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Voorwoord
Toen ik in augustus 2016 via allerlei media vernam dat De Staat – rockband De Staat! – subsidie had
gekregen van het Fonds Podiumkunsten, wist ik eigenlijk niet eens wat ik daar nou precies van vond.
Maar mijn bovenkamer draaide overuren en ik kwam tot de conclusie dat ik toch echt wel weer wilde
gaan studeren. Nadat ik als potentiële student een college bijwoonde van Helleke van den Braber en
Rocco Hueting over Buying The Band, de waanzinnige documentaire over The Wild Romance, koos ik
voor de master Kunstbeleid & Kunstbedrijf in Nijmegen. Ongeveer een jaar later klopte ik weer bij
Helleke aan met de wens een scriptie te schrijven over popmuziek en cultuurbeleid. Of die case van
De Staat groot genoeg zou zijn voor een scriptie? “Daar is zoveel over te zeggen; daar zou je wel
twintig scripties over kunnen schrijven!” was haar antwoord. En zo geschiedde.
Het resultaat is dit onderzoek, met bescheiden maar naar mijn mening interessante conclusies, die
nog maar een topje van de ijsberg laten zien als het gaat om alle opvattingen die er zijn over de
verhouding tussen popmuziek en cultuurbeleid, en dan met name de manier waarop we daar met
zijn allen iets van willen en moeten vinden. Het schrijven van deze scriptie heeft mij in elk geval
allerlei nieuwe inzichten gegeven in hoe we, als groepen of individuen, goede en slechte popmuziek
van elkaar onderscheiden en door welke ideeën en opvattingen we ons laten leiden bij het bepalen
van onze collectieve of individuele smaak.
Graag wil ik Arjo Klingens en Rocco Hueting bedanken voor hun openhartige respons en waardevolle
inzichten. Ook ben ik veel dank verschuldigd aan Helleke van den Braber, die me alsmaar motiveerde
en inspireerde. Na elk overleg liep ik vol goede moed en nieuwe energie de deur uit. Hoe dichter bij
de eindstreep, hoe leuker het werd. Ik herinner me in het bijzonder mijn weekend op Down The
Rabbit Hole – de ideale gelegenheid voor een korte studiepauze – waar bij het aanzicht van die
spectaculaire liveshow, met Torre Florim in de nok van de Hotot en omgeven door dat web van
megalomane lasers, de puzzelstukjes op zijn plek vielen. En toen moest die headline-show op
Lowlands nog komen. De grootste show in de carrière van de Nijmeegse band, met scheepsvrachten
aan symbolisch kapitaal tot gevolg. Hier kwam die tot dan toe toch al fantastic journey of the
underground men tot een hoogtepunt, en ik kijk met belangstelling uit naar wat de komende jaren in
petto hebben voor De Staat.

Iris van Korven
26 augustus 2019

Abstract
This research examines the symbolic positions of Dutch rock band De Staat in the period of August
2016 as assigned by the Dutch written press on the one hand and as wished for by De Staat itself on
the other hand. When De Staat was awarded a multi-year subisidy by the Dutch Performing Arts
Fund, this provoked a lot of critical reactions in a.o. the Dutch written press. Thus, this research
focuses on the gap that can be perceived between the different symbolic positions that are assigned
to or longed for by De Staat, in what way this gap becomes visible and what ideas and opinions form
the basis of this gap. To determine both symbolic positions in the field of pop music, articles from the
Dutch written press were compared to interviews with De Staat’s Rocco Hueting and Arjo Klingens
and the grant application. All texts were analyzed by the method of qualitative coding and viewed
from a theoretical framework that incorporates sociologists Howard Becker and Pierre Bourdieu and
musicologist Gert Keunen. Using their ideas on creating value in art worlds, the relations between
different actors in the field of pop music and the various logics that are used to acknowledge value,
the process of recognition and symbolic production from the viewpoint of both the Dutch written
press and De Staat itself could be interpreted. The results showed a gap between the amount of
symbolic capital assigned to the Dutch band, that could be explained due to the different logics that
were maintained in the process of assigning value: while De Staat already considered itself to be a
maintream band, the Dutch written press looked upon De Staat as an authentic and autonomous
rock band, preferring artistic interests over economic concerns at all times.
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Hoofdstuk 1: Inleiding
1.1 De plaats van pop in het Nederlandse cultuurbeleid
1.1.a De Raad van Cultuur over popmuziek
Subsidies voor kunst en cultuur worden in Nederland verstrekt door het Ministerie van Onderwijs,
Cultuur en Wetenschap. Enerzijds verschaft het ministerie van OCW cultuursubsidies aan instellingen
die behoren tot de Landelijke Culturele Basisinfrastructuur (BIS); anderzijds zijn er ten behoeve van
de bevordering van dynamiek, vernieuwing en experiment in de cultuursector verschillende
cultuurfondsen door het ministerie ingesteld. Voor professionele muziek, muziektheater, dans,
theater en festivals dienen instellingen die niet in de BIS zitten aan te kloppen bij het Fonds
Podiumkunsten. Er is daarin geen specifieke regeling voor popmuziek – deze sector kan worden
ingedeeld bij de domeinen professionele muziek (voor opnames en voor uitvoeringen op reguliere
podia) en festivals (voor uitvoeringen op festivals). In 2017 bepleitte de Raad voor Cultuur, het
wettelijk adviesorgaan van de regering en het parlement op het terrein van kunst, cultuur en media,
dat de muzieksector tot dan toe vanuit een te eenzijdige blik zou zijn benaderd door zowel de
rijksoverheid als de fondsen. In het sectoradvies De balans, de behoefte. Pleidooi voor een integraal,
inclusief muziekbeleid schreef de Raad voor Cultuur dat de muzieksector in de volle breedte moest
worden bekeken – “van de symfonische orkesten en de klassieke en hedendaagse ensembles tot de
jazz en geïmproviseerde muziek, de popmuziek, de wereldmuziek, de urban muziek (zoals hiphop en
r&b), en de dance en elektronische muziek” (Raad voor Cultuur, 2017). Daarnaast vond de Raad dat
het op dat moment gevoerde muziekbeleid tekortschoot en te weinig oog had voor de artistieke en
maatschappelijke ontwikkelingen in de gehele muzieksector en in de samenleving (Raad voor
Cultuur, 2017). Met name de artistieke en maatschappelijke ontwikkelingen in de popmuziek werden
daarbij uitgebreid en als volgt geduid:
“Het advies toont aan waarom het niet alleen in de klassieke muziek, maar ook in nieuwere
genres wenselijk is dat de overheid helpt de markt bij te sturen. Alleen een heel kleine
toplaag van pop- en urban muzikanten kan leven van de muziek; zelfs artiesten die grote
mediabekendheid genieten, fulltime in de muziek werken, volle zalen trekken en vaak
worden gestreamd, halen hier zelden volwaardige inkomens uit. Daarvoor zijn de gages te
laag en worden de streamingsinkomsten te onredelijk verdeeld; deze gaan nog altijd
voornamelijk naar mediamagnaten als Google, Facebook en YouTube. De raad roept de
overheid op hierover in Europees verband in gesprek te gaan.” (Raad voor Cultuur, 2017)
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De Raad liet zich bovendien kritisch uit over de invulling van de Landelijke Culturele
Basisinfrastructuur (BIS), waarin evenmin de volle breedte van de muziek werd vertegenwoordigd en
die tot dan toe bijna uitsluitend plek had geboden aan symfonische orkesten (Raad voor Cultuur,
2017). Zo trachtte de Raad te benadrukken dat in alle genres aandacht besteed moest worden aan
creatie, innovatie, experiment, toptalent en topkwaliteit (Raad voor Cultuur, 2017).

1.1.b Popmuziek en overheidsbeleid 1975-2001
Met het advies werd duidelijk een signaal afgegeven: het landelijke cultuurbeleid met betrekking tot
de sector muziek had volgens de Raad van Cultuur te weinig oog gehad voor andere genres dan
klassieke – en met name symfonische – muziek en er was verandering nodig. Artistieke en
maatschappelijke ontwikkelingen werden gebruikt als argument voor het betrekken van die andere
genres, waaronder popmuziek. De vraag die rijst is welke rol popmuziek tot dan toe dan wel had
gespeeld in het landelijke overheidsbeleid ten aanzien van cultuur.
André Nuchelmans zet in ‘Dit gebonk dient tot het laatste toe te worden bestreden’ beknopt
de geschiedenis van het Nederlandse popmuziekbeleid uiteen (2002). Zo schetst hij een beeld waarin
popmuziek zich tussen 1955 en 1975 in de ogen van de overheid ontwikkelde “van overlast tot een
instrument om de jeugd van de straat te houden”, met als officieus startpunt van dat beleid de
presentatie van het Popplan door de Stichting Popmuziek Nederland in april 1975 (Nuchelmans,
2002:24). Dat Popplan moest niet-commerciële musici de ruimte geven zich te ontwikkelen en hun
slechte inkomenspositie te verbeteren, aangezien de drijfveren van de platenmaatschappijen eerder
economisch dan artistiek verantwoord waren (Nuchelmans, 2002:24). Hoewel de toenmalige Raad
voor Cultuur (Raad voor de Kunst) twijfels had over de artistieke kwaliteit van popmuziek, adviseerde
deze toch een startsubsidie toe te kennen om het Popplan in fasen te realiseren (Nuchelmans,
2002:31). In de daaropvolgende jaren kon popmuziek op toenemende aandacht rekenen bij het
Ministerie van CRM (nu Ministerie van OCW). Meer aandacht voor popmuziek in het cultuurbeleid
werd in de jaren tachtig als rechtvaardig gezien, onder meer doordat de eerste generatie die met
popmuziek was opgegroeid nu zelf volwassen was geworden (Nuchelmans, 2002: 32-51). Door die
beschikbare subsidiegelden kon een redelijk gestructureerd circuit van podia tot stand komen, dat
weer de opkomst van een minder commercieel, alternatief circuit faciliteerde (Nuchelmans,
2002:61). Die stimulans bleef intact in de jaren negentig, waarin de structurele subsidie voor de
Stichting Popmuziek Nederland werd verhoogd vanuit de visie dat er een achterstand moest worden
ingehaald ten opzichte van andere genres (Nuchelmans, 2002:91). Wat vooral opvalt, is dat
popmuziek in de jaren negentig aan erkenning won: met de benoeming van de eerste hoogleraar
popmuziek, de bouw van speciale accommodaties en de oprichting van de Rockacademie werd
popmuziek steeds meer als serieuze kunstvorm gezien (Nuchelmans, 2002:102-4).
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Hoewel het popbeleid zich volgens Nuchelmans gestaag heeft ontwikkeld, benadrukt hij in
zijn slotwoord ook dat een aantal intrinsieke kenmerken van popmuziek een belemmerende invloed
hebben gehad in dat proces (2002:115). Hij verwijst naar “het moeilijk hanteerbare onderscheid
tussen amateur en professional, de commerciële muziekindustrie tegenover de subsidiabele ideële
popmuziek en de inpassing van popmuziek met zijn ongebonden, anarchistische karakter – dat altijd
een deel van de popmuziek en popcultuur is geweest en zal blijven, voorzover het zich laat aanzien –
binnen de georganiseerde overheidsstructuur” en noemt “de rivaliteit tussen de gevestigde
kunstsectoren en de nieuwkomer popmuziek” als dilemma’s die de ontwikkeling van het beleid
volgens hem hebben vertraagd (Nuchelmans, 2002:115).

1.2 Het onderzoeksobject
De beschrijving van de rol van popmuziek in het Nederlandse cultuurbeleid laat zien dat popmuziek
lange tijd ondervertegenwoordigd is geweest in het landelijke muziekbeleid, met name ten opzichte
van klassieke muziek. De tegenstelling tussen het enerzijds anarchistische en anderzijds commerciële
karakter van popmuziek botste met bestaande ideeën over subsidiëring van de kunsten
(Nuchelmans, 2002: 117-119). Een korte blik op de geschiedenis van Nederlands popbeleid toonde
bovendien dat er de afgelopen decennia geen plaats voor popmuziek was in de Landelijke
Basisinfrastructuur en dat popmuziek relatief weinig aandacht genoot in het meerjarenbeleid van het
Fonds Podiumkunsten. In augustus 2016 werd er vanuit dat oogpunt een opvallende toekenning
gedaan door het Fonds Podiumkunsten: het fonds honoreerde de subsidieaanvraag van de
Nijmeegse band De Staat, die over de periode 2017-2020 een bedrag van 236.000 euro per jaar kreeg
toegekend. Meerjarige en grootschalige subsidie voor popmuziek was in de afgelopen decennia
ongebruikelijk, maar niet onbestaand, zo is ook te lezen in ‘Dit gebonk dient tot het laatste toe te
worden bestreden’ (Nuchelmans, 2002). Dat bevestigt ook Greta Pama, die naar aanleiding van de
subsidietoekenning op 4 augustus 2016 in NRC Handelsblad schreef dat De Staat weliswaar de enige
popband met een meerjarige subsidie van het Fonds Podiumkunsten in deze periode was, maar
daarmee in de voetsporen trad van De Kift, die voor de periode 2013-2016 224.500 euro per jaar
toegewezen had gekregen en ook voor deze periode een aanvraag had ingediend. De Kift viel in
eerste instantie buiten de boot, maar kreeg in 2017 alsnog subsidie toegekend toen door het
Ministerie van OCW een aanvullend budget ter beschikking werd gesteld. Pama was niet de enige die
reageerde op de subsidietoekenning van De Staat: diezelfde maand verschenen er in de Nederlandse
geschreven pers veel en uiteenlopende reacties, waarin bijvoorbeeld werd geredeneerd dat een
gevestigde band als De Staat, die binnen en buiten de landsgrenzen bekendheid geniet, zichzelf zou
moeten kunnen bedruipen (Woersem, 2017). Daarnaast waren er zorgen over oneerlijke
concurrentie en zag men liever dat zo een grote som geld over meerdere artiesten verdeeld zou
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worden (Woersem, 2017). Maar er waren ook geluiden waarin de band werd geprezen om zijn
artistieke kwaliteit, (inter)nationale succes en het getoonde lef bij het indienen van de aanvraag. De
band had uiteraard ook eigen opvattingen over het hoe en waarom van de subsidie, die in het
subsidieplan dat ze bij het Fonds Podiumkunsten indienden naar voren komen. Gezien de weinige
aandacht voor popmuziek in het landelijke cultuurbeleid tot dan toe, biedt de case van De Staat de
uitgelezen mogelijkheid om eens grondig en aan de hand van een concreet voorbeeld onderzoek te
doen naar al die opvattingen over cultuursubsidie in het algemeen en subsidie voor popmuziek
specifiek.

1.2.1 Over De Staat
De Staat is een band uit Nijmegen, bestaande uit Torre Florim (zang en gitaar), Vedran Mircetic
(gitaar), Jop van Summeren (basgitaar en zang), Rocco Hueting (toetsen, percussie en zang) en Tim
van Delft (drums). De band werd op initiatief van Torre Florim in 2007 opgericht en bracht in 2009
het eerste album uit, getiteld Wait for Evolution. Daarna volgden Machinery (2011), I_CON (2013),
Vinticious Versions (2014), O (2016), Live in Utrecht (2016) en Bubble Gum (2019). De Staat speelde
op verschillende grote festivals, waaronder Pinkpop (NL), Lowlands (NL), Dour (BE), Sziget (HU),
Glastonbury (GB) en Reeperbarhn (DE) en won verschillende Nederlandse muziekprijzen, waaronder
de 3voor12 Award, drie 3FM Awards, een Edison en de Gouden Notekraker. In de biografie op de
Facebook-pagina van de band zelf zijn onder andere de volgende passages te lezen:
“De Staat is een rockband die de sluisdeuren opent naar een bedwelmende, zelfs
duizelingwekkende reeks genres, al is dat niet bepaald ongebruikelijk voor hen. Het zit sinds
de eerste dag verweven in hun DNA. […] Door hun eigen soort rock maken over de jaren
heen steeds meer mensen kennis met hen, hetgeen De Staat een aantal felbegeerde
voorprogramma’s opleverde, waaronder The Rolling Stones in Amsterdam en een Europese
tour met Muse naar aanleiding van hun supersuccesvolle Drones-tour in 2016. […] De Staat
heeft een kameleontisch soort rock ontwikkeld die compleet eigenzinnig is – als een band die
uiteenlopende invloeden in zich opneemt, van Talking Heads, Rihanna en Nine Inch Nails tot
Radiohead, Michael Jackson, Rum-DMC en Soulwax.” (Facebook, bezocht op 8 mei 2019:
<https://www.facebook.com/pg/destaat/about>)
Zoals te lezen is in het subsidieplan dat in 2016 werd ingediend bij het Fonds Podiumkunsten, bestaat
De Staat uit vijf ondernemende muzikanten. Florim is ook de artistiek leider van de band en Van
Summeren is verantwoordelijk voor de financiële administratie (Stichting Kultuurbarbaar, 2016:21).
Stichting Kultuurbarbaar is de in Nijmegen gevestigde rechtspersoon waarin De Staat zijn activiteiten
ontwikkelt.
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1.3 Onderzoeksvraag
Dit onderzoek legt zich toe op de mogelijk uiteenlopende standpunten van de Nederlandse
geschreven pers enerzijds en De Staat anderzijds over de subsidietoekenning aan de Nijmeegse band
door het Fonds Podiumkunsten. Het publieke debat dat op gang kwam naar aanleiding van de
subsidietoekenning zegt immers iets over de manier waarop er in de Nederlandse geschreven pers
oordelen worden geveld over en waarde wordt toegekend aan een band of een artiest. Over hoe die
processen van waardering zich voltrekken, is in de cultuursociologie veelvuldig geschreven. In dit
onderzoek doe ik primair een beroep op het gedachtegoed van sociologen Howard Becker en Pierre
Bourdieu. Becker verdeelt de kunstsector onder in verschillende kunstwerelden, waarin niet alleen
materiële productie, maar ook productie van waarde wordt gerealiseerd (1982:39). Die productie van
waarde wordt door Bourdieu symbolische productie of symbolisch kapitaal genoemd: wanneer een
kunstenaar een werk publiceert, vinden het publiek, de critici, concert- en festivalorganisatoren,
impresario’s, museumcuratoren en uitgevers daar iets van (Bourdieu, 1993:37). Op het moment dat
deze partijen, ook wel actoren genoemd, het werk bestempelen als goede kunst, wordt er
symbolische waarde geproduceerd. Veel symbolische waarde staat dus gelijk aan erkenning van het
feit dat je als kunstenaar goede kunst maakt. Het totaal aan symbolische waarde van al die actoren
bepaalt welke symbolische positie een kunstenaar heeft in het culturele veld: hoe hoger in het veld,
hoe beter de symbolische positie. Naar aanleiding van de vele reacties op de subsidietoekenning van
De Staat rijst de vraag of er tussen de verschillende actoren overeenstemming is over de symbolische
positie van De Staat.

1.3.1 Hoofdvraag
Dat brengt mij tot de volgende onderzoeksvraag:
Op welke manier is er een kloof waarneembaar tussen de symbolische positie die in augustus 2016,
naar aanleiding van de subsidietoekenning door het Fonds Podiumkunsten, vanuit de Nederlandse
geschreven pers aan De Staat werd toegekend en de symbolische positie die de band op dat moment
wenste in te nemen in het Nederlandse popveld, en welke opvattingen liggen daaraan ten grondslag?

1.3.2 Subvragen
Om deze onderzoeksvraag te kunnen beantwoorden, gebruik ik de volgende subvragen, die mij
zullen helpen bij het beschrijven van de symbolische positie van De Staat volgens de Nederlandse
geschreven pers en de symbolische positie van De Staat volgens De Staat zelf:
1. Welke symbolische positie werd door de Nederlandse geschreven pers aan De Staat
toegekend in augustus 2016?
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2. Welke symbolische positie wenste De Staat in augustus 2016 in te nemen in het Nederlandse
popveld zoals blijkt uit zelf afgenomen interviews met bandleden en de manager?

3. Welke symbolische positie wenste De Staat in augustus 2016 in te nemen in het Nederlandse
popveld zoals blijkt uit het subsidieplan van Stichting Kultuurbarbaar?

1.3.3 Hypothese
De hoeveelheid aan en de aard van de reacties op de subsidietoekenning van De Staat laten zien dat
er uiteenlopende opvattingen zijn over de financiering van popmuziek in Nederland en dat mensen
zich geroepen voelen die opvattingen uit te dragen en te reageren op het vraagstuk omtrent de
legitimering van subsidies voor popmuziek. Ook uit verschillende rapporten die het afgelopen
decennium zijn verschenen komen stellige ideeën over popbeleid in Nederland voort. Zo wordt in De
waarde van pop (2013) en De waarde van pop 2.0 (2018), op initiatief van POPnl en de Vereniging
Nederlandse Podiumkunsten Festivals (VNPF), de behoefte aan erkenning van de kwaliteit van
popmuziek geuit. Er wordt uiteengezet hoe popcultuur tot uiting komt, welke maatschappelijke
waarde zij vertegenwoordigt en hoe belangrijk het is om te blijven investeren in popcultuur. De
rapporten, die in zekere zin meer als pamfletten kunnen worden gezien, beschrijven de dringende
behoefte aan een omvangrijker en gestructureerder popbeleid met grotere budgetten en een
duidelijke visie. Daarvoor worden verschillende argumenten aangedragen, uitgedrukt in vier
maatschappelijke waarden: culturele waarde, economische waarde, diversiteit/inclusiviteit en
talentontwikkeling/educatie (Vugt, 2018:7-8). Daarnaast wordt in de rapporten gesteld dat
popmuziek van alle cultuuruitingen het grootste en breedste publieksbereik heeft (Zoutman & Groot,
2013:7).
Ik veronderstel dat de opvattingen over de subsidietoekenning vanuit de Nederlandse
geschreven pers in sommige gevallen wel en in andere gevallen niet overeenkomen met die van de
band De Staat en van de beoordelingscommissie van het Fonds Podiumkunsten. De reacties uit de
Nederlandse geschreven pers hebben vermoedelijk niet alleen betrekking op de toekenning zelf,
maar ook op elkaars reacties en op de ophef die naar aanleiding van de toekenning is ontstaan. De
afzenders van deze reacties benader ik als wat Gert Keunen consecrerende instanties noemt; deze
term zal in het theoretisch kader worden toegelicht maar heeft in het kort betrekking op de actoren
die waarde toekennen aan – in dit geval – De Staat. Ik verwacht dat het hier om actoren gaat die een
organisatorische logica hanteren, waarin economisch rendement en populariteit centraal staan
(Keunen, 2013:291). Van de leden van De Staat verwacht ik dat ze, volgens het gedachtegoed van
Bourdieu, uitgaan van een positionele logica, waarin symbolisch kapitaal wordt gezien als de heilige
graal en het streven van een kunstenaar is om de beste symbolische positie te veroveren (Bourdieu,
9

1993:38). Mijn hypothese is dan ook dat aan de hand van de verschillende logica’s die door de
Nederlandse geschreven pers en De Staat worden gehanteerd, zichtbaar wordt dat er inderdaad een
kloof is tussen de symbolische positie die in deze teksten aan de band wordt toegekend en de
symbolische positie die de band wenst in te nemen. Ik veronderstel dat er verschillende soorten
argumenten worden gebruikt om voor of tegen de subsidietoekenning te pleiten, en dat die
argumenten gelinkt kunnen worden aan de verschillende logica’s die volgens Gert Keunen worden
aangewend in de popsector. In hoofdstuk 2 van het onderzoek zal uiteen worden gezet hoe de
economische logica, de culturele logica, de individuele logica, de organisatorische logica en de
positionele logica zich tot elkaar verhouden. Mijn verwachting is dat die logica’s ook van invloed zijn
op de argumenten die worden aangehaald om te pleiten voor, dan wel tegen de subsidietoekenning
aan De Staat.

1.4 Methode
1.4.1 Afbakening case study
Om de symbolische positie van De Staat te kunnen omschrijven en duiden is een theoretisch kader
nodig dat niet per se ingaat op de esthetische waarde van de kunstenaar en het kunstwerk in
kwestie, maar betrekking heeft op cultuursociologische processen over symbolische positionering,
waardetoekenning en legitimering. Theorieën die hierbij het uitgangspunt vormen zijn die van
Howard Becker over waardetoekenning in kunstwerelden en de notie dat kunst te allen tijde het
resultaat is van collectieve activiteit; Pierre Bourdieu over het begrip van het culturele veld, de
bepaling van veldposities en de rol van verschillende soorten kapitaal in de verhoudingen tussen die
posities; en Gert Keunen over de alternatieve mainstream als middensegment tussen de
underground en mainstream, waarin de economische en culturele logica samenkomen.

1.4.1.a Teksten uit de Nederlandse geschreven pers
In een selectie artikelen en columns die verscheen in augustus 2016, net na de bekendmaking van de
subsidietoekenning, wordt voor of tegen de subsidie voor De Staat gepleit. Vanwege de beoogde
omvang van het onderzoek is gekozen voor een selectie van vijftien teksten, allemaal afkomstig uit
de Nederlandse geschreven pers. Al deze teksten zijn gepubliceerd door een professioneel
journalistiek medium en er is zorg gedragen voor een zo divers mogelijk selectie van media. Met
uitzondering van de grote landelijke dagbladen NRC Handelsblad en Trouw komen alle media maar
een keer voor. Ook is bij de selectie van de teksten bewust gekozen voor een verscheidenheid aan
soorten auteurs: naast niet-gespecialiseerde journalisten komen ook muziek- of popjournalisten aan
het woord, evenals (pop)muzikanten. Deze Nederlandse gevestigde media vormen samen de
consecrerende instanties in het onderzoek naar de symbolische positie van De Staat. Zij maken,
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samen met onder andere het publiek, concertorganisatoren, platenmaatschappijen en distributeurs
deel uit van wat volgens Gert Keunen de muziekindustrie is, of wat Howard Becker de muziekwereld
zou noemen. De theoretische kaders van Keunen en Becker waarmee gewerkt wordt, worden in
hoofdstuk 2 van dit onderzoek uitgebreid uitgewerkt. Met een analyse van deze selectie teksten
hoop ik een antwoord te kunnen formuleren op de vraag welke symbolische positie er vanuit de
Nederlandse geschreven pers aan De Staat werd toegekend in augustus 2016 (subvraag 1).

1.4.1.b Interviews De Staat
Het afnemen van interviews met leden van De Staat draagt bij aan het beantwoorden van de vraag
welke symbolische positie de band wenst in te nemen in het Nederlandse popveld (subvraag 2). De
hoeveelheid interviews en wie specifiek geïnterviewd wordt, is afhankelijk van de beschikbaarheid
van de geïnterviewden. Het streven is om naast manager Arjo Klingens nog twee bandleden te
interviewen, waaronder bij voorkeur artistiek leider Torre Florim – die verantwoordelijk is voor de
meeste composities en arrangementen van De Staat, die tot de kernactiviteiten van de band
behoren. Bandlid Rocco Hueting zou ook een geschikte geïnterviewde zijn, vanwege zijn bekendheid
met en inhoudelijke kennis van de theoretische concepten die aan dit onderzoek ten grondslag
liggen. Bij onvoldoende resultaten of verdere vragen kan worden overwogen een tweede
interviewronde te doen, mits dit organisatorisch gezien haalbaar is. Ik verwacht echter niet dat dit
nodig zal zijn.

1.4.1.c Subsidieplan Stichting Kultuurbarbaar
Om inzicht te krijgen in de positie die De Staat wenst in te nemen in het Nederlandse popveld, wordt
aan de hand van subvraag 3 een analyse van het subsidieplan van Stichting Kultuurbarbaar bij het
Fonds Podiumkunsten gedaan. In de aanvraag is een activiteitenplan opgenomen dat beschrijft waar
het geld in zal worden geïnvesteerd. Hierin komen de ambities van de band en de beweegredenen
om de aanvraag in te dienen naar voren. Uit deze ambities, beweegredenen en plannen kunnen weer
algemenere opvattingen worden gedistilleerd over de waarde die de band aan zichzelf toewijst.

1.4.2 Categorisering van codes
De selectie publicaties uit de Nederlandse geschreven pers over de toekenning van subsidie aan De
Staat door het Fonds Podiumkunsten, de interviews met de band en de tekst van het subsidieplan
van Stichting Kultuurbarbaar worden geanalyseerd aan de hand van de methode van het kwalitatief
coderen volgens Johnny Saldaña (2013). Passages uit de teksten zullen in thema’s worden
gecategoriseerd, waarna die categorieën weer kunnen worden gelabeld en geclusterd. Een analyse
van deze al dan niet samenhangende gelabelde en geclusterde codes kan helpen bij het
beantwoorden van de drie subvragen.
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1.5 Theoretisch kader
1.5.1 Howard Becker: waardecreatie in kunstwerelden
Howard Becker stelt in Art Worlds dat kunstwerken altijd tot stand komen door samenwerking van
verschillende actoren die samen een bepaald netwerk vormen (Becker, 1982:1). De samenkomst van
hun coöperatieve werk, hun gezamenlijke kennis en hun ideeën over conventies bewerkstelligen
samen de productie, distributie en receptie van een kunstwerk (Becker, 1982:1). Deze drie processen
zijn volgens Becker van even groot belang. Hoe een kunstwerk wordt ontvangen, is afhankelijk van de
ideeën over waarde die de kunstenaar deelt met de ontvanger (Becker, 1982:39). Bij popmuziek zijn
die ontvangers onder te verdelen in het publiek, critici & pers en andere kunstenaars. Deze actoren
zijn volgens Becker dus van grote invloed op het uiteindelijke kunstwerk, omdat ze door onderlinge
afhankelijkheidsrelaties ook beïnvloed worden door elkaar. Kunstwerelden realiseren dan ook niet
alleen materiële productie, maar ook productie van waarde, ook wel symbolische productie. Dat
proces van symbolische productie komt op gang doordat anderen oordelen over een bepaald werk,
en om er aanspraak op te kunnen maken ben je als kunstenaar dus altijd afhankelijk van anderen. Als
kunstenaar oefen je geen macht uit over de positie die je inneemt, die positie wordt immers aan je
toegeschreven door een netwerk van actoren dat samen de kunstwereld vormgeeft en in interactie
met elkaar bepaalt wat goede kunst is. Door bepaalde conventies te volgen in de productie van een
werk, kan de kunstenaar er echter wel voor zorgen dat zijn of haar werk begrijpelijk is voor een
bepaald publiek, waardoor dit publiek het werk ook beter zal kunnen waarderen. Zodoende zijn
conventionele werken vaak succesvol en leidt het breken met conventies doorgaans tot een kleiner
publiek en een gebrek aan erkenning (Becker, 1982:39). Daarnaast is de mate waarin een kunstwerk
wordt herkend en erkend ook afhankelijk van degene die het consumeert, zijn of haar ervaring met
een specifieke kunstvorm of discipline, en zijn of haar kennis of bewustzijn van bepaalde conventies
(Becker, 1982:39). Dat maakt dat niet elke actor een werk op dezelfde manier zal waarderen. Wat
een werk een kunstwerk maakt, is afhankelijk van de waarde die leden van een bepaalde
kunstwereld toekennen; de mate waarin een kunstwerk als zodanig wordt erkend en toegeëigend
(Becker, 1982:39).

1.5.2 Pierre Bourdieu: het veldbegrip en kapitaal
Pierre Bourdieu omschrijft het culturele veld als een denkbeeldige ruimte vol (mogelijke) posities die
zich tot elkaar verhouden volgens een bepaalde hiërarchie (1993:30). Op welke plek in het veld je als
nog niet-gevestigde kunstenaar je carrière begint, is afhankelijk van de waarde die consecrerende
instanties aan je eerste kunstwerk toekennen. Deze consecrerende instanties hebben de macht om
jouw positie in het veld te beïnvloeden. In de muziekindustrie zijn dit boekers en agenten, publishers,
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platenmaatschappijen, concertorganisatoren en zalen, distributeurs en retailbedrijven en media en
publiek (Keunen, 2013:22). Consecratie houdt simpelweg in dat die consecrerende instanties de
macht hebben om een bepaalde symbolische waardering uit te spreken. Omdat consecratie een
continu proces is, verandert de hiërarchie in het veld voortdurend en zijn posities van kunstenaars,
maar ook van alle andere actoren in het veld, altijd in beweging (Bourdieu, 1993:30). Die dynamiek
illustreert de strijd tussen actoren om, gebaseerd op hun eigen doelen en motivaties, de meest
gunstige positie in het veld in te nemen. Bourdieu licht die zogenaamde strijd als volgt toe: volgens
hem is het van belang om als kunstenaar een dominante positie in het veld te verkrijgen, omdat die
positie het maximaal haalbare symbolische kapitaal oplevert en symbolisch kapitaal zich uitbetaalt in
erkenning en prestige (1993:38). In de strijd om symbolisch kapitaal proberen kunstenaars zich
voortdurend in een gunstigere positie ten opzichte van elkaar te verhouden. Voor De Staat geldt dat
met elk nummer, elke video, elke Instagram-post, elk persbericht, elk televisieoptreden en elk
interview dat de rockband uitbrengt, of dat door media gepubliceerd of gepresenteerd wordt, de
positie in het veld verandert en De Staat kapitaal opbouwt of kwijtraakt.

1.5.3 Gert Keunen: alternatieve mainstream
Waar Becker uitgaat van samenwerking tussen mensen en een kunstwerk volgens hem voortkomt uit
het collectieve streven naar consensus, vertrekt Bourdieu vanuit een conflictmodel. Volgens
Bourdieu wordt er in het culturele veld een strijd geleverd tussen ‘machthebbers’ en ‘nieuwkomers’
– een strijd waarin zelden een evenwicht wordt bereikt en waardoor het proces van
waardetoekenning steeds verandert (Keunen, 2013:67). Zowel Becker als Bourdieu focussen op de
meer traditionele kunstvormen en hanteren een hard onderscheid tussen hoge en lage cultuur,
terwijl de positie van rockband De Staat juist kan worden gekenmerkt door een samenkomst van
eigenschappen uit hoge en lage cultuur, uit de underground en de mainstream. Daarnaast besteden
Becker en Bourdieu geen aandacht aan het mogelijk diffuse karakter van de kunstenaar en zijn of
haar werk, zoals discipline-overschrijdende kunst waarbij hoge en lage kunstvormen worden
gecombineerd, of een strategie waarbij de kunstenaar zich op een zeer eigenzinnige en originele
manier uit met behulp van commerciële middelen. Anders dan Bourdieu betoogt Gert Keunen dat in
de popmuziek financieel succes ook symbolisch kapitaal kan opleveren – “iets waar het model van
Bourdieu geen raad mee weet” (Keunen, 2013:41). Desalniettemin geeft Bourdieu zich wel degelijk
rekenschap van het feit dat de kunstenaar zich in zijn streven naar symbolisch erkenning nooit
volledig los kan maken van economische belangen en dat “accumulatie van symbolisch kapitaal (…)
onder bepaalde omstandigheden en altijd op termijn, in staat is om economische winst op te
leveren” (Keunen, 2013:42). Vanuit dit vertrekpunt doe ik daarom een beroep op de door Keunen
geïntroduceerde term alternatieve mainstream, die hij als volgt definieert:
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“Het alternatieve-mainstreamsegment is de grote bufferzone waarin muziek een vergaarbak
lijkt te zijn, maar het is tegelijk dominant aanwezig in de nationale markt van concerten,
media en cd-releases. In dit segment komen de economische en culturele logica het meest
prominent samen.” (Keunen, 2013:38-39)
Keunen heeft het hierbij dus nadrukkelijk niet over een muziekstijl of -genre, maar over een culturele
constructie waarin een bepaalde logica geldt die afwijkt van zowel de underground als de
mainstream. De economische logica verhoudt zich op een andere manier tot het publiek dan de
culturele logica, waardoor ze in verschillende soorten kunst resulteren (Keunen, 2013:44). In
navolging van Bourdieu kan underground zodoende omschreven worden als muziek voor een
beperkt publiek, die tot stand komt met weinig geld en die een lange productiecyclus kent (denk
hierbij aan subculturele genres). De mainstream, daarentegen, is muziek voor een groot publiek, in
korte tijd en met veel geld geproduceerd. Keunens voorstelling van dit middensegment, waarin
bands zich in een tussenzone tussen deze twee domeinen bevinden, is noodzakelijk om iets te
kunnen zeggen over de symbolische positie van De Staat in het veld, omdat het toekennen van
symbolisch kapitaal, het proces van consecratie, in dit middensegment op een andere manier
verloopt dan in de underground en mainstream. Keunen beredeneert dat het onderscheid tussen de
hier voorgestelde drie segmenten wordt gekenmerkt door vier factoren: de belangstelling bij de
sluiswachters in het popmuziekcircuit; het infrastructurele kader; de relatie tot het economische; en
de culturele betekenis die door de actoren aan het segment wordt toegekend (Keunen, 2013:44). De
invloed die poortwachters uitoefenen kan worden gezien in termen van waarde en betekenis, en de
alternatieve mainstream behelst het terrein waarin de invloedrijkste poortwachters van het
professionele muziekcircuit opereren: de muziekpers, platenlabels, managers, organisatoren en
media (Keunen, 2013:38). Het zwaartepunt in het toekennen van waarde in de alternatieve
mainstream ligt volgens Keunen bij de media: “de pers bepaalt de dominante smaak en hoe de
geschiedenis geïnterpreteerd wordt en selecties geherinterpreteerd worden” (2013:69). Zo
benadrukt Keunen de invloed van media, waarmee het een uitstekend uitgangspunt vormt voor het
onderzoek naar de symbolische positie die door de Nederlandse geschreven pers aan De Staat wordt
toegekend. Hij gaat zelfs een stap verder door te stellen dat niet alle spelers een gelijkwaardig
aandeel hebben in het uitoefenen van invloed (2013:69). Volgens hem zijn onderzoekers het erover
eens dat de pers de dominante smaak en daarmee de posities in het culturele veld bepaalt (Keunen,
2013:69). Kunstenaars zijn voor hun positie in het veld dus afhankelijk van het symbolische kapitaal
dat hen wordt toegekend, uitgedrukt in erkenning en prestige.
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1.6 Opbouw onderzoek
Om de hoofd- en subvragen te kunnen beantwoorden, wordt eerst uitvoerig literatuuronderzoek
verricht. De resultaten hiervan worden gepresenteerd in hoofdstuk 2, het theoretisch kader. In
hoofdstuk 3, 4 en 5 worden de case study’s uitgevoerd: de publicaties naar aanleiding van de
subsidietoekenning uit de Nederlandse geschreven pers, de interviews met de band en het
subsidieplan van Stichting Kultuurbarbaar bij het Fonds Podiumkunsten worden hier gecodeerd en
geanalyseerd, waarna de drie subvragen worden beantwoord. De resultaten uit deze drie
hoofdstukken zullen worden samengebracht in de conclusie, waarin ik de onderzoeksvraag
beantwoord. Afhankelijk van die conclusie en de mate waarin de hypothese bevestigd dan wel
weerlegd wordt, hoop ik ten slotte enkele implicaties en suggesties voor verder onderzoek te doen.
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Hoofdstuk 2: Theoretisch kader
Om de symbolische positie van De Staat te kunnen omschrijven en duiden aan de hand van de
verschillende case study’s is een theoretisch kader nodig dat inzoomt op de cultuursociologische
opvattingen die er zijn over symbolische positionering, waardetoekenning en legitimering. Hiervoor
zal ik een beroep doen op drie auteurs, waarvan twee een brede en ook breed gedragen notie van
deze concepten hebben geopperd en de derde deze concepten specifiek heeft toegepast op het veld
van de popmuziek. Zo wordt Howard Beckers Art Worlds (1982) gebruikt als uitgangspunt voor het
begrip van waardetoekenning in de kunsten, een proces dat volgens Becker altijd het resultaat is van
een collectieve activiteit. Pierre Bourdieu’s begrip van het culturele veld (1986-1993), met het geheel
aan posities en kapitaalsoorten die daarin als een schijnbare wirwar naast en door elkaar heen
bewegen, wordt ingezet om de symbolische positie van De Staat op een bepaald moment te kunnen
vaststellen. Ten slotte zal het begrip van de alternatieve mainstream, zoals voorgesteld door Gert
Keunen (2013), helpen om die symbolische positie te duiden: in hoeverre verschillen de argumenten
van de Nederlandse geschreven pers en de argumenten van De Staat en volgens welke logica’s
redeneren ze?

2.1 Kunstwerelden (Howard Becker)
2.1.1 Kunst als collectieve activiteit
De centrale aanname van Howard Becker is dat kunst een collectieve activiteit is, die net als alle
vormen van menselijk handelen tot stand komt door samenwerking tussen een groep mensen
(1982:1). Die groepen mensen spelen niet alleen een rol in de totstandkoming of productie van een
werk, maar beïnvloeden met activiteiten aan de distributie- en receptiekant ook het voortbestaan
van een werk (Becker, 1982:1). Die samenwerking komt vaak tot stand in routineuze processen en in
de samenwerkingsrelaties die daarvoor nodig zijn; het geheel van die processen wordt door Becker
een kunstwereld genoemd (1982:1).

2.1.2 Receptie van kunst
Een kunstwereld ontstaat wanneer mensen die niet eerder hebben samengewerkt een kunstwerk
produceren op basis van technieken, gebruiken of ideeën die ze niet eerder gezamenlijk hebben
toegepast (Becker, 1982:310). Becker noemt deze technieken, gebruiken of ideeën conventies. Tot
een kunstwereld behoren alle mensen wiens activiteiten noodzakelijk zijn voor de totstandkoming,
verspreiding en receptie van een specifiek kunstwerk en die op basis van bestaande conventies hun
bijdrage leveren (Becker, 1982:34). Degenen die het werk definiëren als kunst, zijn in die kunstwereld
leidend in het domein van receptie (Becker, 1982:34). Binnen dat domein wordt volop en
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voortdurend gediscussieerd over wat wel en wat geen kunst is, wat goede en wat minder goede
kunst is, en wie wel en wie geen kunstenaar is (Becker, 1982:36). Het observeren van die discussies,
de mensen die eraan deelnemen en de rol die ze spelen in zo een debat is volgens Becker de beste
manier om kunstwerelden te duiden (1982:36). Omdat veel kunstwerelden overlap vertonen en geen
scherpe grenzen hebben, verhouden ze zich ook op een bepaalde, soms meer en soms minder
afhankelijke manier tot elkaar (Becker, 1982:38). Volgens Becker heeft zo zelfs de kunstenaar die
volledige autonomie en onafhankelijkheid nastreeft andere mensen nodig om zijn werk te kunnen
vervaardigen en verspreiden en door anderen te laten consumeren, juist omdat het werk pas zijn
status als kunstwerk verwerft als het door anderen als zodanig wordt erkend (1982:36).

