaan. Volgens De
Swaan moet er bezuinigd worden op de kunstwereld omdat er een ‘elite oordeel’ heerst in de
gesubsidieerde kunst. Opnieuw kan ik hier verwijzen naar Schoonheid, Welzijn, Kwaliteit,
Kunstbeleid en verantwoording na 1945 waarin Oosterbaan Martinius ingaat op het
kennersoordeel dat heerst in de gesubsidieerde kunst.
Een ander artikel waar dit onderwerp een prominente rol speelt, is het artikel ‘Goede
Smaak’ geschreven door Bart Jan Spruyt in Elsevier Weekblad. Spruyt blikt terug op welke
rol de overheid speelt voor de kunstwereld en wat volgens hem de taak van de overheid zou
moeten zijn in het cultuurbeleid. Spruyt gaat daarbij dieper in op de vraag of het de taak is van
de overheid om te oordelen over de kwaliteit van kunst. Spruyt betwist of het slim is van de
overheid om het cultuurgoed te blijven faciliteren. Spruyt benoemt namelijk, net als eerder
genoemde auteurs dat die cultuurraden die kunst vanuit de overheid beoordelen, bestaan uit
zichzelf overeind houdende elites, die alle subsidie vanzelfsprekend vinden. Die elites hebben
een smaak ontwikkeld die hun keuzes onnavolgbaar maken voor degenen die die subsidies
opbrengen. Daarnaast vindt Spruyt het belangrijk dat de goede smaak bewaakt wordt. Hoewel
Spruyt stelt dat die goede smaak bewaakt moet worden, legt hij niet uit wat hij met die ‘goede
smaak’ bedoelt. Ik vermoed dat Spruyt doelt op de ervaringsdeskundigen die volgens hem in
de raden zitten. Ervaringsdeskundigen die dus al jaren in het vak zitten en op deze manier een
bepaalde smaak hebben ontwikkeld.
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Wat ik lastig vind aan dit artikel, is dat, Spruyt eerder benoemt dat de cultuurraden die kunst
vanuit de overheid beoordelen, bestaan uit ‘zichzelf overeindhoudende elites’, en dat deze
elites een smaak hebben ontwikkeld die hun keuzes onnavolgbaar maken voor degenen die
die subsidies opbrengen. Door te beargumenteren dat de ‘goede smaak’ bewaakt moet
worden, maar tegelijkertijd de smaak van de elites onnavolgbaar is, spreekt hij zichzelf
volgens mij tegen. Hij gaat er echter niet op in hoe dit dan wel mogelijk is, door het oordeel te
verplaatsen naar de markt of juist te behouden bij de overheid. In het theoretisch kader heb ik
een alinea geschreven over wat Abbing vindt van de ‘kwaliteitsstempel’ die de overheid aan
de kunsten zou geven. Door subsidie te ontvangen van de overheid, zou de overheid een
bepaalde ‘kwaliteitsstempel’ krijgen van de overheid. Dit is in ieder geval hoe de kunstwereld
dit zou ervaren volgens Abbing. Abbing is van mening dat het een slechte zaak is om de
subsidie van de overheid als een bepaald ‘kwaliteitsoordeel’ te ervaren. Abbing stelt namelijk
dat subsidie zorgt voor kunstenaars die minder focus leggen op het publiek, kunstenaars
leggen de focus op het maken. Zo ontstaat er een overaanbod aan kunst. De term
‘overaanbod’ komt terug in hoofdstuk 5 en zal ik dan ook nader toelichten. Doordat
kunstenaars minder de focus leggen op het publiek, wordt het geproduceerde werk complexer
en minder toegankelijk. Hierdoor wordt de vraag naar kunst minder, en zijn de kunsten
afhankelijk van de subsidie van de overheid.
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Hoofdstuk 5 ‘Cultureel ondernemerschap’ en
‘overheidsbemoeienis’
In hoofdstuk 5 worden de thema’s ‘cultureel ondernemerschap’ en ‘overheidsbemoeienis’
besproken. Het thema ‘cultureel ondernemerschap’ is in de boomstructuur te herkennen aan
de turquoise kleur. Het thema ‘overheidsbemoeienis’ is in de boomstructuur te herkennen aan
de oranje kleur. In de boomstructuur is te zien dat beide thema’s vaak in blok 3 en 5
voorkomen. Blok 3 gaat over het belang van de bezuinigingen, met als aansluitend blok 5 dat
gaat over het belang van cultureel ondernemerschap. Uit de argumenten die ik in dit
hoofdstuk zal bespreken is dan ook op te maken dat de argumenten die gaan over ‘cultureel
ondernemerschap’ en ‘overheidsbemoeienis’ deel uitmaken van het standpunt waarbij de
auteur van het artikel vóór de bezuinigingen is.
De argumenten uit beide thema’s zijn samengesteld en geselecteerd aan een van te
voren opgesteld woordkader. Voor de uitleg over hoe ik een woordkader heb opgesteld,
verwijs ik naar de inleiding onder het kopje ‘methode’. Het woordkader van het thema
‘cultureel ondernemerschap’ bestaat uit de volgende woorden: ondernemerschap, efficiënter,
ondernemender, ondernemingszin, publiek, zelf, vraag en aanbod.
Het woordkader van het thema ‘overheidsbemoeienis’ bestaat uit de volgende woorden:
overheid, taak, bepalen, bemoeienis, afhankelijkheid.
Als eerste zal ik ingaan op de wijze waarop het thema ‘cultureel ondernemerschap’
een rol speelt in de vijfentwintig geselecteerde artikelen. Aan de hand van argumenten uit
verschillende artikelen die ik in 5.1 zal bespreken, tracht ik uit te leggen dat de auteurs van
een aantal artikelen van mening zijn dat er in de periode 2010 tot en met 2013 te weinig
cultureel ondernemerschap heerst. Daarnaast zal ik deze argumenten vergelijken met de
concepten van de eerder besproken theoreticus: Vincent Price en met het cultuurbeleid onder
leiding van Ronald Plasterk.
Als tweede ga ik op het thema ‘overheidsbemoeienis’ en hoe dit door veel auteurs van
de vijfentwintig artikelen als belemmering van cultureel ondernemerschap wordt gezien. Aan
de hand van verschillende citaten uit een aantal artikelen zal ik laten zien hoe auteurs denken
over de overheidsbemoeienis en de afhankelijkheid van de culturele sector. Vervolgens zal ik
deze argumenten vergelijken met de opinie van de eerder besproken theoretici: Hans Abbing,
Oosterbaan Martinius, Gust de Meyer.
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Als derde tracht ik uit te leggen hoe de ‘ondernemingszin’ van kunstenaars en
culturele instellingen en de term ‘overaanbod’ een rol speelt binnen de argumenten van het
thema’s ‘cultureel ondernemerschap en overheidsbemoeienis’. Overaanbod is een
veelbesproken term in de vijfentwintig geanalyseerde artikelen en komt vaak voor in de
stellingen en argumenten binnen de thema’s ‘cultureel ondernemerschap’ en
‘overheidsbemoeienis’. Tot slot, zal ik deze argumenten vergelijken met de opinie van de
eerder besproken theoretici: Hans Abbing, etc.
In dit hoofdstuk zullen de volgende artikelen aan bod komen:
Van der List, G. ‘Maandag is het D-Day voor de kunstwereld: de Raad voor Cultuur adviseert
over de subsidies.’, Elsevier Weekblad, 2012.
Drosterij, G. ‘Politiek liet de kunst nooit met rust’, De Volkskrant, 2011.
Ten Hooven, M. ‘Kunst ligt te stinken, zoals goede kaas’, De Groene Amsterdammer, 2010.
Wytzes, L. ‘Interview met Pim van Klink ‘, Elsevier Weekblad, 2011.
‘Bodem wordt weggeslagen; Grote prestigieuze instellingen ontzien’, Telegraaf, 2011.
Van den Bergh, H. ‘Betaalbaar onbetaalbaar; Kunstsubsidies’, Vrij Nederland, 2010.
Van Putten, B. ‘Het culturele drama: Snijden in de kunst’, De Groene Amsterdammer, 2010.

5.1 ‘Cultureel ondernemerschap’
Zoals ik al eerder heb benoemd, blijkt uit de analyse van de vijfentwintig artikelen dat de
auteurs vinden dat er meer cultureel ondernemerschap moet komen en dat kunstenaars en
culturele instellingen minder afhankelijk van de overheid moeten worden. Dit laatste zal ik
nader toelichten in 5.2. In 5.1 zal ik ingaan op de stelling: ‘er moet meer cultureel
ondernemerschap komen’.
Dat deze stelling centraal staat in aantal artikelen blijkt bijvoorbeeld uit het volgende
citaat: ‘Het cultureel ondernemen is in Nederland onderontwikkeld.’ Redacteur van Elsevier
Weekblad, Gerry van der List stelt dit in het artikel ‘Maandag is het D-Day voor de
kunstwereld: de Raad voor Cultuur adviseert over de subsidies.’ (2012) Het artikel haalt
citaten aan uit een interview tussen Van der List en Joop Daalmeijer. Daalmeijer is sinds 2011
voorzitter van de Raad voor Cultuur. In het interview gaat auteur Van der List dieper in op het
voorzitterschap van Daalmeijer en zijn opinie over de bezuinigingen die in die periode op 21
mei aangekondigd zouden worden.
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Daalmeijer laat in het interview doorklinken dat hij het enigszins eens is met de
bezuinigingen die er toendertijd aangekondigd zijn. Daalmeijer beargumenteert namelijk dat
de bezuinigingen soms een heilzaam effect kunnen hebben. Om deze reden kan hij de
bezuinigingen, als een politiek gegeven, wel accepteren. Daalmeijer richt zich vooral op de
bedrijfsvoering:
‘Kunstinstellingen in Nederland zijn soms wel erg afhankelijk van de subsidiespeen. Het kan
geen kwaad dat ze beter naar hun eigen functioneren kijken. Vooral de bedrijfsvoering moet
veel beter. De overheadkosten zijn soms enorm. Daar moet je ze op wijzen. Het cultureel
ondernemen is in Nederland onderontwikkeld. Ik zou wel voor normering van overheadkosten
zijn, net zoals bij de publieke omroep. Er is één balletgezelschap dat de hele bezuiniging
afwentelt op de dansers. Te zot voor woorden. Het is niet je opdracht om de directie een vet
salaris te geven, maar mooie dingen te laten zien.’ (Elsevier Weekblad, 2012)

Daalmeijer kaart met deze uitspraken aan dat hij van mening is dat de kunstwereld
weinig verstand heeft van bedrijfsvoering en dat daarom het cultureel ondernemen zou
moeten verbeteren. Mijn vermoeden is dan ook dat hij de verbetering van bedrijfsvoering in
de culturele wereld bedoelt als hij het heeft over de heilzame kracht van de bezuinigingen.
Uit de al eerder genoemde cultuurnota ‘Kunst van leven’ geschreven door Ronald
Plasterk blijkt dat Plasterk in 2007 cultureel ondernemerschap een belangrijk aspect vond
voor een ‘bloeiend cultureel leven’ (Plasterk, ). Plasterk schrijft in die cultuurnota:
‘Een sterke cultuursector, die verankerd is in de maatschappij, is een voorwaarde voor een
bloeiend cultureel leven. Daarbij is de eigen kracht het uitgangspunt om verbindingen met
andere maatschappelijke sectoren te leggen en meer eigen inkomsten te kunnen genereren.’
(Plasterk, 21)

