UvA-DARE (Digital Academic Repository)

De moderne museumwereld in Nederland: Sociale dynamiek in beleid, erfgoed, markt,
wetenschap en media
Elshout, D.J.

Link to publication

Citation for published version (APA):
Elshout, D. J. (2016). De moderne museumwereld in Nederland: Sociale dynamiek in beleid, erfgoed, markt,
wetenschap en media

General rights
It is not permitted to download or to forward/distribute the text or part of it without the consent of the author(s) and/or copyright holder(s),
other than for strictly personal, individual use, unless the work is under an open content license (like Creative Commons).

Disclaimer/Complaints regulations
If you believe that digital publication of certain material infringes any of your rights or (privacy) interests, please let the Library know, stating
your reasons. In case of a legitimate complaint, the Library will make the material inaccessible and/or remove it from the website. Please Ask
the Library: http://uba.uva.nl/en/contact, or a letter to: Library of the University of Amsterdam, Secretariat, Singel 425, 1012 WP Amsterdam,
The Netherlands. You will be contacted as soon as possible.

UvA-DARE is a service provided by the library of the University of Amsterdam (http://dare.uva.nl)

Download date: 21 May 2017

  
  
  

Illustratie: Saul Steinberg
Bron: idem, The Labyrinth. London, 1960 (oorspr. 1954)
Vormgeving omslag: Daniëlle E nzler
  

De moderne museumwereld in Nederland
Sociale dynamiek in beleid, erfgoed, mar kt, wetenschap en media

ACADEMISCH PROEFSCHRIFT
ter verkrijging van de graad van doctor
aan de Universiteit van Amsterdam
op gezag van de Rector Magnificus
prof. dr. D.C. van den Boom
ten overstaan van een door het College voor Promoties ingestelde
commissie, in het openbaar te verdedigen in de Aula der Universiteit
op woensdag 1 juni 2016 te 13.00 uur
door
Douwe Joost E lshout
geboren te Oud-Beijerland

Promotor:

Prof. dr. B. Kempers

Overige leden:

Prof. dr. M.A. Bevers
Prof. dr. W. den Boer
Prof. dr. R.W. Boomkens
Dr. P.G.F. Eversmann
Prof. dr. W. Oosterbaan Martinius
Prof. dr. N.A. Wilterdink

Faculteit der Geesteswetenschappen

Inhoudsopgave
Deel I
Inleiding

9

I Modernisering en emancipatie

25

1 W illem Sandberg en E dy de W ilde in het Stedelij k M useum
Zorg voor vier Amsterdamse musea
Dynamisch Huis der Muzen
Voortgaande vernieuwingen

25
32
33
41

2 C ultuurbeleid
Beschavingsoffensief
Pluralisme en pacificatiepolitiek
Interventiestaat
Thorbecke: staatsbemoeienis en inhoudelijk oordeel
Cultuurspreiding en de Raad voor de Kunst
Publieksparticipatie en educatie in musea
Maatschappelijke relevantie van kunst
De eerste museumnota

45
49
51
53
54
57
62
64
68

3 Publieksonderzoek en beleidsevaluatie
Bezoekers bekeken
Museumeducatie en publiekswerving
Debat over effectiviteit van beleid
Heroverwegingen
Het Sociaal en Cultureel Planbureau
Het profijtbeginsel

70
71
73
74
76
81
83

4 O pvoeding en belering in het H aags Gemeentemuseum
Museumdiscussies
Musea de wijk in

87
93
114

I I Verzakelij king en publieksbereik

121

1 Georganiseerde vernieuwing onder W im Beeren
Rivaliteit met Fuchs
Avant-garde in kunsthistorisch perspectief
Publiek debat over vernieling en restauratie van abstracte kunst
Management en beleid

121
128
131
135
149

2 E lco B rinkman: kwaliteit en pluriformiteit
Pogingen tot effectief cultuurbeleid
Verantwoording overheidssteun aan cultuur
Jan Riezenkamp en de opmars van de economen
Nieuwe beleidsuitgangspunten: kwaliteit en pluriformiteit
Bestuurlijke verhoudingen
Nota Museumbeleid: decentralisatie van bestuurlijke bevoegdheden

150
151
154
157
160
167
172

Budgetfinanciering
176
Privatisering: de dreigende sluiting van het Nederlands Openluchtmuseum 186
Achterstanden in behoud erfgoed
193
Onderzoek naar verzelfstandiging
197
Noodzakelijke hervormingen
204
3 O nderzoek en evaluatie van beleid
Wetenschappelijk onderzoek naar cultuurbeleid
Sociaal en Cultureel Planbureau: schept aanbod vraag?
Cultuurparticipatie in het vrijetijdsrepertoire
De kunstzinnige burger
Participatie van jongeren: daar ga je toch niet heen?

206
207
211
211
219
221

4 Pioniers in management en mar keting
Pleidooien voor marketing en public relations
Meer dan een miljard
Vraag aan bod
Kortingskaarten en prijsdiscriminatie
Effectiviteit van marketing en public relations
Paul Mertz: achter alles schuilt een verhaal
Management in de museumpraktijk: Wim Crouwel
Blockbusters: publiek komt met publiek mee
Het Victoria and Albert Museum als deel van de vrije tijdsindustrie

225
230
237
241
243
245
247
250
256
264

5 H enk O verduin: cultuur in de breedte
Frans Haks: de consecratie van plastic
De schoonheid van het alledaagse
Musealisering
Hedendaags verzamelen
Rivaliteit om leiderschap in het Haags Gemeentemuseum

267
272
275
278
280
283

6 Particulier initiatief, mecenaat en V incent van Gogh
Sponsoring, vriendenverenigingen en vrijwilligers
De Pont en Beelden aan Zee
Het Van Gogh evenement: overheid versus particulier initiatief
Museum Overholland
Frits Becht: verzamelaar, ondernemer en missionaris

289
291
293
298
303
311

I I I E rfgoed, educatie en culturele diversiteit

321

1 +HG\G¶$QFRQDHQde profilering van het erfgoedbeleid
Deltaplan voor de Collectie Nederland
Publieksbereik
Debat: de eenzijdige nadruk op aanbodbeleid
Kwaliteitsoordeel: tornen aan het Thorbecke adagium
Cultuurspreiding en de exegese van de distinctietheorie
Investeren in cultuur
Aanbod en markt
Uitvoering van de verzelfstandiging
Politiek dier

321
322
326
328
331
343
347
350
354
356

2 H ernieuwd publiekonderzoek en poëtische retoriek
Onderzoek naar aanbod en vraag in de podiumkunsten
Het gedeelde erfgoed
Pantser of ruggengraat: het beleid van Aad Nuis
Raad voor Cultuur
Cézanne in Rotterdam en pogingen om tot een aankoopfonds te komen
Reacties op Nuis

357
357
359
363
367
371
373

3 W ij willen een ingewik keld museum zijn: H ans Locher
Berlages Haags Gemeentemuseum gerestaureerd als cultureel erfgoed
De authenticiteit van conceptuele kunst
Afscheid van Locher

376
380
383
386

4 H et Mondriaanjaar en de aankoop van Victory Boogie Woogie
Krukas van de eeuw
Laat u gaan met Mondriaan
Wat maakt een blockbuster succesvol?
De dageraad van de 21ste eeuw: particulier initiatief en overheid
Pogingen tot aankoop
Genereus gebaar van de Nederlandsche Bank aan het Nederlandse volk
Waarde en prijs
Debat over de aankoopprocedure
Wetenschappelijk onderzoek