2.1.3 Het proces van waardecreatie
Hoe een werk een kunstwerk wordt en of het wordt ontvangen als een goed of een slecht kunstwerk,
is afhankelijk van ideeën over de betekenis en waarde van kunst. Becker stelt dat zowel kunstenaars
als kunstconsumenten het geloof delen dat het maken van kunst speciale talenten, gaven of
vaardigheden vereist, die maar weinig mensen hebben (1982:14). Zo’n talent kan niet worden
aangeleerd en aan mensen die het bezitten worden dan ook speciale rechten en privileges
toegekend: alleen diegenen die zo’n unieke gave bezitten, hebben de potentie om kunstenaar te
‘worden’ (Becker, 1982:14). Maar die privileges komen niet zonder verwachtingen, want van wie dat
talent bezit wordt ook verwacht dat hij of zij zich volledig overgeeft aan het artistieke proces en zich
te allen tijde afzijdig houdt van de economische waarde die mogelijk aan kunst verbonden is:
“[…] if the idea of gift or talent implies the notion of spontaneous expression or sublime
inspiration (as it does for many), the businesslike work habits of many artists create an
incongruity. [They] create some doubt as to whether they can be exercising superhuman
talents.” (Becker, 1982:18)
Dit romantische ideaal wordt breed gedragen bij het toekennen van waarde aan kunst, dus het is
waarschijnlijk dat het ook zal worden waargenomen in de argumenten die worden gebruikt om de
subsidie voor De Staat al dan niet te legitimeren. Dat gedeelde romantische ideaal over wat goede
kunst is, komt tot stand door de interactie tussen alle betrokkenen in een kunstwereld (Becker,
1982:39). Op die manier veranderen kunstwerelden voortdurend, ontstaan nieuwe kunstwerelden
en verdwijnen oude (Becker, 1982:300). Hoewel een waardeoordeel dus tot stand komt op basis van
de prestatie van een individu – de zogenaamde “gifted artist – kunnen zijn of haar werken alleen als
kunst worden beschouwd als dat unieke talent door de leden van een kunstwereld wordt erkend
(Becker, 1982:129). Becker spreekt hierbij ook in termen van reputaties, die worden gebruikt om
kunstenaars en hun werken van elkaar te kunnen onderscheiden (1982:352). Reputaties staan niet
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vast en kunnen veranderen wanneer de verhoudingen tussen verschillende kunstenaars en hun kunst
verschuiven. De bepaling of een werk kunst is, laat staan goede kunst, is dus niet alleen afhankelijk
van het oordeel van een collectief, maar ook tijdgebonden. Op die manier groeien sommige
kunstwerken uit tot klassiekers en raken andere in de vergetelheid. Reputaties hebben dus geen
betrekking op het fysieke voortbestaan van een werk of zijn of haar maker, maar op de continue
waardering door een grote groep mensen (Becker, 1982:365-366).
Het is van belang te wijzen op de spanning die voortkomt uit Beckers beschrijving van het
proces van waardecreatie tussen individuele kwaliteit enerzijds en collectieve activiteit anderzijds.
We hebben reeds gezien dat het romantische ideaal als kader het individu boven het collectief
plaatst en dat het opbouwen en afbreken van reputaties hier onderdeel van is (Becker, 1982:354).
Wie waarde hecht aan de reputatie of het imago van de kunstenaar, prijst de kunstenaar die
volledige autonomie nastreeft en onafhankelijk te werk gaat. Met betrekking tot de subsidieaanvraag
van De Staat rijst hier de vraag of de subsidietoekenning volgens de Nederlandse geschreven pers de
autonomie van de band heeft beïnvloed, en of dat het imago van de band heeft aangetast, dan wel
versterkt. Ook kunstwerken zelf hebben reputaties en beïnvloeden daarmee de reputatie van de
maker:
“For reputations to arise and persist, critics and aestheticians must establish theories of art
and criteria by which art, good art, and great art can be distinguished and identified. Without
those criteria, no one could make the judgements of works, genres, or media on which the
judgements of artists depend.” (Becker, 1982:360)
Becker benadrukt hiermee dat de leden van een kunstwereld niet allemaal een even grote rol spelen
in het proces van waardecreatie. Volgens hem zijn het vooral gespecialiseerde professionals, zoals
critici en filosofen, die aan de hand van esthetische kaders een notie van waarde creëren (Becker,
1982:131-132). Het opstellen van die kaders kan uitgroeien tot een op zichzelf staande industrie of
kunstwereld (Becker, 1982:132). Sterker nog, volgens Becker zijn critici in staat om een nieuw
esthetisch kader voor te schrijven als de bestaande kaders niet op een logische en verdedigbare
manier aan distributeurs en publiek kunnen legitimeren waarom bepaalde kunst goede kunst
(Becker, 1982:162). Kunstwerelden gebruiken de esthetische kaders die critici schetsen om hun
bestaan en onderscheidend vermogen te bevestigen (Becker, 1982:164). Dat vervangende kader kan
overigens alleen functioneren als het een ruimte faciliteert waarin kritische discussies kunnen
worden gevoerd (Becker, 1982:339). Zo stelt Becker de kracht van het collectief voorop, maar laat hij
zien zich terdege bewust te zijn van de rol die bepaalde, zorgvuldig geselecteerde individuen spelen
in de collectieve activiteit die kunst is.
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2.2 Het culturele veld (Pierre Bourdieu)
2.2.1. Actoren en posities
Om de productie, distributie en receptie van kunst en cultuur te kunnen onderzoeken en duiden in
een bepaalde periode en rekening houdend met bepaalde omstandigheden, oppert Pierre Bourdieu
het culturele veld als een ruimtelijke constructie waarin talloze posities kunnen worden
onderscheiden (Bourdieu, 1993:29-30). Die posities worden toegekend aan actoren, en elke positie
wordt subjectief bepaald op basis van de specifieke eigenschappen waarmee de ene actor zich van
een andere onderscheidt (Bourdieu, 1993:30). Zodoende stelt Bourdieu dat het proces van
positionering in het culturele veld altijd – zelfs als het om de dominante positie gaat – relatief is en
afhankelijk van de andere actoren die deel uitmaken van dat culturele veld (Bourdieu, 1993:30). De
posities van die actoren veranderen door de uitwisseling van verschillende soorten kapitaal; aan de
rechterkant van het veld vinden we volgens Bourdieu veel economisch kapitaal en is er sprake van
grootschalige productie, terwijl economisch kapitaal in veel kleinere hoeveelheden aanwezig is aan
de linkerkant van het veld, het subveld van de beperkte of kleinschalige productie (Bourdieu,
1993:30). Maar een kunstenaar of kunstwerk hoeft niet zelf van aard te veranderen om toch in een
andere positie terecht te komen. De tijd, de aard van een tijdsperiode en de daaraan verbonden
ideeën zijn essentieel in de manier waarop posities verschuiven. Dit geheel aan kennis en ideeën in
een bepaalde tijdsperiode, het milieu en de specifieke eigenschappen waardoor een samenleving op
een bepaald moment wordt gekenmerkt, wordt door Bourdieu omschreven met het begrip habitus
(1993:30). De habitus bepaalt welke set aan mogelijke posities er op dat moment zijn in het veld;
wanneer een actor ver weg van andere actoren is gepositioneerd, duidt dat tot op zekere hoogt een
onderscheidend vermogen aan, omdat die actor zich op andere manier manifesteert in het veld dan
andere actoren (Bourdieu, 1993:30).
Door die continue verschuivingen, zo stelt Bourdieu, is het moeilijk, zo niet onmogelijk om
dat veld en al zijn actoren op een bepaald moment in de geschiedenis vast te stellen omdat niet
wordt stilgestaan bij de vanzelfsprekendheid van de samenkomst van die actoren en posities op dat
specifieke moment (Bourdieu, 1993:31). Wie een poging wil doen, doet er volgens Bourdieu goed
aan de verhoudingen van actoren ten opzichte van elkaar en verschuivingen van posities altijd te
benaderen als onderlinge machtsrelaties: “It goes without saying that […] change in the space of
literary or artistic possibles is the result of change in the power relation which constitutes the space
of positions” (Bourdieu, 1993:32). Door toe te treden tot het veld van cultuurproductie, komt een
kunstenaar automatisch terecht in een netwerk van relatieve verhoudingen tussen actoren, die een
veelheid aan mogelijke posities illustreren en zo laten zien dat de positie van één actor in het veld
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nooit als een op zichzelf staande situatie kan worden gezien (Bourdieu, 1993:31). Bourdieu licht dat
als volgt toe:
“[…] it refuses to consider the field of position-takings in itself and for itself, i.e.
independently of the field of positions which it manifests. This is understandable when it is
seen that it applies relational thinking not only to symbolic systems, […] but also the social
relations of which these symbolic systems are a more or less transformed expression.”
(Bourdieu, 1993:32)
Bourdieu verwijst hiermee naar het symbolisch structuralisme zoals Michel Foucault het
introduceerde. Foucault omschrijft dat culturele veld als een veld van strategische mogelijkheden,
met de notie dat geen enkel cultureel product op zichzelf bestaat maar dat de aard van zijn bestaan
altijd afhankelijk is van zijn link met andere culturele producten (Bourdieu, 1993:32-33). Bourdieu
hecht er waarde aan te benadrukken dat, hoewel dit culturele veld op een bepaald moment in
relatieve autonomie kan opereren geleid door de heersende culturele orde, die culturele orde zich
nooit kan onttrekken aan de wetten die in de algehele samenleving gelden (Bourdieu, 1993:33). Dat
blijkt ook uit Bourdieu’s voorstelling van zijn veldmodel, waarin het culturele veld zich ín het veld van
de macht bevindt, met een relatieve onafhankelijkheid ten opzichte van die macht – met name met
betrekking tot principes van economische en politieke hiërarchie (Bourdieu, 1993:37-38). Figuur 1
hieronder geeft weer hoe dat veldmodel eruitziet, waarbij (1) verwijst naar het veld van
klassenrelaties, (2) betrekking heeft op het veld van de macht en (3) het culturele veld belichaamt
(Bourdieu, 1993:38). Het minteken verwijst naar een gedomineerde positie en het plusteken heeft
betrekking op een dominante positie in dat veld: zo zie je in deze figuur dat de plaats in het veld waar
de meeste consecratie plaatsvindt in veld 3 linksboven is, terwijl veld 2 voorstelt dat de beste,
dominante positie aan de rechterkant is gesitueerd (Bourdieu, 1993:38). Die onafhankelijk is dus
relatief omdat veld 3 zich in veld 2 bevindt, en veld 2 zijn normen weer deels ontleent aan veld 1. Die
relatieve onafhankelijkheid zal verderop in dit hoofdstuk blijken, wanneer de verschillende
kapitaalsoorten uiteen worden gezet en de processen rondom de uitwisseling van en tussen kapitaal
worden omschreven.
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(Uit: Bourdieu, Pierre. “The field of cultural production, or: the economic world reversed.”
The field of cultural production. Cambridge: Cambridge, Polity Press, 1993:38.)

2.2.2 Symbolische productie en consecratie
De positie van actoren in het culturele veld wordt dus bepaald aan de hand van de culturele
producten die ze naar buiten brengen, maar enkel als ze ook als zodanig – dat wil zeggen behorende
tot het culturele veld – worden gedefinieerd door andere actoren (Bourdieu, 1993:37). Met de
herkenning en erkenning van culturele producten (ofwel kunstwerken) als zodanig, zo stelt Bourdieu,
omvatten ze potentieel niet alleen materiële, maar ook symbolische waarde (Bourdieu, 1993:37).
Naast materiële productie vindt er met die herkenning en erkenning van een kunstwerk als zodanig
namelijk ook een proces van symbolische productie plaats. Het zijn niet de vervaardigers van het
kunstwerk zelf maar bijvoorbeeld de critici, uitgevers, museumdirecteuren en het publiek die in staat
zijn het product als een kunstwerk te bestempelen en zo betekenis toe te kennen aan het product
(Bourdieu, 1993:37). Zo laat Bourdieu zien dat het niet alleen van belang is de sociale
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omstandigheden waarin kunstenaars zichzelf bevinden te duiden, maar ook die van alle actoren die
waarde en betekenis toekennen aan het culturele product, en die daarmee eveneens de waarde en
betekenis van het veld waarin ze zelf opereren bevestigen (Bourdieu, 1993:37). Bourdieu vat samen:
“In short, it is a question of understanding works of art as a manifestation of the field as a whole, in
which all the powers of the field, and all the determinisms inherent in its structure and functioning,
are concentrated” (1993:37).
Bourdieu verwijst naar het proces waarin positionering tot stand komt in een veld van
productie met degree specific consecration (1993:38). Dit consecratieproces behelst de symbolische
waarde en betekenis die door het culturele veld aan een kunstwerk wordt toegekend, waarbij die
symbolische waarde wordt uitgedrukt in termen van erkenning of prestige (Bourdieu, 1993:38).
Consecratie heeft betrekking op de hoeveelheid erkenning die wordt toegekend door degenen in het
veld die erkenning als het belangrijkste legitimeringscriterium zien in het proces van
waardetoekenning, door degenen die zij als meest of best erkend beschouwen (Bourdieu, 1993:38).
Die symbolische waarde wordt dus pas verzilverd op het moment dat de actoren die deelnemen aan
het consecratieproces die waarde bevestigen.
Om te laten zien hoe deze notie van Bourdieu zich concreet voordoet en om de noodzaak van
het verschil tussen materiële en symbolische waarde enerzijds en de rol van consecrerende
instanties anderzijds aan te stippen, is het nuttig om hier Gert Keunen – wiens Alternatieve
mainstream later uitvoerig zal worden uiteengezet – aan te halen. Keunen noemt die consecrerende
instanties ‘symbolische bankiers’ om ze kunnen onderscheiden van economische bankiers, maar om
tegelijkertijd te laten zien dat ze beiden waarde produceren (2013:67). Hij bevestigt dat kunst op
zichzelf een sociaal proces is, omdat kunst pas kunst is als het door handelingen van actoren als
zodanig is erkend (Keunen, 2013:67). Keunen interpreteert Bourdieu’s positioneringstheorie als
constructies die opgebouwd en onderhouden worden door de interactie tussen actoren in het veld
(2013:67). Die actoren, zogenaamde poortwachters (gate keepers), treden op als bemiddelaars met
eigen belangen die op hun beurt ook weer waarde en betekenis toekennen aan culturele producten
en die op die manier in staat zijn invloed uit te oefenen in het veld (Keunen, 2013:67). Dat continue
dilemma tussen het bevestigen of het negeren van potentiële erkenning voor actoren wordt
ingegeven door de habitus: “ingebouwde en cultureel bepaalde classificatieschema’s die het
resultaat zijn van sociale omstandigheden en op hun beurt het handelen sturen” (Bourdieu volgens
Keunen, 2013:73). Verzamelingen actoren bekleden overeenkomstige posities, zo stelt Bourdieu,
“omdat zij in gelijksoortige omstandigheden verkeren en onderworpen zijn aan gelijksoortige
conditioneringen, naar alle waarschijnlijkheid gelijksoortige disposities en belangen hebben en
daardoor gelijksoortige praktijken en houdingen zullen vertonen” (Bourdieu, 1989:145). Waar in het
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veld je als nog niet-gevestigde kunstenaar je carrière begint, is dus heel erg afhankelijk van de
habitus, omdat die mede bepaalt welke waarde die consecrerende instanties aan je eerste kunstwerk
toekennen.
Deze consecrerende instanties hebben de macht om jouw positie in het veld te beïnvloeden.
In de muziekindustrie zijn dit boekers en agenten, publishers, platenmaatschappijen,
concertorganisatoren en zalen, distributeurs en retailbedrijven en media en publiek (Keunen,
2013:22). Deze partijen beïnvloeden allemaal de symbolische positie van De Staat door ze wel of juist
niet te boeken voor bepaalde concerten en festivals, door ze al dan niet als paradepaardje van hun
label te presenteren, door hun nieuwe album prominent in de platenbakken te zetten of juist weg te
moffelen in een hoekje van de zaak, door een goede of slechte recensie over ze te schrijven en door
hun muziek veelvuldig te streamen of juist felle kritiek op de band te leveren via Facebook en
Twitter. Door hun eigen acties beïnvloeden ze ook elkaars acties en kennen ze symbolische waarde
aan elkaar toe – als een prestigieus festival een band boekt, zullen vele kleinere festivals volgen; als
de grote landelijke dagbladen een interview met een artiest publiceren, zal de belangstelling van
andere media toenemen; en ga zo maar door. Al die consecrerende instanties hebben de macht om
een bepaalde symbolische waardering uit te spreken en omdat consecratie een continu proces is,
verandert de hiërarchie in het veld voortdurend en zijn posities van kunstenaars, maar ook van alle
andere actoren in het veld, altijd in beweging (Bourdieu, 1993:30). Die dynamiek illustreert de strijd
tussen actoren om, gebaseerd op hun eigen doelen en motivaties, de meest gunstige positie in het
veld in te nemen. Bourdieu licht die zogenaamde strijd als volgt toe: volgens hem is het van belang
om als kunstenaar een dominante positie in het veld te krijgen toegewezen, omdat die positie het
maximaal haalbare symbolische kapitaal oplevert en symbolisch kapitaal zich uitbetaalt in erkenning
en prestige (1993:38). In de strijd om symbolisch kapitaal proberen kunstenaars zich voortdurend in
een gunstigere positie ten opzichte van elkaar te begeven. In de volgende paragrafen wordt
uiteengezet welke verschillende kapitaalsoorten er zijn en hoe ze werken.

2.2.3 Kapitaalsoorten
Bourdieu omschrijft kapitaal als de opeenstapeling van arbeid, in gematerialiseerde vorm of in
belichaamde staat, die actoren in staat stelt om ‘winst’ te produceren of zichzelf in een andere, meer
‘winstgevende’, vorm te reproduceren (1986:46). Die ‘winst’, in welke vorm ook, kan enkel verzilverd
worden wanneer het kapitaal door andere actoren erkend wordt (Bourdieu, 1986:46). De potentiële
winst en macht die al die actoren bezitten toont de ongelijke verdeling van kapitaal op een bepaald
moment, die zichtbaar wordt in de structuur van het veld, waar kapitaalsoorten zich ten opzichte van
elkaar bewegen (Bourdieu, 1986:49). Bourdieu stelt winst van de dominante kapitaalsoort in een
specifiek veld dan ook gelijk aan macht (1986:47).
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2.2.3.a Economisch kapitaal
Economisch kapitaal heeft betrekking op geld of de eigendomsrechten die worden ontleend aan een
door geldelijke transactie verworven bezit (Bourdieu, 1986:47). Het kapitalistische systeem heeft, zo
stelt Bourdieu, het geheel van uitwisselingen tussen mensen en groepen mensen gereduceerd tot
economische uitwisseling, oftewel handel – een proces dat volledig gericht is op het maximaliseren
van economische winst (1986:46). De economische theorie definieert de economische praktijk aan
de hand van dat kapitalistische systeem, en beschouwt volgens Bourdieu daarmee zelfzuchtig alle
niet-economische vormen van uitwisseling als onbeduidend (1986:46). De economische theorie gaat
hiermee voorbij aan het feit dat ook dingen die niet met geld te koop zijn een prijs hebben, en die
prijs vaak moeilijk uit te drukken is door de bewuste ontkenning van de economische waarde van dat
product (Bourdieu, 1986:47). Die economische ontkenning maakt dat symbolisch kapitaal meer
waard is: door te stellen dat de waarde van een product niet in geld uit te drukken is, geef je
betekenis aan andere vormen van kapitaal. Als je met economisch kapitaal niet álles kunt verkrijgen,
is het niet langer de enige vorm van kapitaal die ertoe doet. Het culturele veld is een goed voorbeeld
van een domein waarin de economische waarde van de producten, zoals schilderijen, romans,
muziekstukken en films, ondergeschikt is aan symbolisch kapitaal en het daardoor des te moeilijker is
de waarde van deze producten in economisch kapitaal uit te drukken. Wanneer men actoren vraagt
de waarde van een kunstwerk uit te drukken in economisch kapitaal, zullen daar – afhankelijk van de
legitimeringscriteria die ze hanteren bij het toekennen van waarde – verschillende bedragen uit
voortkomen. Dit idee komt van pas bij de bestudering van argumenten voor en tegen de subsidie van
De Staat, omdat de waarde van de band hier in zekere zin wordt uitgedrukt in economisch kapitaal.
Uit de reacties vanuit de Nederlandse geschreven pers en de opvattingen van de band zelf zal blijken
of economisch kapitaal als de invloedrijkste kapitaalsoort wordt gezien of dat dat idee juist
verworpen wordt.

2.2.3.b Cultureel kapitaal
Bourdieu maakt onderscheid tussen drie verschillende vormen van cultureel kapitaal: in belichaamde
staat, in geobjectiveerde staat en in geïnstitutionaliseerde staat (Bourdieu, 1986:47). Het verwerven
van cultureel kapitaal in belichaamde staat kost, zoals hierboven beschreven, tijd die moet worden
geïnvesteerd door de actor zelf. Cultureel kapitaal in belichaamde staat kan immers niet zomaar
worden overgeleverd bij wijze van cadeau, verkoop of uitwisseling (Bourdieu, 1986:48). Met
cultureel kapitaal in geobjectiveerde staat verwijst Bourdieu naar materiële objecten en media, zoals
tekeningen, schilderijen, monumenten, instrumenten, etc. (1986:50). Belangrijk hierbij is te
vermelden dat het bij deze vorm van cultureel kapitaal niet draait om het fysieke object zelf, maar
om het eigenaarschap van dat betreffende object – het puur materiële bezit is volgens Bourdieu
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economisch kapitaal (1986:50). Men kan pas cultureel kapitaal in geobjectiveerde staat vergaren als
men in staat is die materiële objecten op de juist manier te gebruiken of toe te passen, iets waarvoor
dan weer zekere vaardigheden, dus cultureel kapitaal in belichaamde staat, nodig zijn (1986:50).
Deze vorm van cultureel kapitaal kan alleen zijn symbolische waarde verzilveren als die kan worden
ingezet als een wapen in de strijd om de beste symbolische positie in het veld van cultuurproductie
(Bourdieu, 1986:50). In de biografie van De Staat is te lezen dat de band “een kameleontisch soort
rock [heeft] ontwikkeld die compleet eigenzinnig is” (bezocht op 8 mei 2019:
<https://www.facebook.com/pg/destaat/about>). De vraag is dus of deze eigenschappen ook
worden erkend door de consecrerende actoren in het veld. Als dat zo is, en het onderscheidend
vermogen wordt bevestigd, krijgt dit culturele kapitaal ook symbolische waarde. Ten slotte is er nog
het geïnstitutionaliseerde culturele kapitaal, dat een opleidingstitel, een institutioneel erkend
kwaliteitsstempel behelst (Bourdieu, 1986:50-51).
Cultureel kapitaal kan op verschillende manier worden verworven, maar dat proces voltrekt zich
vrijwel altijd onbewust en is afhankelijk van de klasse waartoe men behoort en het culturele kapitaal
dat binnen die klasse circuleert (Bourdieu, 1986:47) Het kost daarnaast tijd om cultureel kapitaal te
verwerven, omdat cultureel kapitaal zich manifesteert wanneer een relatief schaarse culturele
vaardigheid wordt ontwikkeld (Bourdieu, 1986:49). Die schaarste onderschrijft het onderscheidend
vermogen dat zo’n vaardigheid moet hebben om daadwerkelijk te kunnen worden erkend als
cultureel kapitaal. Met betrekking tot De Staat verwijs ik weer naar die omschrijving van “een
kameleontisch soort rock”, waarmee de band pretendeert, met de geleverde tijd en inspanning, niet
zomaar een vaardigheid te hebben ontwikkeld, maar een met een onderscheidend vermogen – een
schaarse of zelfs unieke en “compleet eigenzinnige” muziekstroming (Facebook, bezocht op 8 mei
2019: <https://www.facebook.com/pg/destaat/about>). Op die manier tracht De Staat zich cultureel
kapitaal toe te eigenen.

2.2.3.c Sociaal kapitaal
Sociaal kapitaal is opgebouwd uit sociale verplichtingen en relaties; ook adellijke titels kunnen
bijvoorbeeld worden uitgedrukt als sociaal kapitaal (Bourdieu, 1986:47). Het zijn de hulpbronnen die
bijdragen aan het opbouwen en onderhouden van een duurzaam netwerk van min of meer
geïnstitutionaliseerde relaties van wederzijdse erkenning, of in andere woorden van lidmaatschap
van een groep (Bourdieu, 1986: 51). De hoeveelheid sociaal kapitaal wordt bepaald door de omvang
van het relationele netwerk, de interacties die de actor weet te mobiliseren en de hoeveelheid
economisch, cultureel en symbolisch kapitaal dat de actor zelf bezit en bereid is te delen (Bourdieu,
1986: 51). Het behoud van sociaal kapitaal kan worden verzekerd door een continue bevestiging van
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erkenning tussen actoren, een bevestiging die plaatsvindt in de interacties – deze interacties zijn zo
ook processen van consecratie (Bourdieu, 1986:52).

2.2.3.d Symbolisch kapitaal
Zoals we al hebben gezien bij de toelichting op de verschillende soorten kapitaal die werkzaam zijn in
het veld van de cultuurproductie, zijn actoren in dat veld verantwoordelijk voor de verspreiding en
toe-eigening van die kapitaalsoorten – processen die altijd plaatsvinden in de uitwisseling tussen
twee of meer actoren. Hun relatieve posities in het veld, zo stelt Bourdieu, worden bepaald door die
continue uitwisseling van kapitaal (Bourdieu, 1989:143). Die uitwisseling is allerminst een neutrale
transactie, en de aard van de uitwisseling is afhankelijk van de eigenschappen die de eigenaar van
het betreffende kapitaal macht verleent (Bourdieu, 1989:143). Er dringt zich, met andere woorden,
een netwerk van objectieve machtsrelaties op aan iedereen die het veld betreedt – machtsrelaties
die niet terug te voeren zijn op de motivaties van de individuele actoren, aldus Bourdieu (1989:143).
“Het kapitaal […] betekent een machtsfactor in dat veld; […] de soorten kapitaal zijn vormen van
macht die de winstkansen in een gegeven veld bepalen” (Bourdieu, 1989:143-144). De positie die op
een bepaald moment wordt aangenomen door die uitwisseling van de verschillende kapitaalsoorten
bepaalt de stand van de machtsrelaties op een bepaald moment, en daarmee de toegangskansen tot
het specifieke rendement binnen het betreffende veld” (Bourdieu, 1989:145). Dat specifieke
rendement kan worden uitgedrukt in termen als succes, erkenning, status, reputatie en dus ook
macht.
Naast economisch, cultureel en sociaal kapitaal onderscheidt Bourdieu als vierde
kapitaalsoort symbolisch kapitaal, dat dicht tegen het concept van macht aan schuurt en “doorgaans
prestige, reputatie of roem genoemd wordt en dat de vorm is waarin de verschillende soorten
kapitaal als legitiem onderkend en erkend worden” (Bourdieu, 1989:144). “Symbolisch kapitaal – een
synoniem voor distinctie – is niets anders dan kapitaal, in elke willekeurige vorm, dat waargenomen
wordt door een actor die is uitgerust met categorieën die resulteren uit de verinnerlijking van zijn
distributiestructuur – het is kortom kapitaal dat als vanzelfsprekend onderkend en erkend wordt”
(Bourdieu, 1989:154). De uitzonderlijke eigenschap van symbolisch kapitaal is volgens Bourdieu dat
het een vorm van kapitaal is die tot stand komt door interacties tussen actoren. Symbolisch kapitaal
op zich bestaat in feite dus niet; potentieel symbolisch kapitaal is slechts een lege huls die inhoud en
betekenis kan krijgen door erkenning van anderen. Bourdieu benadert symbolisch kapitaal vanuit de
visie op het veld van de geïnstitutionaliseerde macht, de politiek, ook als een noodzakelijke kracht
om anderen te mobiliseren, om een bepaalde actie tot handelen tot stand te brengen (1989:234).
Symbolisch kapitaal kan dus simpelweg worden vertaald in termen van gezag of macht, hetgeen
Bourdieu als volgt omschrijft: “Symbolische macht is een macht welke degenen die haar ondergaat
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toekent aan degenen die haar uitoefent, een geschonken krediet […]. Het is macht die bestaat omdat
degenen die haar ondergaat gelooft dat zij bestaat” (Bourdieu, 1989:235). Het is van belang deze
notie te allen tijde in het achterhoofd te houden gedurende het onderzoek naar de symbolische
positie van De Staat, omdat hierin onder andere wordt gekeken naar de manier waarop de
geschreven pers een bepaalde vorm van macht toekent aan De Staat: in hoeverre brengen de
journalisten uit de vijftien geselecteerde artikelen naar voren dat zij herkennen wie De Staat is en
wat zij doen? En in hoeverre erkennen zij datgene vervolgens ook als iets dat ertoe doet, dat
waardevol is of betekenis heeft in het veld van de Nederlandse popmuziek?
Symbolisch kapitaal heeft nog een kwaliteit die maakt dat het in het culturele veld
beschouwd wordt als de hoogst haalbare vorm van kapitaal: het is een kapitaalsoort waarvan bij een
grote geconcentreerde hoeveelheid (wat Bourdieu accumulatie noemt) “het economische of
politieke karakter ontkend en miskend wordt, en juist daardoor erkenning en ‘legitimiteit’ verkrijgt
en een ‘krediet’ oplevert dat onder bepaalde omstandigheden, en altijd op termijn, in staat is om
‘economische’ winst op te leveren” (Bourdieu, 1989:247). Maar tegelijkertijd merkt hij op dat
economisch kapitaal in het culturele veld alleen daadwerkelijk profijt kan opleveren als het wordt
omgezet in symbolisch kapitaal, omdat de waarde van economisch kapitaal wordt ontkend en
symbolisch kapitaal de enige vorm van ‘winst’ is die op zichzelf een gunstigere positie van een actor
kan bewerkstelligen (Bourdieu, 1989:248). Opvallend is dat Bourdieu hier dus benadrukt dat een
ontkenning van economische motieven op termijn juist economisch kapitaal kan opleveren. Wel
moet daarbij worden opgemerkt dat dat economische kapitaal op zijn beurt slechts ‘winstgevend’
kan zijn als het succesvol kan worden omgezet in symbolisch kapitaal. Het ontkennen of verhullen
van economische belangen is dus een relevante strategie voor actoren in het culturele veld om
zichzelf een betere symbolische positie in het veld toegeschreven te krijgen. Naar verwachting zal ik
in de resultaten van het onderzoek terugkomen op deze opvatting, aangezien ik in de case study’s
uitvoerig bestudeer welke motieven De Staat had bij het indienen van de subsidieaanvraag en ik ook
tracht te achterhalen of de band daarbij een beroep heeft gedaan op deze strategie.

2.3 Alternatieve mainstream (Gert Keunen)
Alvorens uitvoerig Gert Keunens notie van de alternatieve mainstream uiteen te zetten, is het van
belang te benadrukken hoe zeer Keunen zich laat inbedden door de kaders die Becker en Bourdieu
hebben opgesteld. In zijn beschrijving van de alternatieve mainstream en de manier waarop die
functioneert, verwijst hij regelmatig naar Becker en Bourdieu. Zodoende zal blijken dat Keunen een
brug slaat die essentieel is in het onderzoek naar de symbolische positie van De Staat in augustus
2016, omdat Keunen de klassieke theorieën van Becker en Bourdieu – waarin het niet of nauwelijks
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over popmuziek gaat – naar zijn hand weet te zetten zodat deze ook met betrekking tot het proces
van waardetoekenning in de popmuziek een goed uitgangspunt kunnen vormen.

2.3.1 Bufferzone in het midden van het veld
Keunen omschrijft de alternatieve mainstream als een bufferzone tussen de underground en de
mainstream. Het is muziek die niet zozeer dominant aanwezig is in het entertainmentcircuit, maar
wel veel aandacht krijgt van de invloedrijkste actoren uit het professionele muziekcircuit: de
muziekpers, platenlabels, managers, organisatoren en media (Keunen, 2013:38). Een beknopte
profielschets van De Staat in het inleidende hoofdstuk heeft reeds laten zien dat De Staat kan
worden beschouwd als een alternatieve mainstreamband: ze speelden op grote Nederlandse en
internationale muziekfestivals, wonnen verschillende muziekprijzen en dat de band op het netvlies
van de grote nationale media staat, blijkt alleen al uit het grote aantal publicaties dat naar aanleiding
van de subsidietoekenning in augustus 2016 verscheen. Keunen heeft het in Alternatieve mainstream
vooral over de actoren uit de muziekindustrie: platenmaatschappijen, boekers, concert- en
festivalorganisatoren, en niet per se over de rol die bands vervullen in het veld, omdat hij uitgaat van
Bourdieu’s heersende opvatting dat kunstenaars als actoren onderdeel uitmaken van het culturele
veld, maar zelf geen invloed kunnen uitoefenen op hun positie daarin (Bourdieu, 1989:235).
Desalniettemin gaat dit onderzoek ervan uit dat de band De Staat wel degelijk eigen ideeën heeft
over hun positie in het Nederlandse popmuziekveld en deze zich op vergelijkbare logica’s beroept bij
het creëren van waardeoordelen in de popmuziek, omdat de band immers onderdeel uitmaakt van
dat popmuziekveld en hun activiteiten zijn ingebed in de praktijk van de muziekindustrie.

2.3.1.a Underground aan de linkerkant van het veld
Keunen beschrijft de underground als het domein van bands en muzikanten met een kleine schare
fans, die weinig of geen media-aandacht genieten. Ze treden op in kleine podia, die functioneren als
culturele vrijplaatsen voor vernieuwing, sterk lokaal verankerd en met een uitgesproken eigen
infrastructureel kader en sociaal-culturele context (2013:27-37). De underground is echter geen
afzonderlijk circuit, maar een segment in het popmuziekcircuit dat is opgebouwd uit meerdere en
onderling verschillende undergroundmilieus (Keunen, 2013:33). Hoewel de underground dus zijn
eigen infrastructurele kaders vormgeeft, functioneert dit segment in hetzelfde veld als de
mainstreammuziek en de alternatieve mainstream. Anders dan die twee segmenten, zo zal verderop
in dit hoofdstuk blijken, wijst de underground economische winst per definitie af en is het hoogst
doel om symbolisch kapitaal op te bouwen, naar Bourdieu’s model van de kleinschalige productie
aan de linkerkant van het veld (Keunen, 2013:36). “Maar anders dan hoe Bourdieu het ziet, kent de
underground niet alleen avant-gardistische (of progressieve) tendensen, maar evenzeer
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behoudensgezinde (of conformistische)” (Keunen, 2013:36). De underground is dus niet per definitie
vernieuwend. Zo zullen veel beginnende bands door een gebrek aan kapitaal noodgedwongen aan de
linkerkant van het veld hun carrière beginnen, met optredens in kleine podia, al zegt dat niet per se
iets over het soort muziek dat ze maken.

2.3.1.b Mainstream aan de rechterkant van het veld
In de mainstreammuziek wordt succes afgemeten aan hits, die hun potentie kunnen verwezenlijken
door de vele aandacht in de media en de focus op het bereiken van een zo groot en breed mogelijk
publiek; zodoende gaat mainstreammuziek vaak over alledaagse gevoelens en onderwerpen, zodat
consumptie weinig inspanning vergt en het publiek vooral geëntertaind wordt (Keunen, 2013:27-37).
Mainstreammuziek leunt aan wat Bourdieu de grootschalige productie noemt (Keunen, 2013:29).
Het zijn doorgaans bands en artiesten die een behoorlijke carrière hebben opgebouwd en door hun
reeds verworven (economische) successen zijn opgeschoven naar de rechterkant van het veld.

2.3.1.c Alternatieve mainstream als overbruggend middensegment
Tussen het subveld van de beperkte productie aan de linkerkant en het subveld van de grootschalige
productie aan de rechterkant bevindt zich in het popmuziekveld wat Keunen de alternatieve
mainstream noemt. Het is een middensegment in het popmuziekveld waar uitersten samenkomen,
of waar ogenschijnlijk tegenstrijdige logica’s en opvattingen worden gecombineerd. Het is het terrein
van de muziekliefhebber: “degene die de pers volgt, die openstaat voor de nieuwe trends, naar
concerten gaat, nieuwe releases via streaming beluistert en doelgericht geluidsdragers koopt”
(Keunen, 2013:39). Het vermogen en de behoefte om zich te onderscheiden zit ingebakken in de
habitus van de alternatieve mainstream: het is “een gemeenschap van relatieve omnivoren, die
weliswaar uitdragen open-minded te zijn, maar hun referentiekader toch beperken met bepaalde
traditionele grenzen en hiërarchieën waarbij niet alle genres even hoog worden ingeschat” (Keunen,
2013:73). De combinatie van die verschillende logica’s en opvattingen maakt het ook mogelijk de
verschuivingen in het culturele veld te duiden. Net als Bourdieu benadrukt Keunen namelijk dat de
posities van actoren in het culturele veld voortdurend in beweging zijn. Volgens Keunen is er in het
popmuziekcircuit in zodanig grote mate sprake van schermerzones en graduele overlappingen dat
een undergroundband kan evolueren in een alternatieve mainstreamband, maar ook net zo
makkelijk weer terug de underground in gesleurd kan worden als de decision makers – of zoals
Bourdieu ze noemt: gate keepers, de consecrerende instanties die gezamenlijk de hypes en trends
van het moment bepalen – hebben besloten niet langer aandacht aan jou en je muziek te besteden
(Keunen, 2013:40). Uit deze toelichting van Keunen op het begrip alternatieve mainstream volgt een
beschrijving van een middensegment waarin de artiest streeft naar symbolische erkenning, en in dat
streven het belang van economisch kapitaal verhult, maar economische belangen nooit volledig
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afwijst (Keunen, 2013:42). Zo stelt Keunen dat financieel succes in de alternatieve mainstream ook
symbolisch kapitaal kan opleveren, mits het op de juiste manier wordt geïnvesteerd (2013:41).
Keunen licht bovendien toe dat ook de grootschalige productie een eigenzinnige kijk op de wereld
kan geven, met vernieuwende muziek voor een groot publiek van artiesten zoals David Bowie,
Radiohead en Prince:
“Het behoud van het status quo of de wil om conventies te doorbreken, heeft niets met de
schaalgrootte van de productiewijze te maken. Meer nog, om je te handhaven in eender
welke muziekscene moet je zowel cultureel als economisch kapitaal vergaren. Enig cultureel
ondernemerschap is meer dan welkom: een sterk artistiek verhaal moet evenzeer goed
gepromoot worden” (Keunen, 2013:24).
Keunen laat hier dus zien dat een culturele en een economische logica samenkomen in de
alternatieve mainstream. Waardeoordelen komen in dit middensegment volgens hem tot stand aan
de hand van de culturele constructies die de underground en de mainstream zijn (2013:50-51). Hij
beroept zich hierbij op het onderscheid dat wordt gemaakt tussen rock (underground) en pop
(mainstream). In het discours wordt bijvoorbeeld over pop gesproken als zijnde commercieel en
afhankelijk, terwijl rock wordt gedefinieerd in termen van artistieke integriteit en zelfexpressie,
waarin een streven naar respect in ‘het muziekwereldje’ centraal staat – iets wat we in de woorden
van Bourdieu weer symbolisch kapitaal zouden noemen (2013:51-53). Keunen zoomt bij het
definiëren van de alternatieve mainstream in op twee aspecten die het proces van waardering
vormgeven: de rockesthetica en de sociale context van het groepsgevoel (2013:54). De rockesthetica
manifesteert zich in de zogenaamde rockcanon, die in termen van Bourdieu beschouwd kan worden
als het tussentijdse resultaat van de veldstrijd (Keunen, 2013:54): “De canon fungeert […] als een
collectief referentiepunt, een middel om de muziekgeschiedenis te leren kennen en cultureel kapitaal
te verspreiden” (Keunen, 2013:64). De rockcanon laat zien wat wordt beschouwd als de beste
popmuziek, de muziek die een plek in de collectieve herinnering verdient (Keunen, 2013:55). Het
zwaartepunt in de canonisering zou volgens Keunen liggen bij de media: rockjournalisten zijn de
ideologische gate keepers in de alternatieve mainstream, betekenismakers die een essentiële rol
spelen in het canoniseringsproces – en wie tot de canon behoort, wordt onaantastbaar (Keunen,
2013:70-1). Canonisering is dan ook geen neutrale activiteit: de geschiedenis wordt geconstrueerd
door bepaalde muziek te selecteren en andere te negeren, bijvoorbeeld aan de hand van lijstjes en
prijzen (Negus in Keunen, 2013:70-1). Met betrekking tot De Staat zou je hier kunnen wijzen op de
verschillende muziekprijzen die de band reeds heeft gewonnen, of de notering van het nummer
‘Witch Doctor’ in de Top 2000, de eindejaarshitlijst van NPO Radio 2 met de populairst bevonden
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muzieknummers (Wikpedia, bezocht op 24 mei 2019:
<https://nl.wikipedia.org/wiki/Top_2000_(Nederland)>).
De neiging om muziek te canoniseren komt voort uit een romantische visie op kunst.
Kunstwerken uitroepen tot klassiekers is een romantische activiteit. De canon is een resultaat van
creatieve uitlatingen van een kunstenaar die altijd waarderationeel en niet doelrationeel te werk
gaat en niet van, maar voor de kunst leeft, als vaandeldragers van authenticiteit en originaliteit
(Keunen, 2013:58). Authenticiteit wordt bereikt wanneer artistieke motieven boven commerciële
worden geplaatst (Keunen, 2013:59). Zo is authenticiteit het hoofdcriterium voor prestige – ook wel
symbolische erkenning – en wordt iemand pas als talentvol, creatief en geloofwaardig gezien als hij
moed en emotie toont en integer en eerlijk is (Ollivier in Keunen, 2013:59). Daar komt nog bij dat hoe
meer een artiest bereid is te lijden voor de kunst, hoe geloofwaardiger en echter deze wordt (Jones
in Keunen, 2013:60). Originaliteit wordt omschreven in termen van innovatie, creativiteit, expressie
en het doorbreken van genreregels (Keunen, 2013:60). Maar de rockesthetica is nog eigengereider
en herkent authenticiteit en originaliteit in het jeugdige, lichamelijke en emotionele karakter van de
muziek met een amateuristische en anti-intellectualistische doe-het-zelfmentaliteit, waarin het
imago wordt gerepresenteerd aan de hand van een rebelse en nihilistische houding, hard werk en
aandacht voor zowel het individuele als het collectieve genie (Keunen, 2013:62). Ook het concept van
community building, het gemeenschapsgevoel en de gedeelde ervaring staan centraal in de
alternatieve mainstream, waarin de sociale binding tussen performers en publiek een groot goed is
(Keunen, 2013:62). Uit de verschillende case study’s zal blijken of de band zelf net zoveel waarde
hecht aan eigenschappen als authenticiteit en originaliteit als de Nederlandse geschreven pers, en of
beide partijen deze typische kenmerken van consecratieprocessen in de alternatieve mainstream
überhaupt als betekenisvol beschouwen bij het legitimeren van de toegekende subsidie. Keunen
veronderstelt in elk geval dat waarde en betekenis in de alternatieve mainstream worden toegekend
volgens wat hij omschrijft als het canoniseringsproces, dat enerzijds een strategie tot distinctie is in
de strijd om de beste symbolische positie en dat anderzijds tot stand komt als resultaat van de
collectieve activiteit van betrokken actoren, waar de artiest er zelf een van is, zoals Becker het ziet.