Daalmeijer en Plasterk vinden beide dat het genereren van meer eigen inkomsten
noodzakelijk is voor een sterke cultuursector. Hoewel Plasterk zijn argument niet verder
uitlegt, valt uit het citaat op te maken dat Plasterk, in tegenstelling tot Daalmeijer, doelt op de
verbinding met maatschappelijke sectoren. Daalmeijer legt in zijn argumentatie de focus op
de bedrijfsvoering en benoemt dat hij vindt dat culturele instellingen het geld verkeerd
verdelen. Volgens Daalmeijer en Plasterk gaat cultureel ondernemerschap over wanneer een
culturele instelling of kunstenaar middelen of strategieën inzet om meer eigen inkomsten te
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genereren. Volgens Daalmeijer speelt de bedrijfsvoering van zo’n instelling een belangrijke
rol bij het goed uitvoeren van dit cultureel ondernemerschap.
In het artikel ‘politiek liet de kunst nooit met rust’, geschreven door politiek filosoof
Gerard Drosterij in De Volkskrant, worden meer ‘verwachte’ eigenschappen van cultureel
ondernemerschap benoemd (2011). Drosterij beschrijft in dit artikel dat de voorgangers van
Zijlstra ook maatschappelijke opdrachten aan kunstenaars formuleerden. Zo citeert Drosterij
de uitspraken van Hedy D’Ancona (minister van Cultuur van 1989 tot 1993), Aad Nuis
(minister van Cultuur van 1994 tot 1998), Rick van der Ploeg (minister van Cultuur van 19982002) en Ronald Plasterk (minister van Cultuur van 2007 tot 2010).
D’Ancona formuleerde volgens Drosterij de aansturing op het vergroten van
publieksbereik: ‘Wanneer kunstinstellingen al te zwaar tegen de overheid aanleunen, ontlokt
dat te weinig initiatieven om een groter publiek te verwerven én om doelmatiger te
werken.' Nuis vreesde hetzelfde gevaar namelijk dat 'subsidies als een pantser (werken)
waarmee men zich probeert af te sluiten van maatschappelijke en economische
ontwikkelingen.' Met de opsomming van deze citaten lijkt Drosterij aan te geven wat hij
verstaat onder cultureel ondernemerschap en hoe dit door de jaren heen is ontstaan. Van der
Ploeg introduceerde in 1999 de term ‘cultureel ondernemerschap’ en vond dat de publieke
factor tot uitdrukking moest komen en niet op de laatste plaats moest staan bij kunstenaars en
instellingen zelf (Drosterij, 2011). Sinds het einde van de jaren 90 zijn ‘publieksbereik’ en
‘cultuurparticipatie’ het meest gebruikt als legitimatie van het cultuurbeleid, zegt
Drosterij. Om in aanmerking te komen voor subsidie was het dus belang dat je als kunstenaar
of culturele instelling voldeed aan de opdracht om een groot en divers publiek aan te spreken.
Drosterij beargumenteert dat hierbij, de door de Plasterk geïntroduceerde, ‘code culturele
diversiteit’, perfect in het plaatje paste.
Kortom, ‘cultureel ondernemerschap’ is een eis geweest voor het verkrijgen van
subsidie. Dit blijkt niet alleen uit de kamerbrief waarin Zijlstra ‘cultureel ondernemerschap’
expliciet stelde, maar ook in de genoemde citaten is te lezen dat enkele auteurs dit een
belangrijk aspect vonden. Om voldoende ‘cultureel ondernemerschap’ uit te oefenen, moet je
voldoen aan de eisen: het aanspreken van een groot en veelzijdig publiek, het genereren van
eigen inkomsten en voldoen aan de ‘code culturele diversiteit’.
Naast dat de artikelen, geschreven door Van der List en Drosterij, een duidelijke
definitie geven van wat de auteurs verstaan onder cultureel ondernemerschap, weet Drosterij
zich met het artikel ‘politiek liet de kunst nooit met rust’ te mengen in het publieke debat. In
hoofdstuk 4 en in het theoretisch kader heb ik het concept ‘The role played by journalists’,
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geformuleerd door Vincent Price’, besproken en uitgelegd. In hoofdstuk 4 wordt het artikel
‘Kunst ligt te stinken zoals goede kaas’ (De Groene Amsterdammer, 2010) besproken. Hierbij
heb ik rol van de auteur, Marcel ten Hooven, besproken en vergeleken met het concept ‘the
role played by journalists’. In dit geval ging het om een interview met twee kunstgiganten en
stelde Ten Hooven gerichte vragen om het gesprek een richting op te sturen. Uiteindelijk
waren het de geïnterviewden Rudi Fuchs en Henk van Os die zich mengden in de politieke
discussie.
In het geval van het eerder besproken artikel ‘politiek liet de kunst nooit met rust’, is
het de auteur (Gerard Drosterij) die zich inlaat in het politieke debat rondom het onderwerp
‘cultureel ondernemerschap’. Hier bedoel ik niet mee dat Drosterij direct in discussie is met
de politici. De politici hebben over een tijdsbestek van twintig jaar uitspraken gedaan over
‘cultureel ondernemerschap’ en de legitimatie van het cultuurbeleid’. Door deze uitspraken op
te sommen en uit te leggen, neemt Drosterij een informerende houding aan naar de lezers van
het artikel. Hiermee bedoel ik dat hij de uitspraken die in het politieke debat hebben
plaatsgevonden, vertaalt en in context uitlegt aan het publiek. Zo geeft hij het publiek/ de
lezer de informatie die nodig is om een eigen opinie te vormen over het onderwerp ‘cultureel
ondernemerschap’ en de legitimatie van het cultuurbeleid. Dit komt overeen met de
eigenschap ‘the look-out function’ van het concept ‘the role played by journalists’ (Price, 80).
Zoals eerder benoemd, is dit volgens Price de meest prominente publieke dienst die geclaimd
is door de media (Price, 80). Dit wil zeggen dat de media, dus de auteurs van de
geanalyseerde artikelen in dit onderzoek, de rol aan hebben genomen om het politieke debat
over kunstsubsidies te bekijken en te vertalen naar het publiek. In dit geval heeft Drosterij
citaten genomen en deze uitgelegd.

5.2 ‘Overheidsbemoeienis’
In 5.1 heb ik uitgelegd hoe de term ‘cultureel ondernemerschap’ wordt gebruikt in de
vijfentwintig geanalyseerde artikelen. Uit de besproken citaten blijkt dat de overheid een
enorme rol heeft in het beoordelen en bepalen van het ‘cultureel ondernemerschap’. Het wordt
daarnaast ook gebruikt als legitimering van het cultuurbeleid. Zoals eerder benoemd, is het
thema ‘overheidsbemoeienis’ in de boomstructuur te herkennen aan de oranje kleur. In de
boomstructuur is te zien dat het thema vaak voorkomt in combinatie met het thema ‘cultureel
ondernemerschap’. Hier zal ik in 5.3 meer over vertellen. De uitspraken over
de overheidsbemoeienis hebben raakvlakken met argumenten en stellingen uit andere thema’s
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zoals educatie, vernieuwing en talentontwikkeling. Waar nodig zal ik deze uitspraken
toelichten. Onder ‘overheidsbemoeienis’ versta ik de invloed van de overheid op de culturele
sector. Het thema zal voornamelijk gaan over welke invloed en rol het cultuurbeleid in de
ontwikkeling van de Nederlandse culturele sector.

Als eerste tracht ik uit te leggen hoe verschillende auteurs van mening zijn dat
overheidssteun niet goed is voor de culturele sector. Daarnaast zal ik uitleggen waarom
dezelfde auteurs van mening zijn dat de bezuinigingen, die door Halbe Zijlstra worden
aangekondigd in 2010, wel goed zijn voor de culturele sector.
Als tweede zal ik uitleggen waarom verschillende auteurs vinden dat de overheid zich
wel moet bemoeien met de culturele sector. Vervolgens tracht ik uit te leggen waarom
dezelfde auteurs vinden dat de bezuinigingen, die in 2010 door Halbe Zijlstra worden
aangekondigd, niet goed zijn voor de culturele sector.
Dat overheidsbemoeienis een belangrijk onderwerp is in de discussie rondom de
legitimering van het cultuurbeleid, blijkt uit een aantal stellingen die in artikelen genoemd
worden. Zo blijkt uit een interview met econoom Pim van Klink, gehouden door Liesbeth
Wytzes in Elsevier Weekblad (2011), dat Van Klink van mening is dat subsidie de oorzaak is
van een ontoegankelijke kunstwereld. Wytzes gaat tijdens het interview in op een eerdere
uitspraak van Van Klink: ‘Kunst in Nederland is verkapte staatskunst’. Van Klink
beargumenteert dat vreemde aanvragen die in de tijd van de BKR gehonoreerd werden, de
oorzaak zijn van het idee dat kunst voor de elite is. Met ‘vreemde vragen’ bedoelt Van Klink
de aanvragen waarvan het onderwerp dusdanig complex was, dat het niet toegankelijk zou
zijn voor het ‘ gewone publiek’.
Wytzes stuurt Van Klink in dit artikel richting de controversiële uitspraak die hij
eerder heeft gedaan over ‘staatskunst’. Zo benoemt Wytzes dat deze uitspraak niet goed is
gevallen bij veel mensen vanuit de culturele sector. Wytzes geeft in dit artikel de kans aan
Van Klink om uit te leggen wat hij precies bedoelt met die uitspraak. Van Klink wil met deze
uitspraak wijzen op de rol van de overheid in de verdeling van de subsidie en de houding die
de kunstwereld aanneemt. Van Klink is dus van mening dat de kunstwereld zich afhankelijk
opstelt, waardoor een grotere rol gaat spelen. Wytzes stelt kritische vragen die Van Klink
sturen richting bepaalde antwoorden, zoals: ‘De uitgaven zijn in zestig jaar toegenomen,
terwijl het aantal bezoekers gestaag terugliep. Zou dat subsidiestelsel misschien niet zo goed
werken?’
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Van Klink koppelt de invloed van het subsidiestelsel aan het ondernemerschap dat
volgens hem ontbreekt in de kunstwereld. Zo blijkt uit het volgende citaat dat Van Klink
denkt dat cultureel ondernemerschap wellicht de oplossing zou zijn voor een ‘niet-werkend
systeem’:
‘Kunstenaars moeten veel meer ondernemen, dat is duidelijk. Maar die halen vaak hun
neus op voor geld of vinden dat ze zich met dat soort trivialiteiten niet bezig
dienen te houden. “Ik ken mensen die subsidie zien als een keurmerk voor kwaliteit; die
willen het niet omdat ze het nodig hebben, maar omdat het betekent dat ze tot de topklasse
behoren. Het gaat er toch om dat je wordt gehoord, dat mensen door jou verlicht
worden en dat je resoneert in de samenleving. Vroeger waren kunstenaars ook ondernemers.
Rembrandt stond ingeschreven als koopman. Damien Hirst, Jeff Koons, Andy Warhol:
toonaangevende kunstenaars met ondernemerskwaliteiten. Ik zou graag onderzoek willen
doen naar hoe het komt dat sommige kunstenaars er wel in slagen door te breken en andere
niet. Ik denk dat ondernemerschap daarbij een belangrijke factor is. Je moet wat je maakt toch
aan de man willen brengen, je maakt het toch niet alleen voor jezelf.”’ (Elsevier Weekblad,
2011)
Van Klink lijkt hier te willen zeggen dat kunstenaars zich minder moeten richten op de
overheid. Hij zegt dat ook dat je als kunstenaar niet je kwaliteitsoordeel van bij de overheid
moet halen, maar bij het publiek. Hiervoor is het nodig dat een kunstenaar zich ondernemend
opstelt, door zich te richten op het publiek en te zorgen dat zijn/haar werk gezien en gehoord
wordt door mensen. Hieronder verstaat Van Klink dus niet de overheid, maar juist de ‘gewone
mens’ die zich kan transformeren als publiek. Van Klink benoemt daarnaast ook dat veel
kunstenaars die hij kent, die subsidie van de overheid ontvangen, dit willen ontvangen omdat
het als een soort kwaliteitskeurmerk fungeert. Uit het citaat blijkt dus dat hij het hier niet mee
eens is, en dat hij, zoals eerder gezegd, vindt dat kunstenaars hun kwaliteitskeurmerk bij het
publiek moeten halen. Meerdere malen in dit onderzoek is naar voren gekomen dat
Oosterbaan Martinius in Schoonheid, welzijn, kwaliteit, Kunstbeleid en verantwoording na
1945 uitleg geeft hoe dit kwaliteitskeurmerk door de overheid in de jaren 80 tot stand
gekomen is. Uit dezelfde tekst blijkt ook dat er personen waren die het eens zouden zijn met
Van Klink. Oosterbaan Martinius noemt de antirevolutionair Schouten die zich principieel
afkerig toonde van staatsbemoeienis (Oosterbaan Martinius, 90). De overheid miste volgens
hem de kwaliteiten om vast te stellen wat kunst is, laat staan erover oordelen.
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In de jaren 80 werd, tijdens dat de Vaste Commissie voor Cultuur, Recreatie en
Maatschappelijk werk aan de nota wijdde, gedebatteerd over de artistieke vrijheid van de
culturele sector. Hieruit kwamen verschillende betogen voort. Uiteindelijk kwam Minister van
Doorn tot de conclusie dat de overheid er niet omheen kon om ‘een zekere maatschappelijke
relevantie als voorwaarden voor subsidie te stellen’ (Oosterbaan Martinius, 96). Dit had te
maken met dat de overheid alles wat als kunst aangeboden werd, zou moeten subsidiëren. De
minister noemde daarnaast de eis ‘kwaliteit’. De beoordeling van kwaliteit zou de overheid
overlaten aan ‘deskundige, gekwalificeerde adviseurs’. De minister legde echter de nadruk op
dat de verantwoordelijkheid lag bij de overheid, en dat de overheid zich niet kon verschuilen
achter het oordeel van de adviseurs (Oosterbaan Martinius, 97).
Uit eerder genoemde interview met Van Klink, blijkt dat Van Klink het niet eens is
met het kwaliteitskeurmerk vanuit de overheid. Uit het artikel ‘Verstikte kunst; Onderzoekers
laten zien dat overheidssteun geen topkunst oplever . De markt werkt beter.’ (Elsevier
Weekblad, 2012), geschreven door Gerry van der List, blijkt dat steun vanuit de overheid ook
niet altijd zorgt voor een ‘gezondere’ culturele sector. Van der List schrijft in dit artikel over
het onderzoek dat de twee onderzoekers Ernst Bos en Aris Gaaff, gedaan hebben naar hoe het
kan dat de Nederlandse kunstwereld nauwelijks een rol speelt in de internationale
kunstwereld, terwijl de overheidssteun is toegenomen. Van der List komt door dit onderzoek
tot de volgende conclusie:
‘In het economische vakblad ESB plaatsten zij de uitgaven van de overheid voor
beeldende kunst sinds 1945 tegenover het aantal ‘opkomende kunstenaars’. En zie: naarmate
de subsidies toe namen, daalde het aantal kunstenaars dat doorbrak naar de top.
Overheidssteun sorteert dus niet het gewenste resultaat.’(Elsevier Weekblad, 2012)