387
390
394
398
400
406
408
413
414
421

5 Rick van der Ploeg: publieksbereik en mar kt
De verhouding tussen kunst en publiek
Meer rendement van ons cultureel vermogen
Cultuur als confrontatie
Kritiek en debat
Cultureel ondernemerschap: onderzoek en debat
Op zoek naar een subsidieprocedure zonder ophef en rumoer
Musea op zoek naar publiek
Musea gratis toegankelijk?
Cultural Governance
Al mijn luchtballonnen zijn geland

422
425
429
432
437
443
450
454
463
466
472

6 Boijmans V an Beuningen: museum in opspraak
Verzamelaar en bemiddelaar Joop van Caldenborgh
Het voorstel van Fuchs: Chris Dercon
Onenigheid in de museumstaf
Crisisinterventie
Spraakmakende exposities en sponsorallianties
Jheronimus Bosch, eigentijdse kunst en de canon van Nederland
Buiten Zinnen en Him, de biddende Hitler
Vertrek Dercon

476
477
481
485
490
492
494
497
501

Deel II
I V M ar keting en cultureel ondernemerschap

507

1 Rudi F uchs: in mijn diepste wezen ben ik een leraar
Presentaties in het Van Abbemuseum: oud versus nieuw model
Ronddwalen in onverwachte kamertjes
Debat over verkoop van cultureel erfgoed
Restauratie van het Haags Gemeentemuseum
Stedelijk Museum Amsterdam
:LWLVJHHQZHWKHULQULFKWLQJPHWµRXGHOLHIGHV¶
Beveiliging en toegankelijkheid van het museum
De waarde van abstracte kunst onder vuur
Restauratie in eigen huis
Audi als sponsor
MoMA en MoMA QNS: looking ahead
Expositiebeleid en bijzondere gastcuratoren
Eye Infection: Christiaan Braun
Een Nieuw-Zeelandse ontdekking: A Question of Faith
Hannah Belliot: je zegt ja tegen mijn plan en houdt verder je mond
De directie neemt afscheid

507
507
509
513
519
520
522
531
536
542
546
553
554
560
562
564
569

2 H et M auritshuis en V ermeer : mar keting, sponsoring en blockbusters
Pionier in fondswerven: Hans Hoetink
Frits Duparc: oog voor schoonheid en alert op de markt
Portret van een oude man
De noodzaak van public relations en fondswerving
Johannes Vermeer voor het eerst en voor het laatst
Het blijft een juwelendoosje

574
575
578
581
582
584
602

3 Rembrandt als icoon
De meester en zijn werkplaats
Voortgaande canonisering
Meer replica-blockbusters
Walter Benjamin: de aura van een kunstwerk
Abram de Swaan en René Boomkens: onbeperkte beschikbaarheid
van kunst
Geloven en beleven
De verbouwing van het Rembrandthuis

604
606
607
611
613

4 H et fenomeen K unsthal en mar keteer W im van K rimpen
Presentatie, publiciteit en rivaliteit
Modernisering van het Fries Museum
Het mooiste museum wordt het beste
Blockbuster: de geordende chaos van Francis Bacon
Drie nieuwe musea in Den Haag
Wonderkamers: jongeren de collectie intrekken
Met dank aan Masjkov: hernieuwd debat over afstoting
Hier heerst mijn evenwicht
Blockbusters vol nostalgie
Van Krimpen vertrekt

629
631
640
643
648
656
660
662
664
666
669

617
619
622

5 Modern mecenaat en beleid
De musealisering van een woonboerderij: Cees van Leeuwen
Culture of giving en renaissance van het mecenaat
Balkenende Blues
Ontbureaucratisering door Medy van der Laan
Beleidswijzigingen
Een provocatie uit liberale hoek
Debat over de cultuurnotasystematiek
De beleidsbrief: Verschil Maken
Creatief vermogen
Dat stoffige, saaie imago van speuren in een vitrine
Rijksmusea gratis toegankelijk?
Mijn rol is faciliterend

673
675
679
693
695
698
703
704
708
712
715
727
733

V Profijt, educatie, beleving en mediahype

737

1 E en nieuwe generatie treedt aan
Fries Museum en Keramiekmuseum Princessehof: de Renaissance
Kunst voor heel het volk: respectabel populisme
De collectie als startpunt voor activiteiten
Ambtenaren worden managers
De Algemene Bestuursdienst

737
739
745
748
754
757

2 H ernieuwd profijtbeginsel en wetenschapper Ronald Plaster k in de politiek 759
Kunst van leven: hoofdlijnennotitie en subsidieplan
761
Commissie Cultuurprofijt
766
Kerend tij en kritiek op Plasterk
768
3 Nationaal H istorisch M useum: een heuse cultuuroorlog
Eerbetoon en identificatie als museale functie
Geschiedenis en kunst
Vergroting van het historisch bewustzijn
Openbaar debat
Politieke lobby
Canonmuseum
Stedenstrijd
Canontoren en Mecanoo
Een echt gezinsuitje
Lobb\¶s
De cultureel ondernemer
2ULJLQHOHQRIUHSOLFD¶V
Dubbelfuncties
Geen canon maar werelden
Het is mijn tent
Postmodern gedoe
Aan de Rijn of in het bos
Toch weer het Thorbecke adagium
Een nieuwe bestemming voor Paleis Soestdijk
Het Nationaal Historisch Museum wordt zelf geschiedenis

771
772
774
776
779
781
782
784
785
789
791
792
794
796
798
799
801
803
805
809
813

4 C ultuuromslag in cultuurbeleid
/LQNVHKREE\¶V
Meer dan kwaliteit: het beleid van Halbe Zijlstra
Voet bij stuk
De soevereiniteit van cultuur is voorbij
Bezuinigingen bij het rijk, musea in nood
Debat over verkoop van erfgoed in MuseumgoudA
Samenwerking is het motto
De maatschappelijke waarde van cultuur: Jet Bussemaker

817
817
821
825
827
833
839
843
846

5 H et nieuwe Stedelij k M useum op het snijvlak van beleid en mar kt
Van den Ende sponsort: een goedbedoeld gebaar
Een nieuwe directeur en een nieuw ontwerp
Sponsoring
Een beroep op alle zintuigen: een onbedoelde blockbuster
Particuliere betrokkenheid: Broere Foundation en Art & Project
Met die aankoop haal ik de eeuwigheid
Hernieuwde fondswerving
Een nieuwe directie
Dit museum moet uitgaan van zijn eigen kracht
0\IDYRULWH'XWFKZRUGLVµ23(1¶
Evaluatie van het bouwproces
Ik maak plaats
Malevich en de Russische Avant-garde
Inhoudelijk zwaargewicht

854
857
862
865
868
870
875
876
880
884
890
896
898
902
904

6 De nieuwe Nationale Schatkamer
Plannen voor een verbouwing
Dit huis is voor en van ons allemaal
Alle kunst was ooit eigentijds
Gulle gevers
The Rijksmuseum rocks
Het mediagenieke bezoek van Obama

910
912
917
922
933
935
941

Conclusies

945

G eraadpleegde literatuur

951

Samenvatting

989

Summary

997

Nawoord en dankwoord

1003

µ Dat komt echt voor, wist je dat? Ik heb het in
een boek gelezen, wetenschappelijk « ¶.1