2.3.2 Logica van productiewijzen
Zoals eerder ingeleid, is de alternatieve mainstream volgens Keunen het terrein waar de
economische en culturele logica samenkomen: “wie veel media-aandacht heeft, zal meer en beter
betaalde concerten krijgen en meer geluidsdragers en merchandising verkopen” (2013:40). Naast
een culturele en sociale constructie is de alternatieve mainstream volgens hem dan ook bovenal een
ideologie die het spanningsveld tussen muziek als massacultuurproduct en als drager van
authentieke expressie belichaamt (Keunen, 2013:76). De alternatieve mainstream eigent zich de
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rockesthetica en het romantische ideaal dat daarbij hoort toe om zo zijn mainstreamkenmerken – en
daarmee ook zijn eigen economische relatie tot de muziekindustrie – te verhullen, gevoed door de
mythes van het ‘rockisme’ met de nadruk op het unieke en het individuele (Keunen, 2013:75). De
rockesthetica benadrukt de culturele waarde van muziek en verheft daarmee rock boven pop
(Keunen, 2013:76). Desalniettemin worden rock en de alternatieve mainstream ook gekenmerkt door
hun productiewijze: ondanks hun hang naar dat unieke – een cultureel kenmerk – zijn ze ook
onderdeel van wat Theodor Adorno de cultuurindustrie noemt, waarin passieve consumenten geheel
volgens de economische logica het kapitalistische systeem bevestigen (Keunen, 2013:77). Die
romantische rockideologie is dus “niet alleen een medicijn tegen het economische karakter van de
muziekindustrie, het is ook een typisch product van het kapitalisme” (Keunen, 2013:78). Alternatieve
mainstream ziet muziek zelf graag als een puur cultureel product en verdoezelt op die manier zijn
economische functie. Sterker nog, in de alternatieve mainstream wordt het romantische ideaal, met
de nadruk op het unieke (originaliteit, innovatie) en het individuele (autonomie), ingezet als
marketingstrategie. In dit proces wordt de samenkomst van een culturele logica en een economische
logica het beste zichtbaar.
Daarnaast doet Keunen een beroep op het gedachtegoed van de Franse pragmatische
georiënteerde sociologie (Luc Boltanski, Laurent Thévenot, Bruno Latour, Natalie Heinich en Antoine
Hennion) om zich rekenschap te geven van het feit dat actoren handelen naar de situatie waar ze
zich in bevinden en zich in het proces van waardetoekenning beroepen op verschillende
interpretatierasters of waarderegimes, die door de interactie tussen actoren ook weer kunnen
wijzigen (Keunen, 2013:86). Hierin wijkt Keunen af van Bourdieu, die ervan uitgaat dat het handelen
van actoren wordt gestuurd door de habitus (Keunen, 2013:86). Die pragmatische benadering legt de
nadruk op de tweedeling tussen het individuele handelen enerzijds en het collectieve handelen
anderzijds: “ofwel denkt men in termen van het kunstwerk en de kunstenaar (het singuliere
waarderegime waarop ook de romantische auteursvisie is gestoeld), of wel richt men zich naar
artistieke of sociale referenten (collectief waarderegime)” (Keunen, 2013:87). Keunen verwijst
hiernaar met respectievelijk de individuele logica (“een intern referentiekader waarin persoonlijke
smaak een belangrijke rol speelt, het singuliere”) en de positionele logica (“selecties gemaakt vanuit
de positie die een actor in het veld inneemt, het collectieve”) (Keunen, 2013:88).

2.3.2.a Individuele logica
De individuele logica gaat ervan uit dat de persoonlijke smaak het doorslaggevende criterium moet
zijn in de selectieprocessen in het culturele veld (Keunen, 2013:106). Die individuele logica wordt
door de consecrerende actoren in het veld van de popmuziek veelvuldig gehanteerd: de persoonlijke
smaak wordt zogenaamd ingegeven door goede kwaliteit, al is die goede kwaliteit weer af te leiden
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uit persoonsgebonden en generatiegebonden factoren en een onderbuikgevoel (Keunen, 2013:108109). Dit romantische ideaal maakt dat die individuele logica eenvoudig te legitimeren is: door vanuit
een romantische visie te handelen naar je persoonlijke smaak benadruk je als consecrerende actor in
het veld je individuele autonomie en versterk je zo ook je eigen positie in het veld (Keunen,
2013:106-108).
“De persoonlijke smaak die bij een individuele logica voorop staat, blijkt vaak overeen te
komen met de legitieme smaak, de algemeen aanvaarde ‘juiste’ smaak. Het gaat dan niet
alleen om waardeoordelen die cultureel gedeeld zijn, men wil er ook aan conformeren. Er is
steeds een soort van legitieme classificatie aanwezig die wordt verdedigd, zeker wanneer
men de populaire kaart trekt en vreest dat zijn handelen door anderen als illegitiem
beschouwd kan worden.” (Keunen, 2013:142)
De belangrijkste selectiecriteria in de alternatieve mainstream worden volgens de rockesthetica
geformuleerd: authenticiteit, geloofwaardigheid, originaliteit, ambacht en een livereputatie, al is
authenticiteit een illusie waar men als muziekliefhebber graag in gelooft (Keunen, 2013:115-118). Die
livereputatie kan grote invloed hebben op het algemene beeld van die artiest, en andersom. Keunen
doet een beroep op Becker om dat te ondersteunen: hij merkt op dat men een werk van een artiest
makkelijker zal waarderen als die artiest al gerespecteerd wordt, en dat men een artiest andersom
ook meer zal respecteren als men een bepaald werk waardeert (Keunen, 2013:122). In het verlengde
van Beckers gedachtegoed, stelt Keunen dat reputaties bijdragen aan canonvorming en dat artiesten
die in staat zijn over langere tijd een goede reputatie te behouden een grote kans hebben om met
sommige van hun albums in de canon te worden opgenomen (Keunen, 2013:123).
In de alternatieve mainstream is de individuele logica gebaseerd op de romantische idealen van
de rockesthetica, met een sterke distinctiedrang en een negatieve referentie ten opzichte van de
mainstream en een positieve referentie ten opzichte van de underground (Keunen, 2013:124). Dat
distinctiemechanisme wordt ingezet als rechtvaardigingsmiddel: de romantische selectiecriteria die
in de alternatieve mainstream worden gehanteerd, dragen bij aan de rechtvaardiging en versterking
van de eigen positie ten opzichte van andere segmenten, oftewel de mainstream, en in mindere
mate de underground (Keunen, 2013:125). Een belangrijke kanttekening die Keunen maakt is dat er
ook binnen het segment van de alternatieve mainstream een voortdurende onderlinge strijd wordt
gevoerd om wat de juiste invulling is van ‘goede muziek’ (Keunen, 2013:129). Hierin verwijst hij naar
de verdeeldheid die in de muziekindustrie en de media heerst over een artiest of band, omdat men
het niet eens is over de, zoals we in Bourdieu-termen zouden zeggen, symbolische positie die die
artiest of band heeft in het muziekveld. Als die zich aan de rechterkant van het veld beweegt, waar
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economisch kapitaal in grote hoeveelheden wordt uitgewisseld, laat deze artiest of band zich te veel
door marktgerichte argumenten leiden en kan deze het stempel ‘goede muziek’ dus wel vergeten, zo
is de heersende gedachte (Keunen, 2013: 126-130). Anderzijds zijn er ook actoren die wat milder
gestemd zijn en vanuit een organisatorische of positionele logica redeneren: het gaat in dit geval met
name om de nationale media en grote festivals, die over de jaren heen een steeds bredere muzikale
koers zijn gaan varen en meer naar het oordeel van het publiek zijn gaan kijken (Keunen, 2013:140).
Toch concludeert Keunen dat symbolische erkenning in de alternatieve mainstream eerder in een
emotioneel dan een rationeel vocabulaire wordt uitgedrukt, en dat die romantische gedachte in het
consecratieproces dus (nog altijd) leidend is (Keunen, 2013:145). Dit is een opvatting die in mijn
onderzoek uitstekend getest kan worden. De notie dat er een strijd woedt over wat de definitie van
‘goede muziek’ is – gebaseerd op een individuele, dan wel organisatorische logica – is dan ook
essentieel in het onderzoek naar de symbolische positie van De Staat omdat deze ten eerste kan
helpen verklaren welke argumenten er worden gebruikt om voor, dan wel tegen de
subsidietoekenning te pleiten, en omdat deze notie ten tweede, wellicht nog belangrijker, inzicht kan
geven in waarom hetzelfde inhoudelijke argument zowel voor als tegen de subsidietoekenning kan
worden gebruikt.

2.3.2.b Positionele logica
In de alternatieve mainstream gaan waardeoordelen gepaard met afhankelijkheidsrelaties die in
termen van macht kunnen worden uitgedrukt: actoren gooien hun symbolische kapitaal in de strijd
om hun eigen symbolische positie te versterken (Keunen, 2013:201). Dat is waar de positionele logica
om draait. Hoe zeer men ook zijn persoonlijke smaak wil inzetten als criterium bij waardebepaling,
selectie is niet altijd een volledig vrijwillig en autonoom proces (Keunen, 2013:204). Zoals eerder
vermeld zijn de authenticiteit en autonomie die in de individuele logica centraal staan in de praktijk
dus vaak een illusie. De positionele logica gaat ervan uit dat men handelt vanuit het doel zoveel
mogelijk symbolisch kapitaal te verwerven en zo de eigen symbolische positie te kunnen bevestigen
en zelfs versterken. Aan deze logica liggen zowel expliciete als impliciete normen ten grondslag.
Expliciet gaat men in de alternatieve mainstream uit van vertrouwen en een wederzijdse,
‘symmetrische’ afhankelijkheid, waarbij wederzijds respect en wederzijdse verantwoordelijkheid
helpen bij het opbouwen van sociale netwerken, oftewel sociaal kapitaal dat kan worden omgezet in
symbolisch kapitaal om zo de eigen positie vast te stellen (Keunen, 2013:204-205). Het opbouwen
van een sterke vertrouwensband met een invloedrijke actor, kan bovendien helpen de concurrentie
te beperken (Keunen, 2013:205). Een impliciete norm, een onuitgesproken maar algemeen geldende
verwachting, is het proces van reciprociteit, van geven en nemen, van een working consensus met
informele werkrelaties (Keunen, 2013:213-215). Deze impliciete norm geldt als basis voor de
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expliciete normen van vertrouwen en wederkerigheid: een gebalanceerde geef- en neemrelatie kan
symmetrie verzekeren. Het vinden van die balans is echter nog niet zo eenvoudig. Symbolische
erkenning ziet er in het popmuziekveld namelijk iets anders uit: “Dat is hier vooral afhankelijk van
wie het erkent, de grootte van zijn netwerk en zijn symbolisch gewicht” (Keunen, 2013:226). De
status of reputatie die een invloedrijke actor in het veld heeft, kan deels worden ontleend aan de
kennis of expertise waarvan die actor in het bezit is. Kennis en expertise zijn vormen van cultureel
kapitaal die veel worden uitgewisseld in de totstandkoming van dergelijke vertrouwensrelaties. Deze
hebben niet alleen een culturele en economische, maar ook een symbolische component (Keunen,
2013:226). Keunen zegt daarover:
“Wie in de alternatieve mainstream wil meedraaien, moet de business kennen en erkennen.
Wie moet samenwerken en deals sluiten, moet zijn vertrouwenspersonen ook proberen te
helpen en af en toe een toegeving doen voor de ‘goede relatie’.” (Keunen, 2013:230).
In andere woorden: wie in de alternatieve mainstream zijn positie wil behouden of verstevigen, zal
zich ook af en toe gewonnen moeten geven. Actoren ontkennen dan ook niet dat er sprake is van
ongelijkheid. Sterker nog: die ongelijke verdeling van kapitaal en daarmee een zekere vorm van
macht, wordt algemeen aanvaard in de alternatieve mainstream (Keunen, 2013:231).

2.3.2.c Organisatorische logica
Kritiek die in het popmuziekveld klinkt op de individuele logica is dat het in de meeste gevallen niet
mogelijk is om als actor steeds je persoonlijke smaak te volgen, omdat je deel uitmaakt van een
organisatie met een specifiek doel (Keunen, 2013:199). Hieruit volgt de organisatorische logica, die
zich laat leiden door economisch rendement enerzijds en de populariteit van muziek en artiesten
anderzijds en zodoende ook wel rendementslogica wordt genoemd (Keunen, 2013:147). De
organisatorische logica is echter geen strikt commerciële logica: men focust op duurzame
investeringen die zich op de een of ander manier ‘terugbetalen’, maar streeft niet naar
winstmaximalisatie en meet kwaliteit allerminst af aan verkoopcijfers (Keunen, 2013: 148;193). De
organisatorische logica uit zich op de volgende manieren: “Aan de inputzijde – zonder rechtstreeks
contact met het publiek – steunt deze logica veelal op een argumentatie op basis van
exploitatiemogelijkheden en financiële haalbaarheid (markt- of afzetgerichte criteria). Aan de
outputzijde kijkt men naar publieksbereik en selecteert men op basis van de doelgroep
(publieksgerichte criteria)” (Keunen, 2013:148). Met markt- of afzetgerichte criteria doelt Keunen op
potentie, waarbij de laatste jaren vooral de potentie om live te presteren centraal is gesteld, en
professionaliteit, waarbij de DIY-mentaliteit van de underground juist als negatieve referentie wordt
gegeven en het doordrammen van de persoonlijke smaak juist niet legitiem is (2013:149-152).
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Publieksgerichte criteria hebben volgens Keunen betrekking op publieksbereik en populariteit
(2013:153;159). Laatstgenoemde is een criterium dat wordt ingezet ten behoeve van risicoreductie:
door naamsbekendheid, het volgen van trends en het inspelen op de tijdsgeest, het bedienen van
traditionele populaire stijlkenmerken en het zelf populair maken van muziek via aan marketing
gerelateerde acties (zoals mediaoptredens) kan de populariteit van een artiest beïnvloed en
vastgesteld worden en daarmee het risico worden ingeschat dat aan de basis ligt van het wel of niet
selecteren van die artiest voor je concertzaal, festival of playlist (Keunen, 2013:159-173). Deze
populariteitscriteria worden door actoren altijd afgewogen op basis van hun ervaring – een
opstapeling van instinctief vermogen, inschattingsvermogen en onderbuikgevoel, die ook wel
beschouwd kan worden als de professionele habitus (Keunen, 2013:174).
Waar de individuele logica vrij nadrukkelijk gericht is op het vaststellen en versterken van de
eigen symbolische positie in het veld, zoals Bourdieu voorschrijft, klinkt in de organisatorische logica
duidelijk Beckers idee van kunst als collectieve activiteit door: volgens deze logica functioneert het
selectieproces als een groepsproces, waarin verschillende betrokkenen consensus bereiken (Keunen,
2013:186). Althans, consensus is mogelijk wanneer er sprake is van een gemeenschappelijk doel,
maar een compromis is het waarschijnlijke resultaat wanneer doelen binnen de organisatie
uiteenlopen. Dat is bijvoorbeeld het geval bij media, en vooral de geschreven pers, waar de door een
individuele logica gedreven muziekredactie doorgaans het onderspit delft ten opzichte van de
marketingafdeling en hoofdredactie, die vooral handelen vanuit organisatorische doelen (Keunen,
2013:184). Het is van belang hier rekening mee te houden bij het bestuderen van de teksten over de
subsidietoekenning aan De Staat door de Nederlandse geschreven pers, omdat in deze teksten
wellicht uiteenlopende legitimeringslogica’s zullen worden gehanteerd.
Wat in het kader van het onderzoek ook moet worden uitgelicht, is Keunens opmerking over
subsidies. Zo schrijft hij dat de overheid een andere taal spreekt (in figuurlijke zin) dan de popsector,
waarbij eerstgenoemde ondersteuning biedt omwille van artistieke waarde, terwijl de popsector
overheidssteun toch meer ziet als een economisch vangnet (Keunen, 2013:198). De popsector
beschouwt subsidie dus als economische noodzaak, iets wat wordt bevestigd door de
waardegebonden stelling dat met het in ontvangst nemen van subsidie het rock-‘n-roll gehalte van
popmuziek teniet wordt gedaan, of dat degenen die in het popmuziekveld werkt en subsidie
ontvangt, de neiging zou hebben minder scherp te worden (Keunen, 2013:198). Keunen concludeert
dat subsidies er in de alternatieve mainstream vooral voor zorgen “dat de individuele logica langer
kan overleven in een werkcontext waarin organisatorische belangen voortdurend de aandacht
opeisen” (Keunen, 2013:199). De vraag is of deze opvatting gestaafd kan worden met de resultaten
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die voortkomen uit de bestudering van de subsidieaanvraag van De Staat: welke logica(‘s) worden
hierin gehanteerd en welke belangen worden het meest nadrukkelijk naar voren gebracht?

2.3.3 Ontwikkelingen van invloed op selectie in de alternatieve mainstream
De hierboven beschreven logica’s kunnen helpen bij het duiden van selectieprocessen in de
alternatieve mainstream, waar de symbolische positionering van De Staat in het Nederlandse
popveld een voorbeeld van is. Ook de veranderde en veranderende omstandigheden in de
muziekindustrie spelen volgens Keunen een belangrijke rol in het beslissingsproces (2013:89):
“Het internet heeft alles veranderd. De traditionele muziekindustrie is ten dode
opgeschreven en muzikanten kunnen ook doorbreken zonder de hulp van platenfirma’s, de
kranten of de radio. Sociale media en streamingsites, internetfora en blogs hebben de plaats
van deze actoren ingenomen. Dat horen we tenminste vaak.” (Keunen, 2013:89)
Hij licht de volgende ontwikkelingen uit: strengere selectie door een overaanbod, nieuwe
communicatiekanalen en de crisis bij de platenfirma’s (Keunen, 2013:90-101). Hierdoor kan volgens
Keunen worden geredeneerd dat de rol van poortwachters zowel is toegenomen als afgenomen: er
zijn veel meer bands dan voorheen, waardoor de selectiedruk groot is en gatekeepers het verschil
kunnen maken voor een beginnende band, maar tegelijkertijd kunnen bands tegenwoordig
eenvoudig op eigen houtje muziek uitbrengen en een basispubliek opbouwen via social media
(Keunen, 2013:90-101). Keunen concludeert dat men als beginnend professioneel popmuzikant ofwel
als undergroundprofeet probeert rond te komen, ofwel in een carrière investeert in de hoop
opgepikt te worden door de alternatieve mainstream (Keunen, 2013:36).

2.3.4 Logica’s gelinkt aan subvelden van de popsector
In zijn beschrijving van de alternatieve mainstream benadrukt Keunen dat dit hét terrein is waar een
culturele en een economische logica samenkomen. Hij laat een nadere omschrijving van wat die
culturele en die economische logica's omvatten echter achterwege. Hoewel Keunen geen concrete
link legt, doe ik dat omwille van de werkbaarheid van deze begrippen in dit onderzoek wel: ik
veronderstel dat de culturele logica gelinkt kan worden aan de individuele logica, die dominant is aan
de linkerkant van het veld; in de popmuzieksector is dat de underground. De economische logica
waar Keunen het over heeft link ik aan de organisatorische logica; in termen van Bourdieu het
subveld van de grootschalige productie aan de rechterkant, daar waar de mainstreammuziek
floreert. In het overbruggende middensegment van de alternatieve mainstream is de positionele
logica dominant. Keunen omschrijft die alternatieve mainstream immers als hét terrein van de
muziekliefhebber, daar waar zowel culturele (romantisch gedreven) argumenten als economische
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argumenten worden ingezet om een zeker selectieproces te waarborgen en verantwoorden. Dat
selectieproces en het creëren en uitdragen van waardeoordelen, volgens Keunen concreet
weergegeven in het concept van canonisering, staat centraal in de alternatieve mainstream. En dat is
dan weer precies waar de positionele logica om draait: er wordt vanuit deze gedachte altijd gestreefd
naar het verwerven van zoveel mogelijk symbolisch kapitaal, om zo de eigen symbolische positie te
kunnen bevestigen en zelfs versterken (Keunen, 2013:204).
Let wel: het koppelen van de positionele logica aan het overbruggende middensegment in
het veld dat de alternatieve mainstream is, verwerpt Bourdieu's idee dat het grootste volume aan
symbolisch kapitaal, en daarmee de beste symbolische positie, zich bevindt in de linker bovenhoek
van het veld. De voornaamste kenmerken van de individuele logica en de organisatorische logica zijn
eenvoudig in verband te brengen met hun veronderstelde plaats in het veld van Bourdieu: de
individuele logica verwerpt een relatie tot het economische (of doet er in elk geval alles aan die
relatie te verhullen) en de organisatorische logica laat zich juist leiden door economisch rendement
en populariteit. Bij de positionele logica is dat veel moeilijker vast te stellen: welke rol economisch
kapitaal precies kan spelen is moeilijk op voorhand te zeggen en verschilt sterk per actor of activiteit
en de manier waarop economisch kapitaal wordt ingezet. Bourdieu veronderstelt dat de beste
symbolische positie in de linker bovenhoek van het veld is en niet boven in het middensegment van
dat veld omdat het profijt van economisch kapitaal volgens hem te allen tijde moet worden
afgewezen om symbolisch kapitaal te kunnen behouden en vervaardigen. Keunen, daarentegen, stelt
dat een investering van economisch kapitaal ook symbolisch kapitaal kan opleveren, mits op de juiste
manier geïnvesteerd (2013:41). Of zo een investering juist is of niet, is in de alternatieve mainstream
grijs gebied; het zijn de consecrerende actoren die daarover oordelen, en het oordeel zal afhankelijk
zijn van hun eigen positie. Deze toevoeging is van belang omdat die een heel ander licht schijnt op de
waardering van kunst in het algemeen, waarin de beste symbolische positie in het veld – en daarmee
de strijd om de macht om te bepalen wat goede kunst is – zich in het veld van de popmuziek in elk
geval niet bevindt de linker bovenhoek van het veld, waar economisch kapitaal wordt verworpen,
maar juist precies in het midden bovenaan. Dat brengt ons bij de volgende voorstelling van het veld
van de popmuziek, gebaseerd op Bourdieu’s veld van culturele productie (1993:38). Het is dit veld
waarin ik de symbolische positie van De Staat zal proberen vast te stellen en duiden.
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(Naar: Bourdieu, Pierre. “The field of cultural production, or: the economic world reversed.”
The field of cultural production. Cambridge: Cambridge, Polity Press, 1993:38.)
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Hoofdstuk 3: De Staat volgens de Nederlandse geschreven
pers
Subvraag 1: Welke symbolische positie werd door de Nederlandse geschreven pers aan De Staat
toegekend in augustus 2016?
In dit hoofdstuk wordt bovenstaande subvraag beantwoord op basis van de analyse van vijftien
artikelen uit de Nederlandse geschreven pers. Deze artikelen verschenen allemaal in augustus 2016
naar aanleiding van de toekenning van de meerjarige subsidie van De Staat en zijn afkomstig uit de
professionele geschreven pers, van de grote landelijke kranten tot online blogs en opiniebladen. Uit
deze selectie artikelen hoop ik te kunnen opmaken welke symbolische positie er in augustus 2016
aan De Staat werd toegekend door de Nederlandse geschreven pers naar aanleiding van de
subsidietoekenning en hoe die positie kan worden verklaard. Vanuit welke logica wordt er
geredeneerd wanneer men de meerjarige subsidie toejuicht, dan wel afwijst? Een eerste globale
lezing van de artikelen gaf de indruk dat de auteurs verschillende argumenten aandragen. Opvallend
was dat sommige van die argumenten door de ene auteur gebruikt werden om de subsidie te
legitimeren, en door de andere auteur juist ingezet om de subsidie te verwerpen. Het feit dat De
Staat een zeer succesvolle band is, was volgens sommige auteurs bijvoorbeeld een argument dat
vóór subsidie zou pleiten, terwijl andere auteurs dat succes juist een graadmeter vonden om te
oordelen dat de subsidie voor De Staat een slechte besteding van overheidsgeld zou zijn. Er is dus
een grondige en nauwkeurige analyse van de teksten nodig om een weloverwogen antwoord op
subvraag 1 te kunnen formuleren.

3.1 Methode
Op basis van Keunens beschrijvingen van de verschillende logica's die worden gehanteerd in de
popsector, is er een lijst met codegroepen opgesteld. De meeste codegroepen zijn te herleiden naar
een van de drie logica's: de individuele logica, de organisatorische logica en de positionele logica.
Daarnaast zijn er een aantal codegroepen opgesteld die oordelen, opvattingen en signalen
waarnemen die gaan over een kloof tussen de Nederlandse geschreven pers en De Staat, kunst in het
algemeen, popmuziek specifiek, subsidies in het algemeen en subsidies voor popmuziek specifiek. In
de eerste fase zijn zoveel mogelijk codes uit de teksten gedistilleerd; vervolgens zijn deze codes in
fase 2 inhoudelijk gekoppeld aan een van de codegroepen. Beide fases zijn uitgewerkt en
opgenomen in de bijlagen. In dit hoofdstuk zal de derde fase van het coderen plaatsvinden: het
interpreteren van de codegroepen en daartoe behorende codes. Vragen die daarvoor globale
uitgangspunten vormen zijn:
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−

Welke codegroepen bevatten de meeste codes?

−

Welke samenhangende codes worden het vaakst genoemd?

−

Welke logica is er te verbinden aan de codes en codegroepen?

−

Wie zijn er aan het woord? Is de positie van de afzenders van invloed op de logica die ze
hanteren of het argument dat ze aandragen?

Bij de interpretatie van de codegroepen en daartoe behorende codes is het bovendien van belang te
bepalen of de codes argumenten vóór of tegen de subsidietoekenning tot uitdrukking brengen, en of
de logica waarop een bepaald argument is gestoeld, wordt bevestigd of juist wordt afgewezen.
Hiermee volg ik de methode van het kwalitatief coderen zoals uiteengezet door Johnny
Saldaña in The Coding Manual for Qualitative Researchers (2013). Volgens zijn methode is een code
in kwalitatief onderzoek meestal een woord of een korte zin die een symbolische representatie van
een concluderende, opvallende, essentiële en/of suggestieve eigenschap binnen een bepaalde
dataset signaleert (Saldaña, 2013:3). Het zijn essentiële bouwstenen van het onderzoek die, wanneer
ze worden geclusterd naar overeenkomst en regelmaat, een analyse van verbindingen tussen de
codes mogelijk maken (Saldaña, 2013:8). Saldaña noemt codegroepen dan ook pattern codes, wat wil
zeggen dat aan de hand van deze codes overeenkomsten en regelmatigheden en uiteindelijk wellicht
zelfs patronen kunnen worden ontwaard. Met behulp van het theoretisch kader dat in hoofdstuk 2
uiteen is gezet hoop ik dergelijke patronen te kunnen waarnemen. Zo zullen de verschillende logica's
waaraan de codes ontleend zijn laten zien op welke verschillende manieren subsidie voor popmuziek
al dan niet gelegitimeerd wordt. Hoe vaak een bepaalde code voorkomt zegt iets over de mate
waarin een bepaalde opvatting leidend is in het debat omtrent de waarde van De Staat en de
legitimering van de subsidietoekenning door het Fonds Podiumkunsten.
Er zijn verschillende manieren om te coderen. Omdat ik veronderstel dat opvattingen, ideeën
en oordelen ook schuil kunnen gaan in bepaalde woordkeuzes en formuleringen, heb ik gekozen voor
In Vivo Coding. In Vivo Coding is de methode waarbij tekstuele passages van de auteur of
geïnterviewde in de exacte woorden worden overgenomen en gebruikt als codemateriaal. Het
alternatief hiervoor is Descriptive Coding, waarbij het hoofdonderwerp van een zin of tekstfragment
door de onderzoeker wordt samengevat in één code (Saldaña, 2013:84).

3.2 Publicaties naar aanleiding van subsidietoekenning
3.2.1 Codering
Er zijn in totaal 638 codes uit de vijftien geselecteerde artikelen afgeleid, ingedeeld in zeven
verschillende codegroepen, die soms weer zijn opgedeeld in verschillende clusters. Hoewel sommige
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codes in meerdere codegroepen hadden kunnen worden ingedeeld, is er omwille van de
overzichtelijkheid en haalbaarheid voor het verwerken van de resultaten voor gekozen om dat niet te
doen. Bij deze codes is de codegroep gekozen die de sterkste inhoudelijke link vertoonde. Fase 1 en 2
van de codering van vijftien artikelen uit de Nederlandse geschreven pers zijn uitgewerkt opgenomen
in de bijlagen van dit onderzoek. Fase 3 van het proces is uitgeschreven in paragraaf 3.2.2
(Codegroepen algemeen) en paragraaf 3.2.3 (Codegroepen logica’s volgens Keunen).

3.2.2

Codegroep

Clusters

3.2.2.a

– Ophef, kritiek, onderbuikgevoel

Codegroepen Ophef
algemeen

3.2.2.b

– Functie, waarde, betekenis, imago, status

Over kunst
3.2.2.c

– Functie, waarde, betekenis, imago, status

Over popmuziek

– Benamingen, genres, kenmerken, titels

3.2.2.d

– Functie, waarde, betekenis, imago, status

Over subsidie

– Subsidie voor popmuziek
– Subsidie voor andere activiteiten / in andere sectoren
– Hoogte van de subsidie, geldbedrag
– Activiteiten, doelen

3.2.3

3.2.3.a

– Ambitie, experiment, innovatie, ontwikkeling, talent

Codegroepen Individuele logica

– Ambacht, livereputatie, originaliteit

logica’s

– Authenticiteit, autonomie, canonvorming,

volgens

distinctiedrang, geloofwaardigheid, persoonlijke of

Keunen

legitieme smaak, romantisch ideaal, verhulling tot het
economische
3.2.3.b

– Invloed, macht, reputatie, status, succes, symbolische

Positionele logica

erkenning
– Afhankelijkheidsrelaties, concurrentie, vertrouwen,
wederkerigheid
– Belangenverstrengeling

3.2.3.c

– Financiële haalbaarheid, financiële noodzaak

Organisatorische logica

– Duurzame investeringen, ondernemerschap,
professionaliteit, rationeel denken, rendement
– Marketing, naamsbekendheid, populariteit,
publieksbereik
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3.2.2 Codegroepen algemeen
3.2.2.a Ophef
De codegroep ophef heeft betrekking op de reacties op de subsidietoekenning zelf. Deze codegroep
omvat 81 woordgroepen of zinseden die verwijzen naar signalen van of uitspraken over de ophef, de
kritiek en onderbuikgevoelens die werden uitgesproken na de bekendmaking van de toekenningen
door het Fonds Podiumkunsten. Deze codes kunnen op twee manieren worden geïnterpreteerd: ze
zijn een algemene emotionele reactie die is ingebed in dit publieke debat rondom de
subsidietoekenning van De Staat of signaleren een kloof tussen de opvattingen van de Nederlandse
geschreven pers en De Staat. Termen als verontwaardiging, onderbuikgevoel, ophef, heisa,
commotie, tumult, discussiewervelwind en kritiek staan hierin centraal.
In deze codegroep worden veel verwijzingen naar reacties op social media gedaan, of worden
collegamuzikanten om hun reactie op de toekenning gevraagd. Er wordt enkele keren over de
toekenning gesproken als een tegenstrijdige actie die onrechtvaardig aanvoelt; sommigen noemen
het zelfs een grap. Zanger Frans Bauer en Golden Earring-manager Rob Gerritsen reageren
bijvoorbeeld vol ongeloof:
“Je maakt een geintje, toch? Ik vind dit nu al de Bananasplit-grap van het jaar. Als je breeduit,
over alle genres verspreid dus, talent stimuleert: prima. Maar zoveel geld naar één band
begrijp ik eerlijk gezegd niet.” (Bauer in De Telegraaf, 2016)
“Ik weet dat Di-rect ook weleens wat gekregen heeft uit een soort subsidiepotje van BumaStemra voor de promotie van een tourtje ergens. Dat is alleen heel wat anders dan wat De
Staat krijgt. Nogmaals, weten wij veel van subsidies! Maar waar slaat dit op?” (Gerritsen in
De Telegraaf, 2016)
Bauer en Gerritsen verwijzen hier allebei naar het totale bedrag dat De Staat kreeg en lijken zich
vooral daarover op te winden. Uit het artikel in De Telegraaf kan worden opgemaakt dat dat de
voornaamste reden is voor de verontwaardiging over de subsidietoekenning bij collegamuzikanten.
Jacob Haagsma wijst er in de Leeuwarder Courant op dat aanvragen die toegekend worden,
doorgaans niet ter discussie staan (81). De ontstane ophef lijkt daarmee een uitzondering op de
regel, wat aan de hand van codes 74, 75 en 96 bevestigd kan worden. Hier stelt Haagsma dat “De
Kift, die Zaanse, literair aangelegde fanfarepunkband zonder veel ophef vanaf 2001 vergelijkbare
bedragen van het Fonds” ontving en dat “niemand vraagt wat Amsterdam Sinfonietta, Nederlands
Blazers Ensemble of Silbersee met dat geld gaan doen” (Haagsma, 2016). Al met al laten deze codes
zien dat er uit de analyse de 15 geselecteerde persteksten duidelijk een kloof tussen zichtbaar wordt.
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3.2.2.b Over kunst
Deze codegroep gaat over de functie, waarde en betekenis van kunst en het imago en de status
ervan. Bij de legitimering van kunstsubsidies en de beoordeling van de waarde van kunst wordt vaak
verwezen naar de verschillende functies die kunst kan vervullen: er wordt dan onderscheid gemaakt
tussen de intrinsieke en de extrinsieke of instrumentele waarde van kunst. Met de intrinsieke waarde
wordt verwezen naar de omgang met kunst zelf; de instrumentele waarde heeft betrekking op de
mogelijke positieve effecten op terreinen als economische groei, toerisme, sociale cohesie, integratie
of welzijn (Twaalfhoven, 2018:13). De intrinsieke waarde van kunst kan gekoppeld worden aan het
idee van kunst als een merit good, waar de samenleving als geheel van profiteert zonder dat elk
individu daar actief gebruik van hoeft maken en zonder dat de activiteiten die worden georganiseerd
per definitie geld op moeten leveren. In de vijftien teksten wordt op verschillende manieren
beargumenteerd wat de waarde van kunst is. De meeste codes uit deze codegroep gaan uit van een
instrumentele waarde, al betekent dat niet dat er consensus is over of kunst geld moet opleveren.
Codes 14, 24, 548, 549 en 633 drukken een negatieve houding ten opzichte van de collectieve
financiering van kunst uit. Hier stellen Özcan Akyol, Aafke Romeijn en Leon Verdonschot dat in de
publieke opinie vaak verkondigd wordt dat kunstenaars alleen bestaansrecht hebben als ze zichzelf
financieel kunnen onderhouden en dat hun werk wel niet goed genoeg zal zijn als het niet genoeg
geld oplevert. Deze codes geven een organisatorische logica weer, waarin economisch rendement
het hoogst haalbare is. Uit codes 20 en 22 komt juist naar voren dat kunst uit zichzelf niet financieel
rendabel hoeft te zijn en dat de waarde ervan niet in centen uit te drukken is. De betekenis en
functie van kunst wordt hier gezocht in andere instrumentele of extrinsieke waarden. Zo wordt er
onder meer gesproken over de pedagogische, verheffende en aanmoedigende functie (19), de
immateriële betekenis (21) en een positieve externaliteit (267, 269, 276). Özcan Akyol licht dat in zijn
column in De Stentor als volgt toe:
“Als kunst aanwijsbaar een pedagogische, verheffende en aanmoedigende functie heeft, dan
hoeft zij financieel niet rendabel te zijn. De immateriële betekenis valt niet in centen uit te
drukken. Ik kwam bijvoorbeeld in mijn jeugd alleen in aanraking met culturele uitingen door
theatergezelschappen die dankzij een subsidie onze basisschool konden bezoeken.” (Akyol,
2016)
Hoewel dat economisch rendement geen rol speelt in de redenering van Akyol, blijft hij net als de
meeste andere auteurs weg van het intrinsieke argument dat de aanwezigheid of het bestaan van
kunst op zichzelf waardevol genoeg is. Alleen muzikant en instrumentenbouwer Yuri Landman wijst
op het algemene belang van kunst (277). Landman stelt dat mensen “de neiging [hebben] om A
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zonde te vinden, omdat ze enkel van B genieten” (Landman, 2016). Aan het andere uiterste wordt
kunst, in de woorden van GeenStijls Constanteyn Roelofs, afgeschilderd als een frivole hobby (538).

3.2.2.c Over popmuziek
Cluster 1: functie, waarde, betekenis, imago, status
Deze codegroep is opgesplitst in verschillende clusters. De eerste daarvan belicht de functie, de
waarde, de betekenis, de status en het imago van het medium popmuziek. In de artikelen wordt de
vraag opgeworpen of popmuziek als serieuze kunstvorm moet worden gezien. In codes 53 en 405
wordt popmuziek omschreven als een medium dat zich begeeft op het snijvlak van kunst en
commercie, daar waar het onderscheid tussen hoge en lage cultuur gemaakt wordt. Uit de meeste
artikelen komt een positief oordeel van popmuziek als zijnde een kunstvorm voort. Zo zou er geen
enkele reden zijn om pop anders te behandelen dan andere kunstvormen (95), is het goed dat pop
gelijkgesteld wordt (363) en is vooral de erkenning voor popmuziek belangrijk (188, 286, 287, 407).
Daarentegen zijn er ook kritische reacties: volgens Trouw-columnist Jamal Ouariachi is popmuziek
zijn wilde haren allang kwijtgeraakt (424), iets wat volgens hem haaks staat op het anarchistische
karakter van popmuziek en om die reden door hem wordt afgekeurd.
Cluster 2: benamingen, genres, kenmerken, titels
Het tweede cluster omvat 32 codes die de aard van De Staat omschrijven. Welke genres, kenmerken
of titels aan De Staat worden toegeschreven, is immers van invloed op hoe ze gewaardeerd worden,
en hoe de band wordt gepositioneerd ten opzichte van andere gesubsidieerde muziekgezelschappen
enerzijds, en ten opzichte van andere niet-gesubsidieerde popgroepen anderzijds. Allereerst is er
consensus over het feit dat De Staat een rockband is. Hier en daar is men iets specifieker: robuuste
stonerrock (129), moeilijkere ‘indierock’ (251), ‘onderzoekende rockmuziek’ (255) en hardrock
punkband (449) zijn benamingen die ook voorbijkomen. Een enkeling, namelijk de redactie van
dagblad Trouw, verwijst naar De Staat met de term popgroep (496). Het woord popgroep of popband
wordt wel vaker aangehaald in de artikelen, maar dan om te verwijzen naar de popsector in het
algemeen, en hoe artiesten daarin functioneren. Het soort rock wordt in verschillende codes
gespecifieerd met bijvoeglijke naamwoorden als heilzaam, subversief, maatschappelijk
ondermijnend, experimenteel, moeilijk en onderzoekend. Deze termen lijken op het eerste gezicht
neutraal, maar de codegroepen die betrekking hebben op de logica’s zullen aantonen dat in het
gebruik van dergelijke woorden de subjectieve en romantische opvatting schuilgaat dat rockmuziek
een groot deel van zijn waarde ontleend aan dat subversieve karakter. Een band die zich aanpast aan
maatschappelijke normen, zal bij de auteurs die rock op deze manier definiëren mogelijk een deel
van zijn geloofwaardigheid verliezen.
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Ook opvallend is dat het onderscheid tussen popmuzikanten en klassieke musici, en het verschil
in benaming tussen muzikanten en musici, wordt benadrukt (209-213). Zo zou het woord muzikant
gebruikt worden voor diegenen die geen opleiding hebben genoten en zou de term musici betrekking
hebben op afgestudeerde muzikanten, die daarmee een zekere vorm van professioneel kapitaal
hebben verworven.

3.2.2.d Over subsidies
Cluster 1: functie, waarde, betekenis, imago, status
In de codegroep over de functie, de waarde, de betekenis, de status en het imago van subsidies in
het algemeen is geen overeenstemming op te merken: er zijn veel voorstanders van subsidie an sich,
al wordt ook nog met enige regelmaat het argument gevoerd dat het om belastinggeld gaat en dat
belastinggeld niet aan kunst en cultuur besteed zou moeten worden. Er wordt naar aanleiding van de
ophef gesproken over antisentiment jegens kunstsubsidies (1) en de leden van De Staat zouden via
social media worden bestempeld als graaiers (116). Het uitkeren van belastinggeld aan een band
wordt niet per definitie afgekeurd, maar signaalwoorden als de Nederlandse overheid (43), het gretig
snoepen uit de staatsruif (502) en de steun van de belastingbetaler (505) laten wel zien dat er
behoefte is aan een discussie over de besteding van belastinggelden en de functie en betekenis van
subsidie.
Van de voorstanders van cultuursubsidie stellen er een aantal dat het wel wat meer zou
mogen zijn: zo zou Duitsland een dubbel cultuurbudget hebben (275), zouden de bedragen die voor
cultuursubsidies gereserveerd worden verbleken bij andere overheidsposten (283) en gaat er van het
volledige BNP per inwoner ‘slechts’ 0,0001 procent naar het Fonds Podiumkunsten (439) – wat net
zoveel is als een plastic tasje in de supermarkt (455). Toch blijkt uit de codes ook dat er veel
ontevredenheid is over de manier waarop het cultuursubsidiestelsel in Nederland en het Fonds
Podiumkunsten functioneren. Zo zou het Fonds Podiumkunsten een onbetrouwbare financierder zijn
(293) die vaak nogal radicale keuzes maakt (79, 292), allesbehalve toegankelijk is voor
popmuzikanten (250, 261) en wat dat betreft ook niet laat zien een verandering in het beleid na te
streven (261).
Cluster 2: subsidie voor popmuziek
Het tweede cluster in deze codegroep gaat specifiek over subsidie voor popmuziek. Bandmanager
Arjo Klingens noemt de subsidietoekenning in Trouw een ‘unicum’, omdat het niet vaak gebeurt dat
popmuzikanten zo veel geld krijgen (390). Verder komt in dit cluster naar voren dat de
subsidietoekenning aan De Staat wellicht een strategische zet was van het Fonds Podiumkunsten, dat
pop al langere tijd op zijn netvlies zou hebben gehad (485), met eerder al project-, product- en
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reiskostensubsidies voor pop (86, 486, 490), al was er tot nu toe weinig kennis en expertise bij zowel
popartiesten als fondsen (585, 586, 587, 588).
Cluster 3: subsidie voor andere activiteiten / in andere sectoren
Waar wel structureel subsidie voor is, zo blijkt uit het derde cluster, zijn activiteiten die aantoonbaar
een educatieve functie hebben. In de codes uit het derde cluster wordt verwezen naar subsidies voor
andere activiteiten en in andere sectoren. Hier wordt gesteld dat je als kunstenaar je kansen op
subsidie kunt vergroten als je je werk verpakt als een educatieproject of kunt linken aan innovatie in
het bedrijfsleven en de creatieve industrie (221, 242, 258, 465, 628, 629). Deze opvattingen laten
zien dat er gedacht wordt dat het draagvlak voor de instrumentele waarden van kunst bij de
overheid veel groter is dan dat voor de intrinsieke waarde van kunst, hetgeen we ook al terugzagen
in de algemene opvattingen over de functie en betekenis van kunst.
Cluster 4: hoogte van de subsidie, geldbedrag
Vervolgens zijn er veel codes die de hoogte van de subsidie, oftewel het betreffende bedrag,
noemen. Opvallend genoeg wordt niet in alle artikelen waarin de hoogte van de subsidie wordt
genoemd, ook het juiste bedrag aangehaald. Er wordt gesproken over “zo’n groot bedrag” (176),
“een hoop geld” (196) en “zo veel geld” (391), al is dat volgens Jamal Ouariachi niet waar de ophef
over gaat (420). Het is opmerkelijk in elk geval hoe vaak het bedrag genoemd wordt. Het zijn met
name andere muzikanten die beargumenteren dat het wel om heel erg veel geld gaat en dat het
totaalbedrag wellicht beter verdeeld had kunnen worden. Omdat het hier gaat om de verhouding
van De Staat tot andere bands of muzikanten in het popveld, zijn rechtstreekse oordelen over het
toegekende bedrag ondergebracht in de codegroep van de positionele logica. Van de 15 artikelen
wordt in 13 artikelen het specifieke subsidiebedrag genoemd. Het artikel van AD Rivierenland, waarin
leden van De Kift en de Amsterdam Klezmer Band, muziekgroepen die eerder een meerjarige
subsidie van het Fonds Podiumkunsten ontvingen, heeft het ‘slechts’ over “een flinke subsidie”.
Constanteyn Roelofs noemt op GeenStijl niet specifiek het bedrag dat De Staat krijgt, maar wel het
totaal aan cultuursubsidies (27 miljoen), en vergelijkt dat met de prijs van een speler bij Ajax (32
miljoen).
Cluster 5: activiteiten, doelen
Ten slotte is er een vijfde cluster ondergebracht in deze codegroep waarin de genoemde activiteiten
of doelen van subsidie naar voren komen. In de codes 161, 170, 171, 172, 378, 481 en 482 wordt
gerept over de creatieve doeleinden van de band, zoals een samenwerking met een andere
muzikant, een beter lichtplan, een kwaliteitsverbetering, een reprisetournee en speciale Circle
Shows. De activiteiten worden genoemd door artistiek leider Torre Florim en het Fonds
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Podiumkunsten, die de activiteiten gebruiken om toe te lichten wat er met het geld gaat gebeuren.
Er wordt echter niet ingegaan op de vraag of het legitiem is om dergelijke activiteiten te bekostigen
met de subsidie. In de codes 149, 150 en 409, die uit het artikel van Gijsbert Kamer in de Volkskrant
komen en waarin Florim aan het woord wordt gelaten, focust Florim daarentegen juist op
organisatorische doeleinden, zoals het betalen van crewleden en muzikanten met wie ze
samenwerken. Een enkeling noemt het vergroten van de internationale bekendheid als een doel van
subsidie (379). Wat wellicht opmerkelijk is, is dat ook tot drie keer toe wordt gesteld dat er “mooie
dingen” worden gemaakt met subsidie, zonder dat deze uitspraak wordt toegelicht (97, 595, 607). In
het artikel in AD Rivierenland worden collegamuzikanten De Kift en Amsterdam Klezmer Band
gevraagd wat een meerjarige subsidie voor hen betekend heeft: het brengt het niveau omhoog (351),
de randzaken zijn top geregeld (352), het geeft een artistieke boost (353), je kunt flink uitpakken
(354) en je krijgt de tijd en ruimte om je muziek te heruitvinden (355), is hun antwoord. Uit deze
codegroep blijkt vooral dat er uiteenlopende ideeën over de betekenis en waarde van subsidie zijn,
maar dat de meeste auteurs het erover eens zijn dat het legitiem is om popmuziek als volwaardige
kunstvorm te zien, die zodoende ook gesubsidieerd moet worden.