Van der List gebruikt de uitkomst van dit onderzoek niet alleen om te
benoemen dat overheidssteun niet voor het gewenste resultaat, maar ook om te
beargumenteren dat overheidssteun averechts werkt. Van der List vindt dat subsidies lui en
gemakzuchtig maken. Volgens Van der List nemen subsidies de ‘ondernemingszin’ van
kunstenaars weg. De term ‘ondernemingszin’ zal ik in 5.3 verder toelichten. Van der List gaat
verder niet in op de inhoud en cijfers van het onderzoek. In hoeverre deze cijfers kloppen, is
onduidelijk. Het is echter wel opvallend dat Van der List bijna direct inhaakt op de uitspraken
van Hans Abbing. Abbing beargumenteert in Why are artists poor? dat subsidie niet leidt tot
hogere inkomens van kunstenaars maar tot meer uren die de kunstenaar spendeert aan het
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produceren van kunst en niet de verkoop ervan (Abbing, 131). In andere woorden zegt
Abbing dat een toename van overheidssteun leidt tot minder cultureel ondernemerschap, of te
wel de ‘ondernemingszin’ neemt af. Abbing en Van der List benoemen beide geen cijfers.
Hierdoor is het lastig te controleren waar de uitspraken op gebaseerd zijn.
Overheidsbemoeienis zorgt niet alleen voor minder cultureel ondernemerschap, maar
ook voor legitimatiedruk beargumenteert Gerard Drosterij in het artikel ‘Politiek liet de kunst
nooit met rust’ (De Volkskrant, 2011). Drosterij schrijft vanuit een heel ander perspectief over
de bezuinigingen. Hoewel Drosterij ook tegen de bezuinigingen is, vindt hij juist dat
overheidssteun zorgt voor minder creativiteit in de kunstwereld. Dat wil zeggen dat
kunstenaars door de legitimatiedruk vanuit de overheid, zich minder kunnen ontwikkelen op
het gebied van artistieke creativiteit. Drosterij benoemt dan ook:
‘Platgedrukt door de continue legitimatiedruk van de overheid is het beroep op
artistieke creativiteit uiteindelijk niet opgewassen tegen het politieke markt masochisme.
Tegenstanders zien de kunstbezuinigingen als de tirannie van een kleine rechtse meerderheid.
Maar dat is slechts een deel van het verhaal. De bezuinigingen komen niet uit de lucht vallen.
De boodschap is al jaren dat de kloof tussen 'hoge' en 'lage' kunst dient te verdwijnen. Cultuur
met een grote C moet uit haar ivoren toren komen en meer publiek trekken.’ (De Volkskrant,
2011)

In het bovenstaande citaat reageert Drosterij op de druk van de overheid waarbij de
kunstwereld ‘publieksbereik’ en ‘cultuurparticipatie’ als legitimatie zou moeten gebruiken.
Juist dat waar Van der List, Van Klink en Wytzes op hameren, ziet Drosterij als een
belemmering van de ontwikkeling van de artistieke kwaliteiten van de kunstwereld. Daarnaast
beargumenteert Drosterij dat deze legitimatiedruk door de overheid wordt opgelegd. Terwijl
Van der List, Van Klink en Wytzes juist beargumenteren dat overheidssteun publieksbereik
en cultuurparticipatie tegenhoudt. Er zit dan ook een duidelijk verschil in de signatuur waar
vanuit de auteurs schrijven. Van der List en Wytzes schrijven beide voor Elsevier Weekblad.
De Elsevier is rechts georiënteerd en conservatief liberaal van signatuur. Drosterij schrijft
voor De Volkskrant. De Volkskrant identificeert zich als een krant die voorbij links en rechts
gaat, maar die een duidelijke progressieve signatuur heeft.
Kortom, de auteurs die voor de bezuinigingen zijn, beargumenteren voornamelijk dat
overheidssteun zorgt voor minder cultureel ondernemerschap. Dit komt volgens hen doordat
het geld toch wel binnenkomt, door middel van subsidie, waardoor kunstenaars zich focussen
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op het maken van werk en niet op de verkoop van werk. Daarnaast wordt benoemd dat het
kwaliteitsoordeel niet bij de overheid zou moeten liggen, maar juist bij het publiek. Volgens
enkele auteurs is het juist de overheid die zorgt voor legitimatiedruk en belemmering van de
ontwikkeling van de artistieke kwaliteit.
In de geanalyseerde artikelen komen niet alleen argumenten voor de bezuinigingen
aan bod, maar ook argumenten tegen de bezuinigingen. In het gedeelte dat nu volgt, zal ik
argumenten bespreken waarvan de auteurs betogen dat overheidssteun goed is voor de
culturele sector en waarom.
Een van de belangrijke en veel voorkomende argumenten tegen de bezuinigingen is
het argument dat gaat over het wegvallen van ruimte voor ontwikkeling en innovatie. In het
artikel ‘Bodem wordt weggeslagen; Grote prestigieuze instellingen ontzien’ (Telegraaf, 2011)
reageert Kunsten 92’ op de introductie van de bezuinigingen:
‘De plannen bieden geen perspectief voor toekomstige generaties. Er is geen ruimte
meer voor talentontwikkeling en innovatie: de 21 productiehuizen die deze taak hadden,
krijgen allemaal geen subsidie meer. Ook voor de instellingen, gezelschappen en musea die
wel blijven bestaan blijft het de komende jaren knokken: zij krijgen alleen nog geld van het
rijk als ze in staat zijn om 17,5 procent van hun eigen inkomsten te verdienen. Voor de
podiumkunsten wordt dit zelfs 21,5 procent, oplopend naar 25,5 procent in 2017. Musea die
een rijkscollectie beheren, worden ontzien.’(Telegraaf, 2011)

In het artikel wordt door de kunstredactie van de Telegraaf meerdere reacties op de
bezuinigingen in kaart gebracht. Zo vindt bijvoorbeeld TIN-directeur Henk Scholten:
‘Zijlstra vindt het beschermen van het cultureel erfgoed belangrijk. Het erfgoed
podiumkunsten valt daar ook onder, dus het schrappen van de subsidie strookt niet met zijn
uitgangspunten. Hij noemt het onbegrijpelijk dat Zijlstra in zijn brief de suggestie doet dat de
gemeente Amsterdam de subsidie wel zou kunnen opbrengen.’(Telegraaf, 2011)

Een veel voorkomende boodschap uit het artikel is dat de bezuinigingen de ruimte
voor educatie, ontwikkeling en vernieuwing zouden wegnemen. Daarnaast wordt in het artikel
ook geopperd dat het voor de economie niet goed zou zijn. ‘Veel freelancers zullen een groot
deel van hun inkomsten missen’, reageert Marieke van Oosten van Korzo.
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In het artikel ‘Betaalbaar onbetaalbaar; kunstsubsidies’ (Vrij Nederland, 2010) schrijft
Hans van den Bergh over waarom de overheidssteun zou moeten blijven bestaan voor de
culturele sector. Naast dat Van den Berg beargumenteert dat het kunstbudget nog geen 0,5
procent van de rijksbegroting uitmaakt, maakt Van den Berg ook het punt dat de
bezuinigingen een enorme slag toe zouden brengen aan onze internationale reputatie en
onmiddellijk afgestraft worden door het teruglopen van de toeristenstroom. Van den Berg is
het daarbij eens met Van Oosten dat de bezuinigingen wel eens slecht zouden kunnen zijn
voor de Nederlandse economie.
Naast de bovenstaande argumenten komen in de andere thema’s veel argumenten voor
tegen de bezuinigingen en voor overheidsbemoeienis. In een aantal artikelen wordt
bijvoorbeeld beargumenteerd dat de overheid zich juist moet bemoeien met de culturele sector
om ervoor te zorgen dat er geld en ruimte is voor de juiste educatie (zie hoofdstuk 3). In
ditzelfde hoofdstuk komt aan bod dat de overheidsbemoeienis vanuit de overheid zorgt voor
een beter imago van de Nederlandse kunstwereld ten opzichte van andere landen.
Kortom, de argumenten tegen de bezuinigingen gaan voornamelijk over dat men bang
is dat de ruimte voor experiment, ontwikkeling en educatie wegvalt. Daarnaast wordt er
beargumenteerd dat er al weinig steun vanuit de overheid gaat naar de kunstwereld, en dat het
dus een kaalslag zou zijn om nog meer te bezuinigingen. Ook het argument dat ingaat op
verslechtering van de economie, door het wegvallen van banen, komt meerdere keren aan het
licht.

5.3 ‘Ondernemingszin’ en ‘overaanbod’
In 5.1 en 5.2 heb ik het voornamelijk gehad over de overheidsbemoeienis en het cultureel
ondernemerschap. In beide delen komen twee termen vaak aan bod, namelijk:
‘ondernemingszin’ en ‘overaanbod’. In 5.3 zal specifiek ingaan op de argumenten die gaan
over hoe overheidsbemoeienis mogelijk de ‘ondernemingszin’ van de kunstwereld zou
wegnemen en hoe overheidssteun kan zorgen voor ‘overaanbod’.
In meerdere artikelen die ik geanalyseerd heb, komt het argument terug dat subsidie
ervoor zou zorgen dat kunstenaars minder tijd steken in het aanspreken van publiek. Kunst
zou hierdoor complexer worden en dus minder toegankelijk voor het publiek. Dit argument
heb ik uitgebreid besproken in hoofdstuk 4. In 5.2 komt het woord ‘ondernemingszin’
uitvoerig aan bod. In het artikel ‘Verstikte kunst; Onderzoekers laten zien dat overheidssteun
geen topkunst oplevert . De markt werkt beter.’(Elsevier Weekblad, 2011) schrijft Gerry van
102

der List over hoe overheidssteun ervoor kan zorgen dat de kunstwereld lui en gemakzuchtig
wordt. Subsidies nemen volgens Van der List de ‘ondernemingszin’ weg. Wat Van der List
hiermee bedoelt, legt hij niet duidelijk uit, maar uit het volgende citaat lijkt hij te willen
zeggen dat de kunstenaar kunst gaat maken voor zichzelf en niet voor het publiek:
‘Omdat het geld toch wel blijft stromen, ontstaat een overaanbod van middelmatige kunst
waaraan niemand behoefte heeft. Subsidies hebben zo een verstikkend effect.’