Inleiding
Vernieuwing en afbraak op het Museumplein in A msterdam
Op 9 oktober 2006 klinkt het startsein om de µNieuwe VOHXJHO¶YDQKHW6WHGHOLMN0XVHXPWH
slopen.2 Gijs van Tuyl, de directeur van het Stedelijk, rijdt met een sloopkraan op het gebouw
in en neemt een hap uit de muur. Vervolgens verbrijzelt wethouder van Cultuur, Carolien
Gehrels, met een steen de pui van glas. Zij OLFKWGHDFWLHWRHµKHWOHYHQEHVWaat niet alleen uit
linten knippen. De discussie over de sloop ligt achter ons. Ik vind dat een wethouder ook
PRHWGXUYHQHHQYHUDQGHULQJLQJDQJWH]HWWHQ(QVFKHUYHQEUHQJHQJHOXN¶3 De foto van
Gehrels in actie verschijnt volop in kranten en wordt regelmatig uit het archief gehaald als
illustratie bij artikelen over de verbouwing en de relatie tussen museum en gemeente.4
Mag je zo hardhandig met erfgoed omgaan? De daad roept veel reacties op. De
media besteden YHHODDQGDFKWDDQµGHOXGLHNHDFWLH¶ - in afkeurende zin. Het persmoment
werkt averechts. Columnist en schrijver Henk Hofland memoreert in een column de
µGHPRFUDWLVFKH¶Nieuwe Vleugel, waar hij in 1961 -HDQ7LQJXHO\¶VPDFKLQHVµLQYRO
EHGULMI¶aan zijn driejarig zoontje liet zien en hem uitlegde daWHHQPXVHXPµHHQJURRW
KXLV¶LVµZDDUPRRLHGLQJHQZRUGHQEHZDDUG¶+RIODQGKDDOWXLWQDDU*HKUHOV en haar
omgang met zijn cultureel erfgoedµ]HKHHIWHHQsteen door het verleden gegooid, zelfs
GRRUPLMQKHULQQHULQJ¶5 Essayist en literatuurcriticus Kees )HQVUHDJHHUWZRHGHQGµGH
VWDG$PVWHUGDPWRRQGH]LFKYDQ]LMQRUGLQDLUVWHNDQW « 'LWLVHHQZDQGDDGYDQGH
meest prollerige soort, een vorm van grafschennis. « Haar optreden en daad kunnen in
ordinairheid, in totale miskenning van het verleden, in volkomen afwezigheid van respect
YRRUHHQJURRWPXVHXPGLUHFWHXUQDXZHOLMNVRYHUWURIIHQZRUGHQ¶6
Vijf jaar later komt schrijver, dichter en columnist Remco Campert - evenals
Hofland en Fens laureaat van de P.C Hooftprijs - op de kwestie terug. Als hij na de viering
van het landskampioenschap van Ajax op een bankje op het Museumplein zit, overziet hij
KHWGRRUGHLQKXOGLJLQJYHUORHGHUGHJUDVYHOGµGDWJHERXZHQYDQHONDDUVFKHLGWLQSODDWV
YDQYHUELQGW¶+LMKHULQQHUW]LFKGHVWHHQZRUSYDQ*HKUHOVGRRUGHUXLWµGDWZDVHHQGDDG
van vandalisme en respectloosheid die politici zich blijkbaar kunnen veroorloven. Ze

1

*HUDUG&RUQHOLVYDQKHW5HYHµ%ULHIXLWKHWKXLVJHQDDPG³+HW*UDV´¶,QLGHP Nader tot U . Amsterdam,
1969 (1ste editie 1966), p. 102. +HWYHUYROJYDQ]LMQ]LQOXLGWµhet was heel moeilijk, van dokters die alles weten
RYHU]XONHPHQVHQ¶.
2
Zo heette de transparante vleugel van Willem Sandberg oorspronkelijk. Zie bijvoorbeeld: Ad Petersen,
S andberg, vormgever van het Stedelijk . RotterdamS'HODDWVWHWLMGZRUGWKLMµ6DQGEHUJYOHXJHO¶
genoemd.
3
µ(HQVWHHQYDQGHZHWKRXGHU¶,Q NRC Handelsblad, 10 oktober 2006.
4
Bij de bespreking van het rapport van de commissie-Deetman over de verbouwing staat de foto weer
SURPLQHQWELMKHWYHUVODJ5XWJHU3RQW]HQHQ-DDS6WDPµ6WHGHOLMNZDVRQQRGLJODQJGLFKW¶,Q de Volkskrant, 9
november 2013.
5
+-$+RIODQGµ6WHQHQJRRLHQ¶,Q NRC HandelsbladRNWREHU=LHRRNµ(HQVWHHQYDQGH
ZHWKRXGHU¶,Q NRC Handelsblad, 10 oktober 2006. Hofland bezocht in 1961 met zijn zoontje de
tentoonstelling Bewogen beweging - Sandberg liet een jonge generatie kunstenaars, onder wie de Zwitserse
kunstenaar Tinguely, zelf een tentoonstelling opbouwen in het museum.
6
.HHV)HQVµ'HVWHQHQYDQGHZHWKRXGHU¶,Qde Volkskrant, 12 oktober 2006, in ]LMQUHHNVµ,QKHW
YRRUELMJDDQ¶.

9

kreeg navolging. Na het kampioenschap van Ajax werd er voor drie ton schade aangericht
DDQKHWQRJDOWLMGQLHWDIIHJHERXZ¶7
Het Stedelijk Museum is rijp voor een restauratie en uitbreiding. De pui die sneuvelt
is van de Nieuwe Vleugel die onder het bewind van Willem Sandberg aan het gebouw was
toegevoegd. In menige publicatie wordt zijn ontwerp geprezen. Sandberg noemde de Nieuwe
VOHXJHOµRQVH[SHULPHQWHHUPRGHOYDQHHQQLHXZPXVHXP¶8 Hiermee verwezenlijkte hij zijn
concept µYDQEXLWHQQDDUELQQHQ¶WHNXnnen kijken. µ'HSXLIXQJHHUW « DOVHWDODJH
YRRUELMJDQJHUVNLMNHQGRRUGHH[SRVLWLH]DDOWRWLQGHPXVHXPWXLQ¶ Op 3 september 1954
knipten wethouder Ab de Roos en Sandberg samen het lint door bij de opening.9 Het gebouw
YDQµJODVHQZHGHURSERXZEHWRQ¶PDDNWIXURUHDOVHHQPLMOSDDOLQGHJHVFKLHGHQLVYDQ
museale presentatie. De vleugel geldt als een reactie op het concept om kunst in een sacrale
tempel te presenteren. Sandberg wilde kunst integreren in het dagelijks leven. Kritiek op de
glazen aanbouw behelsde dat zR¶QWUDQVSDUDQWHWHQWRRQVWHOOLQJVUXLPWHHHQPRRLLGHRORJLVFK
concept is, maar moeilijk in te richten met al dat glas en zijlicht van twee kanten.10
In 1989 ontstaat het plan om het Stedelijk Museum te renoveren en uit te breiden.
:LP%HHUHQVFKULMIWHHQµDPELWLHGRFXPHQW¶RYHUGHUHVWDXUDWLHRSJURQGZDDUYDQYLHU
architecten een schetsontwerp maken. Hij kiest bij zijn afscheid in 1993 voor het ontwerp van
de Amerikaanse architect Robert Venturi - inclusief het plan om de Sandbergvleugel te
slopen, ondanks protesten. Zijn opvolger Rudi Fuchs kan zich goed vinden in Beerens
keuze.11 In het uitbreidingsplan is de glazen toevoeging van Sandberg geschrapt, om het
negentiende-HHXZVHJHERXZGHµDULVWRFUDWLVFKHXLWVWUDOLQJ¶WHUXJWHJHYHQHQKHWQLHXZH
6WHGHOLMNµYDQGHEURRGQRGLJHJUDQGHXU¶WHYRRU]LHQ+HWSODQJDDWYDQWDIHOWHNRVWEDDU1D
een nieuwe procedure krijgt een Portugese architect de opdracht. Álvaro Siza en Fuchs
VWHOOHQYDVWGDWGHYOHXJHOµHHQEDUDNLVJHZRUGHQ¶6L]D¶VRQWZHUSHQYRRUKHW6WHGHOLMN
Museum worden afgekeurd. In 2004 krijgt Benthem Crouwel Architecten de opdracht om een
ontwerp te ontwikkelen. Hun concept vindt doorgang. De Sandbergvleugel sneuvelt. De
argumenten zijn dat deze aanbouw door de grote glazen gevels nooit functioneel is geweest:
restaureren is geen optie wegens de slechte bouwkundige staat; bovendien heeft de vleugel
niet de gewenste allure.12 Het debat over verniHWLJLQJYDQFXOWXUHHOHUIJRHGHQGHDFWLHµ5HG
GH6DQGEHUJYOHXJHO¶PRJHQQLHWEDWHQRSGHFHPEHUNHXUWGHJHPHHQWHUDDGKHWSODQ
voor de renovatie, uitbreiding en sloop goed.13
Vanuit verschillende perspectieven geven museumprofessionals, wetenschappers,
politici, opinieleiders en journalisten hun mening over de renovatieplannen van het Stedelijk
Museum. In het openbaar debat komen de waarde en de vernieling van cultureel erfgoed aan
7