3.2.3 Codegroepen logica’s volgens Keunen
Zoals ook al bleek bij de codegroepen over kunst, popmuziek en subsidies, zijn de meeste codes uit
de vijftien artikelen te koppelen aan een van de logica’s van Keunen. Die helpen volgens hem inzicht
te krijgen in hoe het proces van waardetoekenning in het veld van de popmuziek werkt. De codes
illustreren allemaal een argument vóór of tegen de subsidietoekenning van De Staat door het Fonds
Podiumkunsten. In een paar van de artikelen komen artistiek leider Torre Florim, zakelijk leider Arjo
Klingens en directeur van het Fonds Podiumkunsten Henriëtte Post aan het woord. We kunnen ervan
uitgaan dat de uitspraken die zij doen in Trouw en de Volkskrant allemaal worden gebruikt om de
subsidie te legitimeren. Bovendien worden deze niet in twijfel getrokken of bekritiseerd door de
auteurs van de artikelen.
Het onderzoek van Keunen in Alternatieve mainstream richt zich op de opvattingen en
ervaringen van concertprogrammeurs, festivalorganisatoren, platenmaatschappijen en promotors.
Deze behoren allemaal tot de consecrerende actoren in het veld van de popmuziek. Een andere
belangrijke groep actoren die invloed uitoefent in dit veld is de media (Keunen, 2013:38). In de
alternatieve mainstream geldt: “wie veel media-aandacht heeft, zal meer en beter betaalde
concerten krijgen en meer geluidsdragers en merchandising verkopen” (Keunen, 2013:40). Op basis
van Keunens eigen veldonderzoek was mijn verwachting dan ook dat de opvattingen van de
Nederlandse geschreven pers eenvoudig gekoppeld konden worden aan een van de logica’s die
volgens Keunen worden gehanteerd in de popsector. Keunen gaat niet uitvoerig in op de mate
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waarin die logica’s elkaar kunnen overlappen, maar spreekt wel van een ideologie die een
spanningsveld tussen muziek als massacultuurproduct en als drager van authentieke expressie laat
zien (Keunen, 2013:76). Aan de hand van de drie verschillende codegroepen, die te koppelen zijn aan
een individuele, positionele of organisatorische logica, zal er mogelijk zo’n spanningsveld voor de
Nederlandse geschreven pers zichtbaar worden. In hoeverre zijn de auteurs van de vijftien artikelen
het met elkaar eens en welke logica is dominant in de beargumentering?

3.2.3.a Individuele logica

INDIVIDIUELE LOGICA

Er worden in de vijftien geselecteerde artikelen uit
de Nederlandse geschreven pers verschillende
soorten argumenten aangedragen die vanuit een
individuele logica redeneren of de subsidie al dan
niet terecht is toegekend aan De Staat. Deze
argumenten kunnen worden herleid met behulp
van een lijst coderingslabels die is opgesteld aan de
hand van Keunens beschrijving van de
verschillende logica’s. De coderingslabels die bij
een individuele logica horen, gaan er over het
algemeen allemaal vanuit dat kunstenaarschap

De individuele logica gaat uit van een romantisch
ideaal bij het toekennen van waarde aan kunst,
waarin de persoonlijke smaak centraal staat
(Keunen, 2013:106).
Maar hoe krijgt die persoonlijke smaak dan vorm?
Over de juiste invulling van wat ‘goede muziek’ is,
wordt in de alternatieve mainstream voortdurend
gediscussieerd. Criteria en argumenten die daarin
centraal staan komen voort uit de traditionele
rockesthetica: authenticiteit, geloofwaardigheid,
originaliteit, ambacht en de livereputatie spelen
een grote rol, net als een sterke distinctiedrang en
een verhulling van de relatie tot het economische
(Keunen, 2013:115-118).

wordt aangestuurd vanuit een romantisch ideaal. Een van de belangrijkste uitgangspunten van dat
romantische ideaal is dat de relatie tot het economische verhuld wordt. Bourdieu veronderstelt zelfs
dat dat een onderscheidende kwaliteit van symbolisch kapitaal is: dat het in een grote
geconcentreerde hoeveelheid “het economische of politieke karakter ervan ontkent, en juist
daardoor erkenning verkrijgt en ‘legitimiteit’ verkrijgt en een ‘krediet’ oplevert dat onder bepaalde
omstandigheden en altijd op termijn, in staat is om ‘economische’ winst op te leveren” (Bourdieu,
1989:247). Vanuit een individuele logica is het dus volstrekt onwenselijk om in het openbaar
economisch kapitaal te verwerven, omdat het haaks staat op dat romantische ideaal. De persoonlijke
smaak van een bepaalde actor staat centraal in het naleven van dat romantische ideaal en ook voor
de auteurs van de vijftien artikelen zal gelden dat ze zich in hun opvattingen deels laten leiden door
die persoonlijke smaak. De criteria die helpen die smaak vorm te geven, zijn ingedeeld in drie
clusters:
1. Ambitie, experiment, innovatie, ontwikkeling, talent
2. Ambacht, livereputatie, originaliteit
3. Authenticiteit, autonomie, canonvorming, distinctiedrang, geloofwaardigheid, persoonlijke of
legitieme smaak, romantisch ideaal, verhulling tot het economische
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Cluster 1: ambitie, experiment, innovatie, ontwikkeling, talent
In 17 codes spreekt men zich uit over ambities, talent en het inherente doel van de kunstenaar om
zich te ontwikkelen, te experimenteren, te innoveren. Verschillende auteurs prijzen De Staat om zijn
ambitie, talent en innovatiedrang: ze hebben steeds ambitieuzere live-plannen (166), doen artistiek
onderzoek (397) en proberen dingen uit (398), zo valt er te lezen. Deze eigenschappen zijn te
koppelen aan wat Keunen de individuele logica noemt, omdat uit deze eigenschappen waarden als
authenticiteit, autonomie en distinctiedrang voortvloeien (2013:115-118). Ook als we een beroep
doen op Becker kunnen we erachter komen op welke gronden de auteurs waarde toekennen aan De
Staat: of een kunstenaar of kunstwerk wordt ontvangen als een goed of slecht kunstwerk, is
afhankelijk van opvattingen over de waarde van kunst (1982:14). Een breed gedeelde opvatting van
kunstenaars én kunstconsumenten is dat het maken van kunst speciale talenten vereist, unieke
gaven die de officieuze titel ‘kunstenaar’ rechtvaardigen (Becker, 1984:14). Hoewel deze
eigenschappen vertrekken vanuit een individuele logica, kan het werk van De Staat alleen als kunst
worden beschouwd als het unieke talent van de band ook als zodanig door de actoren in het veld
waarin ze opereren wordt erkend (Becker, 1982:129). Dat gebeurt hier deels: columnist Özcan Akyol
en cultuurredacteur Jacob Haagsma hebben het over die ambities (6, 10) en popjournalist van de
Volkskrant Gijsbert Kamer benadrukt de steeds ambitieuzere live-plannen van de band (166). Het is
Henriëtte Post, directeur van het Fonds Podiumkunsten, die wijst op de rol die experiment, innovatie
en ontwikkeling spelen bij de band (397, 398). De Nederlandse geschreven pers onderschrijft dus
deels het talent en de ambities van de band, maar dit gebeurt niet in grote mate. Een van de actoren
die dat doet is zelfs de directeur van het fonds dat de subsidie toekende en die zich vanwege de
grote ophef rondom de subsidie geroepen voelde het publiekelijk op te nemen voor De Staat.
Cluster 2: ambacht, livereputatie, originaliteit
8 codes hebben betrekking op ambacht of vakmanschap, de livereputatie en originaliteit van de
band. Keunen noemt deze drie criteria als enkele van de belangrijkste selectiecriteria in de
alternatieve mainstream om te bepalen of een artiest goed is of niet (2013:115-118). Het zijn criteria
die voortkomen uit een individuele logica, want hoewel de livereputatie van een band ook
beredeneerd kan worden vanuit een positionele logica, zijn het vooral individuele ervaringen en
opvattingen die uiteindelijk een oordeel vellen over het vakmanschap, de livereputatie en de mate
van originaliteit van een artiest. Deze drie criteria worden namelijk vaak ingezet in het proces van
canonvorming, waarin individuen een strijd voeren over welke artiesten of nummers en albums een
plekje in het collectieve geheugen verdienen en welke niet (Keunen, 2013:123). Een goed voorbeeld
hiervan in de alternatieve mainstream is de Top 2000, waarbij individuen hun favorieten insturen en
er zo een canon van publieksfavorieten ontstaat.
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Uit de artikelen komen relatief weinig codes voort die betrekking hebben op ambacht,
livereputatie of originaliteit. De codes die verwijzen naar een van deze drie criteria oordelen zelfs
enigszins negatief over De Staat en dragen in geen geval bij aan het proces van canonvorming.
Hoewel artistiek leider Torre Florim in het artikel in de Volkskrant stelt dat ze niet te voorspelbaar
willen zijn (181), weerklinkt in Özcan Akyols column in De Stentor enig verzuchtend cynisme als hij
opmerkt dat ze de subsidie willen gebruiken “om te midden van hun publiek in een cirkel liedjes te
spelen die ze al honderd keer eerder ten gehore hebben gebracht” (7). Constanteyn Roelofs
bestempelt het werk van De Staat op GeenStijl zelfs als “kudtmuziek” (528). Desalniettemin
oordeelde het Fonds Podiumkunsten dat de band beschikt over “vakmanschap, strak samenspel en
een transparant groepsgeluid” (521) en beweert muzikant en instrumentenbouwer Yuri Landman dat
de muziek van De Staat “qua productie uitblinkt in virtuositeit” (290).
Cluster 3: authenticiteit, autonomie, canonvorming, distinctiedrang, geloofwaardigheid, persoonlijke
of legitieme smaak, romantisch ideaal, verhulling relatie tot het economische
Het derde cluster met codegroepen die voortkomen uit een individuele logica zijn allemaal te
scharen onder het romantische ideaal dat heersend is in het toekennen van waarde in de
alternatieve mainstream (Keunen, 2013:124). Dat romantische ideaal kan worden gezien als een
soort parapluterm voor criteria als persoonlijke smaak, autonomie, authenticiteit, distinctiedrang,
geloofwaardigheid en verhulling van de relatie tot het economische (Keunen, 2013:106-109). Ook de
neiging om te canoniseren, wat gebeurt aan de hand van de drie leidende criteria
ambacht/vakmanschap, livereputatie en talent, komt voort uit een romantische visie. Het nastreven
van het romantische ideaal kan zelfs beschouwd worden als een strategie an sich, waarmee actoren
het hanteren van een individuele logica bij het toekennen van waarde aan een artiest kunnen
rechtvaardigen (Keunen, 2013:124-130). Wie een romantisch ideaal nastreeft in zijn kunstenaarschap
of in het consumeren van kunst, kan zich bij eventuele kritiek bijvoorbeeld beroepen op de notie van
authenticiteit of geloofwaardigheid: je kunt zeggen wat je wilt over de kwaliteit van een kunstwerk,
maar zolang de kunstenaar het belang van economisch kapitaal verwerpt, heeft hij in elk geval altijd
nog zijn geloofwaardigheid om op terug te vallen.
Er is nog een andere reden waarom het nastreven van het romantische ideaal een relevante
strategie is voor actoren in het veld van de popmuziek. Volgens Bourdieu kan economisch kapitaal in
het culturele veld alleen profijt opleveren als het wordt omgezet in symbolisch kapitaal, omdat
economisch kapitaal op zich niet goed wordt gewaardeerd in het culturele veld (1989:248). Sterker
nog, in dat culturele veld is symbolisch kapitaal volgens Bourdieu de enige vorm van ‘winst’ die er op
zichzelf toe doet en die kan bijdragen aan het bewerkstelligen van een betere symbolische positie.
Vanuit Bourdieu’s gedachtegoed zou De Staat er dus goed aan doen in al hun culturele uitingen en
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welke vorm van communicatie ook zoveel mogelijk te focussen op hun ambacht/vakmanschap,
livereputatie en talent, omdat dit eigenschappen zijn die het romantische ideaal belichamen en die
consecrerende actoren zoals de media en pers zouden kunnen afleiden van het feit dat de band zich
zonder blikken of blozen zoveel economisch kapitaal heeft toegeëigend. Zijn ze daar in de periode
rondom de subsidietoekenning in geslaagd?
Nee, integendeel. Zoals we hebben gezien bij Keunen wordt authenticiteit bereikt wanneer
artistieke motieven boven commerciële worden geplaatst en wanneer de artiest laat zien bereid te
zijn te lijden voor de kunst (2013:59). Daar is volgens de auteurs van de vijftien artikelen geen sprake
van. In de teksten van de Nederlandse geschreven pers zien we dit romantische ideaal veelvuldig
terugkomen, maar ‘scoort’ de subsidietoekenning bij de auteurs niet goed op de terreinen van
authenticiteit, autonomie en geloofwaardigheid. Dit is eenvoudig te verklaren: de relatie van De
Staat tot het economische wordt niet verhuld, maar juist omarmd en dat wordt in verschillende
artikelen opgemerkt. Dat gaat in tegen alle romantische opvattingen over de waarde van kunst in het
algemeen en popmuziek specifiek, waarin de esthetica van de rock-‘n-roll wordt gezegevierd. Zo stelt
Jerry Goossens in AD Utrechts Nieuwsblad dat De Staat het woord rock-‘n-roll nooit meer in de mond
zou mogen nemen (38) en dat deze vorm van financiële overheidsbemoeienis “het vrijgevochten
karakter van het medium popmuziek bezoedelt (55). Ook in het redactioneel artikel in Trouw wordt
gesteld dat het ontvangen van subsidie niet bepaald rock-‘n-roll is (501, 522). Rocklegende Jimi
Hendrix zou zich omdraaien in zijn graf (503); Herman Brood zou in hoongelach zijn uitgebarsten
(504). Zanger Frans Bauer zegt dat hij staatssteun altijd zou weigeren (310) omdat hij daar te trots
voor zou zijn (311) en het bij hem altijd om de muziek draait (312). Literair schrijver en journalist
Jamal Ouariachi benadrukt dat popmuziek iets buitenmaatschappelijks is (421), anti-establishment
zelfs (422), en dat popmuziek onlosmakelijk verbonden is met jong zijn (430, 433). Daar hoort bij dat
je je nog niet aanpast aan maatschappelijke conventies (435) en je op eigen kracht fouten moet
willen maken (436). Vanuit een individuele logica redeneren zij dus dat De Staat niet autonoom,
authentiek en geloofwaardig zou zijn. Ook zien we in de uitspraken van Frans Bauer de verhulling van
de relatie tot het economische terug; hij stelt dat geld hem nooit beter heeft gemaakt (313). Slechts
één keer wordt gesteld dat De Staat werd geprezen om het feit dat de band het aandurfde zijn hand
op te houden bij het Fonds Podiumkunsten (301).
Samenvattend kan gesteld worden dat de Nederlandse geschreven pers die vanuit een
individuele logica redeneert geen gunstige symbolische positie aan De Staat toeschrijft: de
overheersende opvatting is dat het romantische ideaal, in de alternatieve mainstream vaak vertaald
in de term rock-‘n-roll, door de band verloochend wordt met de subsidietoekenning. Hoewel enkelen
opmerken dat De Staat een ambitieuze en talentvolle band is – eigenschappen waar de
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Nijmegenaren een deel van hun tot dan toe goede reputatie aan ontleenden – zijn de uitingen met
betrekking tot ambacht, livereputatie en originaliteit over het algemeen niet mild en worden criteria
als authenticiteit, autonomie, geloofwaardigheid als zeer negatief beoordeeld als gevolg van het feit
dat De Staat zijn relatie tot het economische niet verhult, maar juist sterk omarmt met de ontvangst
van de meerjarige subsidie.

3.2.3.b Positionele logica

POSITIONELE LOGICA

Er worden in de vijftien geselecteerde artikelen uit
de Nederlandse geschreven pers verschillende
soorten argumenten aangedragen die vanuit een
positionele logica redeneren of de subsidie al dan
niet terecht is toegekend aan De Staat. In deze
codes schuilt de opvatting dat het vergaren van
zoveel mogelijk symbolisch kapitaal het hoogst
haalbare doel is voor de kunstenaar, omdat een
sterke symbolische positie de kunstenaar in staat
stelt mede te bepalen wat goede kunst is. De Staat
heeft baat bij een sterke symbolische positie,

De positionele logica gaat ervan uit dat men
handelt vanuit het doel zoveel mogelijk symbolisch
kapitaal te verwerven om zo de eigen symbolische
positie te versterken (Keunen, 2013:201).
In de alternatieve mainstream is symbolische
erkenning dan ook een proces van geven en
nemen – in dit subveld woedt de strijd om de beste
symbolische positie in het culturele veld. De
belangrijkste middelen daarin zijn vertrouwen en
wederkerigheid, normen die zijn verpakt in
informele afhankelijkheidsrelaties (Keunen,
2013:213-215). Die relaties kunnen weer worden
uitgedrukt in termen van macht, invloed en succes
– rechtstreekse uitingen van symbolisch kapitaal.

omdat het de band minder afhankelijk maakt van de oordelen van andere actoren en omdat een
sterke symbolische positie meer deuren opent om (nog) verder naar de top te klimmen. Wanneer de
pers massaal zijn waardering voor De Staat uit, kan dat de band op termijn nog meer aanzien
opleveren.
De coderingslabels zijn opgedeeld in drie clusters; het derde cluster is los van de ideeën van
Keunen opgesteld voor codes die verwijzen naar belangenverstrengeling, omdat dit in de vijftien
artikelen veelvuldig als argument tegen de subsidie werd aangehaald. Voor de analyse is het
bovendien nuttig deze codes los te zien van de codes die zich in algemene zin toespitsen op noties
van afhankelijkheid en concurrentie. Hieruit volgen deze drie clusters:
1. Invloed, macht, reputatie, status, succes, symbolische erkenning
2. Afhankelijkheidsrelaties, concurrentie, vertrouwen, wederkerigheid
3. Belangenverstrengeling
Cluster 1: invloed, macht, reputatie, status, succes, symbolische erkenning
Waardeoordelen komen in de alternatieve mainstream voort uit processen van symbolische
erkenning, waarin ander actoren de invloed, macht, reputatie, status en het succes van een andere
actor vaststellen (Keunen, 2013:201). Die vormen van symbolische erkenning moeten dus door
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anderen aan een artiest worden toegekend, al probeert Torre Florim, artistiek leider van De Staat,
zich een zeker succes toe te eigenen in het artikel in de Volkskrant: hij oppert dat het goed gaat met
de band (126, 135) en benadrukt de symbolische waarde van hun show op Lowlands door te stellen
dat dat “hét festival voor mij” is (140). Ook onderstreept hij de symbolische erkenning die de band
Muse aan De Staat toeschreef door ze te mee op tour te nemen met de notie dat Muse hun muziek
echt goed bleek te kennen (143). Zo zien we hier, zoals Keunen beschrijft, dat actoren hun
symbolisch kapitaal in de strijd gooien om hun eigen symbolische positie te versterken (Keunen,
2013:201). In hoeverre zien we dat terug in de vijftien artikelen uit de Nederlandse geschreven pers?
Van de 52 codes in dit cluster verwijzen er 13 expliciet naar optredens, hitnoteringen en
(media-)aandacht in het buitenland. Hieruit blijkt dat deze internationale oriëntatie vanuit een
positionele logica een belangrijke graadmeter is om het succes of de reputatie van een band of
artiest vast te stellen. De Staat wordt in deze context vergeleken met Urban Dance Squad, Golden
Earring, Shocking Blue en Nederlandse dj’s, die eerder internationaal succes hadden (40, 41, 42). De
code die met betrekking tot het buitenland het meest in het oog springt is 142, verwijzend naar de
Europese tournee met de Britse rockband Muse: naast de tournee, met zestien optredens in onder
meer Italië, Spanje, Portugal en Duitsland (142), koos Muse zelf voor De Staat als voorprogramma
(144), terwijl zo’n voorprogramma vaak wordt ingevuld door platenmaatschappijen of agenten
(Kamer, 2016).
Los van die internationale status, wordt ook de factor succes rechtstreeks aangehaald in de
artikelen. Cultuurredacteur Jacob Haagsma heeft het in de Leeuwarder Courant over een toch al
redelijk succesvolle band (70); popjournalist Gijsbert Kamer spreekt over De Staat als een van de
succesvollere rockbands van Nederland (119, 128); algemeen journalist Rianne van Oosterom noemt
De Staat een succesvolle band (367) en muzikante Aafke Romeijn bestempelt De Staat als één van
Nederlands succesvolste bands (544). In alle vier de gevallen wordt het succes in één en dezelfde zin
gekoppeld aan de subsidie: de vraag die centraal staat is waarom een succesvolle band financiële
overheidssteun nodig heeft. Hoewel succes een vorm van symbolisch kapitaal is die door anderen
aan een artiest wordt toegekend, hanteren alle vier de auteurs in dezen dus een organisatorische
logica: volgens hun gedachtegang is de term succes automatisch verbonden met financieel succes.
Wat ook opvalt in deze lijst met codes, zijn de vergelijkingen met andere artiesten: naast het
eerder genoemde Muse, een band die De Staat zelf graag aanhaalt om zijn symbolische kapitaal te
etaleren, worden Ghost (134), Rowwen Hèze (342), Marco Borsato (373) en Golden Earring (338,
532) genoemd. Die eerste is niet zo vreemd: het is de band voor wie De Staat in 2016 inviel op
Pinkpop en een band die ook tot de alternatieve mainstream gerekend kan worden. Rowwen Hèze
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wordt aangehaald omdat deze band in vergelijking met De Staat bijna net zo ervaren zou zijn (342)
en Marco Borsato wordt genoemd als voorbeeld van een artiest die veel verdient, maar waar er in
Nederland maar weinig van zouden zijn (373). De status van Golden Earring wordt boven die van De
Staat geplaatst, met de notie dat Golden Earring de nestors van de vaderlandse rock zijn (338) en dat
De Staat nooit het niveau van Golden Earring zal halen (532).
Ten slotte is het van belang aan te stippen dat de status en reputatie van De Staat door
verschillende auteurs wordt ontleend aan de voorbeeldfunctie die de band vervult naar aanleiding
van de subsidie: muzikant Jaap Kwakman van 3J’s voorspelt in De Telegraaf dat veel bands zullen
volgen (330) en muzikant Aafke Romeijn beschrijft hoe De Staat een pionier is die de weg vrijmaakt
voor andere popartiesten (580, 592, 596 en 602):
“Zo’n aanvraag indienen is niet niks: het vereist een gedegen inzicht in artistieke processen,
zelfreflectie, kennis van het ‘subsidiejargon’, en enig schrijftalent. Veel klassieke muziek- en
theaterinstellingen hebben decennialange ervaring met dit soort aanvragen. Popmuzikanten
hebben die ervaring nog niet. De Staat heeft in die zin een pioniersfunctie: ze is de eerste
popact die erin slaagt een gedegen meerjarenplan te schrijven dat gehonoreerd wordt – en
waarvan ongetwijfeld mooie dingen gemaakt gaan worden – en zo de weg bereidt voor
andere popmuzikanten.” (Romeijn, 2016)
Op deze manier oogst De Staat dus symbolische erkenning bij collegamuzikanten, die erkennen dat
de band een voorloper is in de popsector. Maar zoals op te maken is uit het artikel van Romeijn, prijst
ze De Staat niet alleen puur om de vorm van die zogenaamde pioniersfunctie: ze benoemt
nadrukkelijk welke kennis en expertise je nodig hebt om zo’n aanvraag voor een meerjarige subsidie
in te dienen – of het nu gaat om een klassieke muziekgezelschap, een theatercollectief of een
popartiest. Ze heeft het over artistieke kwaliteiten, maar noemt ook een zakelijke eigenschap als
kennis van het subsidiejargon. Hiermee verwijst Romeijn naar de noodzaak om als kunstenaar óók
vanuit een organisatorische logica te redeneren.
Het voorbeeld van Romeijn laat goed zien dat verschillende actoren in het veld zich bewust
zijn van de ongelijke verdeling van kapitaal, maar deze algemeen aanvaarden (Keunen, 2013:231). Zo
gaan waardeoordelen gepaard met afhankelijkheidsrelaties die in termen van macht kunnen worden
uitgedrukt: Kwakman en Romeijn zijn zonder twijfel ook zelf uit op succes, maar bevestigen de
zekere vorm van macht die De Staat met de subsidie uitoefent in de popsector, omdat deze op
termijn ook hun eigen kansen op economisch kapitaal kan vergroten. Wanneer naar aanleiding van
deze subsidietoekenning zal blijken dat De Staat inderdaad een pionier voor de popsector is geweest
en het Fonds Podiumkunsten in de toekomst besluit meer gelden vrij te maken voor popmuzikanten,
55

kunnen zij daar immers ook van profiteren. Daarnaast bevestigen ze met de symbolische erkenning
die ze De Staat geven ook hun eigen symbolische positie, omdat ze hun vertrouwen uitspreken en
zich bewust zijn van het belang van wederkerigheid (Keunen, 2013:231). Dat is tot in de kern waar de
positionele logica om draait.
Cluster 2: afhankelijkheidsrelaties, concurrentie, vertrouwen, wederkerigheid
Dat brengt ons bij cluster 2, waarin dat vertrouwen en die wederkerigheid centraal staan. Het
argument dat hier het meest wordt gevoerd heeft betrekking op de concurrentie tussen de
verschillende actoren in het veld. De pot met geld die het Fonds Podiumkunsten elke vier jaar in de
sector muziek verdeelt is immers niet groot genoeg om de activiteiten van alle Nederlandse
muzikanten/musici te financieren. Veel reacties worden dan ook gekenmerkt door onbegrip over het
feit dat juist De Staat zo’n subsidie kreeg en anderen niet. Die verontwaardiging is terug te zien in de
codes 72, 80, 291, 343, 346, 582 en 583, waarin onder meer wordt gesteld dat het geld beter
verdeeld had kunnen worden en waarin de keuze van het Fonds Podiumkunsten opmerkelijk wordt
bevonden. Er wordt zelfs een vergelijking gemaakt met theatergroep Orkater, wiens aanvraag werd
afgewezen, al was het theatergezelschap geen concurrent van De Staat omdat ze meedongen naar
een andere pot met geld (291). Daarnaast heerst er onbegrip over het totale bedrag van de subsidie:
in de codes 309 en 340 benadrukken Frans Bauer en Rob Gerritsen dat ze niet begrijpen waarom er
zoveel geld naar één band gaat.
Sommige auteurs vinden dat de subsidie voor De Staat en de hoogte van het bedrag wel
degelijk te legitimeren zijn. Codes 371, 399 en 508 wijzen erop dat orkestlieden doorgaans meer
verdienen en dat De Staat vergelijkbaar is met andere subsidiabele gezelschappen uit andere hoeken
van de muziekwereld. Volgens popjournalist Leon Verdonschot (Nieuwe Revu) zou er bij
collegamuzikanten sprake zijn van jaloezie (616, 617, 619). Als antwoord op de vraag waarom juist De
Staat deze subsidie kreeg toegewezen en andere bands niet, haalt Aafke Romeijn in Vrij Nederland
de eenvoudige doch relevante verklaring aan dat andere popartiesten simpelweg geen aanvraag
hadden ingediend (584). Accordeonist Tren van Enckevort van Rowwen Hèze spreekt, ondanks die
onderlinge concurrentie, uiteindelijk ook zijn vertrouwen in de band uit: “als er één band is die het
Europees kan maken, is het De Staat”, zo zegt hij in De Telegraaf.
Er is al met al dus veel commentaar, maar ook bijval voor de subsidie van De Staat vanuit het
positionele oogpunt van concurrentie. Uit de artikelen blijken de afhankelijkheidsrelaties van de
artiesten ten opzichte van elkaar, maar ook ten opzichte van eventuele subsidieverstrekkers.
Artiesten spreken zich uit over aanvragen die zij hebben gedaan, maar die niet werden toegekend of
waarbij het om bedragen ging die verschralen bij “het miljoen” van De Staat. Waar Tren van

56

Enckevort van Rowwen Hèze ergens zijn vertrouwen in De Staat uitspreekt, klinkt in zijn reactie ook
enige teleurstelling door: “Wij hebben jaren geleden ook wel eens wat gevraagd om wat dingen over
de grens mee te doen, maar we hebben nooit wat gekregen. Dat maakt dit wel een beetje wrang”
(De Telegraaf, 2016).
Of De Staat zich in augustus 2016 bewust was van het feit dat dat wederzijdse vertrouwen
enigszins geschaad was, is de vraag. In De Volkskrant benoemt artistiek leider Torre Florim de
toekenning eerst een van de hoogtepunten in een optelsom van overwinningen (138), met eerder
verschillende andere successen waaronder de goede ontvangst van de videoclip voor het nummer
‘Witch Doctor’ en de grote aandacht voor De Staat op NPO 3FM (Kamer, 2016). Zich wellicht niet
volledig bewust van zijn woordkeuze, gebruikt hij hier een term die verwijst naar een (wed)strijd die
gewonnen is. Later probeert hij echter het vertrouwen van collegamuzikanten en fans ‘terug te
winnen’ en voelt hij zich geroepen zich als subsidieontvanger te verantwoorden: “geloof me, dat geld
wordt goed besteed” (186). In hoofdstuk 4 zal uitvoerig worden ingegaan op de visie van De Staat
zelf op de subsidietoekenning.
Cluster 3: belangenverstrengeling
In het verlengde van de argumenten die ingaan op een gebrek aan wederzijds vertrouwen, oneerlijke
concurrentie of een gevoel van onrechtvaardigheid, ligt de opvatting dat er bij de subsidietoekenning
sprake zou zijn geweest van belangenverstrengeling. Omdat deze specifieke opvatting in 16 codes
concreet naar voren werd gebracht in de artikelen, is hiervoor een apart cluster opgesteld. In de
codes 9, 64, 69, 304, 491, 525 en 536 wordt beschreven dat de manager van De Staat, Arjo Klingens,
ook adviseur was bij het Fonds Podiumkunsten. Bij 4 van deze 7 codes volgt direct in het artikel de
toelichting dat Klingens weliswaar niet in de commissie zat en de aanvraag niet beoordeelde (65,
305, 492, 494), al wordt wel de kanttekening geplaatst dat ze de schijn tegen had (66, 304, 493).
Zoals eerder vermeld gaat de positionele logica er volgens Keunen vanuit dat men handelt
vanuit het doel zoveel mogelijk symbolisch kapitaal te verwerven en zo de eigen symbolische positie
te kunnen bevestigen en zelfs versterken (2013:204-205). De codes die tot deze codegroep zijn
gerekend, bevatten dus niet alleen een opvatting of oordeel over De Staat, maar zeggen ook iets over
de symbolische positie of het symbolische kapitaal van de actoren die zich uitspreken. Het succes van
De Staat wordt vaak bevestigd. Door de hoeveelheid en de impact van optredens, hitnoteringen en
media-aandacht (in het buitenland) aan te stippen, komt het proces van symbolische erkenning op
gang. Ook wordt er symbolisch kapitaal toegekend door collegamuzikanten die stellen dat De Staat
met de subsidietoekenning een voorbeeld- of pioniersfunctie voor andere muzikanten in de
popsector vervult. Hier draait de positionele logica op volle toeren: niet alleen De Staat wordt er
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beter van om door andere muzikanten te worden bestempeld als pionier, die muzikanten bevestigen
ook hun eigen symbolische positie door hun bereidheid tot wederkerigheid te tonen en hun
vertrouwen te uiten. Wat betreft dat wederkerige vertrouwen spreekt ook een groot gevoel van
onrechtvaardigheid en oneerlijke concurrentie uit de reacties. Dit schaadt niet alleen de symbolische
positie van De Staat, maar kan ook de symbolische posities van de collegamuzikanten of journalisten
die aan het woord zijn beïnvloeden. Met name de reacties van collegamuzikanten zouden
bestempeld kunnen worden als jaloezie, wat weer een negatief effect heeft op hun symbolische
positie.
Dat gevoel van onrechtvaardigheid wordt sterk bevestigd door de opvatting dat er in het
toekenningsproces sprake zou zijn geweest van belangenverstrengeling. Hoewel veel auteurs zich
rekenschap geven van het feit dat manager Arjo Klingens niet daadwerkelijk heeft meebeslist over
deze specifieke toekenning, roept het de schijn van belangenvestrengeling op. Opvallend is dat het
succes van De Staat in deze codegroep ronduit wordt bevestigd in de vijftien artikelen, maar
automatisch wordt gekoppeld aan financieel succes, terwijl er voorbeelden van symbolisch succes
worden aangehaald om die notie te ondersteunen. Wie succes heeft, heeft geen geld nodig, is de
opvatting – die dan weer uitgaat van een organisatorische logica. In de volgende paragraaf zal blijken
of die opvatting ook in de codegroepen die aan de organisatorische logica worden toegeschreven is
terug te zien.

3.2.3.c Organisatorische logica

ORGANISATORISCHE LOGICA

De individuele logica schiet in de alternatieve
mainstream vaak tekort, omdat je je als artiest of
ander soort actor in het veld vaak moet schikken
naar de doelen van de organisatie waar je als
kunstenaar, journalist, boeker of
festivalorganisator deel van uitmaakt (Keunen,
2013:199). De authenticiteit en autonomie van
de kunstenaar, die volgens een individuele logica
dominant moeten zijn, zijn in de praktijk vaak
min of meer een illusie (Keunen, 2013:204). De
organisatorische logica redeneert, anders dan de
op emoties gestoelde argumenten volgens de

De organisatorische logica laat zich leiden door
economisch rendement enerzijds en de populariteit
van artiesten anderzijds (Keunen, 2013:147). Het is
geen strikt commerciële logica: men focust op
duurzame investeringen die zich op de een of andere
manier ‘terugbetalen’, maar streeft niet naar
winstmaximalisatie (Keunen, 2013: 148;193).
De organisatorische logica steunt op argumenten die
gaan over exploitatiemogelijkheden, financiële
haalbaarheid, professionaliteit, publieksbereik en
naamsbekendheid (Keunen, 2013:148-153). Die
laatste twee worden vooral gebruikt als graadmeter
voor risico’s: aan de hand van de populariteit van een
artiest kun je inschatten hoeveel kaarten je voor een
concert of festival zult verkopen.