In 5.2 heb ik uitgelegd dat Van der List met dit artikel lijkt aan te haken op de uitspraken van
de theoreticus Hans Abbing. In het citaat komt ook de term ‘overaanbod’ voor. In het
theoretisch kader is te lezen dat Oosterbaan Martinius beschrijft dat overaanbod een groot
probleem was rond de jaren 80. Nadat minister Brinkman de ‘aanbod gedachte’ introduceerde
ontstond er een oneindige stroom aan kunst. De gedachte van de ‘aanbod gedachte’ was dat
het de taak van de overheid was om ervoor te zorgen dat een artistiek hoogwaardig
kunstaanbod voldoende kansen krijgt, ook al is het gevolg dat daar in bepaalde gevallen geen
grote publieke belangstelling tegenover staat (Oosterbaan Martinius, 73). Hierbij is het
probleem dat er meer aanbod dan vraag is en een groot deel van het aanbod dat er is spreekt
weinig publiek aan.
Terugkijkend naar de argumenten van Van der List, spreekt Van der List deels over de
legitimeringsparadox. Als we de argumenten van Van der List en Drosterij tegenover elkaar
zouden zetten, zou dit de legitimeringsparadox in tekst inzichtelijk maken. Dat wil zeggen dat
Van der List beargumenteert dat er juist overheidssteun moet gaan naar de culturele
instellingen die zich ondernemend opstellen. Drosterij beargumenteert juist dat de overheid
experimentele kunst en vernieuwing moet steunen, omdat hier anders geen animo voor is.
Kortom, overheidssteun zorgt volgens Van der List ervoor dat de kunstwereld zich
minder ondernemend opstelt. De kunstwereld is afhankelijk van de overheid en niet van hun
publiek. Er wordt meer tijd in het maken van kunst gestopt, maar minder in de verkoop ervan.
Uit het voorbeeld van Oosterbaan Martinius blijkt dat overheidssteun aan vernieuwing en
ontwikkeling van artistieke kwaliteit zorgt voor een ‘overaanbod’.
Volgens eerder genoemde auteurs zorgt overheidssteun voor een ‘overaanbod’. In de
volgende tekst laat de auteur doorklinken dat ook de politiek de ‘kunst terug aan het publiek
wilt geven’. In het artikel ‘Het culturele drama: Snijden in de kunst’ schrijft Bas van Putten
over hoe in dit geval de VVD vindt dat de culturele sector in de houdgreep van de overheid
zit. ‘De staat betaald en bepaald’ (De Groene Amsterdammer, 2010). Door dit zo expliciet te
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benoemen, mengt Van Putten zich in het politieke debat, waardoor zijn rol als journalist van
groot belang is. Hier zal ik zo verder op ingaan. Van Putten schrijft als volgt:
“Maar de toon bereidt met valse lof de mitsen en de maren voor. Ook de VVD wil
‘cultuur’ teruggeven aan ‘de burger’. In het VVD-verkiezingsprogramma staat het zo: “De
cultuursector zit echter in de houdgreep van de overheid. De staat betaalt en bepaalt. Een
terugtredende, krachtige en kleine overheid kan in de visie van de VVD weer orde op zaken
stellen en de directe relatie herstellen tussen de mensen die cultuur maken en zij die ervan
genieten.” Met andere woorden: bevrijd de kunsten door ze uit te leveren aan de wet van
vraag en aanbod. Het geniep van dit beleidsproza steekt in de details. Zuivere demagogie is de
impliciet geformuleerde vaststelling dat de 'directe relatie' tussen makers en consumenten is
weggevallen. Dat kan niets anders betekenen dan dat op veel kunst niemand zit te wachten, en
dat de 'moderne en geëmancipeerde samenleving' het doodgeknuffelde artiestenvolk maar
eens op eigen kracht die les moest leren lezen. De PVV-boosheid druipt van de regels.”

Van Putten reflecteert hier duidelijk op de rol die de overheid zichzelf aangemeten lijkt te
hebben. In het theoretisch kader wordt besproken hoe Hans Abbing over de rol van de
overheid spreekt. Abbing beschrijft drie verklaringen waarom de overheid de kunsten zouden
kunnen steunen. Deze verklaringen corresponderen elk met een houding van de overheid.
Vanuit de eerste verklaring gezien zou de overheid zich opstellen als onbaatzuchtig tegenover
de kunstwereld. Dit betekent dat de overheid een taak heeft maar wordt niet onder druk gezet
door machtige personen om te geven. Vanuit de tweede verklaring gezien wordt de overheid
gedwongen door elitaire personen die de overheid onder druk zetten om de kunsten te
steunen. In de derde verklaring is de overheid een krachtige donateur. Dit betekent dat de
overheid geeft aan de kunsten en daar een beloning voor terugkrijgt. Dit is geen fysieke
beloning, maar de overheid steunt de kunsten omdat de overheid daar zelf belang bij heeft
(Abbing, 205). Daarnaast geldt, door op te treden als krachtige donateur, krijgt de overheid
een soort machtspositie over de kunsten. Deze machtspositie zorgt ervoor dat de overheid een
zekere controle kan uitoefenen, zoals het bepalen welke instanties subsidie krijgen.
Terugblikkend op het citaat van Van Putten, lijkt de VVD haar handen van de steun af
te willen trekken. Tegelijkertijd benoemt Van Putten juist dat de VVD tussen de regels door
die bepaalde machtspositie laat doorklinken, door bijvoorbeeld te benoemen dat het oordeel
nu in de handen van de staat ligt.
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Eerder in dit gedeelte benoemde ik kort dat Van Putten met deze reactie zich mengt in
het politieke debat. Van Putten somt in het artikel meerdere uitspraken van politieke partijen
op, om daar vervolgens weer op te reageren en het te weerleggen. Door op deze uitspraken te
reageren met een weerleggende reactie, schetst Van Putten een bepaald beeld van de politieke
partij aan de lezer. In het theoretisch kader is te lezen dat Vincent Price in Public Opinion
ingaat op de rol van de journalist en ook bespreekt of een tekst geschreven is met als doel,
opinievorming of informeren (Price, 81). Ik denk dat de tekst van Van Putten is bedoeld als
opinievorming. Dit baseer ik op het feit dat Van Putten de uitspraken van de politieke partijen
niet uitlegt, maar de uitspraken in een bepaalde context plaatst, bijvoorbeeld door een
mogelijke achterliggende gedachte van de politieke partij.
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Conclusie
Aangekomen bij de conclusie tracht ik antwoord te geven op de onderzoeksvraag:
Welke thema’s komen naar voren en welke argumenten worden gebruikt in het publieke debat
dat in de periode van 2010 tot en met 2013 vorm krijgt in kranten en tijdschriften over
legitimering van overheidsfinanciering aan de kunsten, en op welke manier is de dominantie
van die thema’s te verklaren?
Wat betreft het eerste deel van de onderzoeksvraag kan ik het volgende concluderen,
in hoofdstuk 1 is te lezen dat ik tijdens de analyse van dit onderzoek, de argumenten uit de
artikelen verdeeld heb in negen overkoepelende thema’s; maatschappelijk belang,
overheidsbemoeienis, sociaal belang, talentontwikkeling en vernieuwing, schoonheid,
elitarisering en toegankelijkheid, educatie, economie, cultureel ondernemerschap. De
argumenten binnen het thema ‘maatschappelijk belang’ gaan allemaal in op de stelling dat
kunst en cultuur een krachtige publieke ruimte dienen, en op deze manier bijdragen aan de
maatschappij. In vergelijking met het thema ‘maatschappelijk belang, is het thema
‘overheidsbemoeienis’ een heel specifiek thema. De argumenten binnen dit thema, gaan over
wat men vindt van de steun van de overheid, en of deze goed of slecht is voor de culturele
sector en op welke manier. Ze hebben vaak te maken met de discussie of de bezuinigingen,
die Halbe Zijlstra in 2010 aankondigde, goed of slecht waren zouden zijn geweest voor de
culturele sector. In de analyse van deze argumenten heb ik echter wel een gemene deler
ontdekt, namelijk; een groot deel van de auteurs die geschreven hebben over de
bezuinigingen, zijn van mening dat de druk van de overheid niet goed is voor de culturele
sector. Enerzijds vindt met dat de culturele sector te afhankelijk is, anderzijds vindt men dat
de druk van de overheid ervoor zorgt dat de ontwikkeling van de artistieke kwaliteit onder
spanning komt te staan. Overheidsbemoeienis speelt volgens Abbing ook een belangrijke rol
in de discussie over de waarde van cultuur. Abbing bespreekt verschillende rollen die de
overheid aan zou kunnen nemen, en maakt daarbij het verwijt dat de overheid zich opstelt als
krachtige donateur, waardoor de overheid een machtspositie krijgt: ‘Kunst dient de overheid’.
Het thema ‘sociaal belang’ gaat in op het belang van het publiek van de culturele sector: hoe
draagt kunst en cultuur bij aan de sociale ontwikkeling van de Nederlandse bevolking.Het
thema ‘talentontwikkeling en vernieuwing gaat over hoe kunst en cultuur ervoor kunnen
zorgen dat het publiek op een andere manier over bepaalde onderwerpen gaat nadenken.
Daarnaast gaat het ook over wat het effect is van de bezuinigingen op de ontwikkeling van
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talent. Het verbaasde mij dat verschillende auteurs van mening zijn dat overheidssteun juist
zorgt voor onderdrukking van creativiteit, door het verplichten van bepaalde doelstellingen,
zoals publieksbereik. In het licht van het theoretisch kader zou ik eerder stellen dat men zou
vinden dat overheidssteun zou zorgen voor financiële ruimte voor experimentele
ontwikkeling. Oosterbaan Martinius schrijft bijvoorbeeld over hoe vanaf 1980 het
cultuurbeleid gericht is op het bevorderen van de artistieke kwaliteit. Daarnaast zegt Abbing
bijvoorbeeld dat de culturele sector zich juist op doelstellingen zoals publieksbereik zou
moeten richten, maar dat de overheid daar geen rol in zou moeten spelen omdat
overheidssteun er volgens hem voor zorgt dat de culturele sector zich minder op
publieksbereik richt, omdat ‘er toch wel geld binnenkomt’.
Het thema ‘schoonheid’ gaat enkel over hoe kunst en cultuur bijdragen aan het
esthetische belang. Het thema ‘elitarisering en toegankelijkheid’ is een thema waarbinnen
weinig argumenten vallen. Dit betekent niet dat het een kleine rol speelt in de discussie. De
argumenten binnen dit thema gaan in op hoe kunst vaak als ‘complex’ wordt ervaren door het
‘gewone publiek’. Volgens enkele auteurs heeft dit te maken met dat de kunstwereld gericht is
op een elite. De argumenten die de auteurs noemen over de complexiteit van kunst, en hoe dit
zorgt voor een kloof tussen de kunstwereld en ‘het normale volk’, worden ook meerdere
malen besproken door Hans Abbing, Gust de Meyer en Quirijn van den Hoogen. Waar
Abbing en de Meyer vinden dat de culturele sector alleen nog maar kunst moet maken die het
publiek aanspreekt, vindt Van den Hoogen dat de kunstwereld meer met het ‘normale volk’
moet praten, en zorgen dat het begrijpelijker wordt.
Het thema ‘educatie’ gaat in op de manier hoe kunst en cultuur kunnen bijdragen aan
de ontwikkeling van de Nederlandse bevolking. Ook gaat dit thema over hoe educatie nodig is
om juist te zorgen dat de bevolking meer leert over kunst en daardoor complexe onderwerpen
in de kunst beter gaat begrijpen.
Het thema ‘economisch belang’ gaat over de argumenten die beschrijven dat kunst
bijdraagt aan de Nederlandse economie. In de artikelen wordt de directe invloed van kunst op
de economie beschreven en de indirecte invloed van kunst op de economie.
Het laatste thema ‘cultureel ondernemerschap’ is een specifiek onderwerp in de
geanalyseerde artikelen. Dat wil zeggen dat de argumenten die over dit onderwerp gaan,
uitvoerig beschreven en uitgelegd worden. Het thema gaat over hoe de culturele sector zich
meer zou kunnen richten op verschillende actoren zoals het publiek, om meer eigen
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inkomsten te genereren. Het thema is nauw verbonden met het thema ‘overheidsbemoeienis’
omdat de argumenten uit beide thema’s vaak in dezelfde artikelen terugkomen.