Aldus 5HPFR&DPSHUWµ3DULMs - $PVWHUGDP¶,Qde Volkskrant, 28 mei 2011. De inhuldiging van Ajax vond
plaats op zondag 15 mei 2011. Er vielen 62 gewonden, het Stedelijk Museum liep 300.000 euro aan schade op,
het Van Gogh Museum 75.000 HXUR-DDS6WDPµ6WHGHOLMNGULHWRQVFKDGHdoor Ajax-IDQV¶,Qde Volkskrant,
PHLHQ5RE5RPERXWVµ6WHGHOLMNVWRSPHWGLHIHHVWHQ¶,Q Het Parool , 19 mei 2011.
8
Ank Leeuw-Marcar (redactie), Willem S andberg. Portret van een kunstenaar . Amsterdam, 1981, p. 35 en p.
42.
9
Paul Kempers, Binnen was buiten. De S andbergvleugel Amsterda m. Amsterdam, 2010, pp. 58-59 en Rixt
Hulshof Pol en Marie Baarspul (concept en tekst), Stedelijk in de pocket. Amsterdam 2012, pp. 62-63.
10
Paul Kempers, Binnen was buiten. Amsterdam, 2010, p. 109.
11
Wim Deetman, Ernst ten Heuvelhof en Hans Wamelink, Hang naar verstilling. Drang naar spektakel.
Eindrapport Evaluatiecommissie Bouwproces Stedelijk Museum Amsterda m . Amsterdam, 8 november 2013, pp.
24-HQ&ODXGLD.DPPHUHQ'DDQYDQ/HQWµ6WHGHOLMN³KDGVQHOOHUHQ JRHGNRSHUJHNXQG´¶,Q NRC
Handelsblad, 9 november 2013.
12
Paul Kempers, Binnen was buiten. Amsterdam, 2010, p. 99, p. 102 en p. 22.
13
0D[YDQ5RR\µ6WURSHULJKHLGWURHIURQGRPKHW6WHGHOLMN¶,Q NRC Handelsblad, 5 december 2002, Anne
van Driel en RutgeU3RQW]HQµ6WHGHOLMN0XVHXPEOLMIWLQFHQWUXPYDQ$PVWHUGDP¶In: de Volkskrant, 4
december 2002.

10

de orde, evenals de persoonlijkheid en het belang van de betrokkenen. Media verspreiden het
nieuws en bieden het podium voor discussie. De kwestie weerspiegelt de verandering in
denken over de functies van musea sinds de Tweede Wereldoorlog en de verschuiving naar
marktwerking. In de plannen voor modernisering van het Stedelijk staat niet meer de
tentoonstellingsruimte op de eerste plaats, in de nieuwbouw dient ook extra ruimte te komen
YRRUµFXOWXXU-FRPPHUFLsOHDFWLYLWHLWHQ¶14
De functies van een hedendaags kunstmuseum zijn sterk veranderd sinds de
opening van de Nieuwe Vleugel in 1954. In zijn nieuwjaarstoespraak van 2007 maakt Gijs
van Tuyl kenbaar dat de staf van het nieuwe Stedelijk de visie van Sandberg over het
PXVHXPDOVµFXOWXUHHOZDUHQKXLV, DOVGRRU]LFKWLJHHWDODJH¶achter zich laat. Het oude
avant-garde ideaal om kunst en de mens op straat te vervlechten is niet tot stand
gekomen.15 Het vernieuwde museum dient te voldoen aan nieuwe voorwaarden, wil het
weer een prominente rol spelen in de samenleving en zich manifesteren op de markt. Het
nieuwe Stedelijk dient niet alleen de traditionele museale functies te vervullen met als
taken collectioneren, restaureren, onderzoek en exposeren, maar moet ook service
verlenen aan de bezoeker en de passant met een modern restaurant en café, met een groots
overdekt plein om te flaneren, een winkel met een uitgebreid assortiment aan boeken,
catalogi, reproducties, ansichtkaarten, design, mokken en andere gadgets, en een
congreszaal voor discussie, representatie en optredens. Het is geen gebouw meer dat ten
dienste staat van de kunst, maar een gebouw dat nevengeschikt is aan de kunst.16 Als een
voorbijganger nu naar binnen kijkt, ziet hij geen kunstwerken maar het restaurant en de
winkel. Het museum is een architectonisch statement en een instrument voor de
citymarketing van Amsterdam. Met veel media aandacht heropent koningin Beatrix op 23
september 2012 het Stedelijk Museum.

Vragen
De hoofdvraag van mijn onderzoek luidt: hoe heeft de Nederlandse museumwereld zich sinds
de Tweede Wereldoorlog ontwikkeld in samenhang met de sociale dynamiek in beleid,
erfgoed, markt, media en wetenschap? Deze vraag omvat een aantal deelvragen. Welke
ontwikkelingen hebben zich voorgedaan in het beleid? Welke in het denken over erfgoed?
Wat is de invloed van de verzakelijking op de taken en functies die musea in Nederland
vervullen, of anders gezegd, wat zijn de effecten van de marktwerking?
Welke bijdrage leveren opinieleiders in het openbaar debat? Welke rol speelt
wetenschappelijk onderzoek? Wat is de samenhang tussen deze verschillende velden? Bij al
deze vragen stel ik steeds de vraag: welke personen hebben hierin, vanuit welke organisaties,
een pioniersrol vervuld?
Om deze vragen te beantwoorden, schrijf ik een collectieve biografie van personen die
toonaangevende rollen hebben vervuld in de Nederlandse museumwereld met zijn sociale
vertakkingen naar de werelden van beleid, erfgoed, media en wetenschap. Op basis van
gedetailleerd empirisch onderzoek, gestuurd door een thematische vraagstelling, achterhaal ik
hoe de beleving en het gedrag van individuen samenhangen met de sociale verbanden
14

Vooral eind 2002 en begin 2003 werd dit begrip in discussies geregeld genoemd. Zie onder meer: Max van
5RR\µ6WURSHULJKHLGWURHIURQGRPKHW6WHGHOLMN¶In: NRC Handelsblad, 5 december 2002, Anne van Driel en
5XWJHU3RQW]HQµ6WHGHOLMNMDDUODWHUGLFKW Amsterdam opnieuw op zoek naar financiering nieuwbouw. ³+HW
EHODQJYDQGLWEHVOXLWLVGDWHUHHQEHVOXLWLV´¶,Qde Volkskrant, 5 december 2002 en Marina GH9ULHVµ'RHW
6L]DKHWRIGRHWKLMKHWQLHW"¶,Q Het Parool , 10 december 2002.
15
Van Tuyl geciteerd en geparafraseerd in: Paul Kempers, Binnen was buiten. Amsterdam, 2010, p. 109.
16
Wim Deetman, Ernst ten Heuvelhof en Hans Wamelink, Hang naar verstilling. Drang naar spektakel.
Eindrapport. Amsterdam, november 2013, p. 5.
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waarvan ze deel uitmaken - hoe biografie en geschiedenis elkaar snijden, zoals C. Wright
Mills het omschreef.17 Via dit museale netwerk wordt tevens een culturele biografie zichtbaar
gemaakt: de canon van de Nederlandse samenleving met iconen als Rembrandt, Vermeer,
Van Gogh en Mondriaan.