individuele logica, op een rationele manier en gaat ervan uit dat economisch rendement het
uitgangspunt moet zijn voor kunstenaars (Keunen, 2013:147). Keunen benadrukt dat de
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organisatorische logica niet strikt commercieel is en niet streeft naar winstmaximalisatie (2013:148).
Zodoende zijn de codes in deze codegroep ingedeeld in de volgende drie clusters:
1. Financiële haalbaarheid, financiële noodzaak
2. Duurzame investeringen, ondernemerschap, professionaliteit, rationeel denken, rendement
3. Marketing, naamsbekendheid, populariteit, publieksbereik
Cluster 1: financiële haalbaarheid, financiële noodzaak
55 codes die uit de vijftien artikelen zijn afgeleid hebben betrekking op de inkomenspositie van
popmuzikanten. Veel van de reacties benoemen dat financiële ondersteuning noodzakelijk is voor
popmuzikanten om rond te kunnen komen. Zo zou het inkomen van popmuzikanten te laag zijn om
zichzelf te bedruipen (99, 124, 147, 157, 183, 194, 260, 329, 337, 369, 370, 374, 393, 539, 553, 555,
559, 562, 573) en zou popmuziek net zomin zelfvoorzienend zijn als klassieke muziek (541, 604).
Mocht je al iets overhouden aan de activiteiten die je uitvoert, dan moet je dat weer investeren en
levert dat dus geen winst op (563, 568). Er zijn relatief veel codes die uitweiden over de slechte
inkomenspositie van popmuzikanten in Nederland, gebaseerd op uitspraken van verschillende
soorten actoren die aan het woord komen. Niet geheel verrassend wordt dit argument uitgebreid
aangehaald door artistiek leider Torre Florim en directeur van het Fonds Podiumkunsten Henriëtte
Post. Maar ook andere muzikanten, zoals Yuri Landman, Jaap Kwakman (3J’s) en Aafke Romeijn, en
secretaris-directeur van de vakbond voor musici en auteurs Edwin Angad-Gaur, vragen aandacht voor
de financiële noodzaak van subsidie voor popmuzikanten. Anderzijds zijn er ook reacties waarin
precies het tegenovergestelde wordt beweerd: dat een succesvolle band als De Staat toch wel in
staat zou moeten zijn zichzelf te bedruipen (115, 120, 368, 545, 546, 552). Deze opvatting is echter in
veel mindere mate op te maken uit de artikelen.
Cluster 2: duurzame investeringen, ondernemerschap, professionaliteit, rationeel denken,
rendement
Uit maar liefst 73 codes blijkt een rationele benadering van kunstenaarschap, met de kunstenaar als
ondernemer. In tegenstelling tot de romantische en emotionele argumenten die vanuit een
individuele logica worden aangevoerd, dat De Staat functioneert als een onderneming of bedrijf. Dit
blijkt bijvoorbeeld uit het denken in (lange termijn)plannen (167, 168, 182, 185, 302, 319, 396, 401,
484, 507, 589, 594) en vergelijkingen met of het gebruik van jargon uit het commerciële bedrijfsleven
(223, 224, 231, 232, 253, 280, 635, 636, 637). De oorzaak voor de lage inkomsten die in cluster 1
naar voren kwamen, wordt volgens een organisatorische logica gezocht in verschillende
ontwikkelingen in de muziekindustrie: de opbrengsten uit cd-verkoop lopen terug en
streamingdiensten compenseren daarvoor niet voldoende (333, 334, 511, 512, 557, 558). Daarnaast
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komen inkomsten vooral uit live-optredens, al zijn die gages – zoals we in cluster 1 al zagen – niet om
over naar huis te schrijven (335, 513, 559). Het bewustzijn van dergelijke ontwikkelingen wijst op een
ondernemende, professionele en rationele benadering die zoekt naar manieren om rendement te
behalen, zo zou men kunnen stellen. Goede ondernemers maken duurzame langetermijnplannen om
ook in slechtere economische tijden de financiële risico’s te kunnen beperken, zo is de redenering.
Wie vanuit een organisatorische logica redeneert, zal dus stellen dat die teruglopende inkomsten uit
de verkoop van de muziek voor De Staat niet tot problemen zouden moeten leiden. Een van de
opvattingen die in de codegroep over de functie, waarde en betekenis van kunst naar voren kwam,
was dat de kunst van een kunstenaar die zichzelf niet financieel kan onderhouden gewoon niet goed
genoeg is (24). Een organisatorische logica gaat er vanuit dat een goede kunstenaar per definitie een
goede ondernemer is. Maar waar moet een goede ondernemer precies aan voldoen? In dit cluster is
het belangrijk op te merken dat er uiteenlopende opvattingen zijn over wat ondernemen precies
inhoudt. De auteurs die pleiten vóór de subsidie vanwege het ondernemende karakter van De Staat,
redeneren dat de band in zijn professionele ondernemerschap moet worden gesteund door de
overheid, met een subsidie. In de artikelen wordt dat ondernemerschap en de professionaliteit van
zo’n succesvolle rockband als De Staat echter ook als argument tegen de subsidie gebruikt: succes
wordt hier gelijkgesteld aan financieel succes, en ómdat De Staat zich in een commercieel circuit
bevindt, moet het zijn eigen broek op kunnen houden en dus juist niet worden gesteund door de
overheid (427, 460, 462, 463, 467, 468, 551). Kunst maken uit inherente motieven is juist niet
ondernemend, zo redeneert Zihni Özdil in NRC Handelsblad (464). Hier is dus sprake van een kloof
binnen de organisatorische logica. Die kan extra worden toegelicht aan de hand van code 468:
innovatie wordt hier gelijkgesteld aan een bedrijfsmatige aanpak, terwijl innovatie in de culturele
sector eerder zoiets als originaliteit of experimenteerdrift betekent – een eigenschap die weer gelinkt
is aan autonomie en authenticiteit en dus toebehoort aan een individuele logica. Zo worden dezelfde
woorden gebruikt, maar op een andere manier ingezet en geïnterpreteerd. Dit sluit aan bij wat
Keunen zegt over subsidies in de muzieksector: vanuit een individuele logica worden subsidies
slechts gezien als een economisch vangnet, waarop men uit financiële noodzaak aanspraak wil
maken. Het ontvangen van subsidie doet immers het rock-‘n-rollgehalte van popmuziek teniet
(Keunen, 2013:198). Subsidies zorgen er volgens hem voor “dat de individuele logica langer kan
overleven in een werkcontext waarin organisatorische belangen voortdurend de aandacht opeisen”
(Keunen, 2013:199). Deze stelling helpt te verklaren waarom codegroepen die tot de
organisatorische logica kunnen worden gerekend, vaak toch een individuele logica in zich meedragen
en zo niet overeenkomen met de organisatorische logica zoals die aanwezig is in het bedrijfsleven.
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Cluster 3: marketing, naamsbekendheid, populariteit, publieksbereik
Die ondernemende benadering van het kunstenaarschap uit zich in activiteiten die gericht zijn op het
vergroten van de naamsbekendheid, de populariteit en het publieksbereik van artiesten. We scharen
dit soort activiteiten onder de marketing, het geheel van activiteiten die bijdragen aan het promoten
of verkopen van bepaalde producten of diensten. Codes 5, 132, 133, 158, 179 en 359 richten zich op
het publieksbereik: ze signaleren uitverkochte en overvolle zalen, ‘grote’ festivals en shows als
Lowlands en de Heineken Music Hall en grote bezoekersaantallen, waaronder de
tweehonderdduizend man publiek waarvoor De Staat mocht optreden in het voorprogramma van
Muse, zo is te lezen in het artikel van Gijsbert Kamer in de Volkskrant. Hoewel dit cluster slechts 11
codes omvat, zijn deze codes wel unaniem in hun opvatting dat De Staat ‘grote’ optredens geeft en
een ‘groot’ publiek bereikt, iets wat van belang is voor wie redeneert volgens een organisatorische
logica.
Op basis van het rationele denken volgens de organisatorische logica kan worden
verondersteld dat de Nederlandse geschreven pers grotendeels voorstander is van de subsidie die
het Fonds Podiumkunsten aan De Staat heeft toegekend. Veel auteurs erkennen de slechte financiële
positie van popmuzikanten en gebruiken dat argument om de subsidie te legitimeren. Hoewel
sommige collegamuzikanten redeneren dat de subsidie leidt tot oneerlijke concurrentie, kan De Staat
ook op steun rekenen. Muzikant, schrijver en journalist Aafke Romeijn schetst in Vrij Nederland
bijvoorbeeld de financiële situatie van Nederlandse popmuzikanten en neemt het op voor De Staat:
“Laat me allereerst de mythe doorprikken dat popmuziek een kunstvorm is waar je wél rijk
van wordt. Dat is – in Nederland althans – slechts voor een eenzame enkeling weggelegd. Het
gros van de bands die je in het nationale popcircuit ziet en hoort, kunnen niet of nauwelijks
rondkomen van de opbrengsten van cd-verkoop en tours.” (Romeijn, 2016)
Maar er duikt in deze codegroepen ook een heel ander geluid op, waardoor we stuiten op de
aloude legitimeringsparadox zoals omschreven door Warna Oosterbaan Martinius (1990:34-36).
Enerzijds wordt in het grootste deel van de artikelen gezegd dat De Staat aan de hand van een
professioneel en doordacht plan en met een gedegen meerjarenplanning laat zien over goed
ondernemerschap te beschikken en vanuit financiële noodzaak zou moeten kunnen rekenen op
subsidie van het Fonds Podiumkunsten. Anderzijds beweert een kleinere groep dat een band met
succes juist zichzelf moet kunnen bedruipen en niet ondernemend genoeg is als deze hier niet toe in
staat is. Beide groepen zijn zich hier bewust van het belang van economisch rendement bij het op
poten zetten en onderhouden van een duurzame kunstenaarscarrière en toch denken ze verschillend
over subsidie voor popmuziek.
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3.2.4 Beantwoording subvraag 1: Welke symbolische positie werd door de
Nederlandse geschreven pers aan De Staat toegekend in augustus 2016?
Het is niet eenvoudig om aan de hand van deze selectie van in totaal 638 codes uit vijftien artikelen
een eenduidig beeld te schetsen waarmee de symbolische positie van De Staat volgens de
Nederlandse geschreven pers in augustus 2016 kan worden vastgesteld. In de meeste artikelen zijn
de auteurs zelf aan het woord, maar er zijn ook een aantal artikelen waarin andere actoren aan het
woord worden gelaten. Daarnaast kan een en dezelfde persoon verschillende logica’s tegelijkertijd
hanteren en is het op basis van de codes dus onmogelijk vast te stellen dat een bepaald argument
direct leidt tot een bepaald oordeel over de subsidietoekenning. Wel kan er aan de hand van de
codes een overzicht van de meest voorkomende argumenten en daaraan verbonden logica’s worden
gemaakt. Met die resultaten zal ik een inschatting proberen te maken van de symbolische positie die
in augustus 2016 door de Nederlandse geschreven pers aan De Staat werd toegekend. De aanname is
dat de symbolische positie van De Staat zich sowieso in het midden van Bourdieu’s veld bevindt,
omdat dat middensegment volgens de theorieën van Keunen het subveld van de alternatieve
mainstream is (zie paragraaf 2.3.4).
Uit de vijftien artikelen blijkt onder meer hoe zeer de Nederlandse geschreven pers waarde
hecht aan de hoogte van het bedrag en dat de Nederlandse geschreven pers De Staat als een
succesvolle band beschouwd. Dat succes wordt overigens gemeten in termen van financieel succes,
waarbij de heersende opvatting is dat wie grote optredens in binnen- én buitenland geeft en veel
media-aandacht krijgt over meer dan genoeg economisch kapitaal zou moeten beschikken. Dat in 13
van de 15 artikelen uit het corpus het specifieke bedrag van de subsidie wordt genoemd, met de
toevoeging dat dat in de beleving van verschillende auteurs “een hoop geld” of “een groot bedrag”
is, laat zien dat De Staat zich volgens de Nederlandse geschreven pers aan de rechterkant van dat
middensegment zou bevinden, misschien zelfs op de rand van de alternatieve mainstream en tegen
de mainstream, het subveld van de grootschalige productie, aan.
Om vast te stellen waar op de verticale as De Staat door de Nederlandse geschreven pers
wordt gepositioneerd, moeten we kijken naar de argumenten die vanuit de verschillende logica’s
worden aangedragen. De 60 codes uit de codegroep van de individuele logica beredeneren dat de
band niet (langer) rock-‘n-roll zou zijn met het in ontvangst nemen van subsidie, wat sommige
auteurs betreuren omdat ze wel degelijk de ambitie en het talent van De Staat erkennen. Ze vinden
over het algemeen echter niet dat die ambitie en dat talent compenseren voor de manier waarop ze
hiermee ‘romantische’ criteria als authenticiteit, autonomie, geloofwaardigheid en de verhulling van
de relatie tot het economische negeren. Dit soort argumenten worden vooral veel aangedragen door
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algemene dagbladjournalisten in onder andere AD Utrechts Nieuwsblad en Trouw en andere
muzikanten die opereren in de mainstream (Frans Bauer, Rowwen Hèze). Zoals eerder vermeld
zeggen de 95 codes uit de codegroep van de positionele logica niet alleen iets over de symbolische
positie van De Staat, maar ook over de symbolische positie van de actoren die zich uitspreken. Vanuit
deze logica wordt De Staat vooral bestempeld als een succesvolle band (volgens sommigen zelfs een
van de succesvolste van Nederland) die met de subsidietoekenning bovendien een pioniersfunctie
vervult – de Nederlandse geschreven pers erkent vanuit een positionele logica dat De Staat over een
groot onderscheidend vermogen beschikt. Deze grote hoop symbolisch kapitaal neemt iets in
omvang af door de schijn van belangenverstrengeling die de subsidietoekenning opriep. Al met al
laat de analyse zien dat het aanzien van De Staat in deze vijftien artikelen steeg, zij het niet dat die
reputatie ook weer afbrokkelde door het wat ongelukkige feit dat manager Arjo Klingens een van de
adviseurs van het Fonds Podiumkunsten was.
Ten slotte zijn er 129 codes waargenomen die redeneren volgens een organisatorische logica
– de grootste codegroep. Het is moeilijk een eenduidige conclusie te trekken op basis van deze
codes, omdat binnen die organisatorische logica hetzelfde argument kan worden ingezet om tot
verschillende conclusies te komen. De paradox zit ‘m in de vraag of succes, voortkomend uit goed en
professioneel ondernemerschap, een factor is die met economisch kapitaal beloond moet worden of
juist een factor is die signaleert dat een kunstenaar zo’n zak geld van de overheid niet nodig heeft.
Toch wijzen de 55 codes die specifiek ingaan op de inkomenspositie van popmuzikanten erop dat de
subsidietoekenning omwille van financiële noodzaak en haalbaarheid door de meeste auteurs wordt
gelegitimeerd. Zodoende kennen de auteurs met hun argumenten vanuit een positionele en
organisatorische logica veel symbolisch kapitaal aan De Staat toe. Met de schijn van
belangenverstrengeling en de verloochening van romantische rock-‘n-rollwaarden als autonomie en
authenticiteit in het achterhoofd, concludeer ik dat de symbolische positie van De Staat zich boven
het midden in het subveld van de alternatieve mainstream bevindt, en op de horizontale as tegen de
grens van de mainstream aan schuurt.
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(Naar: Bourdieu, Pierre. “The field of cultural production, or: the economic world reversed.”
The field of cultural production. Cambridge: Cambridge, Polity Press, 1993:38.)
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Hoofdstuk 4: De Staat volgens De Staat op basis van zelf
afgenomen interviews met Rocco Hueting en Arjo Klingens
Subvraag 2: Welke symbolische positie wenste De Staat in augustus 2016 in te nemen in het
Nederlandse popveld zoals blijkt uit zelf afgenomen interviews met bandleden en de manager?
In dit hoofdstuk staat subvraag 2 centraal. Om een antwoord te kunnen formuleren op de vraag
welke symbolische positie De Staat wenste in te nemen in het Nederlandse popveld, zijn interviews
afgenomen met betrokkenen van De Staat, namelijk bandlid Rocco Hueting en zakelijk leider en
manager Arjo Klingens. In eerste instantie was ik van plan ook artistiek leider Torre Florim te
interviewen, maar omdat na de interviews met Hueting en Klingens bleek dat er naar verwachting
reeds genoeg data waren verworven om deze subvraag te kunnen beantwoorden, is een derde
interview toch achterwege gelaten. Bovendien liet Hueting weten dat artistiek leider Torre Florim
wellicht te specifiek zou ingaan op de artistieke kenmerken van de muziek van De Staat en minder op
de algehele missie en positie van de band en de algemene aanleiding voor de subsidieaanvraag.
Daarnaast bleek uit het interview met Klingens dat de bandleden zich überhaupt niet al te veel met
de subsidieaanvraag hadden bemoeid.
Zowel Hueting als Klingens zijn benaderd met de vraag of ze hun opvattingen en ideeën
wilden delen: over de missie van De Staat; hoe de band zich verhoudt tot andere bands in en buiten
Nederland; wat de band doet om die missie na te streven; welke rol de subsidieaanvraag speelde in
het behalen van die missie; wat de aanleiding was om de subsidieaanvraag in te dienen; welke
argumenten er voor of tegen de aanvraag speelden; hoe de band zijn kansen bij het Fonds
Podiumkunsten inschatte; en of de band had verwacht reacties te ontvangen en waarom wel of niet.
Met deze insteek tracht ik te achterhalen wat de redenen voor de aanvraag en verwachtingen naar
aanleiding van de toekenning in augustus 2016 waren. Uit deze redenen en verwachtingen kan
worden opgemaakt vanuit welk logica’s De Staat redeneert bij het toekennen van waarde aan
popmuziek in het algemeen en hoe de band zichzelf zou beoordelen. Bij het interview met Hueting
viel op dat hij vrijuit sprak en uitgebreide antwoorden gaf; Klingens leek iets meer op haar hoede te
zijn, hetgeen op te maken is uit haar opmerking vooraf dat haar besluit in te gaan op mijn
interviewverzoek vrij uitzonderlijk was omdat het een zeer gevoelig dossier betreft.

4.1 Methode
Om uiteindelijk een weloverwogen en zo correct en betrouwbaar mogelijk antwoord op de
onderzoeksvraag te kunnen formuleren, zijn de interviews met Hueting en Klingens gecodeerd
volgens dezelfde methode en indeling als de geschreven teksten uit de Nederlandse pers (zie
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hoofdstuk 3). In de conclusie van dit onderzoek zullen de twee symbolische posities worden
vergeleken, en die vergelijking is het meest waarheidsgetrouw als de analyse die aan die conclusie
vooraf is gegaan is gebaseerd op data die op dezelfde manier zijn verworven en gerangschikt. De
codegroepen en clusters die in hoofdstuk 3 zijn geformuleerd, zijn dus ook hier gehanteerd. De data
uit de interviews lieten dit ook toe en sloten inhoudelijk aan bij de codegroepen. Deze aanpak volgt
de methode van het kwalitatief coderen zoals uiteengezet door Johnny Saldaña in The Coding
Manual for Qualitative Researchers (2013) (zie hoofdstuk 3 voor verdere toelichting).
Net als in hoofdstuk 3 zijn in de eerste fase zoveel mogelijk codes uit de transcripten afgeleid;
vervolgens zijn deze codes in fase 2 gekoppeld aan een van de codegroepen; deze codegroepen zijn
onderverdeeld in verschillende clusters. In dit hoofdstuk zal de derde fase van het coderen
plaatsvinden: het interpreteren van de codegroepen en de daartoe behorende codes. Vragen die
daarvoor globale uitgangspunten vormen zijn:
−

Welke codegroepen bevatten de meeste codes?

−

Welke samenhangende codes worden het vaakst genoemd?

−

Welke logica is er te verbinden aan de codes en codegroepen?

−

Wie zijn er aan het woord? Is de positie van de afzenders van invloed op de logica die ze
hanteren of het argument dat ze aandragen?

4.2 Publicaties naar aanleiding van subsidietoekenning
4.2.1 Codering
Er zijn in totaal 722 codes uit de twee interviews afgeleid. Deze zijn ingedeeld in zes verschillende
codegroepen, die soms weer zijn opgedeeld in verschillende clusters. De lijst met codegroepen die in
hoofdstuk 3 is opgesteld, was gebaseerd op Keunens beschrijving van de verschillende logica’s. De
overige codegroepen waren gebaseerd op signalen van ophef en kritiek naar aanleiding van de
toekenning en oordelen en opvattingen over kunst in het algemeen, popmuziek specifiek en
subsidies. De enige codegroep waar geen enkele code uit een van beide interviews aan
toegeschreven kon worden, was die over de functie, de waarde, de betekenis, het imago en de status
van kunst in het algemeen. Zodoende is deze codegroep weggelaten.

4.2.2

Codegroep

Clusters

4.2.2.a

– Ophef, kritiek, onderbuikgevoel

Codegroepen Ophef
algemeen

4.2.2.b

– Aard, functie, waarde, betekenis, imago, status
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Over popmuziek

– Benamingen, genres, kenmerken, titels

4.2.2.c

– Functie, waarde, betekenis, imago, status

Over subsidies

– Subsidie voor popmuziek
– Subsidie voor andere activiteiten / in andere sectoren
– Hoogte van de subsidie, geldbedrag
– Activiteiten, doelen, gevolgen/output

4.2.3

4.2.3.a

– Ambitie, experiment, innovatie, ontwikkeling, talent

Codegroepen Individuele logica

– Ambacht, livereputatie, originaliteit

logica’s

– Authenticiteit, autonomie, canonvorming,

volgens

distinctiedrang, geloofwaardigheid, persoonlijke of

Keunen

legitieme smaak, romantisch ideaal, verhulling tot het
economische
4.2.3.b

– Invloed, macht, reputatie, status, succes, symbolische

Positionele logica

erkenning
– Afhankelijkheidsrelaties, concurrentie, vertrouwen,
wederkerigheid
– Belangenverstrengeling

4.2.3.c

– Financiële haalbaarheid, financiële noodzaak

Organisatorische logica

– Duurzame investeringen, ondernemerschap,
professionaliteit, rationeel denken, rendement
– Marketing, naamsbekendheid, populariteit,
publieksbereik

Bij het coderen van de interviews zijn alleen de antwoorden van de geïnterviewden
gecodeerd en niet de vragen en reacties van de interviewer. Op deze manier hoop ik grotendeels uit
te kunnen sluiten dat de formuleringen van de gestelde vragen niet 100% neutraal waren en
zodoende de geïnterviewden zouden hebben gestuurd in hun antwoorden. Sommige vragen zijn
gesloten vragen waar vervolgens slechts met ja of nee op is geantwoord. Uit de toelichting op die
antwoorden zijn vaak codes te distilleren waarin een bepaalde logica zit verscholen. Voor veel van de
codes geldt dat deze potentieel bij meerdere codegroepen konden worden ingedeeld. In die gevallen
is er zorgvuldig per code afgewogen welke codegroep de meest geschikte was. Daardoor zijn
dezelfde zinsneden of woordgroepen soms in verschillende codegroepen terug te vinden, omdat ze
als onderdeel van de zin waarin ze staan een andere logica hanteren of een ander argument in zich
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dragen. De transcripten en fase 1 en 2 van de kwalitatieve codering van de interviews met Rocco
Hueting en Arjo Klingens zijn opgenomen in de bijlagen van dit onderzoek. Hieronder volgt een
uitwerking van de derde coderingsfase.

4.2.2 Codegroepen algemeen
4.2.2.a Ophef
54 codes uit de twee interviews hebben betrekking op de ophef die ontstond na of de kritiek die
werd geleverd op de subsidietoekenning in augustus 2016. Zowel Hueting als Klingens benadrukken
dat er na de bekendmaking van de toekenning een zogenaamde mediastorm losbarstte. Dat blijkt uit
de volgende codes: we merkten het gelijk (132), één grote shitstorm (133), appjes en sms’jes (228),
oog van een mediastorm (253), die hele vieze storm (283), media-aanvragen (570), telefoon stond
roodgloeiend (571), nog nooit zo populair geweest (572) en aanvragen voor interviews (574). De
meeste van de codes die deze ophef signaleren hebben een negatieve connotatie. Naast de “vieze
shitstorm” waar Hueting op wijst, heeft hij het onder andere over een opruiend stukje (204), pure
provocatie (205), een lulverhaal (212) en negatieve reacties (431). Klingens’ opvattingen sluiten
daarbij aan, door te wijzen op het nare en bedreigende karakter (579, 584), negatieve publiciteit en
aandacht (575, 683) en allerlei beschuldigingen (580, 582) die volgden als reactie op de
subsidietoekenning. Los van de negatieve associaties en gevoelens die de ophef en kritiek oproepen,
is het ook van belang te benadrukken dat met name Hueting stelt dat De Staat er niet op had
gerekend reacties van buitenaf te ontvangen op de toekenning. De volgende codes wijzen daarop:
helemaal niet op die reacties gerekend (143), echt helemaal niet voorzien (144), ons niet bewust van
(155), daar hadden we dus helemaal niet over nagedacht (192). Zo laat deze codegroep zien dat de
vele reacties die vanuit de media kwamen niet waren voorzien door De Staat, omdat het vanuit hun
opvattingen misschien wat ongebruikelijk, maar toch zeker logisch was om een meerjarige aanvraag
in te dienen bij het Fonds Podiumkunsten. Hueting en Klingens wijzen allebei op het emotionele
karakter van de reacties uit de media, maar reageren zelf ook vanuit hun emotie. Het is dus lastig om
zonder meer vast te stellen dat er in deze codes een kloof besloten ligt, maar ophef en kritiek zien we
hier zonder meer.

4.2.2.b Over popmuziek
Cluster 1: aard, functie, waarde, betekenis, imago, status
In de codegroep die over popmuziek gaat, heeft het eerste cluster codes betrekking op de aard of
status van popmuziek, op zichzelf maar ook ten opzichte van andere genres of disciplines. We zien
hier dat Hueting en Klingens popmuziek karakteriseren door het af te zetten tegen andere genres of
disciplines. Het karakteristieke van popmuziek zit ‘m, zoals volgt uit de interviews, in de manier
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waarop popmuziek zich onderscheidt van bijvoorbeeld de filmwereld, het theaterwezen of opera en
klassieke muziek. Dat zien we terugkomen in de codes 76, 166, 169, 178, 508, 528. Zo licht Hueting
toe dat De Staat wel degelijk de taal en de herkenningstekens van de popmuziek gebruikt (168), maar
dat de manier waarop De Staat opereert veel meer is zoals groepen als het Bach Ensemble (169).
Klingens wijst erop dat de dynamiek en structuur van de dagelijkse gang van zaken in de popmuziek
heel anders is dan in het theater of bij een operagezelschap of een orkest (508, 511, 528). Wat er
precies anders is aan die dynamiek, structuur of werkwijze en welke logica er voorafgaat aan het
vaststellen van dergelijke verschillen tussen genres en disciplines komt naar voren in paragraaf 4.2.3
over subsidies. Daarin wordt ook toegelicht hoe die onderscheidende aard van popmuziek bijdraagt
aan de positionering van De Staat. De codes in deze codegroepen laten zien dat Hueting en Klingens
de betekenis of status van popmuziek als artistiek-cultureel genre tot op zekere hoogte afmeten aan
popmuziek zich verhoudt tot andere genres of disciplines. Die verhoudingen wijzen erop dat
popmuziek niet op zichzelf staat, maar dat haar functie of waarde relatief is.
Cluster 2: benamingen, genres, kenmerken, titels
In deze codegroep vinden we beschrijvingen en benamingen terug van het soort popmuziek dat De
Staat maakt en het soort band dat De Staat is. Hiervoor worden ook vergelijkingen met andere bands
aangehaald. Zo verhoudt de werkwijze van De Staat zich tot die van “bands die langer dan zoveel jaar
bestaan, zoals DeWolff of My Baby” (90). Later in het interview bevestigt Hueting dit: code 439
spreekt van “beginnende bands die van school komen” en omwille van dat vroege stadium in hun
carrière min of meer genoodzaakt zijn er een andere werkwijze op na te houden, die volgens Hueting
genoodzaakt zijn mee te draaien in die “mallemolen van de popmuziek” en nog niet in staat zijn meer
dan een jaar vooruit te kijken. Hij omschrijft dat als volgt:
“Heel erg in dat stramien van: plaat uitbrengen, misschien Noorderslag doen, je hoopt op
wat festivals, in het najaar weer een clubtour, dan in het tweede jaar pak je alles wat je
pakken kan, en dan moet je weer een nieuwe plaat maken want je bent niet meer relevant,
weet je wel.” (Hueting, 2019)
De gedachtegang is hier dat een min of meer onderscheidende werkwijze in het Nederlandse
popveld mogelijk of gewenst is wanneer men langer dan een bepaald aantal jaren actief is. Voor wat
betreft het soort muziek dat De Staat maakt of waar de band zich door laat inspireren, wordt de “niet
makkelijk in het gehoor liggende” “rare piepknormuziek”, of “freaky muziek” van de band Battles als
voorbeeld aangehaald (301, 302, 303, 309, 311, 312).
Veelzeggend is de schijnbare paradox die Hueting oproept wanneer hij eerst stelt dat De
Staat als alternatief gitaarbandje (279) vaak te heavy voor Radio 2 (281) en te hard of te gitaar voor
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538 (282) was, om later te benadrukken dat De Staat inmiddels gewoon mainstream is geworden
(321, 322). Dat stempel ‘mainstream’ wordt gekoppeld aan de groei van het publiek van de band,
met de kanttekening “dat we eigenlijk nooit iets [anders] hebben gedaan wat iemand wilde”
(Hueting, 2019). Hoewel de band vanuit een individuele logica beredeneerd altijd autonoom en
gedreven door de eigen persoonlijke smaak te werk is gegaan, is De Staat vanuit een positionele
logica bekeken in de loop der jaren uitgegroeid tot een populaire band met een relatief groot
publiek.

4.2.2.c Over subsidies
De codegroep over subsidies is opgedeeld in vijf clusters. Deze vijf clusters maken onderscheid
tussen codes over de functie of waarde van subsidie in het algemeen, subsidie voor popmuziek
specifiek, subsidie voor andere activiteiten of in andere sectoren, de hoogte van subsidie (oftewel
het specifieke geldbedrag) en de doelen of output van subsidieplannen. In totaal zijn 92 codes uit de
twee interviews ingedeeld bij deze codegroep.
Cluster 1: functie, waarde, betekenis, imago, status
Uit de twee interviews komt een duidelijke opvatting over de waarde of betekenis van subsidie naar
voren. Beide geïnterviewden associëren subsidie met iets positiefs: Hueting stelt dat het nooit een
vies woord is geweest (148, 149), maar juist iets heel moois (200) dat De Staat altijd heeft geholpen
(150, 151) en waarvan men nooit had durven dromen dat het iets structureels kon zijn (152). Uit het
interview met Klingens blijkt ook dat er goed contact was met het fonds (489) en de band geen reden
zag om de aanvraag niet in te dienen (534). Op de vraag of De Staat opnieuw een aanvraag voor een
meerjarige subsidie bij het Fonds Podiumkunsten zou indienen, antwoordden beide geïnterviewden
dat ze dat nog niet weten en dat een discussie is die op het moment wordt gevoerd (430, 442, 679,
680). Een bezwaar dat daar mogelijk tegenin zou kunnen worden gebracht is dat destijds in het
subsidieplan is gesteld dat het maar voor vier jaar nodig zou zijn, zo redeneert Klingens (681). Dat
bezwaar heeft echter geen betrekking op de functie, waarde of status van de subsidie zelf, maar op
de verantwoording ten opzichte van het fonds.
Cluster 2: subsidie voor popmuziek
38 codes gaan over subsidie voor popmuziek. In de interviews wordt uitvoerig gesproken over reeds
bestaande subsidies voor popmuziek, met name voor kortlopende projecten, en over de stand van
zaken met betrekking tot regelingen en fondsen die toegankelijk zijn voor popmuziekaanvragen.
Hueting en Klingens benoemen allebei dat De Staat in het verleden al regelmatig projectsubsidies,
bijvoorbeeld voor de financiering van een videoclip, een tour (in het buitenland) of productiekosten,
heeft aangevraagd en ontvangen (1, 3, 4 , 5, 18, 488, 498, 503, 545, 547). Uit de codes blijkt dat het
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voor bandjes vrij gebruikelijk is om met dergelijke kortlopende en eenmalige subsidies te werken (2).
Klingens benadrukt echter dat het tot dan toe niet gebruikelijk was om als popband een meerjarige
aanvraag bij het Fonds Podiumkunsten in te dienen: ze redeneerde destijds dat de bestaande
subsidieregelingen niet geschikt of bestemd leken voor popmuziek (490, 492, 494, 496) en ook niet
zouden passen bij de werkwijze van popbands en de dynamiek in de muziekindustrie (515, 519).
Hiermee benoemt Klingens niet zozeer de kloof tussen de publieke opinie over subsidie voor
popmuziek en de waarde van popmuziek zelf, maar juist die tussen de aard van de regelingen van de
landelijke overheden en fondsen en de manier waarop popmuziek gedijt. Het is dan ook van belang
in deze codegroep wat aandacht te vestigen op de codes die verwijzen naar een meer algemeen
belang van popmuzikanten (128, 140, 551) en die de vraag opwerpen waarom andere disciplines wel
en popmuziek geen aanspraak zou maken op dergelijke meerjarige regelingen (542, 543). Uit deze
codes blijkt dat de motivatie om een aanvraag in te dienen voor De Staat breder was dan enkel het
verwerven van financiële middelen voor activiteiten. Dit is concreet op te maken uit beide
interviews. Zo denkt Hueting dat het algemene muzikantenbelang dat Klingens met de aanvraag
heeft proberen na te streven heeft bijgedragen aan het feit dat de aanvraag uiteindelijk werd
toegekend (131) en was een van de doelen van de aanvraag voor Klingens om boven water te krijgen
waarom een popband geen gebruik zou kunnen maken van zo’n meerjarige regeling (538).
Cluster 3: subsidie voor andere activiteiten / in andere sectoren
De vier codes die zijn ingedeeld bij het derde cluster liggen in het verlengde van de opvattingen over
subsidie voor popmuziek. De functie, waarde of betekenis van popmuziek wordt namelijk ontleend
op basis van vergelijkingen met andere genres en disciplines, zoals we ook al zagen in de manier
waarop de aard van popmuziek getypeerd of gekarakteriseerd wordt (paragraaf 4.2.2.2). De codes
158, 159, 161 en 479 proberen de subsidie voor De Staat te legitimeren door deze te vergelijken met
andere gezelschappen die subsidie krijgen. Het zijn groepen of gezelschappen die meer in de lijn der
verwachting van het beleid van het Fonds Podiumkunsten liggen (159), zo is de redenering van
Hueting.
Cluster 4: hoogte van de subsidie, geldbedrag
In tegenstelling tot de artikelen uit de Nederlandse geschreven pers over de subsidietoekenning in
augustus 2016, komt het exacte bedrag dat werd toegekend geen enkele keer aan bod in de
interviews. Als een van de geïnterviewden het over een specifiek bedrag heeft, betreffen het
bedragen van eerdere projectsubsidies (8), budgetten voor activiteiten (70, 71) of bedragen die
andere gezelschappen toegekend kregen (160). Het kan een bewuste keuze zijn van de
geïnterviewden om niet over het exacte bedrag te praten, met als doel de symbolische positie niet in
het geding te laten komen. In de artikelen uit de Nederlandse geschreven pers kwam veelvuldig naar
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voren dat het toegekende bedrag hoog was, volgens veel auteurs zo hoog dat niet de subsidie op
zich, maar het exorbitante bedrag de reden was dat ze hun vraagtekens plaatsten bij de toekenning.
Volgens Bourdieu moet de waarde van economisch kapitaal in het culturele veld zoveel mogelijk
ontkend worden om als actor een gunstige symbolische positie te kunnen handhaven (1989:248). Dat
kan een verklaring zijn voor het feit dat Hueting en Klingens niet reppen over ‘het miljoen’.
Cluster 5: activiteiten, doelen, gevolgen/output
Het laatste cluster in de codegroep over subsidies heeft betrekking op de beoogde, potentiële doelen
van subsidie (130, 146,153, 343, 344, 345) of de specifieke output van subsidie. Ook hier wordt
gewezen op activiteiten die in het verleden werden bekostigd met projectsubsidies, zoals optredens
in het buitenland (5), videoclips (9, 11) en conceptuele decorstukken zoals een speciale machine (52,
54). Een aantal van de codes verwijzen naar ontwikkelingen die niet altijd in fysieke vorm zichtbaar
zijn: een stap maken in je promo (10), een vette samenwerking (524) en het betalen van de crew
(628, 704) zijn concrete voorbeelden. De codes 353, 355 en 380 verwijzen naar een algemenere
ontwikkeling die tot stand kon komen met behulp van subsidie. Die heeft volgens Hueting de waarde
van De Staat vergroot en de band in staat gesteld zich minder afhankelijk op te stellen ten aanzien
van media. Hij licht dat toe in zijn antwoord op de vraag of de subsidie volgens hem zijn weerslag
heeft gehad op die mate van onafhankelijkheid:
“[…] zeker als beginnend groepje, dan wil je echt naar 3FM en dan wil je naar De Wereld
Draait door, want je weet: dat gaat gewoon invloed uitoefenen. Voor mijn gevoel hebben we
dat best wel kunnen omdraaien met die subsidies. Want wij hebben gewoon iets, en als jullie
het willen – graag of niet. We komen gewoon langs. Wij zijn toch wel bezig.” (Hueting, 2019)
Hier veronderstelt Hueting dat een injectie van economisch kapitaal, namelijk de subsidie, De Staat
het vertrouwen heeft gegeven zich onafhankelijker op te stellen ten aanzien van toonaangevende
media als 3FM en De Wereld Draait Door. Het is een opvallende uitspraak, die haaks staat op
Bourdieu’s idee dat het culturele veld een domein is waar economisch kapitaal niet als invloedrijkste
kapitaalsoort wordt gezien en de economische waarde van kunstwerken ondergeschikt is aan de
symbolische waarde, die juist niet in geld uit te drukken is (Bourdieu, 1986:47). Hueting redeneert
hier echter dat enige financiële onafhankelijkheid – verworven met behulp van de subsidie – De Staat
ook relatieve onafhankelijkheid ten opzichte van consecrerende instanties als de media heeft
opgeleverd en benadrukt daarmee dus juist de waarde van economisch kapitaal ten opzichte van
andere kapitaalsoorten. Zo’n uitspraak zou de symbolische positie kunnen schaden, zij het niet dat
subsidies op zichzelf ook van symbolische waarde kunnen zijn, precies om de reden die Hueting zelf
ook noemt: dat de financiële onafhankelijkheid die subsidies kunnen bieden een voorwaarde is om je

73

als band volledig op artistieke doelen kunt focussen om zo uiteindelijk een ‘betere’ band te kunnen
worden en meer aanzien en erkenning te kunnen verwerven. Keunen stelt, in andere woorden, “dat
de individuele logica langer kan overleven in een werkcontext waarin organisatorische belangen
voortdurend de aandacht opeisen” (Keunen, 2013:199).
Volgens Hueting was De Staat in het beginstadium van zijn carrière dus wel degelijk
afhankelijk van de consecrerende media die hier worden genoemd, en kunnen die media veel invloed
op de positie van zo’n beginnende band. De Staat heeft het via de subsidie verworven economische
kapitaal echter zo kunnen inzetten, zo stelt Hueting, dat ze als band een status of reputatie hebben
verworven die maakt dat aandacht van de grote media niet meer noodzakelijk is. Hoewel De Staat
met de subsidietoekenning niet in staat is geweest zijn relatie tot het economische te verhullen,
heeft het met behulp van dat economische kapitaal uiteindelijk wel zijn symbolische positie kunnen
bestendigen of zelfs versterken. Volgens Bourdieu is dat alleen mogelijk als economisch kapitaal niet
als dominante kapitaalsoort wordt gezien en symbolisch kapitaal wordt beschouwd als de enige vorm
van ‘winst’ (Bourdieu, 1989:248). Dat zien we terug in de uitspraak van Hueting: het vergaren van
economisch kapitaal was geen doel op zich, maar een middel om uiteindelijk onafhankelijkheid ten
opzichte van de media (en wellicht ook andere consecrerende partijen) te bewerkstelligen. Dit is
precies hoe volgens Keunen de alternatieve mainstream kan worden gedefinieerd: financieel succes
kan in potentie symbolisch kapitaal opleveren, mits op de juiste manier ingezet (2013:41). Zoals in
het theoretisch kader reeds uiteen is gezet, gaat met die investering van economisch kapitaal wel
een zeker risico gemoeid en is het aan de consecrerende actoren om te oordelen of economisch
kapitaal de symbolische positie van een actor al dan niet begunstigt.

4.2.3 Codegroepen logica’s volgens Keunen
Allereerst is het van belang op te merken dat het grootste gedeelte van de codes die uit de
interviews zijn ontwaard een bepaalde, zoals door Keunen geformuleerde, logica in zich meedragen.
Ruim tweederde van de codes kon worden bestempeld als een argument dat redeneert volgens een
individuele, positionele of organisatorische logica – in tegenstelling tot ongeveer de helft van het
totaal aantal codes bij de artikelen uit de Nederlandse geschreven pers. Waar het bij de codes uit de
artikelen uit de Nederlandse geschreven pers nog de vraag was of de argumenten hierin vóór of
tegen de subsidietoekenning pleitten, kan voor wat betreft de interviews worden gesteld dat we
altijd uit kunnen gaan van een legitimering van de subsidietoekenning. Zoals al te lezen was in
paragraaf 4.2.2.1 over de ophef en ook blijkt uit de interviews, had de band niet voorzien dat ze
reacties zouden ontvangen (144, 155) en dat buitenstaanders dus überhaupt hun mening over de
case zouden uiten. Bovendien waren er, zoals Klingens betoogt, geen tegenargumenten (534) om de
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aanvraag niet in te dienen. We kunnen er in de volgende paragrafen dus vanuit gaan dat de codes
allemaal argumenten belichamen die de subsidietoekenning proberen te rechtvaardigen.
Hoewel het onderzoek van Keunen in Alternatieve mainstream zich baseert op de ideeën en visie
van platenfirma’s, boekers, concert- en festivalorganisatoren – de consecrerende actoren in het veld
van de popmuziek – en niet per se gaat over de actieve rol die bands vervullen in het veld, is zijn
uiteenzetting van logica’s ook bruikbaar voor de analyse van de interviews met De Staat zelf (Keunen,
2013:38). Keunens onderzoek is ingebed in Bourdieu’s heersende theorie over het culturele veld, die
beschrijft hoe positioneringen in het culturele veld tot stand komen via het proces van degree
specific consecration (Bourdieu, 1993:38). In dit consecratieproces wordt symbolische waarde in
termen van erkenning of prestige toebedeeld door de actoren die in dat specifieke veld als meest of
best erkend worden beschouwd (Bourdieu, 1993:38). Kunstenaars kunnen dus geen invloed
uitoefenen op hun eigen symbolische positie in het culturele veld, maar wel symbolisch kapitaal
toekennen aan andere actoren. Hoeveel dat symbolische kapitaal daadwerkelijke waard is, is
afhankelijk van hun eigen symbolische positie in dat veld.
De platenlabels, boekers, programmeurs en media die de symbolische positie van De Staat
bepalen, zijn voor hun eigen positie in het veld van de popmuziek dus net zo goed afhankelijk van het
oordeel van bands en muzikanten. Het boeken of tekenen van, of het schrijven over een band met
veel aanzien bij anderen, kan ook de positie van een consecrerende actor zelf bevestigen of
versterken. In de analyse van de resultaten uit de interviews zal ik hier waakzaam op zijn. In de regel
is het immers niet mogelijk om als kunstenaar je eigen symbolische positie in het veld te bepalen,
maar wanneer men zich rekenschap weet te geven van de processen die uitwisseling van symbolisch
kapitaal mogelijk maken, kan dat De Staat mogelijk in staat stellen zijn eigen symbolische positie te
beïnvloeden. Zoals ik concludeerde in de vorige paragraaf, werd door Hueting opgemerkt dat een
injectie van economisch kapitaal (in de vorm van de subsidie) er indirect voor heeft gezorgd dat de
band meer invloed kreeg, of in elk geval minder afhankelijk werd van media als 3FM en De Wereld
Draait Door. In hoeverre is De Staat zich bewust van zijn symbolische positie en wat doet de band om
die al dan niet te bevestigen of versterken? Met behulp van de codes uit de volgende drie
codegroepen kan daar mogelijk een antwoord op geformuleerd worden.
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4.2.3.a Individuele logica

INDIVIDIUELE LOGICA

Opvattingen die redeneren volgens een individuele
logica, zijn vaak gestoeld op een persoonlijke
smaak. Over waarom bepaalde muziek ‘goed’ is en
andere niet, wordt voortdurend tussen individuen
gediscussieerd in de alternatieve mainstream en
daarbuiten. Dat lijkt praktisch gezien een weinig
bruikbaar model, omdat er dus geen
overeenstemming wordt bereikt en daar ook niet
naar gestreefd wordt. Maar door de persoonlijke
smaak als legitiem argument te zien, benadruk je
als consecrerende actor in het veld je individuele

De individuele logica gaat uit van een romantisch
ideaal bij het toekennen van waarde aan kunst,
waarin de persoonlijke smaak centraal staat
(Keunen, 2013:106).
Maar hoe krijgt die persoonlijke smaak dan vorm?
Over de juiste invulling van wat ‘goede muziek’ is,
wordt in de alternatieve mainstream voortdurend
gediscussieerd. Criteria en argumenten die daarin
centraal staan komen voort uit de traditionele
rockesthetica: authenticiteit, geloofwaardigheid,
originaliteit, ambacht en de livereputatie spelen
een grote rol, net als een sterke distinctiedrang en
een verhulling van de relatie tot het economische
(Keunen, 2013:115-118).

autonomie en versterk je op die manier je eigen positie in het veld (Keunen, 2013:106-108). We zien
dat ook terug in de codes uit de interviews: smaakbepalende criteria als originaliteit, ambacht en de
livereputatie, maar ook experiment en talent, worden ingezet om de authenticiteit of autonomie van
De Staat te benadrukken. Om het doel en de middelen van elkaar te kunnen onderscheiden, zijn de
codes uit deze codegroep onderverdeeld in een drietal clusters. Enkele uitzonderingen daargelaten,
zullen we zien dat de eerste twee clusters doorgaans dienen om zich van eigenschappen uit het
derde cluster te kunnen verzekeren. De drie clusters zien er als volgt uit:
1. Ambitie, experiment, innovatie, ontwikkeling, talent
2. Ambacht, livereputatie, originaliteit
3. Authenticiteit, autonomie, canonvorming, distinctiedrang, geloofwaardigheid, persoonlijke of
legitieme smaak, romantisch ideaal, verhulling tot het economische
Cluster 1: ambitie, experiment, innovatie, ontwikkeling, talent
44 codes zijn ingedeeld bij dit cluster. Verschillende dingen springen in het oog. Allereerst valt op dat
de drang om te experimenteren, innoveren en zich te ontwikkelen volop aanwezig is. Veel van de
codes gaan over het conceptualiseren of ontwikkelen van nieuwe ideeën, die in overvloed aanwezig
zijn bij De Staat (24, 47, 49, 50, 171, 286, 360, 533). Andere codes illustreren de hang naar
vernieuwing (606, 607), de behoefte om dingen uit te proberen (285), wat bijvoorbeeld resulteert in
het inzetten van andere disciplines (602). Klingens benadrukt dat de leden van de band artistiek
gedreven zijn en een sterke visie hebben (556, 596, 617, 623), bij wie altijd concrete plannen liggen
die wachten om uitgevoerd te worden: “Die zijn er altijd bij artiesten en bij De Staat, en dan met
name zo iemand als Torre, is dat heel expliciet” (Klingens, 2019). Daarin signaleer ik een mooi
bruggetje naar wat Hueting en Klingens allebei sterk naar voren brengen: dat leadzanger van de band
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en artistiek leider Torre Florim volgens hen beschikt over een zeker talent, zoals dat een kunstenaar
volgens het romantische ideaal toebehoort. Op de vraag of er bij De Staat een ambitie was om boven
het maaiveld uit te steken, antwoordt Hueting dat hij denkt van wel, maar dat die ambitie
voortkwam uit “een totale, soort van onbewuste handelingsdaad die gewoon in hem zat. En […] hoe
ik het zie, is dat we met de band altijd proberen zijn ideeën zo goed mogelijk vorm te geven en uit te
voeren.” Hueting verwijst hier naar Florim, en wijst hem ook later in het interview meerdere keren
aan als wat Becker de ‘gifted artist’ noemt, oftewel iemand met het talent om iets unieks te
scheppen (Becker, 1982:129). Zoals op te maken uit het citaat hierboven dient de band om alle
creatieve ideeën uit Florims “breintrechter” te helpen vervullen (123, 262, 676, 690). Hier wordt
zwaar gewogen aan de prestatie van een individu, volgens het romantische ideaal dat kunst als
zodanig kan worden beschouwd wanneer de maker zijn of haar werk realiseert vanuit een uniek en
gegeven artistiek talent. De waarde van het werk van De Staat stijgt wanneer actoren dat artistieke
talent erkennen. Zodoende kan het voor Hueting en Klingens geen kwaad dat te benadrukken: ze
redeneren vanuit hun persoonlijke smaak, die legitiem is volgens de individuele logica, en dragen zo
wellicht bij aan de erkenning van Florims unieke talent. Anders dan wanneer ze naar zichzelf zouden
verwijzen als de ‘gifted artist’, kan het hier gunstig uitpakken om met enige afstand te kijken naar de
artistiek leider, die volgens hen hoofdverantwoordelijk is voor de artistieke output van de band.
Cluster 2: ambacht, livereputatie, originaliteit
In deze codegroep zien we vooral codes terug die betrekking hebben op de livereputatie van De
Staat. De shows waren al goed (247), maar zoals er zoveel ambities waren, werd er ook aan de
liveshows gewerkt: denk aan een grotere productie met een LED-scherm (112) en speciale concerten
met een rond podium in het midden van de tent bij De Vasim in Nijmegen (337). Het streven naar
originaliteit blijkt uit het machineproject dat kort wordt aangehaald: de tweede plaat ‘Machinery’
werd live uitgevoerd met een machine, een conceptueel verlengstuk van het album, als symbool voor
de nieuwe plaat destijds (51). Die machine droeg eraan bij dat ze de liveshows origineler konden
insteken, want “zonder dat ding was het eigenlijk gewoon een tweede plaat geweest” (Hueting,
2019). Hoewel er in de interviews regelmatig wordt verwezen naar de omvang van de liveproductie –
een waar circus (612, 614) – is dit coderingslabel minder nadrukkelijk aanwezig bij De Staat dan
coderingslabels als ambitie, ontwikkeling, talent en vernieuwing.
Cluster 3: authenticiteit, autonomie, canonvorming, distinctiedrang, geloofwaardigheid, persoonlijke
of legitieme smaak, romantisch ideaal, verhulling relatie tot het economische
Zoals in de inleiding op deze paragraaf te lezen was, belichamen de codes uit cluster 1 en 2 de
middelen die als doel hebben de authenticiteit en autonomie van een artiest of kunstenaar te
bevestigen. Zo lijkt het bezit van een uniek talent (zie cluster 1) een voorwaarde voor authenticiteit
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en autonomie. De bevestiging van het unieke talent van een individu geeft dat individu een vrijbrief
om autonoom en ondergedompeld in een artistieke context (en dus volledig afgezonderd van een
economische) te werk te gaan. Authenticiteit en geloofwaardigheid komen in de interviews naar
voren door de opmerkingen dat de band vrij concessieloos (94) en eigenwijs (594) te werk gaat en
altijd dingen op een eigen manier en geheel volgens de eigen wil en smaak doet (92, 215, 257, 259,
275, 284, 319, 398). Daaruit vloeit ook de autonomie van de band voort: volgens Klingens hebben ze
altijd op een zelfstandige manier gewerkt (608, 609, 668). Met die eigen manier en eigen wil kan de
band vanuit een individuele logica rekenen op veel symbolische erkenning. Die zogenaamde DIYmentaliteit of autonomie is een eigenschap die als zeer positief wordt beoordeeld volgens het
romantische ideaal, dat vanuit een individuele logica dominant is in het toekennen van waarde.
De verhulling van het belang van economisch kapitaal bij De Staat zien we terug in de opmerking
dat de band commerciële sponsors altijd heeft proberen af te houden (37, 40, 46). Zelfs nu met de
subsidietoekenning een verhulling van de relatie tot het economische onmogelijk lijkt, wordt het
nadenken of praten over geld afgewezen (198, 526) en stelt Klingens dat De Staat “veel minder
commercieel denkt dan veel concullega’s” (595). En als dat belang van economisch kapitaal dan toch
wordt toegegeven, is het in termen die toebehoren aan het anarchistische rock-‘n-roll-vocabulaire,
en in woorden van anderen. Zo vertelt Hueting over een beeldend kunstenaar uit Amsterdam die de
subsidie beschouwde als een rebelse daad, “alsof we geld hadden gestolen van vadertje staat” (242,
243). Klingens legt die relatie tot het economische op een heel andere manier uit. Uit codes 540, 541,
586 en 587 blijkt dat de bandleden zelf nauwelijks betrokken waren bij de aanvraag en niet precies
wisten hoe deze in elkaar zat: “ze [wisten] niet waar die subsidie eigenlijk over gaat en dat hoeft ook
helemaal niet”, aldus Klingens. Wat hier gebeurt is zeer relevant, omdat Klingens haar economische
belangen als zakelijk leider van De Staat – ze ondertekende en diende de aanvraag in in de
hoedanigheid van haar managementbureau LaLaLa Management – loskoppelt van de belangen en
doelen van de band zelf. Ze creëert een afstand tussen de uitvoerende muzikanten en de
subsidieaanvraag, om hun economische belangen af te zwakken. Op die manier is het mogelijk
economisch kapitaal te verwerven, zonder per se aan symbolisch kapitaal te hoeven inboeten. Dit
sluit aan bij Beckers notie dat de ‘gifted artist’ zich niet met de zakelijke kant bezig hoort te houden:
“[…] if the idea of gift or talent implies the notion of spontaneous expression or sublime
inspiration […], the businesslike work habits of many artists create an incongruity. [They] create
some doubt as to whether they can be exercising superhuman talents.” (Becker, 1982:18)
Hoe zeer de codes in deze codegroep zich dus lijken toe te leggen op individuele argumenten over
artistiek talent, autonomie, authenticiteit en persoonlijke smaak, ze blijken in de meeste gevallen
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uiteindelijk toch een symbolische waarde in zich mee te dragen. Processen van waardetoekenning
zijn in de regel namelijk bijna nooit het resultaat van een volledig vrijwillig en autonoom proces
(Keunen, 2013:204). Sterker nog, authenticiteit en autonomie zijn in de praktijk vaak een illusie waar
slechts van gedroomd kan worden. Desalniettemin kan de erkenning ervan wel degelijk invloed
uitoefenen op de positie van een actor. Zo is de erkenning van iemands artistieke talent iets wat op
individueel niveau gebeurt, maar kan het symbolische waarde opleveren in de vorm van een
groeiende status of reputatie als een collectief van consecrerende actoren dat talent bevestigt. De
output van het talent van Torre Florim kan in termen van Bourdieu worden gezien als cultureel
kapitaal in geïnstitutionaliseerde staat, een institutioneel erkend kwaliteitsstempel dat voortkomt uit
de opleiding HKU Music & Technology die Florim volgde. Als ‘gifted artist’ heeft hij inspanning
geleverd om dat talent te verzilveren in een relatief schaarse vorm van cultureel kapitaal (Bourdieu,
1986:49). Die verzilvering vond plaats doordat anderen het talent van Florim erkenden, al moet
natuurlijk wel worden opgemerkt dat die erkenning in dit geval meer waard zou zijn als die niet van
directe betrokkenen, maar van machtige consecrerende actoren kwam. (Bourdieu, 1986:50-51).
Hueting en Klingens benadrukken ook het autonome karakter van de band, zijn eigenwijze en
concessieloze werkwijze en het streven naar originaliteit in de hoop symbolisch kapitaal te
verwerven. Ten slotte zien we in deze codegroep een enigszins wispelturige houding ten opzichte van
economische belangen: vanuit de individuele logica moeten deze zoveel mogelijk verhuld worden,
maar er is ook het besef dat de geloofwaardigheid in het geding kan komen als men die relatie tot
het economische volledig ontkent – ontkennen heeft immers geen zin als je via een subsidie zonder
blikken of blozen economisch kapitaal aantrekt. Hoewel deze argumenten vertrekken vanuit een
individuele logica, slaan ze uiteindelijk toch de weg van een positionele logica in. Waar we aan het
einde van paragraaf 4.2.2.3 over subsidies dus al zagen dat economisch kapitaal De Staat kon helpen
bij het bestendigen van zijn symbolische positie, zien we hier dat de hoop wordt gevestigd op een
omzetting van cultureel kapitaal in symbolisch kapitaal.
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4.2.3.b Positionele logica