Op welke manier is de dominantie van de eerder genoemde thema’s en argumenten te
verklaren?
Nu alle thema’s kort besproken zijn, valt mij een ding op. Wat opvallend aan de
thema’s is dat alle thema’s ingaan op het ‘nut hebben’ van kunst en cultuur, behalve het thema
‘schoonheid’. Het thema ‘schoonheid’ gaat juist in op de waarde van kunst en cultuur zonder
dat iets of iemand daar baat bij heeft. Het gaat dus enkel om ‘het bestaan van’. Daarnaast
komt het thema ‘schoonheid’ opvallend weinig voor in de artikelen in vergelijking met de
andere thema’s. Oosterbaan Martinius zegt in Schoonheid, welzijn, kwaliteit, Kunstbeleid en
verantwoording na 1945 dat ‘schoonheid’ in de periode (1946- 1960) de belangrijkste
rechtvaardiging was voor de overheid om geld in de kunsten te stoppen. Men was gewend om
naar kunst te kijken als iets dat mooi is, iets dat doet verwonderen, hieraan is dan ook de
aanwezigheid van dit thema te verklaren. Uit de geanalyseerde artikelen en teksten die gaan
over latere periodes, lijkt schoonheid een minder grote rol te spelen in de legitimering van
kunst. De waarde van kunst lijkt verbonden te worden met het hebben van een bepaald
(maatschappelijk) nut. In een vervolgonderzoek zou het interessant zijn om deze twee
tegenstellingen met elkaar te vergelijken, en te kijken waar deze behoefte nou precies vandaan
komt. In de boomstructuur is het thema ‘schoonheid’(paars) een enkele keer te zien, en heeft
de auteur het argument niet uitgebreid toegelicht. Dit maakt het lastig om het argument te
vergelijken met argumenten, uit andere thema’s, die uitgebreider toegelicht zijn.
In hoofdstuk 3.1 ‘economie’ is bijvoorbeeld te lezen dat wanneer een stad
verschillende culturele bezienswaardigheden heeft, de horeca omzetten in die stad hoger zijn.
Daarnaast wordt beargumenteerd dat, het hebben van een stabiele museumsector (een sector
waar de overheid geld aangeeft) bijdraagt aan het imago van Nederland tegenover andere
landen, omdat het financiële zekerheid uitstraalt. Economisch belang is, naast educatief
belang, maatschappelijk belang, cultureel ondernemerschap en talentontwikkeling dan ook
een van de thema’s die veel en uitgebreid toegelicht wordt in de artikelen.
Door de thema’s in te delen in een boomstructuur is mij duidelijk geworden welke
thema’s op een overkoepelend niveau spelen in het onderzochte publieke debat en welke
thema’s ingaan op de details van het publieke debat over de waarde van cultuur en de
108

legitimering van het cultuurbeleid in de periode van 2010 tot en met 2013. Het publieke debat
is als het ware ingedeeld in een overkoepelende laag, waar maatschappelijk belang en sociaal
belang aan bod zijn gekomen. Op het moment dat de argumenten dieper ingaan op detail,
komen er thema’s zoals ‘cultureel ondernemerschap’ en ‘talentontwikkeling’ aan bod. In laag
3 en 4 komen voornamelijk de thema’s cultureel ondernemerschap en talentontwikkeling
voor. Dit komt doordat deze thema’s specifieker ingaan op de vraag of de bezuinigingen, die
Halbe Zijlstra in 2010 introduceert, goed zijn voor de culturele sector of juist niet, en waarom
dan. In meerdere hoofdstukken heb ik geschreven over de legitimeringsparadox. Terugkijkend
naar de betekenis van de legitimeringsparadox: ‘Kunst behoort haar autonomie te behouden
en anderzijds wordt ernaar gestreefd een zo groot mogelijke betrokkenheid van een zo breed
mogelijk publiek te bereiken. Door deze tegengestelde uitgangspunten ontstaat er spanning’ is
het dan ook niet zo opvallend dat deze thema’s een grote rol spelen in het publieke debat over
de legitimering van het kunstbeleid. Ook de auteurs van de artikelen lijken in de knoop te
zitten met de tegenstelling die de combinatie van de thema’s talentontwikkeling en cultureel
ondernemerschap met elkaar meebrengen. Enerzijds vinden de auteurs het van belang dat de
culturele sector ruimte krijgt voor het ontwikkelen van nieuw talent, anderzijds zou de
culturele sector zich meer op het publiek moeten richten, waardoor er, volgens een aantal
auteurs, druk komt te staan op de ontwikkeling van de artistieke kwaliteit. De dominantie van
de thema’s ‘cultureel ondernemerschap’ en ‘talentontwikkeling’ is, volgens mij, te verklaren
aan de telkens terugkerende botsing tussen deze twee thema’s. De auteurs van de artikelen
maar ook de theoretici die ik heb behandeld in de inleiding en het theoretisch kader; Hans
Abbing, Gust de Meyer, Quirijn van den Hoogen en Warna Oosterbaan Martinius, bespreken
situaties waar beide thema’s elkaar uitsluiten. Dat betekent dat, volgens de genoemde
auteurs, kunstinstellingen die zich richten op cultureel ondernemerschap minder ruimte
hebben voor de ontwikkeling van talent en andersom.
De algemene mening die naar voren lijkt te komen in alle 25 artikelen, is dat de
overheid de taak heeft om de culturele sector te steunen, maar dat de besteding van het geld
niet juist is. Dit betekent dat het geld niet zou moeten gaan naar de ontwikkeling van talent of
het werven van publiek, maar juist naar de opleiding van het publiek om meer kunst en
cultuur te kunnen begrijpen en waarderen en naar de educatie van kunstenaars om te zorgen
voor een gezonde financieringsmix en gedeeltelijke onafhankelijkheid. De begrippen
‘onafhankelijkheid’ en ‘ondernemerschap’ spelen dan ook een grote rol in de discussie. In
hoofdstuk 5 komt bijvoorbeeld meerdere keren voor dat subsidie ervoor zou zorgen dat
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kunstenaars ‘lui en gemakzuchtig’ worden. Ook dit argument sluit bijna naadloos aan op
argumenten die in het theoretisch kader genoemd worden. Hans Abbing gaat namelijk in Why
are artists poor? The exceptional economy of the arts in op hoe de overheid de culturele
sector in zijn greep houdt.
Het onderzoek dat ik in deze scriptie heb gedaan, levert ook inzicht op de rol die
journalisten stelen in de manier waarop het publieke debat wordt gevoerd. In het theoretisch
kader heb ik, aan de hand van de theorieën van Vincent Price en Carroll Glynn uitgelegd, hoe
journalisten een rol spelen in het ontstaan van het publieke debat: ‘the role played by
journalists’. In meerdere gevallen in dit onderzoek, reageert de journalist op uitspraken die
gedaan zijn door politieke partijen. In sommige gevallen legt de journalist de uitspraak uit. De
journalist brengt nieuws uit over de besluiten die politici nemen (Price, 80). Op deze manier
bouwt de journalist aan een basis voor het publiek om een mening op te baseren. In andere
gevallen vervult de journalist een correlatiefunctie voor het publiek om haar eigen reacties op
de politiek te coördineren. In deze gevallen komt de mening van de journalist duidelijk naar
voren, en is het doel van de journalist om zich te mengen in het publieke debat.

Reflectie en aanbevelingen voor verder onderzoek.
De argumenten en thema’s die in dit onderzoek aan bod zijn gekomen heb ik
geselecteerd aan de hand van de ‘critical discourse analysis’. Een methode waarbij er nauw
gelet wordt op de verschillende woorden die aanbod komen en de mate waarin deze woorden
aan bod komen. De methodiek die ik heb toegepast, heet ‘A priori’. Dit betekent dat ik op
voorhand een aantal thema’s heb bedacht waarbinnen ik ga zoeken in de artikelen, met als
doel het onderzoek scherp te houden. Deze methode bleek niet in alle opzichten optimaal te
werken. Tijdens het analyseren van de artikelen ben ik erachter gekomen dat veel termen
binnen verschillende thema’s passen en dat er veel overlap bestaat tussen de thema’s. Dit
betekent dat een argument niet in één thema past. Uiteindelijk heb ik ervoor gekozen om mijn
bevindingen hierin toe te lichten en dieper in te gaan op de argumenten an sich. Als ik het
onderzoek opnieuw zou moeten doen, zou ik ervoor kiezen om minder diep in te gaan op de
uitleg van de thema’s maar juist te focussen op de argumenten die door de auteurs benoemd
worden en welke thema’s per argument naar voren komen. Beide opties zijn ingewikkeld,
omdat beide het gevaar hebben het onderzoek aan de oppervlakte te houden. Wat ik in dit
onderzoek geprobeerd heb, is om de tegenstellingen en overeenkomsten tussen de opinies van
de theoretici en de auteurs van de artikelen te analyseren en toe te lichten.
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Ik raad dan ook aan om in een mogelijk vervolgonderzoek, een specifieker onderwerp
te kiezen. Een interessante toevoeging aan dit onderzoek zou een vergelijking tussen het
hedendaagse publieke debat zijn en het publieke debat dat onderwerp is van dit onderzoek
(2010 tot en met 2013). In een volgend onderzoek zou ik onderzoek willen doen naar de
reacties van de lezers op dergelijke argumenten. Hiermee zou de vorming van dit publieke
debat volledig beschreven kunnen worden.
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Bijlagen
Bijage 1, boomstructuur als geheel:
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Bijlage 2, boomstructuur blok 1 als geheel :
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Bijlage 3, boomstructuur blok 1 linkse helft:
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Bijlage 4, boomstructuur blok 1, rechtse helft:
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Bijlage 5, boomstructuur blok 2:
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Bijlage 6, boomstructuur blok 3:
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Bijlage 7, boomstructuur blok 4:
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Bijlage 8, boomstructuur blok 5:
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Bijlage 9, boomstructuur blok 6:
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Bijlage 10, boomstructuur blok 7:
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Bijlage 11, boomstructuur blok 8:
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Bijlage 12,
artikelen in
schema’s:
‘Laat de crisis
onze kunst niet
verschralen’
27 februari
2010
B. Legitimit
eit van
kunstena
ars (waar
hebben
we
kunstena
ars voor
nodig in
onze
samenlev
ing?)

Mariko
Peters:

A-1 Kunst is van
belang want het
verbetert onze
gezondheid

B-1 We hebben
kunstenaars
nodig om het
begrip
‘leefbaarheid’
voor ons in te
vullen

A-2Kunst is van
belang want het
verlaagt de
criminaliteitscijfe
rs

B-2 We hebben
kunstenaars
nodig om het
begrip ‘vrijheid
van
meningsuiting’
voor ons in te
vullen

Bron: De
Volkskrant
Sectie: forum
A. Legitimit
eit van
kunst
(waarom
is kunst
van
belang
voor de
maatscha
ppij?)

1

Rik Grashoff:
C. Wat
voor
positie
moeten
kunsten
aars in
onze
samenle
ving
nemen?