Musea
Het Stedelijk Museum en de andere musea die het podium vormen voor mijn collectieve
biografie, vormen een dynamische museumwereld. Dit woord uit de titel van mijn boek is
een variant op Howard Beckers concept NXQVWZHUHOGHQµDOOWKHSHRSOHZKRVHDFWLYLWLHVDUH
necessary to her production of the characteristic works which that world, and perhaps others
as well, define as art. Members of art worlds coordinate the activities by which work is
produced by referring to a body of conventional understandings embodied in common
SUDFWLFH¶%HFNHUKDQWHHUWLQ]LMQUHGHQHULQJKHWVOHXWHOEHJULSFRQYHQWLHVµ&RQYHQWLRQV
provide the basis on which art world participants can act together HIILFLHQWO\ « 'LIIHUHQW
groups of participants know different parts of the total body of conventions used by an art
world, ordinarily what they need to know to facilitate the portion of the collective action in
ZKLFKWKH\WDNHSDUW¶.18 Conventies worden echter wisselend geïnterpreteerd; bovendien
veranderen ze regelmatig. In de verwikkelingen over de Nieuwe Vleugel van het Stedelijk
Museum worden algemene thema¶s zichtbaar waarover mijn boek gaat, in hun onderlinge
samenhang en dynamiek: musea, beleid, erfgoed, markt, media en wetenschap.
Het Nederlandse museumbestel is de uitkomst van een serie ontwikkelingen bij de
overheid en in de markt.19 Verzamelen staat bekend als een kerntaak. Musea verzamelen
17

C. Wright Mills, The Sociological I magination. New York, 1959, p. 14. De Amerikaanse socioloog Charles
Wright Mills (1916-1962) vond dat de kwantitatief werkende sociologen na de Tweede Wereldoorlog, zoals
Talcott Parsons, Robert Merton en Paul Lazarsfeld, te weinig belangstelling hadden voor eigentijdse sociale
problemen, die door gestandaardiseerde, empirische methoden en algemene theoretisering niet te detecteren
zijn. Hij pleitte voor sociologische verbeeldingskracht: met kwalitatieve onderzoeksmethoden als observatie en
gesprekken, verbanden leggen tussen maatschappelijke veranderingen en persoonlijke ervaringen en die
begrijpen. Bronnen: Johan Goudsblom, Balans van de sociologie . Nijmegen, 1990 (1ste editie 1974), p. 24 en p.
92 en Nico Wilterdink en Bart Heerinkhuizen (redactie), S amenlevingen. Een verkenning van het terrein van de
sociologie. Groningen, 1989(1ste editie 1985), p. 17.
18
Howard S. Becker, Art Worlds. Berkeley, 2008 (1ste editie 1982), p. 34 en p. 42. Ook geciteerd in: Ton
%HYHUVµ,QOHLGLQJ+HWNXQVWZHWHQVFKDSSHOLMNHSHUVSHFWLHI¶,Q Ton Bevers, Antoon van den Braembussche en
Berend Jan Langenberg (redactie), De Kunstwereld. Produktie, distributie en receptie in de wereld van kunst en
cultuur. Hilversum, 1993, pp. 12-13. Filosoof en kunstcriticus Arthur Danto (1924-2013) muntte het begrip in
]LMQHVVD\µ7KH$UW:RUOG¶ in: Journal of Philosophy LXI, 1964, pp. 571-584. Zie: Howard S. Becker, Art
Worlds. Berkeley, 2008, pp. 149-150 en Hans van Maanen, How to Study Art Worlds. On the Societal
Functioning of Aesthetic Values. Amsterdam, 2009, pp. 7-8.
19
Museale collecties vinden hun oorsprong in de zestiende en zeventiende eeuw, in de verzamelingen van
vorsten, prelaten en particulieren. In de achttiende eeuw ontstonden de eerste museale instituten. Ze hadden een
educatieve functie: het museum begon als een leerschool. Musea dienden in eerste instantie niet als een
bewaarplaats, maar als instelling waar kunstenaars en wetenschappelijk onderzoekers kwamen studeren. Het
algemene publiek kwam op de tweede plaats. Bronnen: (OOLQRRU%HUJYHOWµ'H%ULWVHSDUOHPHQWDLUHHQTXrWHXLW
¶,Q(OOLQRRU%HUJYHOW'HERUD-0HLMHUV0LHNH5LMQGHUV UHGDFWLH  Kabinetten, galerijen en musea .
=ZROOHSHQ(OOLQRRU%HUJYHOWµ1DWLRQDOHRQYHUVFKLOOLJKHLG"¶,Q5REYDQGHU/DDUVH UHGDFWLH 
Bezeten van vroeger. Erfgoed, identiteit en musealisering. Amsterdam, 2005, p. 102 en p. 109. In de
negentiende eeuw ontstonden gespecialiseerde musea, gericht op breed samengestelde publieksgroepen. En er
kwam inderdaad een gedifferentieerd publiek op de museale collecties af. Bronnen: (OOLQRRU%HUJYHOWµ'H
%ULWVHSDUOHPHQWDLUHHQTXrWHXLW¶=ZROOHSHQ(OOLQRRU%HUJYHOWHQ&ODXGLD+|UVWHUµ.XQVWHQ
publiek in de Nederlandse rijksmusea voor oude kunst (1800-1896). Een vergelijking met Bennetts Birth of the
0XVHXP¶. In: De Negentiende Eeuw, 34 (2010), 3, pp. 232-248. In het begin van de twintigste eeuw werden
musea meer elitair en introvert: er moest entree betaald gaan worden en de inrichting werd esthetisch. Bron: Just
Walter, Drie generaties museumbeheer 1890-1930-1970. Een sociologisch onderzoek naar een culturele elite .
Amsterdam 1976, p. 51.
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actief door aankopen en door het verwerven van bruiklenen. Een andere vorm van
verzamelen is het aanvaarden van schenkingen en legaten.20 Conserveren en restaureren van
museale collecties zijn museale taken bij uitstek. Conservering bestaat uit preventieve
maatregelen ter bescherming van de collecties en actLHYHFRQVHUYHULQJ'HµFRQGLWLRQHUHQGH
zorg voor de fysieke omstandigheden (licht, temperatuur, luchtvochtigheid etcetera)
ZDDURQGHUGHREMHFWHQZRUGHQEHZDDUGHQJHWRRQG¶ZHUNWSUHYHQWLHI21 Objecten dienen
regelmatig te worden geïnspecteerd en behandeld. $FWLHYHFRQVHUYHULQJLVµGHWRHVWDQGYDQ
KHWREMHFW]HOIFRQVROLGHUHQHQ « YHUYDOWHJHQJDDQ¶HQUHVWDXUDWLH%HKHHUHQEHKRXGYDQ
museale collecties begint bij een goede registratie en documentatie. Vrijwel alle musea zijn
bezig met het digitaliseren van hun collecties en ontsluiting op internet: toegankelijkheid
door een digitale database. De onderzoekstaak omvat alle activiteiten die tot doel hebben
verifieerbare informatie over de collecties, het museum, de geschiedenis en de omgeving vast
te leggen. ,QVRPPLJHPXVHDZRUGWµSXXU¶ZHWHQVFKDSSHOLMNRQGHU]RHNXLWJHYRHUG=RZHO
kleine als grote musea publiceren over hun collecties als referentiemiddel en geven catalogi
uit ter begeleiding van een tentoonstelling, als de financiële middelen dat toelaten. Onder de
presentatietaak vallen alle publieksactiviteiten die musea inzetten om informatie over te
dragen: de vaste presentatie van de collecties, tijdelijke tentoonstellingen, educatieve taken,
rondleidingen, digitale ondersteuning, publicaties en overige publiekspresentaties als
lezingen, concerten en open depotdagen.22
Met deze taken beogen musea doelen te bewerkstelligen en functies te vervullen.
9HU]DPHOHQNDQJHwQWHUSUHWHHUGZRUGHQDOVHHQSRJLQJRPGHµEHOHYHQLVVHQ¶XLWKHWYHUOHGHQ
(en het heden) vast te leggen. Zo wordt het beeld van onze tijd bepaald voor latere generaties:
materiële voorwerpen reflecteren de geschiedenis. Een museum verzamelt en plaatst de
voorwerpen en de collecties in een bepaalde opstelling, volgens eigen ordening.23 Musea
dienen als collectief geheugen. Tot deze functie voelen musea zich zeker geroepen. Cultureel
erfgoed - museale voorwerpen en collecties, maar ook het gebouw - is een investering in
zowel cultureel als economisch kapitaal.
Musea kunnen ook representatieve of emancipatorische functies vervullen. Een
museum verleent aandacht, status en distinctie aan een kunstenaar, een gebeurtenis, een
verzamelaar, een initiatiefnemer of sponsor bij de oprichting of verbouwing, aan de stad of
regio waar het zich bevindt. De meeste museale collecties komen voort uit de verzameling
van particulieren, en er zijn musea die hun naam dragen. Om personen te eren die belangrijk
worden geacht, zijn musea gewijd aan een individuele kunstenaar, een genre of
kunststroming. In dat geval heeft het museum een emancipatorische functie voor die
personen, het oeuvre - en de achterban, die dit veelal bewerkstelligt met schenkingen en
lobbyen. Als voorwerpen en nieuwe kunstgenres (fotografie, videokunst, industrieel en
grafisch design, mode, populaire cultuur) worden opgenomen in een museale collectie,
20