POSITIONELE LOGICA

Het brengt ons bijna automatisch bij de codegroep
van de positionele logica, die symbolisch kapitaal
als de heilige graal ziet. Deze codegroep bevat
codes die de potentie hebben de symbolische
positie van De Staat te bestendigen of af te
zwakken. Anders dan bij andere soorten kapitaal,
kan symbolisch kapitaal niet eenvoudig worden
vertaald in een aantal eenheden. De symbolische
positie is in de alternatieve mainstream niet slechts
afhankelijk van een bepaalde hoeveelheid aan
erkenning, maar meer van wie het erkent, de

De positionele logica gaat ervan uit dat men
handelt vanuit het doel zoveel mogelijk symbolisch
kapitaal te verwerven om zo de eigen symbolische
positie te versterken (Keunen, 2013:201).
In de alternatieve mainstream is symbolische
erkenning dan ook een proces van geven en
nemen – in dit subveld woedt de strijd om de beste
symbolische positie in het culturele veld. De
belangrijkste middelen daarin zijn vertrouwen en
wederkerigheid, normen die zijn verpakt in
informele afhankelijkheidsrelaties (Keunen,
2013:213-215). Die relaties kunnen weer worden
uitgedrukt in termen van macht, invloed en succes
– rechtstreekse uitingen van symbolisch kapitaal.

grootte van zijn of haar netwerk en zijn of haar eigen symbolische gewicht (Keunen, 2013:226). Het is
van belang je hier bewust van te zijn bij de analyse van deze codegroep, omdat consecrerende
instanties er in alle soorten en maten zijn. Bovendien geldt in de alternatieve mainstream een
ongelijke verdeling van kapitaal. Wie zijn positie wil behouden, zal zich volgens Keunen ook af en toe
gewonnen moeten geven. Die daarmee gepaard gaande machtsverhoudingen worden dan ook
aanvaard in de alternatieve mainstream (Keunen, 2013:231). Keunen licht dat als volgt toe:
“Wie in de alternatieve mainstream wil meedraaien, moet de business kennen en erkennen.
Wie moet samenwerken en deals sluiten, moet zijn vertrouwenspersonen ook proberen te
helpen en af en toe een toegeving doen voor de ‘goede relatie’.” (Keunen, 2013:230).
Deze codegroep bevat symbolen van succes, uitingen van macht en invloed en signalen van
afhankelijkheidsrelaties en, nog specifieker, belangenverstrengeling. Dat resulteert in de volgende
drie clusters:
1. Invloed, macht, reputatie, status, succes, symbolische erkenning
2. Afhankelijkheidsrelaties, concurrentie, vertrouwen, wederkerigheid
3. Belangenverstrengeling
Cluster 1: invloed, macht, reputatie, status, succes, symbolische erkenning
Dit cluster is de grootste: 135 codes zijn hier ingedeeld. Om te beginnen filter ik hier de codes uit die
symbolische erkenning uitdrukken. Hiertoe reken ik enerzijds alle activiteiten van de band zelf die als
succesvol kunnen worden bestempeld, zoals optredens op toonaangevende festivals, met
toonaangevende bands of op toonaangevende podia, en daarnaast alle aandacht die
toonaangevende media aan De Staat besteedden: festivals Noorderslag (28), Down The Rabbit Hole
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(340, 688) en Lowlands (513); de tour met Muse (111, 117, 120, 341, 389, 454) en het
voorprogramma van de Rolling Stones (455); speciale optredens zoals de AFAS shows (633, 650) en
de In The Round shows (635, 640), eigen optredens in het buitenland, met name Duitsland en
Engeland (269, 385, 451, 452, 461, 462); en media-aandacht van 3voor12 (184), GeenStijl (202, 581),
3FM (219), De Wereld Draait Door (250), de game FIFA14 (268), Pauw (362), de Volkskrant (388), RTL
Boulevard (573), Nine to Five (578) en het AD (589). Het is een flinke lijst met stuk voor stuk
consecrerende actoren, en het zal voor elke lezer duidelijk zijn dat Keunen gelijk heeft als hij zegt dat
niet elke actor even veel invloed uitoefent op de symbolische positie van De Staat, en dat het
gewicht van het symbolische kapitaal dat wordt toegekend afhankelijk is van wie het erkent en welke
status diegene of die organisatie in het culturele veld heeft (2013:226). In de alternatieve
mainstream – het terrein van de muziekliefhebber die “naar concerten gaat, nieuwe releases via
streaming beluistert en doelgericht geluidsdragers koopt” (Keunen, 2013:39) – levert optreden met
Muse en de Rolling Stones meer symbolisch kapitaal op dan de hoeveelheid symbolisch kapitaal die
de band door een negatief item in RTL Boulevard mogelijk verliest. En zo zal de invloed die FIFA14 op
je symbolische positie heeft wanneer het een van je nummers opneemt in de soundtrack van een
heel andere aard zijn dan een gesprek van tien minuten in talkshow Pauw. Het is sowieso moeilijk
een exacte inschatting te maken van de macht die een consecrerende actor uitoefent in het veld van
de popmuziek, maar het grote aantal codes waarin symbolische erkenning (positief dan wel negatief)
is ingebed, laat zien dat De Staat in elk geval een zekere status of reputatie heeft.
Hoe zou de band die status of reputatie zelf dan omschrijven, en in hoeverre zijn ze daar
bewust mee bezig? Er zijn meerdere codes die laten zien dat de band zich rekenschap geeft van het
feit dat ze zich op verschillende momenten in hun carrière in verschillende posities bevonden: 38 en
41 verwijzen expliciet naar een symbolische positie, 64 en 65 verhouden zich tot de plaats op de
festivalposter die je wordt toegewezen, en die een zekere hiërarchie aantoont. Maar de symbolische
positie die De Staat tot aan de subsidietoekenning werd toegeschreven was in de beleving van de
band al niet al te slecht: de band had eigenlijk nooit negatieve pers gehad (245) en was altijd al het
lievelingetje van de pers geweest (246). En hoewel ze nooit echt grote hits hadden gehad (592),
waren ze toch doorgedrongen tot een bepaalde subtop (593). Ze waren zich dus terdege bewust van
de erkenning die ze hadden gekregen en de status die ze hadden verworven (87, 110, 163), allereerst
door de hierboven opgesomde activiteiten die ze uitvoerden en de media-aandacht die ze hadden
gekregen, maar op de tweede plaats ook door de reputatie die ze verwierven naar aanleiding van
hun subsidieaanvraag: opeens werden ze gezien als ‘die lansbrekers’ (147), al wilden ze niet
ongevraagd een pioniersrol op zich nemen (201). Uit de interviews blijkt dan ook dat het lastig is de
balans op te maken: had de subsidieaanvraag de symbolische positie nu verslechterd of verbeterd?
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Aan de ene kant beschadigde de mediastorm rondom de subsidietoekenning de posities van met
name Florim en Klingens zeer (194, 207, 222) en nu de nieuwe vierjarige subsidieperiode in aantocht
is, twijfelt men over een nieuwe aanvraag, onder meer omdat men bezorgd is dat De Staat op de
lange duur altijd geassocieerd zal worden met subsidies (687). Maar de subsidie gaf de band ook
zelfvertrouwen: de toekenning liet Hueting nog meer in De Staat geloven (477) en maakte dat de
band zich steeds meer op gelijke voet zag met ander gezelschappen die een meerjarige subsidie van
het Fonds Podiumkunsten ontvingen (164). Daarnaast heeft de subsidie De Staat in allerlei opzichten
veel gebracht (476, 481, 632), op de kaart gezet (647, 648) en hun carrière bestendigd (696).
Invloedrijke actoren als de directeur van Paradiso (234) feliciteerde de band uitgebreid (232, 235) en
prees de band voor zijn moed – “het geld gaat direct naar de muzikant, dat is hartstikke goed” (233,
236). Maar bovenal heeft de subsidie er, zo komt voort uit het interview met Klingens, op termijn
voor gezorgd dat De Staat meer macht vergaarde. Ze licht dat als volgt toe:
“Er kwam meer artistieke vrijheid; er komt natuurlijk ook een bepaalde vrijheid ten opzichte
van het label waarmee je werkt. Je bent minder afhankelijk van, je bent gewoon minder
afhankelijk en je kan het echt in eigen handen nemen. En dat maakt je sterk en dat uit zich in
allerlei facetten. Ik denk dat dat in de popmuziek ook te veel ontkend wordt, zeg maar, [dat]
als je meer geld hebt je gewoon daadwerkelijk meer macht hebt om datgene te kunnen doen
artistiek wat je wil. En mensen ook gewoon naar je hand kan zetten en ja, dat je gewoon in
de lead kunt zijn in plaats van dat je constant iedereen moet pleasen om van alles voor elkaar
te krijgen.” (Klingens, 2019)
Daarmee bevestigt Klingens dat de symbolische positie van De Staat met behulp van de subsidie is
verbeterd. De positie die op een bepaald moment wordt aangenomen door de uitwisseling van de
verschillende kapitaalsoorten bepaalt immers de stand van de machtsrelaties, aldus Bourdieu, en
daarmee ook de toegangskansen tot een betere status reputatie binnen het betreffende veld”
(Bourdieu, 1989:145). De subsidie heeft De Staat in zijn eigen beleving minder afhankelijk gemaakt
van de actoren die verantwoordelijk zijn voor zijn symbolische positie.
Ten slotte is in de interviews gevraagd met welke bands De Staat volgens De Staat zou
kunnen worden vergeleken, en ook op andere momenten in het interview werden andere
muzikanten genoemd. Hueting noemt de Nederlandse bands DeWolff en My Baby, omdat ze net als
De Staat al enige tijd meedraaien, en elk hun eigen manier hebben gevonden om hun
artiestenbestaan te kunnen realiseren (91, 95, 96). Verder legt hij De Staat naast de “hele rare
piepknormuziek” (309) van de Amerikaanse band Battles, die daarmee jarenlang over de hele wereld
hebben kunnen spelen (313). De Engelse band Radiohead wordt ook genoemd, vanwege de
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ingewikkelde dingen die ze doen (315), “maar om jezelf daar nu mee te vergelijken” (314). Klingens
noemt Spinvis en Kyteman als voorbeelden van Nederlandse artiesten die volgens haar op
structurele subsidie zouden moeten kunnen rekenen, al zijn artiesten van deze soort volgens haar
wel dun gezaaid in de Nederlandse popmuziek (559, 561, 564, 568). Het is moeilijk te achterhalen
welke logica hierachter schuilgaat omdat ze hen vooral aanhaalt vanwege hun reeds verworven
status, maar niet beargumenteert of ze vanuit artistieke of juist economische argumenten meer
subsidie zouden moeten krijgen. Vanuit de sterke artistieke visie van De Staat en de overmatige
interesse in het betrekken van andere disciplines dan muziek vergelijkt Klingens als volgt:
“Het is vooral een artistiek gedreven band, gewoon echt heel artistiek, zoals… ja, ik vergelijk
het dan meer met een figuur als David Bowie bijvoorbeeld, of Tom Barman van dEUS, die
echt een plek inneemt in een heel cultuurveld van een land in plaats van dat je gewoon een
soort platgeslagen artiest bent die optredens verzorgt. Het gaat veel verder dan dat.”
(Klingens, 2019)
Er is op basis van de artiesten die Hueting en Klingens noemen geen duidelijke gemene deler op te
merken. Hueting neigt ernaar te vergelijken met het idee dat De Staat met relatief ontoegankelijke
popmuziek een relatief groot publiek weet te bereiken. Klingens gooit het meer op de artistieke
kwaliteiten en benadering van de band, wiens product meer dan slechts een muziekstuk behelst. De
overeenkomst die hieruit zou kunnen worden opgemaakt is de authenticiteit of eigenheid van de
band, al is er ook iets voor te zeggen dat alle genoemde artiesten tot op zekere hoogte een
duurzame livecarrière en -reputatie hebben (gehad).
Cluster 2: afhankelijkheidsrelaties, concurrentie, vertrouwen, wederkerigheid
Het tweede cluster ligt sterk in het verlengde van het eerste cluster, alleen zijn hier de codes
opgenomen die betrekking hebben op wederzijds vertrouwen en wederkerige
afhankelijkheidsrelaties. Het zijn deze factoren die medebepalen of en hoeveel symbolisch kapitaal
een bepaalde consecrerende actor in het veld aan een andere toebedeelt. Dit cluster bevat 76 codes,
die inhoudelijk ruwweg in te delen zijn in opvattingen over samenwerking enerzijds en concurrentie
anderzijds, de mate van (on)afhankelijkheid ten opzichte van andere actoren in het culturele veld, en
verwachtingen en kansen ten opzichte van de subsidieaanvraag.
Allereerst weerklinkt in beide interviews het belang van goede relaties ten opzichte van
andere actoren in het veld, waarin wordt gestreefd naar wederzijds vertrouwen omdat dat beide
partijen het meeste symbolische kapitaal kan opleveren. Zoals aan het begin van deze paragraaf al
werd aangehaald, is het onderhouden van goede relaties in het popmuziekveld een kwestie van
geven en nemen. Het is echter moeilijk te bepalen wanneer de relatie tussen twee actoren in balans
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is, omdat deze zich kenmerkt door een informele omgang met elkaar, ook al zijn er uiteenlopende
belangen. Bij samenwerkingen vertaalt dat zich in een ruilspel waar volgens Hueting niks mis mee is,
maar dat soms raar aanvoelt (45, 75) en waarbij het van belang is naar de juiste partners te zoeken
om met gebundelde krachten iets groots en waardevols te kunnen maken (339, 351, 352). Het is ook
onderdeel van wat Hueting “de mallemolen van de popmuziek” noemt. In het begin van je carrière
betekent dat dat je alles pakt wat je pakken kan (29) en op veel vlakken afhankelijk bent van de
goodwill van andere actoren in het veld (69) van 3FM en De Wereld Draait Door bijvoorbeeld (278,
377), van de langetermijnvisie van festivals, clubs en podia (349), en van bestaande
subsidieregelingen (548). Klingens werd naar eigen zeggen adviseur bij het Fonds Podiumkunsten om
te begrijpen hoe die regelingen en processen werken, met in het achterhoofd dat ze bezwaar zou
kunnen maken als de aanvraag voor De Staat afgewezen zou worden (535, 536, 537, 539, 548, 549).
De Staat had dus niet verwacht dat de subsidie werd toegekend (108, 125, 126), onder meer
vanwege de concurrentie: er was geen enkele popband zoals De Staat die al eens een meerjarige
aanvraag had gedaan (494). Een van de reacties die van andere popmuzikanten kwam was “dit had ik
ook kunnen doen!” (226) en vanuit de aangrenzende podiumkunstendisciplines kwam de
verontwaardigde reactie dat er zo niets voor hen zou overblijven (709, 710, 711). We zien hier dus
dat met name andere kunstenaars uit hetzelfde of een aangrenzend subveld De Staat die
subsidieaanvraag niet in dank afnamen, omdat ze hun eigen kansen op subsidie zagen slinken, of
omdat ze er in het geval van andere popmuzikanten wellicht van baalden dat ze niet zelf op het idee
waren gekomen. Hoewel de symbolische erkenning voor De Staat bij deze groep actoren
vermoedelijk afnam en het wederzijdse vertrouwen enigszins was geschaad, gaf de subsidie hen wel
de ruimte zich onafhankelijker op te stellen ten opzichte van enkele consecrerende actoren waar ze
in het beginstadium van hun carrière grotendeels afhankelijk van waren: volgens Klingens bracht het
meer vrijheid ten opzichte van het label (661, 662, 663) en de macht om mensen naar je hand te
zetten in plaats van afhankelijk van hen te zijn (666, 667). Ik merkte die toenemende
onafhankelijkheid al op in paragraaf 4.2.2.3 en zie dat hier bevestigd. Ten slotte werd De Staat
natuurlijk in strikt financiële zin minder afhankelijk van het succes van een album – de output
daarvan is minder belangrijk, minder beladen, minder spannend (371-374), zo licht Hueting toe:
“Vroeger was het gewoon heel direct. Dan kon je je succes afmeten aan je hitparadepositie
of hoeveel platen je hebt verkocht of wat dan ook. En die subsidie heeft ons daar gewoon los
van gemaakt.” (Hueting, 2019)
Naast de mogelijkheid om zich minder afhankelijk op te stellen van pers en media, was er met
betrekking tot die specifieke groep tot op zekere hoogte ook een behoefte om zich minder te
schikken. De ophef die in de media ontstond naar aanleiding van de subsidietoekenning maakte dat
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de band een beetje teleurgesteld raakte in de pers, hetgeen ertoe leidde dat ze misschien wel wat
meer in zichzelf gekeerd raakte (382, 384, 393, 394). Ik merk hier een verschuiving van een kloof op,
die kan worden toegelicht met behulp van enerzijds Beckers benadering van het culturele veld en
anderzijds die van Bourdieu. Becker neemt aan dat kunst een collectieve activiteit is die tot stand
komt door samenwerking tussen een groep mensen (1982:1); Bourdieu’s opvatting dat het culturele
veld een dynamische en voortdurende strijd tussen actoren faciliteert, neemt hier echter de
overhand (1993:38). Hoewel het vertrouwen van De Staat in de media en pers afnam, werd de kloof
kleiner omdat de onderlinge afhankelijkheidsrelaties meer in balans kwamen: in plaats van dat De
Staat volledig afhankelijk was van de aandacht van media, konden de rollen nu ook weleens
omgedraaid zijn. Hetzelfde geldt voor de kloof die Klingens vóór het indienen de aanvraag opmerkte
ten opzichte van het Fonds Podiumkunsten. De toekenning van de aanvraag van De Staat, iets waar
de band niet op had gerekend, laat zien dat de kloof tussen de band en het fonds kleiner was
geworden. Waar Klingens aanvankelijk niet voor zich zag dat het mogelijk zou zijn de werkwijze en
structuur van een popband als De Staat in te passen in de meerjarige regelingen van het Fonds
Podiumkunsten, was de aanvraag nu positief beoordeeld en was een meerjarige subsidie door een
deskundige adviescommissie passend bevonden. Aan de andere kant kan op basis van de twee
interviews worden waargenomen dat de kloof tussen De Staat en andere kunstenaars, uit het
Nederlandse popveld én uit andere podiumkunstendisciplines, was toegenomen. De negatieve
reacties van zogenaamde concullega’s maakten duidelijk dat er sprake was van concurrentie, en dat
de subsidie ervoor had gezorgd dat de afstand tussen De Staat en andere muzikanten groter was
geworden omdat zij – ook nog eens als enigen in hun soort – hun kop boven het maaiveld hadden
uitgestoken. Waar Klingens tot op zekere hoogte de intentie had met de aanvraag voor De Staat een
algemeen popmuzikantenbelang aan te spreken, zou je kunnen zeggen dat met de
subsidietoekenning juist weer een nieuwe strijd in het veld van de popmuziek ontstond: de strijd om
economisch kapitaal onder popmuzikanten, maar ook theatermakers en klassieke musici. De kloof
tussen De Staat en de Nederlandse geschreven pers en het Fonds Podiumkunsten nam dus af, waar
de kloof tussen De Staat en andere bands groter werd.
Cluster 3: belangenverstrengeling
In de vijftien geselecteerde artikelen die werden geanalyseerd om de symbolische positie van De
Staat volgens de Nederlandse geschreven pers vast te stellen, werden signalen van oneerlijke
concurrentie en een gebrek aan wederzijds vertrouwen opgemerkt, die voortkwamen uit de
aanname dat er bij de subsidietoekenning sprake was geweest van belangenverstrengeling omdat
Klingens ook adviseur was bij het Fonds Podiumkunsten. Hier wordt door de twee geïnterviewden
nauwelijks op ingegaan. In totaal zijn er 7 codes, allemaal uit het interview met Hueting, die
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betrekking hebben op de aanname van belangenverstrengeling. De meeste hiervan verwijzen naar
het feit dat de band zich door deze onjuiste beschuldiging geroepen voelde zich te verantwoorden en
uit te leggen dat het niet waar was wat sommige media schreven.

4.2.3.c Organisatorische logica

ORGANISATORISCHE LOGICA

De derde en laatste codegroep die is gebaseerd
op de logica’s van Keunen is die van de
organisatorische logica. In de organisatorische
logica weerklinkt Beckers idee dat kunst een
collectieve activiteit is: het proces van
waardetoekenning kenmerkt zich door een
gemeenschappelijk doel, waar verschillende
actoren uit verschillende organisaties
overeenstemming proberen te bereiken
(Keunen, 2013:186). In de praktijk is dat
gemeenschappelijke doel vaak een compromis
dat wordt vormgegeven in een zakelijke

De organisatorische logica laat zich leiden door
economisch rendement enerzijds en de populariteit
van artiesten anderzijds (Keunen, 2013:147). Het is
geen strikt commerciële logica: men focust op
duurzame investeringen die zich op de een of ander
manier ‘terugbetalen’, maar streeft niet naar
winstmaximalisatie (Keunen, 2013: 148;193).
De organisatorische logica steunt op argumenten die
gaan over exploitatiemogelijkheden, financiële
haalbaarheid, professionaliteit, publieksbereik en
naamsbekendheid (Keunen, 2013:148-153). Die
laatste twee worden vooral gebruikt als graadmeter
voor risico’s: aan de hand van de populariteit van een
artiest kun je inschatten hoeveel kaarten je voor een
concert of festival zult verkopen.

transactie van economisch kapitaal. Anders dan bij de positionele logica zijn de onderlinge relaties
dus vrij formeel en anders dan bij de individuele logica wordt het belang van economisch kapitaal
hier juist onderstreept en gebruikt om de organisatie van culturele activiteiten te kunnen
bewerkstelligen. Volgens Keunen beschouwt de popsector subsidie uitsluitend als economische
noodzaak, maar is het risicovol om als popmuzikant subsidie in ontvangst te nemen omdat het niet
rock-‘n-roll is en men er als kunstenaar minder scherp van zou worden (Keunen, 2013:198). Keunen
zegt over de rol van subsidies in de alternatieve mainstream:
“In de alternatieve mainstream zorgen subsidies dat de individuele logica langer kan
overleven in een werkcontext waarin organisatorische belangen voortdurend de aandacht
opeisen.” (Keunen, 2013:199)
Deze stelling vormt een mooi uitgangspunt voor de analyse van de codes uit de interviews die een
organisatorische logica hanteren. Door de aandacht te vestigen op organisatorische belangen, zou
men het negatieve oordeel over subsidies in de alternatieve mainstream (niet rock-‘n-roll) kunnen
verdoezelen, aldus Keunen. Hieruit volgt dat subsidies eenvoudiger gelegitimeerd zouden kunnen
worden wanneer men er een organisatorische in plaats van een individuele logica op nahoudt. In
hoeverre zien we dit terug in de argumenten die De Staat aanhaalde om de aanvraag in te dienen?
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Om daar een overzichtelijke weergave van te krijgen, zijn de codes uit deze codegroep opgedeeld in
de volgende drie clusters:
1. Financiële haalbaarheid, financiële noodzaak
2. Duurzame investeringen, ondernemerschap, professionaliteit, rationeel denken, rendement
3. Marketing, naamsbekendheid, populariteit, publieksbereik
Cluster 1: financiële haalbaarheid, financiële noodzaak
Financiële haalbaarheid of financiële noodzaak wordt door beide geïnterviewden relatief vaak
aangehaald als reden voor de aanvraag en ter legitimatie van de subsidie. De codes in dit cluster
vallen in verschillende categorieën uiteen: ze stellen dat de inkomsten van popmuzikanten laag zijn
en hun inkomenspositie slecht, dat de kosten die je als popmuzikant maakt hoog zijn en dat je geld
nodig hebt om als popmuzikant je ideeën te kunnen uitvoeren. Dat laatste argument klinkt als een
open deur voor wie popmuzikant beschouwt als een professioneel en ondernemend beroep dat
fulltime wordt uitgevoerd, maar is veel minder vanzelfsprekend voor wie uitgaat van het romantische
ideaal van de geniale kunstenaar, wiens werk voortkomt uit een spontane opwelling van inspiratie en
expressie.
Financiële noodzaak als reden voor de aanvraag blijkt uit de codes die ingaan op de vraag hoe
rond te komen – een probleem dat meerdere keren en door beide geïnterviewden werd genoemd:
over hoe je een tour gaat organiseren na het voltooien van een album (23) of over hoe je simpelweg
kunt rondkomen en als band kunt blijven bestaan (102, 103, 106, 109, 134, 172, 180). Daarnaast is er
de notie van financiële haalbaarheid, die voortkomt uit de codes die benadrukken hoe kostbaar en
duur het is om bepaalde activiteiten uit te voeren: het gaat dan vooral over de kosten die je maakt
om een gek idee te kunnen uitvoeren (25, 26) of over hoe je speciale conceptuele ideeën kunt
realiseren (58), over hoe je een iets grotere productie bekostigt als je met Muse op tour mag (113),
of de notie dat je beoogde activiteiten überhaupt heel kostbaar of duur zijn (138, 457, 468, 639, 654,
657). Naast de kosten worden ook meerdere malen de beperkte inkomens genoemd, vanwege lage
gages (62, 63) of door de noodzaak om het verdiende geld te investeren en pas daarna jezelf uit te
betalen (119, 705). Veelzeggend is de opmerking van Klingens dat ze zelf met geen enkele artiest
werkt “die niet beperkt wordt door het budget in de creatieve ideeën die er zijn” (532). Los van de
financiële noodzaak om te kunnen blijven bestaan en de financiële haalbaarheid van bestaande
plannen of ideeën, redeneert Klingens hier dat er áltijd een behoefte aan geld is om ruimte te
kunnen creëren voor de continue stroom aan creativiteit die nieuwe ideeën voortbrengt. Er zijn altijd
zoveel ideeën en zo weinig geld (625) en geld biedt ruimte om in onbegrensde mogelijkheden te
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kunnen denken. Dat wordt versterkt door de volgende uitspraak van Hueting, die ingaat op de reden
om de aanvraag in te dienen:
“We waren gewoon moe van de hele tijd de eindjes aan elkaar knopen en omdat we […] na
tien jaar […] ook wel eens een keer gewoon alleen De Staat wilden doen, of puur die focus
hierop wilden leggen […]; omdat we altijd aanknopingspunten hadden in het buitenland en
we wisten: “Het slaat aan daar, maar we kunnen steeds maar een weekje weg.” (Hueting,
2019)
Dit cluster gaat naast noodzaak en haalbaarheid dus ook over het belang om potentieel maximaal te
kunnen benutten. Dat de subsidie daar een substantiële bijdrage aan heeft geleverd, blijkt uit code
630: daardoor was er zoveel ‘extra’ geld om te doen wat ze wilden. Bovendien heeft de subsidie niet
alleen geholpen De Staat tot volle wasdom te brengen, maar ook simpelweg – en dan komen we
weer terug bij die financiële noodzaak – de levensverwachting van de band verlengd (696).
Cluster 2: duurzame investeringen, ondernemerschap, professionaliteit, rationeel denken,
rendement
Het tweede cluster dat redeneert vanuit een organisatorische logica omvat 94 codes. In vrijwel alle
codes resoneert het bewustzijn van de band dat het van belang kan zijn om rationeel en
ondernemend te denken in het popmuziekveld. Zo signaleer ik een focus op een zo structureel
mogelijk lange(re)termijndenken (19, 20, 61, 77, 79, 80, 139, 346, 347, 348, 437, 499, 501, 502, 504,
505, 509, 518, 521, 522, 525, 686), een professionele aanpak of werkhouding (12, 90, 669, 670), de
notie van duurzame investeringen (15, 118, 121, 449, 450, 463, 464) en een economisch
rendementsdenken waarin de omzet gelijk is aan de gemaakte kosten (16, 42, 72, 73, 634, 636). Voor
wat betreft dat langetermijndenken benadrukt Klingens vooral de kloof tussen de bestaande
meerjarige subsidieregelingen voor de podiumkunsten en de dynamiek van de popmuziekindustrie,
waarin veel meer ad hoc wordt gewerkt:
“Ik merk het vooral zodra ik in het theater ga werken […], dan wordt het programma bijna
anderhalf jaar van tevoren al bekendgemaakt. […] je moet dan eigenlijk al je voorstelling
klaar hebben en het idee van wie en wat en waar, maar in popmuziek werkt het gewoon niet
zo. Het gaat veel meer met de waan van de dag. Lowlands is net aangekondigd. Ik geloof dat
we twee maanden geleden, hooguit twee maanden geleden, dat optreden aangeboden
hebben gekregen. Dus stel dat je daar een subsidie voor zou willen aanvragen – dat past
helemaal niet in de cyclus van een fonds.” (Klingens, 2019)
Dit laat zien waarom het voor popmuzikanten moeilijk is zo’n meerjarige aanvraag op te stellen die
past binnen de bestaande regeling van het Fonds Podiumkunsten. Dat Klingens De Staat als een band
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zag die potentieel kans maakte op zo’n meerjarige subsidie kwam doordat zij volgens haar “iets
gestructureerder kunnen denken dan heel veel popartiesten” (522).
Volgens Hueting heeft de subsidie bijgedragen aan dat structurele denken: het heeft de band
laten zien hoe je je hoofd vrij kan maken van korte termijn economisch denken (181) en geleerd om
groter te denken (330, 448). Daardoor groeide volgens hem ook het publiek van De Staat. Of was het
andersom? “Dat is denk ik zo’n vliegwiel, of een kip-en-eiverhaal, wat was er eerst: het grotere
publiek of de grotere show? Maar dat gaat hand in hand, denk ik. Want omdat we die grotere show
gingen doen, wilden ook meer mensen komen” (Hueting, 2019). Daar plaatst hij ook de belangrijke
kanttekening bij dat de subsidie tegelijkertijd een verdoezeld of vertekend beeld gaf van het succes
van De Staat, omdat het inkomsten zijn die niet direct uit arbeid voortkomen (423).
Cluster 3: marketing, naamsbekendheid, populariteit, publieksbereik
Het succes van De Staat wordt dus, zoals ook al bleek uit de codes uit cluster 2 van de positionele
logica, door De Staat zelf afgemeten aan economische factoren als de hitparadepositie en de
hoeveelheid verkochte platen (424). Hueting redeneert immers dat het beeld van dat succes
verdoezeld of vertekend is door de subsidie omdat de financiële middelen waarover de band
beschikte niet langer geheel uit eigen arbeid kwamen. Hoewel Klingens even aarzelt en vooropstelt
dat succes een heel relatief woord is (673), stelt ze uiteindelijk vast dat de carrière van De Staat altijd
een stijgende lijn is geweest, en illustreert ze dat met economische ‘ijkpunten’, namelijk verkopen,
streams, tickets en omzet (678). Het brengt ons bij het derde en laatste cluster, het domein van
populariteit, naamsbekendheid en publieksbereik, waarin op het eerste gezicht overduidelijk de
organisatorische logica van Keunen lijkt op te spelen. Zoals Keunen omschrijft kun je met behulp van
de populariteit en naamsbekendheid van een artiest inschatten hoeveel kaarten er zullen worden
verkocht voor een concert of festival en op die manier het risico van je bestedingen beperken. Dat is
hoe De Staat tot aan de subsidietoekenning altijd te werk ging: het budget voor het organiseren van
een concert was vanzelfsprekend gelijk aan de verwachte inkomsten uit ticketverkoop (636, 637).
Omdat er door de subsidie ineens voldoende financiële middelen waren, hoefde de band niet langer
break-even te draaien om zijn voortbestaan te kunnen garanderen, maar konden ze zich losmaken
van dat korte termijn economisch rendementsdenken (181) en meer risico nemen (634). Deze
ontwikkeling laat een verschuiving van een organisatorische logica naar een positionele logica zien,
waarin De Staat met ‘extra’ financiële middelen, voortkomend uit de subsidie, zijn ‘eigen’ In The
Round shows kon organiseren op een special locatie, met relatief lage ticketprijzen en waarbij hoog
kon worden ingezet op marketing. Het resulteerde in vier uitverkochte shows in Nijmegen (645),
waar mensen uit het hele land naartoe kwamen (646) – volgens Klingens werd daar door anderen
met belangstelling naar gekeken (648, 649) en zette het de band echt op de kaart (647).
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Hoewel uit de interviews volgt dat de subsidie dus de druk op het verkopen van voldoende
kaarten heeft weggenomen, is het publiek van De Staat in de loop van de jaren wel degelijk sterk
gegroeid en zijn de podia alsmaar groter geworden. Dat komt naar voren in een grote hoeveelheid
codes (320, 329, 332, 395, 396, 397, 414, 444, 445, 453, 689), maar wordt het duidelijkste over het
voetlicht gebracht in wat Hueting zelf over dat in omvang toegenomen publiek zegt:
“Dat is een beetje de paradox eraan. […] Dat we eigenlijk nooit iets hebben gedaan wat
iemand wilde, maar dat inderdaad toch ons publiek best wel groot is gegroeid en dat we
inmiddels [gewoon mainstream zijn]. […] Alleen we denken nu wel veel meer aan hoe het
overkomt… Nu wil ik mezelf bijna tegenspreken, omdat we nu in wat we maken geen
rekening houden met het publiek, maar in hoe we het presenteren – dus het liveverhaal, […]
probeer je wel rekening te houden met bijvoorbeeld dat je voor een kleiner zaaltje staat of
voor een groter zaaltje. We hebben inmiddels te maken met een publiek.” (Hueting, 2019)
Dit cluster laat dus vooral zien dat het nadenken over naamsbekendheid, populariteit en
publieksbereik min of meer noodzakelijk is als je economisch kapitaal beperkt is, omdat wie de
populariteit van een artiest goed weet in te schatten ook weet hoeveel kaarten er op een bepaald
moment voor een concert van die artiest verkocht kunnen worden en dat geheel aan
ticketinkomsten weer het budget voor je te organiseren activiteit bepaalt. Dat is ook hoe het bij De
Staat werkte, totdat de subsidie werd toegekend – toen viel juist de noodzaak om louter
organisatorisch te denken weg.