D. Wat is er
nodig om
kunstenaa
rs een
vooraanst
aande
positie in
de
samenlevi
ng in te
laten
nemen?

E. Waaro
m is
bezuin
igen
op
kunst
een
slecht
idee?

C-1
Kunstenaars
moeten een
autonome
positie
innemen

D-1 Er is
educatie op de
basisschool nodig
om kunstenaars
een
vooraanstaande
positie in de
samenleving in te
laten nemen

E-1
Bezuinigen
op kunst is
een slecht
idee omdat er
dan minder
geld naar
educatie gaat
en er een
cultuurloze
generatie
opgroeit

C-2
Kunstenaars
moeten een
basisvoorzienin
g zijn in onze
maatschappij

D-2 Er is een
verenigingsleven
en er zijn
muziekscholen
nodig om
kunstenaars een
vooraanstaande
positie in de
samenleving in te
laten nemen

E-2
Bezuinigen
op kunst is
een slecht
idee omdat er
dan minder
geld naar
educatie gaat
en dat
versterkt de
elitarisering
van kunst
(want
kinderen uit
armere
gezinnen
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komen dan
niet met kunst
in aanraking)

A-3 Kunst is van
belang want het
verlaagt ons
begrotingstekort

B-3 We hebben
kunstenaars
nodig om ons
bewust te maken
van onze
verwachtingen
rond
multiculturaliteit
en economische
groei

E-3
Bezuinigen
op kunst is
een slecht
idee omdat
minder geld
naar educatie
betekent dat
de toekomst
van de
kunsten onder
druk staat.

A-4 Kunst is van
belang want het
versterkt onze
democratie

B-4 We hebben
kunstenaars
nodig ons een
spiegel voor te
houden

E-4
Bezuinigen
op kunst is
een slecht
idee omdat
dat de
kwaliteit van
kunst onder
druk zet.

A-5 Kunst is van
belang want het
dient een
algemeen belang
(en niet alleen
het belang van
een kleine groep)
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A-6 Kunst is van
belang want het
biedt een
krachtige
publieke ruimte
waarin ruimte is
voor bevraging
en weerwoord

A-7 Kunst is van
belang want
zonder kunst
geen bezieling,
vernieuwing en
vooruitgang
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Bron: De
Volkskrant
Sectie: opinie en
debat
A. Waar moet
kunstbeleid
over gaan?

A-1 De kunsten
becommentariëren
cultuur.

A-2 De kunsten
dragen bij aan
vernieuwing en
ontwikkeling van
cultuur

‘Kunst, waar was
dat ook al weer
voor nodig?’
11 november 2013
B. Wat is het
belang van
het
kunstbeleid?

B-1 Kunst is van
maatschappelijk
belang omdat:
B-1.1 Culturele
voorzieningen lijden
tot beter onderwijs
B-1.2 Culturele
voorzieningen lijden
tot minder
criminaliteit
B.1.3 kunst lijdt tot
een actieve
deelname van
burgers aan de
samenleving
B-2 Culturele
voorzieningen zijn
van economisch
belang omdat:
B-2.1 Culturele
voorzieningen lijden
tot meer horeca
omzet.
B-2.2 culturele
voorzieningen lijden
tot hogere
huurprijzen.
B-2.3 culturele
voorzieningen lijden
tot een
aantrekkelijker
vestigingsklimaat
voor bedrijven.

2

Jeroen Bartelse:

Mathieu
Weggeman:
C. Wat is het
doel van
kunstbeleid?

C-1 Door
globalisering en
digitalisering kan
iedereen bij
populaire kunst.
Hierdoor moeten we
oppassen dat we
geen waardevolle
kunst gaan
verliezen. → het
bewaken van nieuw
talent.

C-2 hoe wil de
overheid
waardevolle kunst
laten ontstaan, zien
en bewaren.

D. Hoe zouden
deze doelen
gerealiseerd
moeten
worden? De
strategie
van het
kunstbeleid
D-1 Kunstbeleid is
meer dan sturen op
resultaat. Het
vereist denken in
ketens.

E.

D-2 kunstbeleid
moet zorgen voor
een goede
kunsteducatie want
onder educatie geen
cultuur minnend
publiek.
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A-3 het
kunstbeleid is van
algemeen belang
want het ‘raakt ons
allemaal’.

B-3 kunstbeleid is
van belang omdat
geen enkele andere
deelverzameling
van cultuur, sport,
economie,
wetenschap en
religie een specifiek
beroep doet op
esthetiek.

D-3 Kunstbeleid
moet zorgen voor
talentontwikkeling,
anders ontstaat er
geen kweekvijver
van kunstenaars.

D-4 kunstbeleid
moet zorgen voor
ruimte voor
experiment. Anders
beperkt dit
vernieuwing en
innovatie.
D-5 kunstbeleid
moet zorgen voor
genoeg gebouwen
waar podia
gerealiseerd kunnen
worden.
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‘politiek liet de
kunst nooit met
rust’
17 juni 2011

Gerard Drosterij

B. Wanneer is kunst
‘goed’? Wanneer
heeft een culturele
instelling het recht
om subsidie aan te
vragen?

C. Wat is het belang van
de bezuinigingen?

A-1 kunstbeleid
bestaat om te
sturen op
publieksbereik

B-1 Een culturele
instelling komt in
aanmerking voor
subsidie op het
moment dat het
cultureel
ondernemerschap uit
oefent

C-1 Bezuinigingen
zorgen voor minder
overheidsbemoeienis

A-2

B-2 Een culturele
instelling komt in
aanmerking voor
subsidie wanneer er
voldoende
publieksbereik wordt
gegenereerd.
Publiekswerving

C-2 door continue
D-2
legitimatie druk van de
overheid, komt
creativiteit onder druk te
staan.

A-3

B-3 Een culturele
instelling komt in
aanmerking voor
subsidie wanneer er
voldaan wordt aan de
code culturele
diversiteit.

C-3 Er moet juist wel
D-3
bezuinigd worden omdat
de kloof tussen ‘hoge’en
‘lage’ kunst dient te
verdwijnen.

B-4 Kunst moet een
groot en divers
publiek weten te
trekken

C-4 elitaire kunst en
cultuur moet meer
publiek gaan trekken.

Bron: De
Volkskrant
Sectie: Debat en
Opinie
A wat is de
legitimatie van het
kunstbeleid? Het
nut en het doel
van het
kunstbeleid

3

D-1

D-4
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‘Ja, kunst is te
veel voor
ingewijden’
22 juni 2011

Letty Ranshuyen

B. De overheid
moet de
kunstwereld
subsidieren
omdat:

C. Subsidie helpt niet
altijd de kunstwereld
omdat:

A-1 Interesse in de
kunsten ontstaat door
opvoeding, prikkels
van thuis en school

B-1 De overheid
moet zorgen voor
educatieve
prikkels

C-1 Het zijn vooral de D-1
ambtenaars,
makelaars,
medewerkers van
kunstinstellingen en
sector instituten die
profiteren van
subsidies.

A-2 het aanbod werd
beoordeelt door
kunstliefhebbers die
telkens verrast
wilden worden.

B-2 De overheid
kan door het volk
te leren over kunst
de balans tussen
vraag en aanbod
corrigeren.

C-2 Veel mensen
maken carrière over
de rug van andere
kunstenaars.

D-2

A-3 Een groot
aanbod was voor
ingewijden, hierdoor
kregen menigen het
gevoel dan
onbegrijpelijke kunst
door de strot geduwd
werd.

B-3.

C-3.

D-3

Bron: De
Volkskrant
Sectie: Debat en
Opinie
A Waarom een groot
aanbod van kunsten
niet meer vraag
oplevert.

4

131

Sectie: Opening

Harmen Bockma
‘Clash der
culturen
Kunstbeleid:
Analyse De
Erfenis van
Halbe Zijlstra’
2 November 2012

A Kunstwereld
vindt:

B. Harmen
Bockma:

C. Socioloog
Abram de Swaan:

Waarom heeft
Halbe Zijlstra
ongelijk over de
bezuinigingen?

Waarom moet er
bezuinigd worden
op experimentele
kunst?

Waarom moet er
volgens de Swaan
bezuinigd worden
op de
kunstwereld?

A-1 De
kunstwereld vindt
dat Halbe Zijlstra
onvoldoende
ervaring heeft met
de kunstwereld,
aangezien hij een
voorliefde heeft
voor enkel
populaire kunst.

B-1 Er moet
volgens zijlstra
bezuinigd worden
omdat hij na
uitspraken van de
kunstwereld over
zijn slechte smaak
extra gemotiveerd
om de
kunstwereld hard
aan te pakken.

C-1 Er moet
bezuinigd worden
op de kunsten
omdat er binnen de
gesubsidieerde
kunst een
eliteoordeel
overheerst.

D-1 de
kunstwereld
spreekt enkel
alleen hoog
opgeleid publiek
aan.

A-2 Halbe Zijlstra
mag geen oordeel
spreken over de
kwaliteit van kunst
want hij heeft een
slechte smaak.

B-2 Veel
Nederlanders
vinden de
kunstwereld
arrogant.

C-2 Er moet
bezuinigd worden
op de kunsten
omdat de smaak
van deze of gene
publieksgroep er
weinig toe doet.

D-2 de
kunstwereld
spreekt alleen
beter betaald
publiek aan

Bron: De
Volkskrant

5

D. Hoe hebben de
voorgangers van
Zijlstra het
kunstbeleid
gelegitimeerd en
waarom vonden
zij dat er
bezuinigd moest
worden?
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A-3

B-3.

C-3. De
kunstwereld
spreekt geen
publiek aan maar
wordt beoordeelt
door zichzelf, met
als belangrijkste
maatstaf
permanente
vernieuwing.

D-3

133

Bron: NRC
Handelsblad
Sectie: Kunst
A Bezuinigingen
zijn nodig omdat:

‘De bezuiniging is
ook een wake-up
call’
9 december 2010

6

Birgit Donker

Interview met
fondsdirecteuren
B. waarom de
C. ondernemerschap
bezuinigingen van
kan beter in de
zijlstra te hoog zijn en cultuursector omdat:
te gehaast:

D.

A-1 Cultuur moet
breder in de
samenleving
worden ingebed

B-1 de bezuinigingen
zijn volgens de
fondsdirecteuren niet
goed onderbouwd
omdat de
uitgangspunten van
zijlstra voornamelijk
gaan over het
bevorderen van
bezoekers aantallen

C-1 er is een generatie
verschil in de
cultuursector

D-1

A-2 het publiek
moet meer
betrokken worden

B-2 fondsen tellen
niet alleen
kwaliteitseisen

C-2

D-2

A-3

B-3. Zijlstra vergeet
cultureel
ondernemerschap

C-3.

D-3

B-4 Zijlstra vergeet
publieksbereik

C-4

D-4

134

Bron: NRC
Handelsblad

‘Halbe Zijlstra is
niet voor rede
vatbaar’

Sectie: Opinie

29- december-2010

A waarom het
cultuurbeleid van
Zijlstra niet serieus
te nemen is?

B. Waarom zijn de
bezuinigingen die
Zijlstra dreigt door te
voeren niet goed voor
de culturele sector
van Nederland?

A-1 het
cultuurbeleid van
Zijlstra is niet
serieus te nemen
omdat Zijlstra niet
voor rede vatbaar
is.

B-1 De bezuinigingen C-1
zijn niet goed voor de
culturele sector omdat
de hervormingen van
het cultuurstelsel te
kort van te voren
bekend gemaakt
worden
B-1.1 culturele
instellingen zoals
Nederlandse Opera
krijgen op deze
manier niet
voldoende ruimte om
te programmeren.
B-2 cultuurfondsen
C-2
en instellingen die
door het buitenland
werden bewonderd,
die voorheen een
duidelijk beleid
konden voeren, zitten
in grote onzekerheid.

A-2 het
cultuurbeleid van
Zijlstra is niet
serieus te nemen
omdat Zijlstra niet
luistert.

7

Rudi Wester

C.

D.

D-1

D-2
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A-3 Zijlstra kan de
kernpunten die een
kwalitatief
hoogwaardig
aanbod zouden
moeten garanderen
niet vertellen.

B-3.

C-3.

D-3
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Bron: NRC
Handelsblad

‘Zijlstra heeft geen
visie. Hij heeft een
opvatting’

Sectie: Opinie &
Debat
A Waarom kan
de waarde van
kunst niet
bepaald worden
aan de hand van
de waarde van
het geleverde
product?

6 augustus 2011
B. Waarom is kunst
belangrijk voor alle
mensen?