'H]HYDULDQWZRUGWµSDVVLHIYHU]DPHOHQ¶JHQRHPG=LH-an Vaessen, Musea in een museale cultuur. Zeist,
1986, p. 100 en p. 102. Maar donaties en legaten verwerven is niet passief en afwachtend - als het lukt is dat
vaak het resultaat van geduldig en diplomatiek contact onderhouden met particuliere verzamelaars en eigenaren.
21
Ibidem, p. 107.
22
Instituut Collectie Nederland, Elementen voor een beleidsplan van een museum. Amsterdam 1999, pp. 10-12
en pp. 14-17.
23
Strikt genomen doet een museum niets - het is een instelling en geen mens. In het museum werken mensen,
zij zijn de actoren. Ofschoon het gevaar van reïficatie ontstaat - instellingen en door mensen ontketende sociale
processen beschouwen als zelfstandig handelende krachten - schrijf ik toch zo over musea om langdradige
formuleringen te voorkomen. Zie: Johan Goudsblom, Balans van de sociologie . Nijmegen 1990, p. 86. Ook
Theodor Adorno wees veelvuldig op het gevaar van reïficatie, RI]RDOVKLMKHWQRHPGHµYHUGLQJOLMNLQJµ- zie
bijvoorbeeld Theodor $GRUQRµ6FLHQWLILFH[SHULHQFHVRID(XURSHDQVFKRODULQ$PHULFD¶In: D. Fleming en B.
Bailyn, The intellectual migration: Europe and America, 1930-1960. Cambridge (Mass.), 1968, pp. 346-347.
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NULMJHQGH]HKLHUGRRUVWDWXV]LMNULMJHQLPPHUVHHQSOHNLQKHWµSDQWKHRQ¶LQHHQQLHXZH
ordening - zo zijn jazz en popmuziek inmiddels gemusealiseerd. Het is een gewoonte
geworden om ontwerpers opdracht te verlenen om producten of kleding te ontwikkelen en die
in musea te presenteren.24
Musea fungeren steeds vaker als een architectonisch statement.25 Gemeentelijke
ambtenaren zijn het toenemend belang gaan inzien van de creatieve industrie: het museum als
instrument voor citymarketing en revitalisering. Bij nieuwe museumgebouwen en de vele
grootscheepse renovaties staat deze functie hoog op de agenda: het museum dient zich nuttig
te maken in de stadseconomie en economische spin off te genereren. De uitstraling moet
helpen bij het creëren van een gunstig vestigingsklimaat.26 Bij veel verbouwingen zijn het
museumcafé en de winkel vóór de kassa geplaatst, om behalve bezoekers ook passanten tot
uitgaven te verleiden.27 Van oudsher verlenen musea bezoekers kennis, aanzien en
distinctie.28 Andere belangrijke functies die musea vervullen zijn inspiratie, contemplatie,
educatie en verstrooiing. Beide laatste variëren per bezoeker en hangen af van culturele
competentie en kennis - wat leerzaam is voor een scholier, is voor een ingewijde eerder
vermaak.

Beleid
De infrastructuur voor het cultuurbeleid is grotendeels in de Tweede Wereldoorlog
ontwikkeld, tijdens de Duitse bezetting. Na de bevrijding breidt de overheid haar taken uit,
ook voor kunst en cultuur - zo wordt de verzorgingsstaat uitgebouwd. Over deze staatsvorm
en de overheidszorg voor cultuur bestaat lange tijd consensus. Voor iedere bewindspersoon
geldt dat subsidies nodig zijn voor cultuur - µLPSOLFLHWZHUGHQFXOWXUHOHDFWLYLWHLWHQHQ
instellingen beschouwd als voorzieningen van algemeen belang die door de gemeenschap
PRHVWHQZRUGHQEHNRVWLJG¶29 Daardoor blijft de kunstwereld soeverein en is hij altijd relatief
ontzien, ook bij dreigende bezuinigingen. Dit verandert radicaal met de bezuinigingen van
het op 14 oktober 2011 aangetreden kabinet Rutte I: het onaanraakbare is weg, de kunstsector
wordt niet langer buiten schot gehouden.
µ&XOWXXUSROLWLHN¶HQµFXOWXXUEHOHLG¶Nomen vóór de Tweede Wereldoorlog in het
openbaar debat niet voor. Deze termen worden in de jaren zestig voor het eerst gehanteerd.
Daarvóór iVGHWHUPLQRORJLHPHHVWDO¶VWDDWV]RUJ¶LQGH]LQYDQEHVWXXUVWUDWHJLVFKLQ]LFKWHQ
tact.30 In het proefschrift van Emanuel Boekman, Overheid en kunst in Nederland uit 1939
ontbreekt het woord beleid. Hij schreef over zorg, taak, bemoeiing, en een enkele keer over
24