4.2.4 Beantwoording subvraag 2: Welke symbolische positie wenste De Staat in
augustus 2016 in te nemen in het Nederlandse popveld zoals blijkt uit zelf
afgenomen interviews met bandleden en de manager?
In beide interviews is aandacht besteed aan de opvattingen van de band in de periode rond de
subsidietoekenning in augustus 2016, maar komt ook de periode die daarop volgde ter sprake, tot en
met toekomstige ideeën over het al dan niet indienen van een nieuwe subsidieaanvraag voor de
volgende vierjarenperiode. Om een antwoord op subvraag 2 te kunnen formuleren, worden de codes
die betrekking hebben op de periode rondom augustus 2016 als uitgangspunt genomen. De
uitspraken die gaan over de periode na de subsidietoekenning in augustus 2016 kunnen in het
afsluitende hoofdstuk helpen de implicaties van dit onderzoek en suggesties voor vervolgonderzoek
te formuleren.
Daarnaast wordt de rol van het publiek in dit onderzoek buiten beschouwing gelaten, omdat
het slechts de opvattingen van de band met die van de Nederlandse geschreven pers vergelijkt, maar
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is het wellicht toch interessant kort in te gaan op wat Hueting zegt over het publiek van De Staat. Dat
fans na afloop van een concert merchandise kopen, toont aan dat ze op hun eigen manier naar
symbolische erkenning verlangen. Door een plaat te kopen, die te laten signeren, en kort een praatje
met de bandleden te maken hopen ze economisch kapitaal te kunnen inwisselen voor een stukje
symbolisch kapitaal, in de vorm van een persoonlijke ontmoeting met hun idolen. De rol van het
publiek in de uitwisseling van symbolisch kapitaal in het popmuziekveld mag niet over het hoofd
worden gezien, omdat het publiek net zo goed invloed uitoefent op de symbolische positie van De
Staat. De manier waarop interactie plaatsvindt tussen De Staat en de media en pers,
collegamuzikanten of het Fonds Podiumkunsten verschilt niet veel van de manier waarop er
afhankelijkheidsrelaties bestaan tussen De Staat en zijn publiek. Ook deze notie kan in het
slothoofdstuk mogelijk een relevant uitgangspunt voor eventueel vervolgonderzoek vormen.
Dat gezegd hebbende kunnen er allerlei conclusies worden getrokken naar aanleiding van de
analyse van de twee interviews die de opvattingen van De Staat representeren. Allereerst laten de
interviews zien dat er in augustus 2016 een kloof was tussen de Nederlandse media en De Staat als
het gaat om de uiteenlopende opvattingen die zij hanteren bij de legitimatie van de meerjarige
subsidie van het Fonds Podiumkunsten. Dit was al zichtbaar op basis van de teksten uit de
Nederlandse geschreven pers en komt ook naar voren in de verzameling codes die betrekking
hebben op de ophef rondom de subsidietoekenning. Vervolgens kan worden gesteld dat De Staat zijn
eigen positie met betrekking tot het subsidievraagstuk deels afleidt uit de specifieke aard van
popmuziek ten opzichte van andere (podium)kunstendisciplines. Deels, omdat de band – precies
zoals Keunen de alternatieve mainstream omschrijft – put uit argumenten die voortkomen uit een
culturele logica enerzijds en een economische logica anderzijds. In de symbolische positie die De
Staat zichzelf probeert aan te meten en de manier waarop de band de subsidie probeert te
legitimeren, lopen allerlei logica’s door elkaar heen. De individuele logica veronderstelt dat de
kunstenaar zich afzijdig houdt van economische belangen, iets wat bij De Staat tot uiting komt door
artistiek leider Torre Florim aan te wijzen als het ware, authentieke kunstenaarsbrein dat over een
gegeven creatief talent beschikt, autonoom te werk gaat en zich volgens Klingens niet met de
subsidieaanvraag heeft beziggehouden. Aan de andere kant is er de organisatorische logica die laat
zien dat het als popmuzikant onmogelijk is om economische belangen volledig te negeren, simpelweg
omdat je financiële middelen nodig hebt om mee te kunnen draaien in de zogenaamde mallemolen
van de popmuziek. Het is, zo blijkt uit de interviews, de beschikking over voldoende financiële
middelen op zich die de kunstenaar vrij kan maken van het korte termijn economische denken. Dat is
echter een conclusie die kan worden getrokken nadat De Staat zijn subsidies besteedde, waarna de
band meer artistieke vrijheid ervoer en zich minder afhankelijk voelde ten opzichte van de
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consecrerende actoren die hun symbolische positie bepalen. In een poging zo specifiek mogelijk de
symbolische positie van De Staat volgens De Staat te definiëren, stuit ik opnieuw op de aloude
legitimeringsparadox, die ook al kwam opdraven naar aanleiding van de analyse van de artikelen uit
de Nederlandse geschreven pers (Oosterbaan Martinius, 1990:34-36). Zo bepleit De Staat dat
popmuzikanten aanspraak moeten kunnen maken op meerjarige subsidies omdat ze anders
nauwelijks in staat zijn het hoofd boven water te houden – wat voor veel meerjarige gesubsidieerde
instellingen overigens de belangrijkste reden is om meerjarige subsidie aan te vragen, zo blijkt uit het
volgende citaat van Klingens (code 720):
“Omdat wij het geld natuurlijk ook anders inzetten dan heel veel andere meerjarig
gesubsidieerde instellingen. Die zijn vaak bijna volledig afhankelijk van subsidie, terwijl het bij
ons eigenlijk een plus is bovenop het geld dat ze zelf al kunnen omzetten.” (Klingens, 2019)
Daarin zit ook de tegenstelling verpakt waar ik het zojuist over had: de financiële noodzaak wordt
opgeworpen als de voornaamste reden voor de aanvraag, terwijl de subsidie zelf vooral bestemd was
voor een ontwikkeling op artistiek vlak, om ruimte te geven aan de creatieve ideeën die er waren
(623, 624). Maar om daar te komen en over het vermogen te beschikken om een goede meerjarige
subsidieaanvraag in te dienen, is het een vereiste je een bepaalde professionele en ondernemende
denkwijze en manier van werken aan te meten. Je moet rationeel willen en kunnen denken om je
uiteindelijk los te kunnen maken van dat rendementsdenken. Oftewel: investeren in goed
ondernemerschap kan zich uiteindelijk uitbetalen in een grotere onafhankelijkheid ten opzichte van
dat rendementsdenken. Als band of artiest in de alternatieve mainstream heb je die organisatorische
logica nodig om je, met een positionele logica in het achterhoofd, op termijn weer op een individuele
logica te kunnen storten.
Er wordt dus voortdurend geschakeld tussen de verschillende logica’s, met de nadruk op het
profijt dat bands kunnen hebben van goed ondernemerschap en rationeel denken. Het schakelen
tussen die verschillende logica’s is nodig omdat consecratie, zoals Bourdieu omschrijft, een continu
proces waarbij de hiërarchie in het veld steeds aan verandering onderhevig is en de posities van alle
actoren dynamisch zijn (1993:30). Die consecrerende instanties hebben de macht om symbolisch
kapitaal aan anderen toe te wijzen, maar moeten steeds op hun hoede zijn dat hun eigen
symbolische positie bewaken. Zo illustreren alle aangedragen argumenten in the end vooral het
streven naar een betere eigen symbolische positie. Dat streven is ook zichtbaar in uitgesproken
behoeften aan economisch, cultureel of sociaal kapitaal. Deze vormen van kapitaal hebben volgens
Bourdieu immers de potentie te worden omgezet in symbolische winst of macht en kunnen dus
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helpen de ongelijke verdeling van kapitaal op een bepaald moment in evenwicht te brengen
(1986:49).
Dit streven is niet altijd letterlijk op te maken uit de interviews, maar de codes hebben laten
zien dat er ook tussen de regels door vaak wordt gesproken over succes, macht, invloed, status,
reputatie, afhankelijkheidsrelaties en vertrouwen. Opvallend is echter de manier waarop De Staat
zich bewust en voor het oog van pers, publiek en collegamuzikanten economisch kapitaal toeeigende. De band doet nauwelijks moeite zijn relatie tot het economische te verhullen; subsidie is
voor De Staat nooit een vies woord geweest (148, 149, 478). Wel doen Hueting en Klingens een
poging die uiteenlopende belangen intern te scheiden, door Torre Florim aan te wijzen als de
autonome kunstenaar en Klingens te beschouwen als degenen die de economische belangen van de
band bewaakt en daar invulling aan geeft. Veelbetekenend is Klingens’ uitspraak dat in het
popmuziekveld te veel ontkend wordt “dat als je meer geld hebt je gewoon daadwerkelijk meer
macht hebt om datgene te kunnen doen artistiek wat je wil” (Klingens, 2019). Keunen schrijft dat
subsidies er in de alternatieve mainstream voor zorgen “dat de individuele logica langer kan
overleven in een werkcontext waarin organisatorische belangen voortdurend de aandacht opeisen”
(Keunen, 2013:199). Hoewel De Staat graag zijn artistieke focus benadrukt, probeert de band niet
krampachtig vast te houden aan de romantische rockesthetica die aan de linkerkant van het veld
domineert. De band stelde al voor augustus 2016 vast tot de mainstream te zijn toegetreden. Zo
bevond De Staat zich in augustus 2016, na optredens met Muse en Rolling Stones, eigen tours in het
buitenland en als ‘lievelingetje’ van de Nederlandse pers, al in het rechter subveld van de popsector
(het domein van de grootschalige productie), met alle eigenschappen van Keunens alternatieve
mainstream binnen handbereik, op behoorlijke symbolische hoogte, nog enigszins afhankelijk van de
grote media en festivals. Maar een meerjarige subsidie zou alles (kunnen) gaan veranderen.
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(Naar: Bourdieu, Pierre. “The field of cultural production, or: the economic world reversed.”
The field of cultural production. Cambridge: Cambridge, Polity Press, 1993:38.)

94

95

Hoofdstuk 5: De Staat volgens De Staat zoals volgt uit het
subsidieplan
Subvraag 3: Welke symbolische positie wenste De Staat in augustus 2016 in te nemen in het
Nederlandse popveld zoals blijkt uit het subsidieplan van Stichting Kultuurbarbaar?
In dit hoofdstuk staat subvraag 3 centraal. Om een antwoord te kunnen formuleren op de vraag
welke symbolische positie De Staat wenste in te nemen in het Nederlandse popveld, is het
subsidieplan van Stichting Kultuurbarbaar dat is ingediend bij het Fonds Podiumkunsten
geanalyseerd. Het plan is gebaseerd op de richtlijnen voor de meerjarige activiteitensubsidies van het
Fonds Podiumkunsten. Volgens die richtlijnen moet een subsidieplan de volgende onderdelen
bevatten om in behandeling te worden genomen: korte typering van de organisatie (1), artistieke
uitgangspunten, signatuur en beschrijving activiteiten (2), plaats in het veld (3), ondernemerschap
(4), spreiding (5), bijdrage talentontwikkeling (optioneel) (6) en een toelichting op de begroting,
dekkingsplan en kengetallen (7). Vervolgens wordt een aanvraag, die naast het uitgewerkte
subsidieplan nog bestaat uit een volledig ingevuld aanvraagformulier, inclusief financiële- en
prestatiegegevens en bijlagen, beoordeeld op vier criteria: artistieke kwaliteit, ondernemerschap,
pluriformiteit van het podiumkunstenaanbod in Nederland en geografische spreiding in Nederland
(Fonds Podiumkunsten, 2016).

5.1 Methode
Om een goed, samenhangend antwoord te kunnen formuleren op de vraag welke symbolische
positie De Staat in augustus 2016 wenste in te nemen zal ik in het slothoofdstuk van dit onderzoek de
antwoorden op subvraag 2 en 3 met elkaar combineren. Om dat te kunnen doen, gebruik ik voor de
analyse van de twee corpussen dezelfde methode. De codegroepen en clusters die in hoofdstuk 4 als
uitgangspunt zijn gebruikt, worden dus ook hier gehanteerd. Deze aanpak volgt de methode van het
kwalitatief coderen zoals uiteengezet door Johnny Saldaña in The Coding Manual for Qualitative
Researchers (2013) (zie hoofdstuk 3 voor verdere toelichting).
Net als in hoofdstuk 3 en 4 zijn in de eerste fase zoveel mogelijk codes uit de tekst
gedistilleerd; vervolgens zijn deze codes in fase 2 gekoppeld aan een van de codegroepen; deze
codegroepen zijn onderverdeeld in verschillende clusters. In dit hoofdstuk zal de derde fase van het
coderen plaatsvinden: het interpreteren van de codegroepen en de daartoe behorende codes.
Vragen die daarvoor globale uitgangspunten vormen zijn:
−

Welke codegroepen bevatten de meeste codes?
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−

Welke samenhangende codes worden het vaakst genoemd?

−

Welke logica is er te verbinden aan de codes en codegroepen?

−

Wie zijn er aan het woord? Is de positie van de afzenders van invloed op de logica die ze
hanteren of het argument dat ze aandragen?

Om het overzicht te behouden en de data uit het subsidieplan in een later stadium zo goed
mogelijk te kunnen vergelijken met de data uit de vijftien artikelen en de twee interviews, zijn alleen
alle tekstuele passages gecodeerd. De titels, koppen, tabellen, grafieken en toelichting op de
begroting zijn niet meegenomen in de codering omdat deze geen opvattingen of ideeën
representeren, maar slechts de verschillende verplichte onderdelen waaruit het subsidieplan is
opgebouwd aankondigen. Het aantal codes per codegroep of cluster weegt in dit hoofdstuk
bovendien minder zwaar dan in hoofdstuk 3 en 4. In de artikelen uit de Nederlandse geschreven pers
en de interviews hadden de auteurs en geïnterviewden de relatieve vrijheid zelf uit te weiden over
bepaalde onderwerpen en andere links te laten liggen, maar dit is hier niet het geval. Zoals ik
hierboven heb toegelicht dient een subsidieplan voor een meerjarige aanvraag te voldoen aan een
aantal eisen en in te gaan op specifieke criteria. Het is dus vanzelfsprekend dat al die onderdelen aan
bod komen in het plan. Het aantal codes per codegroep is dus niet van groot belang, maar de
inhoudelijke aard en de logica die wordt gehanteerd des te meer.

5.2 Publicaties naar aanleiding van subsidietoekenning
5.2.1 Codering
Er zijn in totaal 434 codes uit het subsidieplan afgeleid, die zijn ingedeeld in verschillende
codegroepen en clusters. De codegroepen en clusters zijn gebaseerd op Keunens beschrijvingen van
de verschillende logica’s en de oordelen over popmuziek en subsidie voor popmuziek. Door de
specifieke en vereiste opbouw van het subsidieplan zijn een aantal codegroepen of clusters die
werden gebruikt bij de codering van de vijftien artikelen en de twee interviews hier overbodig. Het
gaat om de codegroepen over de ophef en kritiek naar aanleiding van de toekenning en over de
functie, waarde en betekenis van kunst en subsidie in het algemeen. Daarnaast zijn de clusters over
subsidie voor andere activiteiten en in andere sectoren, de hoogte van het subsidiebedrag en
belangenverstrengeling achterwege gelaten in de analyse omdat hier na de tweede coderingsfase
geen codes bij werden ingedeeld. Beide coderingsfasen zijn uitgewerkt opgenomen in de bijlagen van
dit onderzoek. De derde fase volgt hieronder.
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5.2.2

Codegroep

Clusters

5.2.2.a

– Benamingen, genres, kenmerken, titels

Codegroepen Over popmuziek
algemeen
5.2.2.b

– Functie, waarde, betekenis, imago, status

Over subsidies

– Subsidie voor popmuziek
– Activiteiten, doelen, gevolgen/output

5.2.3

5.2.3.a

– Ambitie, experiment, innovatie, ontwikkeling, talent

Codegroepen Individuele logica

– Ambacht, livereputatie, originaliteit

logica’s

– Authenticiteit, autonomie, canonvorming,

volgens

distinctiedrang, geloofwaardigheid, persoonlijke of

Keunen

legitieme smaak, romantisch ideaal, verhulling tot het
economische
5.2.3.b

– Invloed, macht, reputatie, status, succes, symbolische

Positionele logica

erkenning
– Afhankelijkheidsrelaties, concurrentie, vertrouwen,
wederkerigheid

5.2.3.c

– Financiële haalbaarheid, financiële noodzaak

Organisatorische logica

– Duurzame investeringen, ondernemerschap,
professionaliteit, rationeel denken, rendement
– Marketing, naamsbekendheid, populariteit,
publieksbereik

5.2.2 Codegroepen algemeen
5.2.2.a Over popmuziek
Cluster 1: benamingen, genres, kenmerken, titels
In dit cluster komen relatief weinig codes voor die het soort muziek dat De Staat maakt beschrijven.
Veel van de codes zeggen eerder iets over de benadering of werkwijze van de band dan specifiek
over een genre. Wat het sterkst naar voren komt in dit cluster is het dansbare karakter van de
muziek: in het subsidieplan wordt verschillende keren benadrukt dat De Staat dance of in elk geval
dansbare muziek maakt (96, 109, 113, 142, 165, 205, 206, 324, 325), de werkwijze van DJ’s benadert
bij het opstellen van een setlist voor een optreden (111) en dans meer en meer wil inzetten als
onderdeel van de liveperformance (139). Aan de andere kant kan De Staat op vele vlakken ook nog
steeds worden omschreven als een rockband – het is immers een vrij luide of harde band (148, 153)
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en “voor niet-kenners zal De Staat overkomen als een rockband zoals wij die kennen uit binnen-en
buitenland” (192). Maar het is er niet zomaar een, aldus het subsidieplan. Zo werkte De Staat samen
met een fanfare-orkest (199), zijn de gitaararrangementen en solo’s van Vedran Mircetic markant te
noemen (203) en laat Torre Florim zich in compositie, arrangementen en productie beïnvloeden door
genres die ver buiten de rockmuziek liggen (204). Dat laatste gebeurt bijvoorbeeld ook in het project
De Speeldoos, een samenwerking tussen Torre Florim en Roos Rebergen (Roosbeef), waarin veel
theatrale elementen zitten: er worden 50’s, 60’s en 70’s sounds en instrumenten gebruikt (179) en
een show van De Speeldoos laat zich volgens het subsidieplan het beste omschrijven als een rock ‘n’
roll show met flarden kleinkunst (183) die goed in het theater past (185). De Staat wordt in het
subsidieplan dus vooral gekenmerkt door de manier waarop de band zich onderscheidt van andere
rockbands en minder door het benoemen van labels, hokjes of genres waar de band zichzelf in zou
plaatsen. Die distinctiedrang komt voort uit een individuele logica, en wordt vaak ingezet ten
behoeve van een betere positie ten opzichte van andere actoren. Het samenbrengen van ‘luide’
rockmuziek en urban dansstijlen als b-boying en popping en moderne dans draagt bij aan het unieke
karakter van De Staat (139). Het benadrukken van die unieke waarden en de drang om zich te
onderscheiden kan een strategie zijn in de strijd om de beste symbolische positie in Bourdieu’s
culturele veld. De posities in dat culturele veld worden immers toegekend door andere actoren, en
elke positie is een subjectief construct op basis van de specifieke eigenschappen die de ene actor van
een andere onderscheidt (Bourdieu, 1993:30). Die symbolische posities zijn altijd relatief en
afhankelijk van andere consecrerende actoren, waardoor het van belang is op te vallen als je als
actor een symbolische toppositie wilt bereiken (Bourdieu, 1993:30).
Volgens Keunen kan de tussentijdse uitkomst van die strijd om posities in de alternatieve
mainstream worden opgemaakt uit de zogenaamde rockcanon (2013:54). Deze laat zien wat op een
bepaald moment wordt beschouwd als de beste popmuziek, de muziek die een plek in de collectieve
herinnering verdient (Keunen, 2013:55). Door zichzelf niet in een ‘genrehokje’ te plaatsen, maar juist
te laten zien de grenzen van genres te overschrijden en buiten bepaalde kaders te treden, doet De
Staat een gooi naar een plekje in de collectieve herinnering van de consecrerende actoren in de
alternatieve mainstream. Die distinctiedrang is dus een argument dat vanuit een individuele logica
wordt aangedragen om zich uiteindelijk op een bepaalde manier te positioneren. De kans is groot dat
ook de codes die zijn ingedeeld bij de codegroep van de individuele logica een zekere mate van
distinctiedrang zullen vertonen.
Opvallend is ook de manier waarop wordt omgegaan met cultureel kapitaal. In de inleiding
van het subsidieplan wordt bijvoorbeeld gewezen op het onderzoek Pop, wat levert het op?, dat “een
weinig rooskleurig beeld van de financiële positie van professionele, vaak hoog opgeleide popmusici”
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geeft (Stichting Kultuurbarbaar, 2016). In het subsidieplan wordt aandacht besteed aan de opleiding
die Torre Florim aan de HKU Music & Technology heeft gevolgd (400), een vorm van cultureel of,
specifieker, professioneel kapitaal dat Florim overdraagt aan andere muzikanten door het geven van
masterclasses op opleidingen en zogenaamde Muzikantendagen (399). Daarnaast hebben een aantal
andere bandleden ervaring als docent op muziekscholen en opleidingen als de Herman Brood
Academie (403). Volgens Bourdieu kan dat culturele kapitaal alleen zijn symbolische waarde
verzilveren als het kan worden ingezet in de strijd om de beste symbolische positie (1986:50). Maar
in plaats van die strijd aan te gaan, gebruikt De Staat dat culturele kapitaal in dit geval om
beginnende bands de mogelijkheid geven zich te ontwikkelen en zo hún positie te versterken. Hier
wordt uitgegaan van Beckers idee dat het vervaardigen van kunst een collectieve activiteit behelst,
die tot stand komt in routineuze samenwerkingen die als geheel een kunstwereld vormen (1982:1).

5.2.2.b Over subsidies
De codegroep over subsidies is onderverdeeld in twee clusters: subsidie voor popmuziek en de
beoogde activiteiten en doelen die gerealiseerd werden of zouden kunnen worden met behulp van
subsidie. In totaal zijn er 20 codes ingedeeld bij deze codegroep.
Cluster 1: subsidie voor popmuziek
Er wordt in het subsidieplan niet zo vaak gerefereerd aan de bestaande subsidieregelingen voor
popmuziek en de activiteiten die daarmee georganiseerd zijn, maar het wordt wel een enkele keer
genoemd. Zo laten code 266 en 267 zien dat er volgens het plan niet veel subsidies beschikbaar zijn
voor een groep als De Staat en dat een popgroep al snel tussen wal en schip valt. Subsidies die De
Staat eerder wel heeft aangevraagd en gebruikt waren afkomstig van het TAX-fonds voor videoclips
(268), het Prins Bernard Cultuurfonds en het VSB fonds voor het album Machinery (269) en het Fonds
Podiumkunsten (271). En dan waren er nog bijdrages van NORMA, de rechtenorganisatie voor
uitvoerende kunstenaars (270). Uit dit cluster blijkt dat De Staat een kloof ervaart tussen de
bestaande subsidieregelingen en de popsector, omdat popgroepen volgens het subsidieplan tussen
wal en schip vallen. Dit sluit aan op wat manager Arjo Klingens in het interview benoemde, namelijk
dat het tot augustus 2016 niet gebruikelijk was om als popband een meerjarige subsidieaanvraag bij
het Fonds Podiumkunsten in te dienen, omdat de bestaande regelingen niet geschikt of bestemd
leken voor popmuziek en volgens Klingens niet zouden passen bij de dynamiek van de popsector.
Cluster 2: activiteiten, doelen
De codes die zijn toegewezen aan het cluster over de beoogde doelen van een meerjarige subsidie
bevatten activiteiten en ideeën van verschillende aard. Zo zijn er symbolische doelen als het bereiken
van de top (293) en het uitvoeren van ideeën die buiten de huidige financiële mogelijkheden liggen
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(294). Deze duiden op een behoefte aan het versterken van de symbolische positie en artistieke
ontwikkeling. Daarnaast komen in dit cluster ook concretere doelen naar voren, zoals het
samenwerken met andere kunstenaars (296), het doen van onderzoek (297, 305), het vastleggen van
voorstellingen op video voor reflectie en promotiedoeleinden (306, 307, 308) en het bijdragen aan
talentontwikkeling (404). Dergelijke activiteiten redeneren volgens een individuele logica: ze
getuigen van ambitie, experiment, innovatie, ontwikkeling en talent.
Ten slotte zijn er twee geplande activiteiten waar een financiële bijdrage voor nodig is: de
Circle Shows (376) en de Headphone Sessions (425), allebei voorbeelden van activiteiten die helpen
de livereputatie van de band te bestendigen, door met een speciaal concept voor een relatief klein
publiek op te treden. Bij de Circle Shows is de nabijheid van de band voor het publiek een belangrijk
kenmerk, anders dan bij “een normaal rockconcert, waarbij de muzikanten de onaantastbare
poppetjes op het podium zijn, met het publiek slechts als toeschouwer, die naar veel details slechts
kan gissen” (Stichting Kultuurbarbaar, 2016). De Headphone Sessions, toegankelijk voor 15 tot 20
mensen per sessie, worden gekenmerkt door kennisdeling en beschrijven zich als een ongedwongen
en intiem netwerkmoment waar ruimte is voor een Q&A tussen de aanwezigen en de band. Allebei
deze activiteiten staan dus in het teken van de uitwisseling van sociaal en cultureel kapitaal, iets wat
net als bij de masterclasses en clinics uit het cluster over popmuziek wijst op een collectieve
benadering van de kunstwereld, waarin de verschillende leden een gemeenschappelijk doel voor
ogen hebben in plaats van de strijd om de beste positie aan te gaan. Daar moet echter wel de
kanttekening bij worden geplaatst dat het sociale kapitaal dat wordt uitgewisseld bij de Circle Shows
relatief minimaal is, maar er net als bij het signeren van merchandise na afloop van een show wel aan
bij kan dragen dat fans meer symbolisch kapitaal aan De Staat toebedelen.

5.2.3 Codegroepen logica’s volgens Keunen
Zoals we al zagen bij de codegroepen algemeen gaat ook achter de codes over popmuziek of subsidie
een bepaalde logica schuil. Dit waren in totaal 47 van de 434 codes. Alle andere codes uit het
subsidieplan zijn direct toegewezen aan een van de logica’s die Keunen gebruikt om het veld van de
alternatieve mainstream te duiden. We hebben hier opnieuw te maken met argumenten die de
subsidie voor De Staat legitimeren, aangezien het subsidieplan onderdeel is van de aanvraag zelf. We
gaan er in de volgende paragrafen dus vanuit dat de codes allemaal vóór een subsidietoekenning
pleiten.
Het onderzoek van Keunen in Alternatieve mainstream is gebaseerd op ideeën en opvattingen
van consecrerende actoren in het veld van de popmuziek, zoals platenlabels, boekers, concert- en
festivalorganisatoren (Keunen, 2013:38). Keunens uiteenzetting van de verschillende logica’s die in
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het veld van de popmuziek gehanteerd worden kan echter ook worden gebruikt voor de analyse van
het subsidieplan van De Staat. Deze consecrerende actoren zijn voor hun eigen symbolische positie
immers net zo goed afhankelijk van andere actoren, waaronder ook bands en muzikanten. Zoals ik
ook inleidde in hoofdstuk 4, over de symbolische positie van De Staat volgens De Staat zoals bleek uit
de twee zelf afgenomen interviews, kan een actor zijn eigen symbolische positie niet bepalen, maar
wel proberen positief te beïnvloeden door zijn eigen kapitaal – economisch, cultureel, sociaal en
symbolisch – strategisch in te zetten. Dit kwam al naar voren in de analyse van de codegroepen
algemeen, waar een uitwisseling van sociaal en cultureel kapitaal door middel van masterclasses,
clinics en lesgeven op muziekscholen plaatsvond. Zien we dat in de volgende codegroepen opnieuw
gebeuren?

5.2.3.a Individuele logica

INDIVIDIUELE LOGICA

De individuele logica ziet de persoonlijke smaak als
een legitiem argument om vast te stellen welke
muziek ‘goed’ is en welke niet. Door de legitimiteit
van die persoonlijke smaak te benadrukken,
versterk je je eigen positie – ja laat immers zien dat
je als onafhankelijk individu autonomie nastreeft
en authentiek bent (Keunen, 2013:106-108). De
codes hebben betrekking op de missie, visie,
werkwijze, reeds uitgevoerde en geplande
activiteiten van De Staat. De codes uit de
codegroep individuele logica zijn opnieuw

De individuele logica gaat uit van een romantisch
ideaal bij het toekennen van waarde aan kunst,
waarin de persoonlijke smaak centraal staat
(Keunen, 2013:106).
Maar hoe krijgt die persoonlijke smaak dan vorm?
Over de juiste invulling van wat ‘goede muziek’ is,
wordt in de alternatieve mainstream voortdurend
gediscussieerd. Criteria en argumenten die daarin
centraal staan komen voort uit de traditionele
rockesthetica: authenticiteit, geloofwaardigheid,
originaliteit, ambacht en de livereputatie spelen
een grote rol, net als een sterke distinctiedrang en
een verhulling van de relatie tot het economische
(Keunen, 2013:115-118).

ingedeeld in de volgende drie clusters:
1. Ambitie, experiment, innovatie, ontwikkeling, talent
2. Ambacht, livereputatie, originaliteit
3. Authenticiteit, autonomie, canonvorming, distinctiedrang, geloofwaardigheid, persoonlijke of
legitieme smaak, romantisch ideaal, verhulling tot het economische
Cluster 1: ambitie, experiment, innovatie, ontwikkeling, talent
In dit cluster komt het criterium van artistieke kwaliteit duidelijk naar voren: in het subsidieplan
wordt meerdere keren gerefereerd aan de (veelzijdige) artistieke kwaliteiten, doelstellingen,
ambities en samenwerkingen van De Staat (30, 34, 223, 273, 298, 301, 302). Daarnaast valt, net als in
de interviews met Rocco Hueting en Arjo Klingens, ook in het subsidieplan de behoefte aan
experiment, innovatie en ontwikkeling van De Staat op. In het plan wordt aandacht besteed aan de
102

interdisciplinaire manier van (samen)werken (43, 51, 60, 143, 208, 302) en het ontwikkelen van
nieuwe projecten, composities en arrangementen (65, 70, 80, 85, 88, 99, 168, 169, 187, 224, 301). In
het verlengde van die ontwikkeling ligt ook het verrassen van het publiek (67, 71) en het niet blijven
herkauwen van oud repertoire (70). In die interdisciplinaire, innovatieve en experimentele visie
wordt specifiek aandacht gevestigd op de rol die dans zou kunnen innemen in de activiteiten van De
Staat. Zo stelt het subsidieplan dat de band een grote affiniteit met dansen heeft (138) en graag
danslessen zou nemen (144) voor een video die ze samen met choreografe Revé Terborg willen
maken (143).
De algemene missie van De Staat wordt gekoppeld aan de leus ‘The Future Is Now’; in het
subsidieplan staat dat “de toekomst naar voren trekken een grote drijfveer van deze groep
muzikanten onder leiding van Torre Florim” is (Stichting Kultuurbarbaar, 2016). Deze missie wordt in
zes kerndoelen geformuleerd, die stuk voor stuk een individuele logica uitdrukken. Deze doelen
klinken als volgt: nieuwe dingen maken (65), niet stilstaan (66), mensen blijven verrassen (67), dingen
anders doen (68), anders doen dan anderen (69) en niet oud repertoire blijven herkauwen (70). Deze
codes streven het romantische rock-‘n-rollideaal na, volgens welke eigenschappen als ambitie,
innovatie, ontwikkeling, originaliteit, authenticiteit en distinctiedrang hooggewaardeerd worden.

(Uit: Stichting Kultuurbarbaar. “De Staat. FPK meerjarige subsidieaanvraag 17-20.” Nijmegen: Stichting Kultuurbarbaar, 2016.)

Cluster 2: ambacht, livereputatie, originaliteit
De livereputatie van De Staat speelt een belangrijke rol in het subsidieplan, omdat de beschreven
activiteiten waarvoor subsidie wordt aangevraagd bijna allemaal liveoptredens betreffen. Tot de
belangrijkste activiteiten behoren bijvoorbeeld de O – reprise tour, de Circle Shows en de tour naar
aanleiding van het in 2019 verschenen album Bubble Gum, waarvan de werktitel destijds V was
(Stichting Kultuurbarbaar, 2016). In het subsidieplan komt die focus op een goede livereputatie op
verschillende manieren naar voren: er wordt gewezen op het wijzigende speelprogramma per avond
(72), het bijzondere gebruik van instrumentarium (73, 74), visuele effecten (97, 101), een uitgebreide
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geluidsproductie (104) en dansers (137, 150). In het verlengde daarvan ligt de nadruk op originaliteit:
zoals al blijkt uit deze codes, wil De Staat bijzondere extra elementen aan de optredens toevoegen.
De band wil iets maken wat er nog niet is (41, 44, 200) en het publiek verrassen door een wisselende
setlist te hanteren en niet alleen de bekendste songs te spelen (110). Bij een optreden van De Staat
staat alles in het teken van de beleving (100, 136, 327), met als doel een indrukwekkende en
bezwerende performance waarin langzaam naar een hoogtepunt wordt toegewerkt (106, 112, 114).
Die goede livereputatie wordt gestaafd met citaten van toonaangevende media, zoals de volgende
passage uit een recensie van de Volkskrant naar aanleiding van een optreden in het Amsterdamse
poppodium Paradiso:
“Wat is De Staat toch een geweldige band geworden, met een compleet unieke sound. Live in
Paradiso overtreft de band zichzelf. (…) De hele avond zal het licht precies de juiste accenten
aanbrengen in een optreden dat gaandeweg steeds grootser, meeslepender en
hypnotiserender wordt. (…) Live klinkt alles in Paradiso vrijdag zelfs nog voller en beter en
krijgt De Staat iets ongenaakbaars.” (Kamer, 2016)
We zien hier dezelfde waarden terug: volgens popjournalist Gijsbert Kamer is De Staat uniek en
ongenaakbaar; in ander woorden is de band enig in zijn soort en doen of maken ze iets wat er nog
niet is. Verder lezen we over een optreden “dat gaandeweg steeds grootser, meeslepender en
hypnotiserender wordt” – precies een beschrijving van een optreden waarin langzaam naar een
hoogtepunt wordt toegewerkt en waarin de beleving centraal staat. In het subsidieplan wordt zo
reeds verworven symbolisch kapitaal, namelijk een vijfsterrenrecensie uit een van de belangrijkste
Nederlandse dagbladen, gebruikt om de ‘individuele’ kwaliteiten van de band uit te lichten. Dit ligt in
lijn met Beckers beschrijving van hoe kunstwerelden werken: volgens hem worden in kunstwerelden
de esthetische kaders die door critici geschetst worden gebruikt om onderscheidend vermogen te
signaleren (1982:164). De Staat haakt hier aan op de positie die door een criticus aan de band wordt
toegeschreven: Kamer laat in de recensie zien welke esthetische kaders hij hanteert en De Staat
gebruikt die om goede, bijna uitzonderlijke livereputatie te onderstrepen.
Cluster 3: authenticiteit, autonomie, canonvorming, distinctiedrang, geloofwaardigheid, persoonlijke
of legitieme smaak, romantisch ideaal, verhulling relatie tot het economische
De codes uit cluster 1 en 2 staan grotendeels in het teken van de waarden en eigenschappen die in
cluster 3 gebundeld zijn. Talent, ambitie en ambacht betalen zich pas echt uit als ze, geheel volgens
een romantisch ideaal, een bijdrage kunnen leveren aan de authenticiteit van een artiest. Uit zowel
cluster 1 als cluster 2 bleek al dat De Staat dingen anders doet dan anderen en iets wil maken wat er
nog niet is (68, 69). Die eigenschappen illustreren een zekere distinctiedrang, die zich weer vertaalt in
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authenticiteit en autonomie. Wie zich doelbewust probeert te onderscheiden van andere actoren in
het veld en het werk van anderen niet als voorbeeld neemt, maar van de eigen kracht uitgaat (31,
218, 292), wordt als ‘echt’ beschouwd (Keunen, 2013:125). Wat kan helpen dat gevoel te versterken,
is actief het heft in eigen hand nemen: het subsidieplan stelt dat De Staat alles zelf maakt, bedenkt,
opneemt, regisseert en edit (39, 225) en zich zo min mogelijk door de in het veld besloten grenzen
laat belemmeren (42). Bovendien volgt uit het subsidieplan dat een vierjarige subsidie de band zou
helpen om na 2020 op eigen benen te kunnen staan (314).
Die hierboven beschreven distinctiedrang wordt overigens extra uitvergroot in het
subsidieplan: zo zou De Staat een andere, ongebruikelijke positie binnen de popmuziek innemen
(37), er een andere manier van denken en uitwerken op nahouden (188) en zich muzikaal
onderscheiden van zijn (Randstad)collega’s (201, 202, 380, 385). Dat onderscheidend vermogen kan
een voedingsbodem zijn voor een sterke symbolische positie, mits dat onderscheid door
consecrerende actoren in het veld als positief wordt beoordeeld. In cluster 2 werd dat al bevestigd
met een verwijzing naar een Volkskrant-recensie, waarin De Staat uniek én ongenaakbaar werd
genoemd. Zo winnen deze romantische argumenten, die een individuele logica in zich meedragen,
aan kracht omdat ze ingebed zijn in het symbolisch kapitaal dat eerder door een belangrijke actor in
het veld aan De Staat is toegekend. Doordat een toonaangevende popjournalist van de Volkskrant de
waarde van de romantische rock-‘n-rollesthetica erkent en die herkent bij De Staat, stijgt daarmee
het aanzien van de band. Je zou zelfs kunnen stellen dat journalist Gijsbert Kamer De Staat hiermee
hoop geeft op een plekje in de canon van de Nederlandse popmuziek, aangezien hij als rockjournalist
volgens de opvattingen van Keunen behoort tot de groep ideologische gate keepers die een
essentiële rol spelen in het canoniseringsproces in de alternatieve mainstream (Keunen, 2013:70-1).
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5.2.3.b Positionele logica
Dat brengt ons bij de positionele logica, die dat

POSITIONELE LOGICA

aanzien hoog in het vaandel draagt. Volgens een
positionele logica wordt naar zoveel mogelijk
symbolisch kapitaal, ook wel uit te drukken in
termen van aanzien, invloed, status, reputatie,
succes, erkenning en macht, gestreefd. De artiest
die met een combinatie van het meeste
symbolische kapitaal en het symbolische kapitaal
met de hoogste dichtheid de beste positie in het
veld van de popmuziek weet te bemachtigen, heeft
uiteindelijk de macht om te bepalen wat ‘goede’
muziek is. Met symbolisch kapitaal met de hoogste

De positionele logica gaat ervan uit dat men
handelt vanuit het doel zoveel mogelijk symbolisch
kapitaal te verwerven om zo de eigen symbolische
positie te versterken (Keunen, 2013:201).
In de alternatieve mainstream is symbolische
erkenning dan ook een proces van geven en
nemen – in dit subveld woedt de strijd om de beste
symbolische positie in het culturele veld. De
belangrijkste middelen daarin zijn vertrouwen en
wederkerigheid, normen die zijn verpakt in
informele afhankelijkheidsrelaties (Keunen,
2013:213-215). Die relaties kunnen weer worden
uitgedrukt in termen van macht, invloed en succes
– rechtstreekse uitingen van symbolisch kapitaal.

dichtheid verwijs ik naar het belang van de actor die dat kapitaal toekent en de positie die hij of zij
zelf inneemt in het veld. Hoeveel de erkenning van bijvoorbeeld een Volkskrant-journalist waard is, is
immers afhankelijk van hoe de Volkskrant en de betreffende journalist zelf gewaardeerd worden
binnen het veld van de popmuziek. Hoe groot en relevant is het netwerk van de consecrerende actor
zelf, en daarmee het symbolische gewicht dat ze meedragen? Dat is van belang om te bepalen welke
symbolische positie aan De Staat wordt toegeschreven.
Deze codegroep bevat symbolen van succes, uitingen van macht en invloed en signalen van
afhankelijkheidsrelaties. Anders dan bij de vijftien artikelen uit de Nederlandse pers en de interviews
met Hueting en Klingens, komt het onderwerp belangenverstrengeling, dat opdook naar aanleiding
van de subsidietoekenning, hier niet aan bod. De codes zijn ingedeeld in de volgende twee clusters:
1. Invloed, macht, reputatie, status, succes, symbolische erkenning
2. Afhankelijkheidsrelaties, concurrentie, vertrouwen, wederkerigheid
Cluster 1: invloed, macht, reputatie, status, succes, symbolische erkenning
Veel codes in dit cluster laten het succes of de status of reputatie van De Staat zien. Het gaat hier
bijvoorbeeld om het benoemen van festivals en zalen waar de band reeds heeft opgetreden, media
die aandacht aan de band hebben besteed en artiesten of bands waarmee De Staat zichzelf
vergelijkt. Allereerst worden er veel toonaangevende festivals – nationaal en internationaal, in de
popmuziek of in andere disciplines zoals de theaterwereld – genoemd om het succes van De Staat te
onderschrijven: Pinkpop (2, 386), Lowlands (3, 155, 386), Glastonbury (4), Heineken Music Hall (20,
121, 122, 154, 176), Exit Festival (78), Down The Rabbit Hole (83, 133, 155), Paradiso (92), De Parade
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(155, 373), Zwarte Cross (155), De Kleine Komedie (184), Paaspop (386) en Dauwpop (386). We zien
hier een grote verscheidenheid aan speelplekken, die bovendien zelf een behoorlijke reputatie
hebben: Glastonbury is “the largest greenfield music and performing arts festival in the world”
(Wikpedia, bezocht op 30 juli 2019: <https://en.wikipedia.org/wiki/Glastonbury_Festival>); Pinkpop,
Lowlands, Down The Rabbit Hole behoren tot de belangrijkste Nederlandse muziekfestivals in de
alternatieve mainstream. Daarnaast signaleer ik veel aandacht van toonaangevende media (8), zoals
Radio 2 (87), 3FM (89), de Volkskrant (95), Pauw (336), De Wereld Draait Door (337) en RTL (339). Er
wordt zelfs van een mediahype gesproken rondom de release van de videoclip voor het nummer
‘Witch Doctor’ (333, 335). Die aandacht beperkte zich niet tot Nederland; ook internationaal
berichtten media over de videoclip voor ‘Witch Doctor’ en de video ontving zelfs onderscheidingen,
waaronder de eerste prijs bij de International Music Video Awards in Parijs (209, 210, 211, 213). De
Parade en De Kleine Komedie zijn dan weer prestigieuze speelplekken in de theaterwereld, ook al zijn
de publieksaantallen daar veel lager dan bij een gemiddeld popfestival.
Als het gaat om de status of reputatie die De Staat heeft verworven ten opzichte van andere
bands, is het opvallend dat de voorbeelden van de band artiesten zijn die “zonder al teveel
mainstream media-aandacht, toch een grote wereldwijde following hebben weten te creëren en
shows spelen over de hele wereld” (Stichting Kultuurbarbaar, 2016). De Staat laat zich dus inspireren
door bands en artiesten die weinig media-aandacht genieten, zoals Motorpsycho, St. Vincent, Tame
Impala, Metronomy en Battles, terwijl de band zelf wel volop in de mainstream spotlights staat. In
het interview met Hueting viel de naam Battles ook al, precies om te wijzen op de manier waarop die
band met “niet makkelijk in het gehoor liggende”, “rare piepknormuziek”, of “freaky muziek” een
relatief groot publiek heeft weten te bereiken en over de hele wereld veel optredens heeft gegeven
(Hueting, 2019). Het subsidieplan noemt deze artiesten als voorbeelden. Bands waarmee De Staat
zichzelf vergelijkt blijken dan weer bands met relatief veel mainstream media-aandacht. In Nederland
zijn dit volgens het subsidieplan Kensington, Direct en John Coffey (194); bovendien komt De Staat
artiesten als Typhoon en Jett Rebel vaak tegen op de podia en festivals (195). Buitenlandse bands in
dezelfde categorie zouden Editors, Triggerfinger, dEUS, Soulwax en LCD Soundsystem zijn (196). De
naam waarbij hier een belletje gaat rinkelen is die van dEUS, waar Klingens in het interview naar
verwees om te benadrukken dat De Staat een artistiek gedreven band is (Klingens, 2019). Het is lastig
te zeggen op basis waarvan de vergelijkingen met die andere bands gebaseerd zijn, omdat dit niet
duidelijk in het subsidieplan naar voren komt.
De goede reputatie en status van De Staat zien we ook terug in de ambities van de band om
het veld van de popmuziek positief te beïnvloeden (45) en een bijdrage te leveren aan de
bevordering van de kwaliteit van poppodiumkunsten in het algemeen (423) en het creatieve leven in
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Nijmegen (396). Ook zien ze zichzelf in een positie van waaruit ze als aanjager kunnen fungeren voor
andere kunstdisciplines (207), aldus het subsidieplan. Dat volgt ook uit de reputatie die is opgebouwd
voor wat betreft de keuze van hun support acts (405) – “stuk voor stuk bands waar na de tour veel
mee is gebeurd” (406) en waar De Staat nog steeds contact mee heeft en op informeel niveau kennis
en ervaring mee uitwisselt (Stichting Kultuurbarbaar, 2016).
Net als bij de codes die werden toegeschreven aan een individuele logica valt hier de drang
om zich te onderscheiden op. Door te stellen dat je als individuele band het veld van de popmuziek
kunt beïnvloeden, veronderstel je dat je je op een dusdanig voetstuk bevindt, waarvandaan je macht
uit kunt oefenen op andere actoren in datzelfde veld. Ik lichtte in de analyse van de codes bij de
individuele logica al de Volkskrant-recensie uit waarin De Staat een geweldige band (90) werd
genoemd met een compleet unieke sound (91) en een show die steeds grootser meeslepender en
hypnotiserender is (93), waaruit uiteindelijk geconcludeerd werd dat De Staat iets ongenaakbaars
heeft (94). Oftewel: De Staat bevindt zich in zekere zin hoger op de ladder dan zijn collega’s, dan wel
concurrenten, al zou de Nijmeegse band met een subsidiebijdrage van vier jaar echt de stap kunnen
maken naar een topgroep op nationaal en internationaal niveau (312), zo is te lezen in het
subsidieplan
Cluster 2: afhankelijkheidsrelaties, concurrentie, vertrouwen, wederkerigheid
Of we het beste kunnen spreken in termen van collega’s, dan wel concurrenten, komt ter sprake in
dit cluster, waarin afhankelijkheidsrelaties, vertrouwen en de mate van wederkerigheid daarin
centraal staan. Enerzijds wordt in het subsidieplan een beeld geschetst van een band die op een
zekere eenzame hoogte staat; anderzijds zou een meerjarige subsidie nodig zijn om die toppositie te
bereiken. In hoeverre is De Staat afhankelijk van anderen volgens het subsidieplan?
Ten eerste valt in dit cluster de ruimte voor samenwerking en kennisdeling binnen het beleid
van De Staat op: de crew wordt gezien als productioneel verlengstuk van de band en wordt al in een
vroeg stadium betrokken bij de voorbereidingen voor de tour. Volgens het plan zou deze “bundeling
van kennis en ander waardevol kapitaal” een waardeverhogend effect hebben (57). Daarnaast wordt
er altijd met open vizier samengewerkt met actoren uit verschillende disciplines en genres (59), heeft
gitarist Vedran Mircetic een sterke link met de muziekscene in het oosten van Nederland (383) en
deelt De Staat kennis en expertise met andere artiesten (399, 407, 408, 419, 420, 424, 426, 428). Het
gaat hierbij echter wel om actoren die per definitie geen concurrenten vormen voor De Staat, zoals
de productionele en technische crew, of die eerder afhankelijk zijn van De Staat dan andersom,
omdat het bijvoorbeeld gaat om beginnende bands die in het voorprogramma spelen. Hier wordt de
popmuziekwereld beschouwd volgens de theorie van Becker, waarin verschillende actoren of
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groepen mensen een rol spelen in de totstandkoming of productie van een kunstwerk, en met
activiteiten aan de distributie- en receptiekant ook het voortbestaan van het werk en zijn reputatie
beïnvloeden (Becker, 1982:1). Door ervaringen en kennis uit te wisselen met beginnende bands
(408), hen een speelplek aan te bieden in het voorprogramma met als doel dit optreden zo goed
mogelijk tot zijn recht te laten komen (410) en met elkaar een zo mooi mogelijke avond te maken
(411) wint De Staat vertrouwen bij deze bands. Volgens Keunen kan het opbouwen van een sterke
vertrouwensband met een consecrerende actor in het veld van de alternatieve mainstream helpen
de concurrentie te beperken (2013:205). Een impliciete norm die ten grondslag ligt aan de
positionele logica, is het proces van geven en neven, van een working consensus met informele
werkrelaties (Keunen, 2013:213-215). Deze impliciete norm moet vervuld worden om bijvoorbeeld
een sterke vertrouwensband, wat Keunen een expliciete norm noemt, te kunnen realiseren. Omdat
de symbolische positie van De Staat beter is dan die van de bands die in het voorprogramma spelen,
kunnen deze acts baat hebben bij een sterke wederzijdse relatie. Om een gebalanceerde geef- en
neemrelatie te verzekeren, staan deze support acts – die veelal bij hetzelfde management of
boekingskantoor zitten – dus min of meer bij De Staat in het krijt als ze worden uitgenodigd om het
voorprogramma te verzorgen. In ruil voor een goede speelplek kunnen ze De Staat symbolische
erkenning ‘geven’, door hun status, reputatie en positie te bevestigen wanneer ze naar de
buitenwereld communiceren. Dat kan op den duur immers ook hun eigen status of reputatie
bestendigen.
Een andere opvatting die uit dit cluster is op te maken, is dat De Staat extra financiële
middelen nodig heeft om echt de top te kunnen bereiken, omdat ze niet eeuwig op de goodwill van
anderen kunnen blijven teren (295). Een stukje onafhankelijkheid is noodzakelijk om de vele ideeën
die de band heeft te kunnen uitvoeren, zo is de redenering. Want waar andere actoren afhankelijk
zijn van de Nijmeegse band, bijvoorbeeld omdat De Staat hen werk verschaft of kennis en ervaring
deelt, is de band natuurlijk zelf ook afhankelijk van anderen. Zo zijn het label en zalen, festivals en
promoters medeverantwoordelijk voor de promotie van de liveshows (348). Om zo goed mogelijk de
ticketprijs te kunnen vaststellen, is De Staat genoodzaakt een beroep te doen op de expertise en
inzichten in de markt van zowel de boeker als de agent (358); bij het bepalen van de prijs van een
geluidsdrager komt de expertise van het label om de hoek kijken (360). Voor het selecteren van de
juiste speellocaties is De Staat afhankelijk van de bestaande infrastructuur (364). En dan is er nog de
werkplek van de band, de omgebouwde eigen studio in het voormalige Doornroosje, een pand in het
bezit van de Gemeente Nijmegen (63, 64, 393). Ondanks de goede wederkerige relaties die De Staat
onderhoudt, brengen ze ook aan het licht hoe relatief de autonomie is van De Staat: in paragraaf
5.2.3.1 over de individuele logica zagen we dat De Staat een band is die zich zo min mogelijk laat
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tegenhouden door in het veld besloten grenzen en alles zelf bedenkt en maakt, maar dat beeld is tot
op zekere hoogte een dekmantel voor het feit dat de band te allen tijde afhankelijk is van externe
partijen, ook om zo zelfstandig mogelijk te werk te kunnen gaan.