C. is de samenleving, de
gemeenschap van de
mensen, bereid de
verantwoordelijkheid te
nemen voor de kunst
waarzonder zij niet dan
in geestelijke armoede
kan bestaan?

D.

A-1 De waarde
van kunst kan
niet bepaald
worden aan de
hand van de
waarde van het
geleverde product
omdat kunst
waard is wat een
gek er voor geeft.

B-1 Kunst is
belangrijk voor alle
mensen omdat alle
mensen vinden
ontspanning en
vreugde en
zingevingen in het
bestaan van
kunstbeleving.
.

C-1

D-1

A-2

B-2 Kunst is ook een C-2
boek, bioscoopbezoek
of balletvoorstelling.

D-2

8

Willem Melchior

137

Bron: NRC
Handelsblad

Sectie: Zaterdag en
Zondag
A wat betekent kunst
en cultuur voor de
Nederlandse
Samenleving?

‘kunstenaars
moeten naar
publiek
luisteren’
3 september
2011
B. De
bezuinigingen op
de culturele sector
zouden niet
doorgevoerd
moeten worden
omdat:

9

Birgit Donker

Claudia Kammer
C. De bezuinigingen
op het cultuurbeleid
zijn goed voor de
Nederlandse
samenleving omdat:

A-1 Kunst en cultuur B-1 de
C-1 kunstinstellingen
betekent vermaak
bezuinigingen
moeten zelfredzamer
zorgen voor
worden.
duurdere kaartjes.
B-1.1 dit zorgt
ervoor dat publiek
weg blijft
B-1.2 dit zorgt
ervoor dat de
artiest bijna niks
verdient.
B-1.3
Museumbezoek is
te duur voor een
student.
.

D. Kunst
instellingen
moeten zich
niet meer op
de markt
richten omdat:
(waarom
zouden kunst
instellingen
zich niet meer
op de markt
moeten
richten)
D-1 Kunst
instellingen
moeten zich
niet meer op
de markt
richten omdat
het lastig is
voor kleine
bedrijfjes om
te sponsoren.
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A-2 Kunst en cultuur
betekent erfgoed
a-2.1 kunst en cultuur
betekent erfgoed en
het belang van
erfgoed is dat jongere
generaties iets van
het verleden leren.
a-2.2 Erfgoed
betekent
monumenten en
natuurmonumenten.
Deze moeten
zorgvuldig
onderhouden en
gerestaureerd
worden. maar er
hoeft niet zoveel
bewaard te worden.
A-3 Kunst betekent
een bron van hoger
inzicht in mens en
emoties

B-2 De
bezuinigingen
zullen de
orkesten,
harmonieën en
beginnende
artiesten treffen.

C-2 Filmmakers of
kunstenaars die
nauwelijks publiek
trekken moeten niet
gesubsidieerd worden
omdat je geen geld
moet stoppen in werk
dat mensen niet boeit.

D-2

B-3. Kunst maakt
de wereld
vrolijker. Door de
bezuinigingen
zullen mensen
een stuk minder
vrolijk worden.

C-3. Om goede kunst
te maken heb je geen
overheidssteunnodig.

D-3

A-4 Kunst betekent
een spiegel van de
samenleving

B-4

C-4

D-4

A-5 kunst is een
broedmachine voor
nieuwe inzichten en
ontwikkeling
A-5.1 kunst leert je
naar de wereld kijken
vanuit een ander
perspectief.

D-5

139

A-6 kunst is educatie

140

Bron: NRC
Handelsblad

’Sla met de vuist
op tafel bij raad
van Cultuur’

Sectie: Opinie

9- december 2013

A waarom staat
het cultuurbeleid
op het breukvlak
van grote
veranderingen?

B. Een Basis
Infrastructuur met
een hiërarchische
rol van grote
instellingen werkt
omdat:

C. De keuzes over
welke kunst
noemenswaardig is
of niet moeten niet
meer naar de markt
verlegt worden
omdat:

D. waarom spreekt
experimentele
hedendaagse kunst
juist niet het
nederlandse
alledaagse publiek
aan?

A-1 De
kunstensector is
te veel in
zichzelf gekeerd

B-1 De gegroeide
pluriformiteit en
kleinschaligheid is
niet het resultaat
van een
inhoudelijke
ontwikkeling.

C-1 samenwerking
van
podiumkunstenaars
en podia die elkaar
vinden omdat ze
bepaalde waarden
delen en daar een
subsidie
instrumentarium
voor ontwikkelen ligt
meer voor de hand.

A-2 Instellingen
als kunsten 92’
en de raad voor
cultuur verkeren
in een impasse.

B-2 cultuurbeleid
moet steviger
kiezen.

C-2

D-1 Kunst vereist
een basishouding,
een
ontvankelijkheid
voor de idee dat er
meer is dan jij zelf
vermoedt.
D-1.1 mensen
achten zichzelf
genoeg.
D-1.2 dit dooft het
verlangen om
ervaringen op te
doen die jou
vreemd zijn.
D-2

10

Henriette Post

141

A-3
globalisering,
digitalisering en
vergrijzing
bieden nieuwe
kansen voor de
kunsten sector
maar maken
bepaalde
culturele
veranderingen
onomkeerbaar.

B-3.

C-3.

D-3

142

Bron: De Groene
Amsterdammer

Sectie:

‘Kunst ligt te
stinken, zoals goede
kaas;
Bezuinigingen.
Gesprek met twee
kunstgiganten’
24 november 2010

A wat is het belang
van kunst?

B. waardoor is de
haat voor kunst
ontstaan?

A-1 Kunst heeft de
eigenschap om
mensen op
ontregelende wijze te
confronteren met het
vreemde.

B-1 Kunst heeft de
eigenschap om
mensen op
ontregelende wijze
te confronteren met
het vreemde.
.

11

Marcel ten
Hooven

Inteview met
Rudi Fuchs en
Henk van Os
C. waarom
ondermijnt
erfgoed de
subsidie van
hedendaagse
kunst?

C-1 Het verlangen
naar het oude en
vertrouwde staat
haaks op kunst.

D.

D-1

143

A-2 een kunstenaar
ziet wat jij niet ziet
en laat je ook die
ervaring delen.

B-2 een kunstenaar
ziet wat jij niet ziet
en laat je ook die
ervaring delen. → dit
kan kennelijk
bedreigend
overkomen.

C-2 Er bestaat bij
de politiek een
angst om het
nieuwe te
vermijden.

D-2

A-3 kunst leert ons
het bestaan te
onderzoeken op een
manier die
voorbijgaat aan de
gemakzucht.

B-3. Alles wat
vreemd is maakt
bang.

C-3.

D-3

A-4 kunst kan iets
zichtbaar maken wat
tot dat toe aan het
oog van mensen
onttrokken was.

B-4 Kunst is storend
door de alternatieve
gedachtewereld die
zij openbaart.

C-4

D-4

A-5 kunst biedt
weerstand van
binnenuit tegen het
geweld van buiten.

D-5

144

A-6 kunst heeft
sociale betekenis.

145

Sectie:

‘Land zonder
drempels; De (on)
toegankelijkheid
van kunst’
11-december 2013

A waarom is de
kunstwereld niet
toegankelijk voor
het volk?

B waarom de burger C. Kunst in niet D. waarom is het de
beter zijn best moet elitair omdat:
taak van de media om
doen om de kunst te
kunst uit te leggen?
begrijpen?

A-1 De
kunstwereld houdt
zich liever met
zichzelf bezig dan
met gewone
mensen.

B-1 De burger moet
vertrouwen op
sommige personen
die werkzaam zijn
in de culturele
sector en verder op
de onnavolgbare
tegendraadsheid van
de kunst.

C-1 Het zijn
juist de elite die
dichtslaan zodra
het over
beeldende kunst
gaat

D-1 de pers is de
bruggenbouwer tussen
kunst, kunstenaar en
publiek.

A-2 Door te
spreken in
onbegrijpelijke taal
keert de sector de
rug naar de wereld
en wordt het volk
op afstand
gehouden.

B-2

C-2 Elite
beschuldigen
kunst ervan
hopeloos
hermetisch te
zijn.

D-2 De recensent dient
uit te leggen wat er te
zien is ter argumentatie
voor de uiteindelijke
duiding van de
kwaliteit van een
kunstwerk of een
gehele tentoonstelling
door middel van
toegankelijke taal
gericht op het grote
publiek, zodat deze het
werk kan begrijpen en
weet wat er in de kunst
omgaat.

Bron: De Groene
Amsterdammer

12

Koen Kleijn

146

A-3 Er bestaat een
segment
hoogontwikkelde
conceptuele kunst
die een pad is
ingeslagen dat uit
gaat komen om de
filosofiefaculteit.

B-3.

C-3.

D-3

147

Bron: De Groene
Amsterdammer

‘De beschaving redden
moet je dóen!; De
kunstbezuinigingen’

Sectie:

17 augustus 2011

A waarom de
bezuinigingen slecht
zouden zijn voor de
culturele sector?

B.

C.

D.

A-1 Netwerken
vallen uiteen

B-1

C-1

D-1

A-2 talent trekt
noodgedwongen weg
of wordt niet langer
ontwikkeld.

B-2

C-2

D-2

13

Rik Smits

148

A-3. de loonkosten
van werknemers in
de sector zullen
wegvallen.

B-3.

C-3.

D-3

149

Bron: De Groene
Amsterdammer

‘Het culturele
drama: Snijden in
de kunst’

Sectie:

27 oktober 2010

Bas van Putten

A wat is het belang
van kunst?

B. laat de kunstector
zich in de tijd van
diepe crisis
verdedigen met
andere munitie dan
bedrijfskunde?

C. Waarom de
D.
kunstwereld
minder afhankelijk
van de overheid
moet worden?

A-1 kunst maakt
intelligent

B-1 Kennis nemen
van elkaars
cultuuruitingen kan
groepen mensen
dichter bij elkaar
brengen.

C-1 de
cultuursector zit in
een houdgreep van
de overheid. De
staat bepaald en
betaalt.

A-2 kunst verbindt

B-2 kunstenaars
laten ons op een
andere manier tegen
de samenleving
aankijken.

C-2 bevrijd de
D-2
kunsten door ze uit
te leveren aan de
wet van vraag en
aanbod.

14

D-1

150

A-3. Kunst draagt bij
aan de economie
A-3.1 kunst is een
brede erkende
groeidiamant:
iedereen weet of kan
weten dan kunst en
cultuur een enorme
economische impact
hebben.

B-3. Kunst en
cultuur dragen bij
aan een vrije,
tolerant en
dynamische
nederlandse
samenleving.

C-3.

D-3

151

Bron: De Groene
Amsterdammer

Sectie:

A-1

15

Ongelijke
monniken; essay
Ervaringen met
cultuurbeleid
13 februari 2013

Henk van Os

B. wat is het belang
van overheidssteun
aan de culture
sector voor de
culturele sector?

C. waarom steun aan de
cultuursector een
investering is?

B-1 In de culturele
sector gaat
financiële steun van
overheden naar
totaal verschillende
activiteiten. Alleen
al in de
museumwereld heb
je geld nodig voor
beheren, studeren,
presenteren en
faciliteren, en dat
zijn dan alleen nog
maar algemene
rubrieken.
Daaronder valt
weer een reeks
werkzaamheden
waarvoor heel
verschillende
competenties nodig
zijn.

C-1 De enorme bedragen D-1
voor de renovaties van de
Amsterdamse musea
bijvoorbeeld hebben
uiteindelijk een positieve
invloed op de
bezoekcijfers.
C.1.1 eer museumbezoek
betekent rinkelende kassa
s voor veel
middenstandsbedrijven
met name in de horeca.

D.

152

Bron: Elsevier
Weekblad

Goede smaak

Bart Jan Spruyt

Sectie: Nederland

15 januari 2011

A waarom zou de
overheid zich niet
moeten bemoeien
met de
kunstwereld? En
dus niet moeten
subsidiëren?

B. waarom is een
cultuurbeleid
waarbij de
kunstwereld in
leven wordt
gehouden door
mecenaat en
sponsoring en
schenkingen veel
sterker?