=LHELMYRRUEHHOG(OOLQRRU%HUJYHOWHQ&KULVWLQH'HOKD\H UHGDFWLH µ0RGHHQ0XVHD =HVWUHQGVHOIPXVHD¶
Amsterdam, 2010 - onderzoeksresultaten van de studenten van de Master module Signalementen
Museumstudies 2009-2010 aan de Universiteit van Amsterdam.
25
In Nederland zijn bekende voorbeelden het Groninger Museum, het Bonnefantenmuseum in Maastricht, het
Van Abbemuseum in Eindhoven, Museum Belvédère - GHODDWVWHLVJHODXZHUGDOVµ*HERXZYDQKHWMDDU¶±
het Van Abbemuseum te Eindhoven, het Drents Museum in Assen, Museum de Fundatie in Zwolle, het Fries
Museum te Leeuwarden.
26
Zie onder meer: Truus Gubbels, Jan Vaessen en Mariet Willinge (redactie), Museumarchitectuur als spiegel
van de sa menleving. Amsterdam/Abcoude 2000. Het schoolvoorbeeld van een museum met een geslaagde
stedelijke revitalisering tot gevolg is het Guggenheim Museum in Bilbao, Spanje.
27
0HUOLMQ6FKRRQHQERRPµ,QVQHOOHWLMGHQZLOPHQFROOHFWLHIWHUXJNLMNHQ¶,Q de Volkskrant, 5 februari 2009
en 'DDQYDQ/HQWµ0XVHDPHWDOOXUHPDDUPHWZHLQLJJHOG¶,Q NRC Handelsblad, 8 juni 2013.
28
Zie: Pierre Bourdieu, Distinction. London, 1986 (1ste editie 1979) en Abram de Swaan, Kwaliteit is klasse.
Amsterdam, 1985.
29
Ministerie van WVC, Cultuurbeleid in Nederland. Rijswijk, 2002, p. 58.
30
Ministerie van WVC, Cultuurbeleid in Nederland. Rijswijk, 1993, p. 31. Zie voor de sociogenese van het
begrip, Warna Oosterbaan Martinius, Schoonheid, welzijn, kwaliteit . Kunstbeleid en verantwoording na 1945.
Den Haag, 1990, pp. 57-59.
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kunstpolitiek. Minister Joseph Cals spreekt WLMGHQVHHQGHEDWLQDOVHHUVWHYDQµKHW
EHOHLGRSKHWJHELHGYDQGHNXQVWHQ¶; minister Marga Klompé gebruikt in 1968 de term
µNXQVWEHOHLG¶LQHHQPHPorie van toelichting. +HWEHJULSµYHUZHHVnaar een samenhangend
geheel van maatregelen en voorzieningen, gecomplementeerd met enkele uitgangspunten die
GDDUEHWHNHQLVDDQPRHVWHQJHYHQ¶.31 Op allerlei manieren wordt beleid een zaak van
openbaar debat. Het is tevens onderwerp van wetenschappelijk onderzoek geworden.
Wetenschappers zijn gaan schrijven over cultuurbeleid. Bewindslieden en ambtenaren
hebben onderzoek uitgezet ten behoeve van de beleidscyclus. Zij zijn zelf in toenemende
mate wetenschappelijk gevormd.32
&XOWXXUEHOHLGLPSOLFHHUWµHHQUDWLRQHOHHQGRRU]LFKWLJHZLM]HYDQRSHUHUHQGLH
YHUNODDUGHQYHUDQWZRRUGPRHWZRUGHQ¶'H]HXLWOHJVXJJHUHHUWGDWEHOHLGHHQSURGXFWLVYDQ
een µgoverning mind¶ en het resultaat van een te voren bedacht en geregisseerGµPDVWHUSODQ¶
Evaluatief beleidsonderzoek toont echter telkens aan dat dit een illusie is.33 Cultuurbeleid
KHHIWKHWNDUDNWHUYDQµHHQYRRUWGXUHQGFRPSURPLV¶ZDDULQYHUVFKLOOHQGHEHODQJHQHQYLVLHV
van partijen tegen elkaar worden afgewogen. De doelstelliQJHQRQWZLNNHOHQ]LFKµUHGHOLMN
RQDIKDQNHOLMNYDQSROLWLHNHYHUDQGHULQJHQ¶- daardoor is het cultuurbeleid in Nederland
gedepolitiseerd en gebureaucratiseerd. Politici bepalen niet zozeer de inhoud als wel de
ambtenaren en vertegenwoordigers uit het veld.34 Daar komt bij dat ministers die
cultuurbeleid in hun portefeuille hebben, voor kunst en cultuur relatief weinig aandacht
hebben - dit geeft de ambtenaren op het departement grote vrijheid. Sinds de jaren tachtig
werken daar steeds meer mensen met een sterke betrokkenheid bij wat er in de wereld van
kunst en cultuur gebeurt - zij dragen veelal zorg voor de continuïteit van beleidskwesties.35 In
1995 verandert dit - er komt tijdens kabinet Paars I een roulatiesysteem voor topambtenaren:
µHHQGZLQJHQGHLPSXOV « WRWPRELOLWHLWDDQGHWRS¶36

Erfgoed
Museumwerelden zijn deel gaan uitmaken van de nieuwe wereld van het cultureel erfgoed en
die van het cultuurbeleid. Musea vervullen een vitale functie in het behoud, beheer,
onderzoek, de presentatie van cultureel erfgoed en ze worden zelf als zodanig beschouwd.37
Cultureel erfgoed is een concept dat steeds vaker wordt gehanteerd. Het is een modewoord
geworden en een containerbegrip: het is een algemene uitdrukking waarvan de interpretatie is
verruimd. F.J. Duparc senior definieerde het in zijn overzichtswerk in 1975 DOVµZDWGH
31