5.2.3.c Organisatorische logica
ORGANISATORISCHE LOGICA

Tot slot is er de codegroep van de
organisatorische logica, die ervan uitgaat dat alle
betrokken actoren handelen naar een
gemeenschappelijk doel dat wordt vormgegeven
door een streven naar economisch rendement.
Vanuit een organisatorische logica gezien is het
belangrijk om voor zo groot mogelijke zalen te
spelen, een zo hoog mogelijke ticketprijs te
vragen en zoveel mogelijk naamsbekendheid te
verwerven. Een organisatorische logica staat
vaak haaks op een individuele logica: hoe zeer er
ook verlangd wordt naar authenticiteit en

De organisatorische logica laat zich leiden door
economisch rendement enerzijds en de populariteit
van artiesten anderzijds (Keunen, 2013:147). Het is
geen strikt commerciële logica: men focust op
duurzame investeringen die zich op de een of ander
manier ‘terugbetalen’, maar streeft niet naar
winstmaximalisatie (Keunen, 2013: 148;193).
De organisatorische logica steunt op argumenten die
gaan over exploitatiemogelijkheden, financiële
haalbaarheid, professionaliteit, publieksbereik en
naamsbekendheid (Keunen, 2013:148-153). Die
laatste twee worden vooral gebruikt als graadmeter
voor risico’s: aan de hand van de populariteit van een
artiest kun je inschatten hoeveel kaarten je voor een
concert of festival zult verkopen.

autonomie, deze waarden zullen altijd het onderspit delven als ze het verkopen van tickets, platen en
merchandise in de weg zitten. Dat wil echter niet zeggen dat waarden als authenticiteit en
autonomie niet kunnen bijdragen aan een toename van inkomsten: omdat authenticiteit en
autonomie vanuit een traditionele rockesthetica hoog gewaardeerd worden, kunnen ze deel
uitmaken van de marketingstrategie. Het verhullen van de relatie tot het economische kan zo ook
economische kapitaal opleveren, mits de actor erin slaagt die notie van authenticiteit of autonomie
in een geloofwaardig verhaal te verpakken. Uiteindelijk wordt de marketingstrategie ook deels
bepaald op basis van de financiële noodzaak of haalbaarheid van de activiteiten die een artiest
organiseert. De codes die van een organisatorische logica uitgaan, zijn als volgt onderverdeeld:
1. Financiële haalbaarheid, financiële noodzaak
2. Duurzame investeringen, ondernemerschap, professionaliteit, rationeel denken, rendement
3. Marketing, naamsbekendheid, populariteit, publieksbereik
Cluster 1: financiële haalbaarheid, financiële noodzaak
Veelzeggend is de manier waarop het subsidieplan wordt ingeleid. In de inleiding wordt namelijk de
financiële positie van Nederlandse popmuzikanten over het voetlicht gebracht. Na een opsomming
van successen stelt het subsidieplan dat “een van de grootste misvattingen over de sector popmuziek
is dat een band als De Staat veel of in ieder geval meer dan genoeg verdient” (6, 7) (Stichting
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Kultuurbarbaar, 2016). Het subsidieplan vervolgt dat het onderzoek Pop, wat levert het op? een
weinig rooskleurig beeld van de financiële positie van popmuzikanten schetst (9). Structurele
ondersteuning in de vorm van een meerjarige subsidie is tot op zekere hoogte financiële noodzaak
(11). Die stelling wordt onderbouwd en toegelicht met verschillende voorbeelden: een bijbaan
vinden is lastig en conflicteert met het fulltime kunstenaarschap van De Staat, waar de vele
optredens deel van uitmaken (19). Daarnaast zijn de verdiensten voor zowel de band, de manager als
de crew niet heel groot (24, 232, 289, 290) en worden kunstenaars die een bijdrage leveren vaak
onderbetaald (303). Dit cluster behelst ook de financiële haalbaarheid van nieuwe of extra ideeën of
projecten. Volgens het subsidieplan is er meer financiële ruimte nodig om ervoor te zorgen dat de
inkomsten van alle betrokkenen toenemen (304), maar bijvoorbeeld ook om support acts een hogere
vergoeding te kunnen bieden (413) en beginnende bands de mogelijkheid te kunnen geven de kennis
en expertise van De Staat in te huren tegen een redelijk tarief (421, 422). Hoewel een aantal van deze
codes betrekking hebben op het verwezenlijken van nieuwe, ‘extra’ ideeën en projecten om de
creatieve ontwikkeling te stimuleren (334), gaan de meeste simpelweg over de noodzaak om de
muzikanten, de manager, de crew en samenwerkingspartners te betalen voor het werk dat ze
leveren.
Cluster 2: duurzame investeringen, ondernemerschap, professionaliteit, rationeel denken,
rendement
In het tweede cluster die een organisatorische logica weerspiegelt signaleer ik vooral veel termen die
toebehoren aan het vocabulaire dat in het bedrijfsleven of in ondernemingen wordt gebezigd. Het
gaat hier om de notie van een financiële huishouding of administratie (222, 236, 237, 239) met
inkomsten (240, 241, 242, 243, 247, 260, 276, 281, 391), kosten (14, 25, 288, 351, 434), omzet (12)
en winst (15) an sich, maar er wordt ook gesproken over het gemiddelde bedrijfsresultaat (13) en de
bedrijfsvoering (53, 214, 233) van de onderneming (215, 216, 217, 221) die De Staat is. De codes
onderschrijven allemaal de ondernemende en professionele kwaliteiten van De Staat (35, 219, 291),
waaronder het vermogen om rationeel te denken en economisch kapitaal in te zetten voor duurzame
investeringen (28, 55, 140, 259, 287). Ook laten de codes laten zien dat er strategisch en over langere
termijn plannen worden gemaakt (29, 54, 105, 166, 227).
In het subsidieplan wordt beschreven hoe De Staat in al zijn activiteiten en werkzaamheden
streeft naar zo maximaal mogelijke inkomsten (279). De band zoekt ondanks teruglopende
verkoopcijfers van cd’s en LP’s naar manieren om de inkomsten te blijven maximaliseren (249),
bijvoorbeeld door digitale royalties rechtstreeks te innen (254, 255), door zijn repertoire rechtstreeks
op alle digitale platforms te licenseren (256) en door deals te sluiten en goed te onderhandelen
waardoor componist en tekstschrijver Torre Florim 100% van de auteursrechten ontvangt (258) en
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live-inkomsten – verreweg de belangrijkste inkomstenbron voor de band (260), 391) – zo groot
mogelijk zijn (261, 262). Dat De Staat zich ook bewust is van financiële risico’s en zijn administratie
daarnaar heeft ingericht, blijkt uit de codes 283, 284 en 285, oftewel de volgende passage uit het
subsidieplan:
“Inkomsten als auteursrechten, royalties en naburige rechten lopen altijd door, onafhankelijk
van een albumrelease of tour. Daardoor zijn deze inkomsten belangrijk voor de spreiding van
de inkomstenstroom voor de muzikanten. Daarnaast wordt er altijd een bedrag gereserveerd
voor tegenvallers of periodes met minder inkomsten om voortgang financieel te
garanderen.” (Stichting Kultuurbarbaar, 2016)
In het subsidieplan wordt verder vooruitgekeken en de verwachting geformuleerd dat De Staat
risicovolle financiële ambities na 2020 zelf zou kunnen dragen als ze met behulp van een meerjarige
subsidie in staat zullen zijn te groeien (315). Samenvattend tonen de codes uit dit cluster aan dat De
Staat een betrouwbare en professionele onderneming is bij wie financiële overheidssteun in veilige
handen zal zijn en het subsidiegeld niet zal worden verspild, maar met de langere termijnplannen en
de gezonde financiële huishouding die de band erop nahoudt juist effectief ingezet zal worden.
Cluster 3: marketing, naamsbekendheid, populariteit, publieksbereik
Als laatste is er het cluster met codes over de populariteit, het publieksbereik en de
naamsbekendheid van de band en hoe die met behulp van marketing worden bevorderd. In het
subsidieplan wordt veel aandacht besteed aan het publieksbereik van De Staat en de manier waarop
dat publiek wordt vastgehouden en vergroot. Zo wordt gewezen op de ticketprijs die gemiddeld
wordt gevraagd voor optredens van Nederlandse artiesten in Nederlandse popzalen, en hoe die prijs
bewaakt wordt zodat die redelijk blijft (21, 23, 128, 357). Het laag houden van die prijs brengt echter
ook een groter financieel risico met zich mee en zorgt ervoor dat de totale inkomsten lager zijn (22).
Het risico van lagere inkomsten speelt ook op bij shows op festivals als De Parade, waarvan het
reguliere publiek minder goed bekend is met De Staat (372, 375), en de Vinticious Versions-shows,
die een lagere capaciteit hadden dan een gemiddeld optreden van De Staat (369). Vervolgens wordt
de bekwaamheid om de juiste prijs te bepalen – weliswaar in samenspraak en op basis van de
expertise van andere factoren, zo zagen we in paragraaf 5.2.3.2 – en daarmee de professionaliteit
van de band, bevestigd door te verwijzen naar het succes van de O tour en de Vinticious Versions
tour, waarvan de meeste shows – ook in het buitenland – uitverkocht waren (119, 130, 131, 161).
Een belangrijke toevoeging is het volgende citaat uit het subsidieplan:
“Spelen in de zaal waar de muzikanten zelf altijd komen voor concerten, Doornroosje in
Nijmegen, is altijd het hoogst haalbare geweest – die zaal uitverkopen is het
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allerbelangrijkste moment voor de bandleden tot de dag van vandaag. De tour wordt
begonnen in Nijmegen en het liefst ook geëindigd.” (Stichting Kultuurbarbaar, 2016)
Hier focust het subsidieplan op de thuisstad van de bandleden en de waarde die ze hechten aan het
uitverkopen van de shows daar in Nijmegen (382). Het is een goede manier om aan het Fonds
Podiumkunsten te laten zien dat je aan de voorwaarde van geografische spreiding van je activiteiten
voldoet, een van de vier criteria waarop een meerjarige subsidieaanvraag wordt beoordeeld.
De belangrijkste rol wordt in dit cluster ingevuld door het publiek. Zoals hierboven al gezegd,
gaat er veel aandacht uit naar het publieksbereik van De Staat. Dat wordt op allerlei manieren
toegelicht: het publiek van De Staat is groot, zo blijkt uit de vele optredens die de band geeft (17), de
grootte van de zalen waarin ze spelen (152) en de manier waarop naar een nieuw en zo breed
mogelijk publiek wordt gezocht (363, 371, 379, 389, 390). Belangrijker nog is de benadering van en
de beleving voor het publiek bij optredens van De Staat. Volgens het subsidieplan wil De Staat het
publiek blijven verbazen en verwarren en zichzelf en zijn repertoire steeds vanuit een nieuwe
invalshoek blijven presenteren (79, 98, 141). Een schot in de roos, die ook in het plan uitgebreid
wordt toegelicht, was de circle pit bij het naspelen van de videoclip van ‘Witch Doctor’ (103): hierbij
werd het publiek uitgenodigd mee te doen (145, 328), waardoor het onderdeel werd van de
performance (326, 331), de afstand tot de muzikanten verdween (146) en de nabijheid des te groter
werd (135). In het verlengde van deze bijzondere benadering van het publiek tijdens de liveshows
liggen de publieksreacties: in het geval van de circle pit kwamen er veel reacties vanuit het publiek en
de media (107) en ook een andere show waarbij de muzikanten als een fanfare het publiek
passeerde en de afstand tussen muzikant en fan dus heel klein was, leidde tot een uitzinnige reactie
van het publiek (84).
Om die grote zalen uit te verkopen en op zulke enthousiaste reacties te kunnen rekenen,
wordt er veel tijd besteed aan de marketing. Hier wordt vaak samengewerkt met andere actoren, of
is De Staat, in ander woorden, afhankelijk van andere actoren in het veld. Voorbeelden van
promotionele activiteiten (52) zijn campagnes samen met Mojo Concerts, Caroline/Universal en 3FM
om in een zo kort mogelijke tijd zoveel mogelijk tickets te verkopen (123, 124, 125, 126, 127, 342,
349), sponsoring door commerciële partijen als HiFi Klubben, Eastpak, O’Neill, Levi’s en Jack Daniels
(246, 274, 275, 432) en promotie door het platenlabel (342, 347) en popzalen (378). Onderdeel van
die marketing is ook de social media, waar fans via platforms als Facebook (316), Youtube (108, 317),
Twitter (318), Instagram (319) en Spotify (320) hun ervaringen delen (332) en symbolisch kapitaal
aan De Staat toekennen met behulp van streams, views, likes en retweets (352, 353, 356).
Economisch kapitaal wordt er ook verworven door de verkoop van merchandise, cd’s, LP’s en
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speciale (gesigneerde) pakketten (244, 248, 250, 251, 252, 263, 264, 359, 362, 387). In het
subsidieplan wordt heel duidelijk gemaakt dat De Staat met behulp van marketing een zo groot en
breed mogelijk publiek probeert te trekken en daar ook in slaagt. Uit de analyse van de drie clusters
hierboven blijkt uit niets een verhulling van de relatie tot het economische. Het belang van
economisch kapitaal voor het draaiende houden van de onderneming die De Staat is, staat juist
centraal.

5.2.4 Beantwoording subvraag 3: Welke symbolische positie wenste De Staat in
augustus 2016 in te nemen in het Nederlandse popveld zoals blijkt uit het
subsidieplan van Stichting Kultuurbarbaar?
Subvraag 3 wordt beantwoord op basis van de analyse van het subsidieplan van Stichting
Kultuurbarbaar. Natuurlijk moet vooropgesteld worden dat dit het doel van deze tekst is om de
beoordelingscommissie ervan te overtuigen de subsidieaanvraag te honoreren. Het subsidieplan
doet er dus vanzelfsprekend alles aan om De Staat een zo gunstig mogelijke positie toe te wijzen. De
vraag is alleen: tot welke exacte positie leidt dat en hoe verhoudt die zich tot de symbolische positie
die naar voren kwam op basis van de interviews?
In de analyse van het subsidieplan kwam zowel het gedachtegoed van Becker als dat van
Bourdieu van pas. Enerzijds spreekt uit het subsidieplan de behoefte aan en ruimte voor
samenwerking en kennisdeling, anderzijds benadrukt De Staat een ongebruikelijke positie binnen de
popmuziek te willen innemen en dingen anders dan anderen te willen doen. Hier komen Beckers idee
van kunstwerelden als informele community’s waarin gemeenschappelijke doelen worden
nagestreefd en Bourdieu’s notie van het culturele veld als strijdtoneel waarop wordt gevochten om
de meeste macht samen. Door de popmuziekindustrie te beschouwen als een kunstwereld waarin
sociaal en cultureel kapitaal worden uitgewisseld via informele relaties, kun je als actor echter ook
vertrouwen opbouwen. Hoe beter het vertrouwen, hoe onafhankelijker je je kunt opstellen ten
opzichte van de andere actoren in het veld. Dat komt ook naar voren in het subsidieplan: De Staat
hecht er waarde aan de support act zo goed mogelijk tot zijn recht te laten komen en met elkaar een
zo mooi mogelijke avond te maken; tegelijkertijd komen goede support acts ook de reputatie van De
Staat ten goede. In het subsidieplan zien we vooral die altijd aanwezige spanning tussen het
collectieve en het individuele belang terugkomen.
De symbolische positie die De Staat wenste in te nemen laat zich vanuit de drie verschillende
logica’s vormgeven. Dat de activiteiten, visie en missie van De Staat aansluiten bij de romantische
idealen van de rockesthetica die leidend is in de alternatieve mainstream, blijkt uit de codes die
ingaan op het authentieke en autonome karakter, het onderscheidend vermogen, de ambitie en de
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artistieke focus van de band. Die kwaliteiten die vanuit een individuele logica redeneren worden
erkend door andere actoren in het veld, waaronder de Volkskrant – die De Staat in een liverecensie
in 2016 uniek én ongenaakbaar noemde –, waardoor ze in aanzien stijgen. Zo wordt die individuele
logica vooral wordt gevoed door de individuele, persoonlijke smaak, maar levert die in het geval van
De Staat ook symbolisch kapitaal op omdat de smaak van De Staat gelijk is aan die van een
consecrerende actor die in het veld van de alternatieve mainstream veel macht heeft. De Staat
verschuilt zich in het subsidieplan strategisch achter het oordeel van de Volkskrant om met behulp
daarvan zijn sterke symbolische positie aan te tonen. Zo dragen de opvattingen die vanuit een
individuele logica redeneren dus bij aan de symbolische positie van De Staat. Ook de codes die een
positionele logica in zich meedragen teren op de erkenning van andere consecrerende actoren in het
veld van de alternatieve mainstream. Maar De Staat is zich ook bewust van zijn afhankelijkheid van
de kennis en expertise van het label, festivals en promotors voor de organisatie en promotie van de
tours, de bestaande infrastructuur voor mogelijke speelplekken en de gemeente Nijmegen voor zijn
thuisbasis, de studio en repetitieruimte die in de oude Nijmeegse popzaal Doornroosje werden
gebouwd. Om echt de top te kunnen bereiken, zo stelt het subsidieplan, heeft De Staat extra
financiële middelen nodig, omdat de band niet eeuwig op de goodwill van anderen kan blijven teren.
Zo zien we hier net als in de interviews de opvatting dat met economisch kapitaal mogelijk
symbolisch kapitaal kan worden verworven in de vorm van een stukje onafhankelijkheid. Er wordt in
het plan uitgebreid stilgestaan bij het ondernemende karakter van de band en het streven naar zo
maximaal mogelijke inkomsten. Het belang van economisch kapitaal bij het onderhouden van een
onderneming als die van De Staat wordt nergens verhuld. Het wordt juist gebruikt om een streven
naar meer symbolisch kapitaal aan te tonen. De Staat wil de top bereiken, en daarvoor beschikken ze
al over het benodigde culturele en sociale kapitaal, maar hebben ze volgens het subsidieplan ook
economisch kapitaal nodig – juist om zich minder afhankelijk te kunnen opstellen van de andere
actoren in het veld. Die sterke behoefte aan economisch kapitaal komt dus net als in de interviews
duidelijk naar voren in het subsidieplan. Meer nog zien we hier echter hoe De Staat met behulp van
dat economisch kapitaal vertrouwen probeert te winnen en op zoek is naar een bevestiging van zijn
invloed, status of reputatie in het popmuziekveld. Dat gebeurt met name door alle symbolische
successen naar voren te schuiven: de grootste en belangrijkste festivals, voorprogramma’s, tours in
binnen- en buitenland en talkshows worden aangehaald om die symbolische positie te bevestigen. Zo
komt de symbolische positie die op basis van het subsidieplan geschetst kan worden overeen met de
positionering van De Staat naar aanleiding van de interviews. Tot aan de subsidietoekenning
beschouwde De Staat zich als een ambitieuze band die op de rand van de alternatieve mainstream en
de mainstream bivakkeerde, nieuwsgierig naar de mogelijkheden die het rechter subveld van de
grootschalige productie zouden kunnen bieden. Uit het subsidieplan blijkt de sterke drang van De
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Staat om zich te onderscheiden van zijn collega’s in het popmuziekveld, een behoefte die zich
allerminst laat tegenhouden door een romantisch ideaal waarin economische belangen verhuld
worden. Zowel de interviews als het subsidieplan laten een nieuwsgierigheid naar die rechterkant
van het veld zien en het zelfvertrouwen om zich verder te kunnen ontwikkelen in die mainstream.
Met het bereiken van de top doelt De Staat op een stap hoger op de symbolische ladder, maar met
het bewustzijn dat een stap naar rechts, in de richting van de grootschalige productie, nodig en
gewenst is om dat symbolisch potentieel tot volle wasdom te kunnen brengen.

(Naar: Bourdieu, Pierre. “The field of cultural production, or: the economic world reversed.”
The field of cultural production. Cambridge: Cambridge, Polity Press, 1993:38.)
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Hoofdstuk 6: Conclusie
Op welke manier is er een kloof waarneembaar tussen de symbolische positie die in augustus 2016,
naar aanleiding van de subsidietoekenning door het Fonds Podiumkunsten, vanuit de Nederlandse
geschreven pers aan De Staat werd toegekend en de symbolische positie die de band op dat moment
wenste in te nemen in het Nederlandse popveld, en welke opvattingen liggen daaraan ten grondslag?
De symbolische positie van De Staat in augustus 2016 is opgebouwd uit de hoeveelheid erkenning en
prestige die de Nijmeegse band op dat moment bezat ten opzichte van andere actoren in het veld
van de popmuziek (Bourdieu, 1993:38). Het vaststellen van die symbolische positie heeft dus
betrekking op een inschatting van de macht die De Staat op dat moment uitoefende, oftewel het
geschonken krediet dat door anderen aan de band werd toegekend en dat bestaat omdat het door
die andere actoren werd erkend (Bourdieu, 1989:235). Hoewel De Staat volgens de theorie van
Bourdieu – net als elke andere actor, overigens – niet zelf het vermogen heeft zijn eigen symbolische
positie te bepalen, heeft dit onderzoek wel degelijk uitvoerig bestudeerd welke symbolische positie
de band wenste in te nemen (Bourdieu, 1986:50). Dat was nodig om die kloof te kunnen waarnemen.
De aanleiding hiervoor was de ophef die in de Nederlandse media ontstond toen in augustus 2016
bekend werd gemaakt dat het Fonds Podiumkunsten de meerjarige subsidieaanvraag van De Staat
had gehonoreerd, waarmee de band over een periode van vier jaar bijna een miljoen euro subsidie
was toegekend.

6.1 Op welke manier is er een kloof waarneembaar?
Dit onderzoek heeft uitgewezen dat er inderdaad een kloof is en dat de symbolische positie die door
de Nederlandse geschreven pers aan De Staat werd toegekend verschilt van die zoals die door De
Staat zelf werd verondersteld. De kloof is waarneembaar in het feit dat de Nederlandse geschreven
pers in augustus 2016 minder symbolisch kapitaal, uit te drukken in termen van macht, prestige of
erkenning, aan De Staat toekende dan De Staat zelf voor ogen had. De kloof is in één oogopslag
zichtbaar in de weergave van het veld van de popmuziek zoals dat werd gereconstrueerd ten
behoeve van dit onderzoek.
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(Naar: Bourdieu, Pierre. “The field of cultural production, or: the economic world reversed.”
The field of cultural production. Cambridge: Cambridge, Polity Press, 1993:38.)

Een van de conclusies die voortkomen uit dit onderzoek is dat de Nederlandse geschreven pers De
Staat in het subveld van de alternatieve mainstream positioneerde, terwijl De Staat tot de
subsidietoekenning in augustus 2016 zelf in de veronderstelling was zich te begeven in het subveld
van de mainstream, waar grootschalige productie plaatsvindt en economisch rendement centraal
staat. De Nederlandse geschreven pers ging er vanuit dat De Staat zich van een strategie bediende
waarin de economische en culturele logica gelijkwaardig zijn, en artistieke argumenten even zwaar
wegen als economische argumenten. Uit de interviews met Rocco Hueting en Arjo Klingens en het
subsidieplan maakte ik daarentegen op dat De Staat zichzelf in augustus 2016 al beschouwde als een
mainstreamband die met hun reeds verworven successen, bestaande creatieve ideeën en daaruit
voortkomende behoefte aan geld in het achterhoofd nieuwsgierig was geworden naar de
mogelijkheden die het subveld van de grootschalige productie de Nijmeegse band te bieden had.

6.2 Welke opvattingen liggen ten grondslag aan de symbolische
posities van De Staat?
De kloof tussen de twee naar aanleiding van dit onderzoek veronderstelde symbolische posities van
De Staat kan verklaard worden aan de hand van de verschillende opvattingen die ten grondslag
liggen aan de manier waarop die posities bepaald zijn. De Nederlandse geschreven pers nam aan dat
De Staat als rockband uit de alternatieve mainstream streefde naar de beste symbolische positie in
het veld van de popmuziek. Die is niet bovenaan de underground – waar te weinig rekening wordt
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gehouden met organisatorische belangen, noch bovenaan de mainstream – waar het belang van
artistieke kwaliteit, autonomie en authenticiteit compleet genegeerd wordt, maar juist in het midden
daarvan, aan de top van de alternatieve mainstream. Het is deze plek waar voor een band als De
Staat een stukje onsterfelijkheid te verkrijgen is, waar men de macht heeft te bepalen wat goede
muziek is en waar een plek in de canon van de Nederlandse popmuziek voor het oprapen ligt. De
opvatting komt voort uit een positionele logica, die als het ware the best of both worlds combineert:
zoals we door het onderzoek heen hebben gezien, worden artistieke en economische argumenten
hier zorgvuldig tegen elkaar afgewogen om de waarde van en het oordeel over een bepaalde artiest
vast te stellen. Belangrijk is dat economische belangen daarbij zoveel mogelijk worden verhuld. Dat is
iets waar De Staat volgens de Nederlandse geschreven pers niet in slaagde, al was dat ook niet wat
de band zich ten doel stelde, waardoor de geloofwaardigheid van de Nijmeegse rockers in het geding
kwam en ze een stukje erkenning moesten inleveren.
Uit de vijftien bestudeerde teksten bleek dat de Nederlandse geschreven pers er tot de
subsidietoekenning in augustus 2016 vanuit ging dat De Staat een authentieke en autonome
rockband was, die wars was van economisch kapitaal, succes na succes behaalde en zo zou
opklimmen naar de beste symbolische positie in het veld van de popmuziek. De Staat had zelf echter
een heel andere route uitgestippeld. De band had wel degelijk een vergelijkbaar doel voor ogen: de
Nijmegenaren wilden een ongebruikelijke positie innemen, liefst een aan de absolute top. Maar de
band was in de loop van zijn carrière ook geconfronteerd met de verschillende logica’s die in het veld
van de popmuziek gelden en zelf tot de conclusie gekomen dat economisch kapitaal gewoonweg
noodzakelijk was om die top te bereiken, en subsidie kon daar – beter dan bijvoorbeeld commerciële
sponsordeals – bij helpen. Uit de interviews bleek dat De Staat zichzelf al als een mainstreamband
beschouwde, iets wat volgens bandlid Rocco Hueting min of meer onbewust zo was gegroeid:
“Dat we eigenlijk nooit iets hebben gedaan wat iemand wilde, maar dat inderdaad toch ons
publiek best wel groot is gegroeid en dat we inmiddels… we zijn gewoon mainstream, weet
je. Dat was de conclusie die we in 2016 grappend trokken: we zijn mainstream, het is gelukt!”
(Hueting, 2019)
Voor De Staat was het indienen van een aanvraag voor een meerjarige subsidie dan ook een logische
stap. De band begaf zich al aan de rechterkant van het popmuziekveld en behaalde daar diverse
successen zonder dat publiek, pers of festival- en concertorganisatoren aan hun geloofwaardigheid
hadden getwijfeld, dus een verhulling van economische belangen was niet nodig. Sterker nog, in het
streven van De Staat om zijn missie te vervullen, namelijk het innemen van een ongebruikelijke
positie binnen de popmuziek om op die manier uit te groeien tot een topgroep op nationaal en
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internationaal niveau, stuitte de band op een blokkade. De financiële middelen van De Staat waren
namelijk te beperkt om die missie van de band te kunnen vervullen. Er waren creatieve ideeën in
overvloed, maar er was geen geld om ze te realiseren. De Staat bediende zich dus, veel meer dan de
Nederlandse geschreven pers, van een organisatorische logica, waarbij een focus op economisch
rendement nodig was om uiteindelijk alle potentiële symbolische waarde te kunnen verzilveren.
De manier waarop die symbolische posities zich in het veld van de popmuziek tot elkaar
verhouden, is te linken aan het spanningsveld waarin voortdurend verschillende logica’s door en
langs elkaar heen bewegen. Ze worden zelfs regelmatig met elkaar verweven. Zo ziet de popsector
muziek zelf graag als een puur cultureel product en wordt de economische functie ervan in alle
vormen van communicatie met andere actoren verdoezeld, maar wordt diezelfde culturele
benadering, met de focus op het unieke en het individuele tegelijkertijd ingezet als
marketingstrategie (Keunen, 2013:78). Dat zagen we in het subsidieplan van De Staat bijvoorbeeld
sterk naar voren komen in de beschrijving van de beoogde speellocaties. Zo staat er in het plan dat
“het bepalen van de speellocaties een belangrijke tool [is] in het verkopen van De Staat aan een zo
breed mogelijk publiek”, waarin naast de bestaande infrastructuur ook factoren als het uitdagen en
verrassen van het publiek en een evenwichtige verhouding tussen de uitstraling en de inhoud
centraal staan (Stichting Kultuurbarbaar, 2016:30). Er werd bij het samenstellen van de tours voor de
Vinticious Versions bijvoorbeeld bewust gezocht naar andere locaties dan waar De Staat doorgaans
vaak speelde – “behalve een artistieke keuze ook een marketingkeuze” (Stichting Kultuurbarbaar,
2016:30). Die continue spanning tussen artistieke en economische afwegingen is het resultaat van
een streven naar een pragmatische aanpak, zo stelt Keunen, waarin de hele tijd een afweging wordt
gemaakt tussen een individueel handelen of een individuele logica enerzijds en een collectief
handelen of een positionele logica anderzijds (Keunen, 2013:87).
Deze spanning was niet alleen waar te nemen in het subsidieplan, maar is het hele onderzoek
door constant voelbaar. Toch wordt deze zelden expliciet over het voetlicht gebracht door een van
de auteurs of geïnterviewden, simpelweg omdat een argument vóór of tegen de subsidietoekenning
aan kracht inboet als het vanuit een dubbelzinnige logica is geformuleerd. Daarom wil ik er hier graag
nog eens bij stilstaan, want of het nu dat subsidieplan, de interviews met Hueting en Klingens of de
artikelen uit de Nederlandse geschreven pers behelst, overal komt de interactie tussen die
verschillende logica’s om de hoek kijken. Het resulteert in een paradox die in het veld van de
popmuziek altijd de kop op zal blijven steken als het gaat om het toekennen van waarde. Het goede
en professionele ondernemerschap van De Staat kan immers net zo goed geprezen als afgekeurd
worden in een subveld waarin steeds wordt gezocht naar het evenwicht tussen een culturele en
economische logica. Terwijl goed ondernemerschap een van de criteria is waarop het Fonds
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Podiumkunsten meerjarige subsidieaanvragen beoordeelt, kan op basis van reeds verworven
successen als resultaat van goed ondernemerschap namelijk net zo goed beredeneerd worden dat
een subsidie niet nodig is omdat de kunstenaar in kwestie al heeft laten blijken zelf in staat te zijn het
hoofd boven water te houden. Hetzelfde is te zeggen over het publieksbereik van een instelling,
organisatie of kunstenaar: de subsidie van De Staat had tot gevolg dat de band zich vrij kon maken
van een kortetermijndenken dat was gefocust op economisch rendement, terwijl het publiek van De
Staat in de tussentijd wel degelijk groeide, en daarmee ook de inkomsten van de band.
Kortom, dit onderzoek toont aan dat de ophef die ontstond naar aanleiding van de
meerjarige subsidietoekenning door het Fonds Podiumkunsten aan De Staat niet zo verrassend is en
goed aansluit bij de manier waarop het veld van de popmuziek functioneert, omdat het proces van
waardetoekenning in dat veld tot in de kern zijn identiteit ontleent aan een eeuwige confrontatie van
oordelen die voortkomen uit tegenstrijdige logica’s. Het grillige en dynamische karakter van de
popsector maakt dat er bovendien nooit een evenwicht tussen die verschillende logica’s bereikt zal
worden. Wie in het veld van de popmuziek de top wil bereiken, dient gedurende zijn carrière
strategisch te schakelen tussen de verschillende logica’s. Die conclusie is naar aanleiding van het
onderzoek naar de subsidietoekenning van De Staat onontkoombaar. In het doel van De Staat “om
echt de top te bereiken” schakelde de band van een organisatorische logica naar een positionele
logica, om zich op termijn weer op een individuele logica te beroepen. Zo investeerde de Nijmeegse
band in goed ondernemerschap, werd daarmee een zeker succes behaald dat de manager en de
bandleden het vertrouwen gaf een meerjarige subsidieaanvraag in te dienen. Met behulp van de
investeringen die werden gedaan met de toegekende subsidie kon de band zich op termijn losmaken
van dat economisch rendementsdenken en zich minder afhankelijk opstellen van toonaangevende
media, waarna de weg vrij was om weer volledig op artistieke en creatieve ontwikkeling te kunnen
focussen en “de stap [te] maken naar een topgroep op nationaal en internationaal niveau” (Stichting
Kultuurbarbaar, 2016:25).

6.3 Aanbevelingen en suggesties voor vervolgonderzoek
6.3.1 Selectiemechanismen in de alternatieve mainstream
Om Keunens concept van de alternatieve mainstream zo bruikbaar mogelijk te maken als theoretisch
kader voor dit onderzoek, heb ik een paar veronderstellingen gedaan. Zo ben ik ervan uitgegaan dat
zijn notie van een culturele logica, die artistieke argumenten aandraagt om popmuziek op waarde te
schatten, min of meer gelijk is aan die van een individuele logica. Keunens beschrijving van een
economische logica, waarin economisch rendement juist leidend is in de selectieprocessen in de
popsector, heb ik gelijkgesteld aan een organisatorische logica. Daaruit volgt ook dat in de
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alternatieve mainstream, waar de individuele en organisatorische logica samenkomen, wordt
beheerst door een positionele logica: de beste symbolische positie in het veld van de popmuziek is
helemaal bovenaan de verticale as en in het midden op de horizontale as. Het zou interessant zijn om
verder te onderzoeken of deze aanpassing van het culturele veld van Bourdieu voor de popmuziek
ook opgaat als men bijvoorbeeld kijkt naar de selectiemechanismen die het publiek erop nahoudt bij
het toekennen van waarde aan popartiesten. Waar Keunens onderzoek focuste op boekers,
promotors, labels en concert- en festivalorganisatoren, richtte dit onderzoek zich op de geschreven
pers enerzijds en de popmuzikant anderzijds. Hoewel dit onderzoek natuurlijk slechts de opvattingen
van één band en een beperkte selectie aan media omvat, lijkt een onderzoek naar de opvattingen
van het publiek een logische en wenselijke volgende stap.
Daarnaast is in dit onderzoek geen rekening gehouden met alle actuele ontwikkelingen die
zich voltrekken in de popsector. Maar het veld van de popmuziek functioneert natuurlijk in een veel
groter veld en wordt voortdurend beïnvloed door prikkels van buitenaf. Het culturele veld opereert,
zoals Bourdieu beschrijft, altijd in relatieve autonomie, maar zijn culturele orde of habitus kan zich op
geen enkel moment onttrekken aan de wetten van economische en politieke hiërarchie waarop de
gehele maatschappij is gebouwd (Bourdieu, 1993:33). Digitalisering heeft ontegenzeggelijk
doorlopend zijn uitwerking op het veld van de popmuziek. Of het nu over het proces van
canonisering, publieksopbouw via online kanalen, de verander(en)de rol van platenmaatschappijen,
de teruglopende verkoop van fysieke geluidsdragers of het verschijnsel van overaanbod gaat, het zijn
ontwikkelingen die medebepalen hoe selectiemechanismen in de popmuziek vorm krijgen. Het zou
interessant zijn in de toekomst te kijken naar de impact die dergelijke ontwikkelingen hebben op de
manier waarop subsidies voor popmuziek worden gewaardeerd.

6.3.2 De symbolische positie van De Staat nu en in de toekomst
Een van de interessantste bevindingen op basis van de twee interviews, die hierboven al kort is
uitgelicht, is misschien wel dat zowel Hueting als Klingens stellen dat ze met het economisch kapitaal
dat ze verkregen uit de meerjarige subsidie in staat zijn geweest hun symbolische positie te
versterken. Volgens Hueting ging De Staat iets omhoog op de ladder, waren ze zichtbaarder en
relevanter, speelden ze op hoger niveau mee. Waar ze als beginnende band moesten hopen op de
aandacht van grote media als 3FM en De Wereld Draait Door, heeft de band die rollen min of meer
kunnen omdraaien met behulp van de subsidie. Klingens doet in het verlengde daarvan een
algemenere uitspraak over hoe machtsrelaties in de popmuziekindustrie werken:
“Ik denk dat dat in de popmuziek ook te veel ontkend wordt, zeg maar, [dat] als je meer geld
hebt je gewoon daadwerkelijk meer macht hebt om datgene te kunnen doen artistiek wat je
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wil. En mensen ook gewoon naar je hand kan zetten en ja, dat je gewoon in de lead kunt zijn
in plaats van dat je constant iedereen moet pleasen om van alles voor elkaar te krijgen.”
(Klingens, 2019)
We weten nu ook hoe de symbolische positie van De Staat er anno 2019 uitziet volgens De Staat,
maar hoe zou de pers daar op dit moment over oordelen? Zouden ze het toegenomen succes van de
band erkennen en zo ja, zouden ze dan, met terugwerkende kracht, anders oordelen over de
subsidietoekenning? Dat De Staat in augustus 2019 zijn grootste optreden tot dan toe gaf als
headliner van Lowlands, maakt nieuwsgierig naar het antwoord op die eerste vraag. Zonder
ongenuanceerde en ongefundeerde uitspraken te doen en dit uitgebreide onderzoek te
bagatelliseren, is het de moeite waard snel een korte blik te werpen op de recensies die verschenen
naar aanleiding van dat optreden. De Volkskrant gaf vijf sterren en kopte: “De Staat torent in de
Alpha-tent hoog boven zijn eigen reputatie uit” (Pot, 2019); Trouw schreef dat de band zich “een
waardige Lowlands-headliner” toonde (Hettinga, 2019); volgens het Parool was de show de beste van
de dag en “eentje van Nederlands topniveau” (Raatgever, 2019); en 3voor12 schreef dat de
headlinerspot het beste in De Staat naar boven haalde en het leek alsof alles wat de band in jaren
had opgebouwd daar samenkwam (Pek, 2019). Kunnen we hieruit de voorzichtige conclusie trekken
dat de band die stap naar de top, waar in het subsidieplan over geschreven werd, naar eigen
inzichten heeft weten te zetten en dat die stap door toonaangevende media onherroepelijk
bevestigd is? Naar mijn bescheiden waarneming laten optredens als deze en de uitbundige reacties
die daarop volgden blijken van wel en kunnen we naar aanleiding daarvan wel stellen dat de
symbolische positie van De Staat in augustus 2019 sterker dan ooit is.
Wat ook nieuwsgierigheid opwekt, is de uitspraak van Klingens en de algehele opvatting en
ervaring van De Staat dat het economisch kapitaal uit de meerjarige subsidie de band heeft geholpen
een sterke symbolische positie te verwerven. Want welke implicaties heeft deze ontwikkeling voor
de toekomst van de carrière van De Staat? Wat gebeurt er als De Staat opnieuw een meerjarige
aanvraag indient bij het Fonds Podiumkunsten voor de periode 2021-2024 en wat gebeurt er als ze
dat niet doen? Maar ook: heeft De Staat een pioniersrol vervuld en zien we in de lijst met
toekenningen van het Fonds Podiumkunsten voor de periode 2021-2014 meer popgroepen,
hiphopartiesten of rockbands terug? De in juni verschenen cultuurnota voor die periode stemt niet al
te hoopvol. Hoewel de nota verhaalt dat er “ruimte voor verbreding en vernieuwing in het culturele
aanbod” komt, en “er geld beschikbaar [is] voor instellingen en makers die met vernieuwende genres
als urban arts, ontwerp en popmuziek een breder, gevarieerd publiek bereiken”, ziet de popsector
het nog steeds somber in (Rijksoverheid, 2019). In een opiniestuk in de Volkskrant schrijven Arjo
Klingens, in haar rol van bestuursvoorzitter van de Popcoalitie, en directeur van de Vereniging
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Nederlandse Poppodia en -Festivals het Berend Schans dat de popsector nauwelijks werd betrokken
bij de formulering van een beleidsplan dat daadwerkelijk inclusief zou zijn:
“De culturele sector lijkt zorgvuldig afgesloten door behoudsgezinde macht, die popmuziek
graag gebruikt om eigen platforms publieksvriendelijker te maken, maar pop niet durft te
laten bloeien. Er komt in het rijksbeleid weliswaar plek voor mogelijk één popfestival en één
zogenaamde ‘ontwikkelinstelling’, maar daar worden andere belangwekkende
poporganisaties voor geofferd.” (Klingens & Schans, 2019)
Hiermee is het, ondanks de verschillende adviezen van de Raad voor Cultuur om in het nieuwe
cultuurbeleid meer ruimte te bieden aan niet-canonieke kunstvormen als popmuziek, nog maar zeer
de vraag of die zogenaamde pioniersrol die De Staat in augustus 2016 in de schoenen werd
geschoven in de toekomst zijn vruchten zal afwerpen voor de Nederlandse popsector.
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