C. waarom de overheid zich D.
juist wel moet bemoeien
met de kunstwereld?

A-1 de overheid
moet het
‘natuurlijke’ proces
van vraag en
aanbod niet door
middel van een
‘tegennatuurlijk’
systeem van
subsidiëring
verstoren.

B-1 Het bevordert
de betrokkenheid
van de
samenleving en
stimuleert de
sector om
efficiënter en
ondernemender te
werk te gaan.

C-1 de overheid heeft een
D-1
taak bij de beoordeling van
de kwaliteit van de kunst.
Nu wordt die beoordeling
aan cultuurraden
gedelegeerd of aan de
markt. Die raden bestaan uit
zichzelf overeind houdende
elites, die alle subsidie
vanzelfsprekend vinden en
een smaak hebben
ontwikkeld die hun keuzes
onnavolgbaar maken voor
degenen die die subsidies
opbrengen.

16

153

A-2

B-2

C-2 De markt staat al
evenmin garant voor
kwaliteit, en in een vrij en
beschaafd land is een
complete ‘vermarkting’ van
het cultuurbeleid daarom
ongewenst.

D-2

154

Bron: Elsevier
Weekblad

Verstikte kunst;
Onderzoekers laten
zien dat
overheidssteun geen
topkunst oplevert.
De markt werkt
beter

17

Gerry van
der List

Sectie: commentaren 28 april 2012
A Overheidssteun
zorgt niet voor een
beter culturele sector

B. waarom zou de
kunstwereld juist
gefinancierd moeten
worden door de
markt?

C.

D.

A-1 Naarmate de
subsidies toenamen,
daalde het aantal
kunstenaars dat
doorbrak naar de top.
Overheidssteun
sorteert dus niet het
gewenste resultaat.

B-1 De grote
kunstenaars uit het
verleden waren
meestal typische
entrepreneurs.

C-1

D-1

155

A-2 Subsidies maken
lui en gemakzuchtig

B-2 Toch laat de
geschiedenis van de
westerse kunst zien
dat juist commercie
kunst baart.

C-2

D-2

A-3. Ze ondermijnen
de ondernemingszin

B-3.

C-3.

D-3

A-4 Omdat het geld
toch wel blijft
stromen, ontstaat een
overaanbod van
middelmatige kunst
waaraan niemand
behoefte heeft.

B-4

C-4

D-4
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18

Bron: Elsevier
Weekblad

Uit de ivoren toren; Gerry van
Maandag is het Dder List
Day voor de
kunstwereld: de
Raad voor Cultuur
adviseert over de
subsidies. Voorzitter
Joop Daalmeijer:
‘De bedrijfsvoering
moet veel beter’

Sectie: cultuur

19 mei 2012

A waarom de
bezuinigingen een
heilzaam effect kunnen
hebben?

B.

C.

D.

A-1 Kunstinstellingen
in Nederland zijn soms
wel erg afhankelijk van
de subsidiespeen.

B-1

C-1

D-1

157

A-2 Het cultureel
ondernemen is in
Nederland
onderontwikkeld.

B-2

C-2

D-2

158

Bron: Elsevier Weekblad

‘Interview met
Pim van Klink’

Sectie: interview

25 juni 2011

A Waarom zou de
cultuursector zich meer
moeten richten op het
genereren van eigen
inkomsten?

B.

19

Liesbeth
Wytzes

C.

D.

A-1 het politieke bestuur
B-1
bepaalt wie subsidie krijgt.
Als het je grootste bron van
inkomsten wordt, is er
sprake van een
wanverhouding en ontstaat
er een veel te grote fixatie
op de overheid. Daardoor
zie je in Nederland
eigenlijk een verkapte vorm
van staatskunst

C-1

D-1

A-2 Vroeger waren
kunstenaars ook
ondernemers

C-2

D-2

B-2

159

A-3. Damien Hirst, Jeff
Koons, Andy Warhol:
toonaangevende
kunstenaars met
ondernemerskwaliteiten.

B-3.

C-3.

D-3

A-4 de kunsten zijn
onderdeel van de
samenleving waar ze van
mogen nemen, maar ook
aan horen te geven

B-4

C-4

D-4

160

20

Bron: Vrij Nederland

Gevers, uit de kast!;
Opinie / Mecenaat
in Nederland

Sectie: Kunst

8 januari 2011

A is het realistisch om te
verwachten van mecenassen
en sponsors om de
kunstwereld op te vangen?

B. waarom het niet
realistisch is om de
kunstwereld over te
laten aan
bedrijfssponsoring en
mecenaat?

C.

D.

A-1 Bezoekers die een
steentje bijdragen aan de
totstandkoming van een
voorstelling of expositie
voelen zich meer betrokken
bij de
kunstorganisatie en maken
anderen enthousiast om ook
een gift te doen.

B-1 Particulieren
springen niet vanzelf
bij als de overheid
gaten in de
financiering laat
vallen. →
want Burgers
hebben immers al
belasting betaald.

C-1

D-1

A-2 Kunstinstellingen zijn
zo minder (over)afhankelijk
van overheden en de
wisselende getijden van de
cultuurpolitiek.

B-2 Komt bij dat
particulieren een
overheid die zijn
verplichtingen niet
nakomt als
onbetrouwbaar
ervaren.

C-2

D-2

Renée
Steenbergen

161

A-3 De onafhankelijkheid
activeert de
kunstwereld en maakt haar
inventiever in plaats van
ambtelijker.

B-3.

C-3.

D-3

162

21

Bron: Vrij
Nederland

Wat gaat u doen om
Kees
de kunstenaars en de
Kraaijeveld
cultuurinstellingen
vanaf 2013 te helpen?;
Economie

Sectie: Economie

2 Juli 2011

A waarom zou de
kunstwereld meer
eigen inkomsten
moeten genereren?

B.

C.

D.

A-1 Feit is dat het
publiek in Nederland
relatief weinig betaalt
voor de cultuur die het

B-1

C-1

D-1

A-2 Pas sinds de
B-2
Tweede Wereldoorlog
hebben we in
Nederland
langzaamaan de
situatie gecreëerd
waarin de
cultuursubsidies
boven de
publieksinkomsten
zijn uitgegroeid.
Cultuurinstellingen en
kunstenaars zijn
hierdoor afhankelijk
geworden van subsidie
en - niets menselijks is
hun vreemd - minder

C-2

D-2

geniet.
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ondernemend

A-3. Door te
bezuinigen daagt
Halbe Zijlstra de
kunstwereld juist uit.

B-3.

C-3.

D-3
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Bron: Vrij
Nederland

Betaalbaar
onbetaalbaar;
Kunstsubsidies

Sectie: Kunst

20-november 2010

A waarom de
overheidsteun voor de
culturele sector moet
blijven bestaan?

B. Heeft de samenleving
belang bij het in stand
houden van de culturele
sector door de overheid?

A-1Bezuinigen zou
een enorme slag
toebrengen aan onze
internationale
reputatie en
onmiddellijk
afgestraft worden
door het teruglopen
van de
toeristenstroom.

B-1 We hoeven alleen
C-1
maar te denken aan de
wonderen van
permanente educatie die
de (zwaar
gesubsidieerde)
openbare bibliotheken
vertegenwoordigen,
terwijl Aristoteles al wist
dat hetzelfde geldt voor
het gezamenlijk
meeleven met het lot van
aangrijpende helden uit
de Homerische sagen en
de klassieke tragedie. In
die zin is cultuur wel
degelijk een even
fundamentele
voorziening als
medische zorg en
onderwijs.
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Hans van
den Bergh

C.

D.

D-1
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A-2 Talloze
beginnende artiesten
belanden in de WW,
zodat je de
ingecalculeerde
bezuiniging meteen
weer kwijtraakt.

B-2 Kunstenaars geven
mede vorm aan vrijwel
alle aspecten van onze
dagelijkse omgeving:
van de opmaak van een
krantenpagina, de
ronding van een
fluitketel en de aanleg
van een stadspark tot het
camerawerk en de
montage van het betere
televisieprogramma.

C-2

D-2
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Bron: Telegraaf

Nederland is
cultureel een
derdewereldland ;
Monica Strotmann en
Henk van der
Meyden

Interview met:
Monica
Strotmann en
Henk van der
Meyden

Sectie: Reportage

26 augustus 2011

A waarom de
bezuinigingen
slecht zijn voor de
Nederlandse
economie?

B. waarom is theater
een eerste
levensbehoefte?

C.

D.

A-1 De
bezuinigingen zijn
slecht voor de
Nederlandse
economie omdat
een kaartje voor
het theater door het
BTW-tarief 160
euro gaat kosten.
Dit is niet voor het
Nederlandse
publiek weggelegd.

B-1 Theater is een
eerste levensbehoefte
omdat de emoties die
je in theater ervaart
beklijven.

C-1

D-1
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A-2 De
bezuinigingen
zorgen ervoor dat
er in de
theatersector een
stuk minder banen
zullen zijn.

B-2

C-2

D-2
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Bron: Telegraaf

'Daad van politieke
terreur'; Bezuinigingen
leiden tot enorme
verschraling

Sectie: Kunst

19 november 2010

A De bezuinigingen zijn
geen goed idee omdat:

B. waarom er wel
verandering voor de
culturele sector nodig is.

C.

D.

A-1 Door zowel de btw te
verhogen als een
subsidiekorting door te
voeren die op kan lopen tot
zo'n dertig procent van het
volledige bedrag, vaag je zo'n
vijftig procent van het totale
culturele aanbod van de kaart

B-1 We mogen best ook

C-1

D-1

C-2

D-2

kritisch naar onszelf
kijken. Ik vind ook dat
de kunstenaar een grote
maatschappelijke
verantwoordelijkheid
heeft. Alles kan altijd
beter en het aanbod is te
groot.

A-2 De horeca, taxibranche, B-2
het toerisme en het openbaar
vervoer; ze gaan het allemaal
merken. Bovendien betreft
het hier een arbeidsintensieve
sector. Er werken veel
mensen zowel voor als achter
de schermen. Het leidt
onherroepelijk tot een sociaal
slagveld
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A-3. De regisseur benadrukt
dat ook veel nietgesubsidieerde
theaterproducenten via een
omweg toch subsidie krijgen.
Veel van die voorstellingen
zijn namelijk te zien in
theaters die door de
gemeente worden
gesubsidieerd. Die theaters
kopen - met
gemeenschapsgeld bijvoorbeeld commercieel
interessante musicals of
cabaretvoorstellingen in en
proberen die investering
vervolgens via de
kaartverkoop terug te
verdienen. Met het risico dat
wanneer de zaal niet vol zit,
de gemeente opdraait voor
het verlies. Wanneer ook de
theaters hun subsidie moeten
inleveren, zal dit soort
populaire voorstellingen op
veel plaatsen niet meer te
zien zijn of worden de
kaartjes onbetaalbaar.
A-4 Zonder die subsidies
zou er een enorme
verschraling van het aanbod
plaatsvinden.

A-5 Een in augustus
gehouden
onderzoek van Motivaction
wees uit dat kunst en cultuur
voor
iedereen van belang zijn en
dat 71 procent van de
Nederlandse bevolking vindt
dat de overheidsuitgaven
aan kunst en cultuur (in de
ruimste zin van het woord)
helemaal niet te hoog zijn.

B-3.

C-3.

D-3

B-4

C-4

D-4

D-5

170

Bron: Telegraaf

‘Bodem wordt
weggeslagen; Grote
prestigieuze
instellingen
ontzien’

Sectie: Binnenland

11 Juni 2011

A Waarom zijn de
bezuinigingen geen
goed plan?

B.

C.

D.

A-De plannen bieden
geen perspectief voor
toekomstige
generaties. Er is geen
ruimte meer voor
talentontwikkeling en
innovatie: de 21
productiehuizen die
deze taak hadden,
krijgen allemaal geen
subsidie meer.

B-1

C-1

D-1
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A-2 Door het
wegnemen van subsidie
voor alle
productiehuizen, blijft
er weinig ruimte over
voor ontwikkeling van
talent.

B-2

C-2

D-2

A-3. Er zullen veel
banen op de kop staan.
Freelancers zullen
hierdoor een groot deel
van hun inkomsten
missen.

B-3.

C-3.

D-3
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