Aldus Warna Oosterbaan Martinius. Hij vermoedt dat de term voor het eerst gebruikt werd door protesterende
NXQVWHQDDUVGLHµHHQNXQVWEHOHLG¶ZHQVWHQ- dat was er volgens hen niet. Minister Klompé was het daarmee niet
eens, maar nam de term in het debat over. Bron: idem, Schoonheid, welzijn, kwaliteit . Den Haag, 1990, p. 57.
Bram Kempers: µhet ministerie van CRM adopteerde een term die de kunstenaars als polemisch wapen
KDQWHHUGHQ]HSURWHVWHHUGHQWHJHQKHWRQWEUHNHQHUYDQ¶. Citaat uit: idem, µ.XQVWZHWHQVFKDSHQEHOHLG
9HUDQGHULQJLQDIKDQNHOLMNKHLG¶,Q,QWRPDUW Kunst onderzocht. Bundel voordrachten ter gelegenheid van het
afscheid van Piet van Montfort van Intomart Qualitatief. Hilversum, 16 april 1999, p. 46.
32
Warna Oosterbaan Martinius, Schoonheid, welzijn, kwaliteit . Den Haag, 1990, p. 58.
33
Ibidem, pp. 58-59. De Amerikaanse politicoloog Charles Lindblom ontwikkelde in de jaren vijftig en zestig
een analyse over beleidsprocessen. &KDUOHV/LQGEORPµ7KHVFLHQFHRIPXGGOLQJWKURXJK¶,Q Public
Administration Review, vol.19, 1959, pp. 79-88.
34
Ibidem en Quirine van der Hoeven, Van Anciaux tot Zijlstra. Cultuurbeleid en cultuurparticipatie in
Nederland en Vlaanderen. Den Haag, 2012, pp. 44-45. Zie hierover: Hans Onno van den Berg, De structuur van
het kunstbeleid. ¶V-Gravenhage, 1985, p. 77 en p. 82.
35
Warna Oosterbaan Martinius, Schoonheid, welzijn, kwaliteit ¶V-Gravenhage, 1990, p. 79.
36
0DUJULHW2RVWYHHQ¶:DW doe jij voor de maatschappij? Topambtenaren worden managers van het concern
2YHUKHLG¶,Q NRC Handelsblad, magazine M , 4 december 2004 en 5LQXVYDQ6FKHQGHOHQµ$PEWHQDDUURXOHHUW
te vaak¶,Qde Volkskrant, 3 juli 2004.
37
'H1LHXZH9OHXJHODOVµGHSHUIHFWHWHQWRRQVWHOOLQJVUXLPWHYRRUDFWXHOHNXQVW¶ZDVELMYRRUEHHOGHHQ
representatie van Sandbergs visie. Bron: Paul Kempers, Binnen was buiten. Amsterdam, 2010, p. 173 en p. 183.
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PHQVKHLGLQKDDUJHKHHOKHHIWYRRUWJHEUDFKWHQDDQRQVPHQVHQYDQWKDQVKHHIWQDJHODWHQ¶
Cultureel erfgoed is een noemer voor twee duidingen. De immateriële betekenis verwijst naar
de geestelijke erfenis van denkers, kunstenaars, tradities, geloof, waarden en normen. In de
materiële betekenis gaat het om objecten (schilderijen, tekeningen, beeldhouwkunst,
archeologische, historische en hedendaagse voorwerpen), archieven, gebouwen en plekken.38
Erfgoed is verbonden PHWLGHQWLWHLWµHUIJRHGLVHHQXLWGUXNNLQJYDQGHLGHQWLWHLWYDQGH
JURHSGLHGDWHUIJRHGNRHVWHUWRIDGRSWHHUW¶39 Het werk van Rembrandt, Johannes Vermeer,
Vincent van Gogh en Piet Mondriaan is onderdeel van de identiteit van Nederland, maar het
Gemeentemuseum Den Haag bijvoorbeeld ook. Erfgoed heeft een waarde - die van het
verleden, met de opdracht deze te koesteren en te bewaren en µdoor te geven aan de mensen
die na ons komen. De betekenis van erfgoed ligt in de bijdrage die het levert aan ons
LGHQWLWHLWVEHVHI¶40
De interpretatie van erfgoed is inmiddels uitgebreid. De bescherming en presentatie
YDQHUIJRHGNDQRRNLQJHJHYHQZRUGHQRPDXWKHQWLFLWHLWWHODWHQEHOHYHQµKHULWDJH
H[SHULHQFH¶41 Het begrip erfgoed is volop bij de overheid ingeburgerd. Sinds 1 januari 2014
zijn op het ministerie van OCW de dLUHFWLHVµ&XOWXUHHO(UIJRHG¶HQµ.XQVWHQ¶JHIXVHHUGWRW
µGLUHFWLH(UIJRHG& .XQVWHQ¶. Lange tijd droeg de afdeling die verantwoordelijk was voor
erfgoed de naam µsector Monumenten, Musea en Archieven¶ 00$ HQGDDUQDHYHQµdirectie
%HOHLGV]DNHQ&XOWXXUEHKHHU¶42 Sinds 2009 voert de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
het landelijke beleid uit voor archeologie, monumenten, historisch landschap en roerend
erfgoed.43

Markt
In de literatuur over cultuurbeleid zijn over de markt allerlei verwijzingen te vinden. Het
EHJULSµPDUNWZHUNLQJ¶NRPWLn het cultuurpolitieke debat en in de beleidsretoriek tot eind
jaren negentig niet voor. Het sleutelwoord voordien luidt µverzakelijking¶: efficiënte en
effectieve bedrijfsvoering. In de zorg- en onderwijssector gaat de discussie sinds begin jaren
negentig over de voor- en nadelen van marktwerking, vervolgens komt in de loop van de
jaren negentig de term ook voor in het debat over cultuurbeleid - vooral sinds de aanstelling
in 1998 van econoom Rick van der Ploeg als staatssecretaris.44
38

F.J. Duparc, Een eeuw strijd voor Nederlands cultureel erfgoed¶V-Gravenhage, 1975, p. xv. Zie: Frans
*ULM]HQKRXWµ,QOHLGLQJ¶,QLGHP UHGDFWLH  Erfgoed. De geschiedenis van een begrip. Amsterdam, 2007, pp. 16.
39
Warna Oosterbaan, Ons erf. Identiteit, erfgoed, culturele dyna miek . Amsterdam, 2014, p. 11.
40
Willem Frijhoff, Dyna misch Erfgoed. Amsterdam, 2007, p. 8. Een fraaie illustratie van de diversiteit van het
begrip is de Bosatlas van het cultureel erfgoed'LWRYHU]LFKWVZHUNEHYDWµQLHWDOOHHQPRQXPHQWHQ maar ook
ODQGVFKDSSHQIHHVWHQHQJHEUXLNHQ¶.astelen, molens, parken, sportpaleizen, bedevaarten, volksfeesten,
EORHPHQFRUVR¶VGHRXGVWHYRHWEDOFOXEVELRVFRSHQwarenhuizen, ateliers, popmuziek, straatnamen en nog µvele
honderden onderwerpen « $OOHVZDWKHULQQHUWDDQHHQYHURIPHHUUHFHQWYHUOHGHQ¶ De Bosatlas van het
cultureel erfgoed : een ontdekkingsreis langs het erfgoed . Groningen, 2014. Bron: www.cultureelerfgoed.nl
(bezocht op 4 oktober 2014).
41
5REYDQGH/DDUVHµ(UIJRHGHQGHFRQVWUXFWLHYDQYURHJHU¶,Qidem (redactie), Bezeten van vroeger .
Amsterdam, 2005, pp. 4-5 en pp. 6-7. =LHRRN%-RVHSK3LQHHQ-DPHV+*LOPRUHµ0XVHXPVDQG
DXWKHQWLFLW\¶In: Museum News 86, (2007), pp. 76-78.
42
Bron: www.rijksoverheid.nl/ministeries/ocw (bezocht op 25 augustus 2014).
43
In 2011 werd het Instituut Collectie Nederland toegevoegd. Bron: www.cultureelerfgoed.nl (bezocht op 30
augustus 2014).
44
0LQLVWHU+HG\G¶$QFRQDJHEUXLNWe LQPHLKHWEHJULSµPDUNWZHUNLQJ¶ELMPLMQZHWHQYRRUKHWHHUVW
H[SOLFLHWLQHHQLQWHUYLHZµDOVZHGHPDUNWODWHQZHUNHQNXQQHQZHGHKHOIWYDQKHWDDQERGDIVFKULMYHQDat is
QLHWDOOHHQVOHFKWYRRUGHNXQVWHQDDUVPDDURRNYRRUGHNZDOLWHLWYDQGHVDPHQOHYLQJ¶. Dit interview werd
gepubliceerd in Rood, een tijdschrift voor de leden van de PvdA, jrg.1, nr.4, mei 1991. Cas Smithuijsen citeerde
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In 1982 wordt de markt door KHWµQR-QRQVHQVH¶NDELQHW/XEEHUVVWHUNHUGDQYRRUKHHQ
op de politieke agenda gezet - ook in de cultuursector. De overheid doet pogingen haar eigen
aandeel in de financiering van kunst en cultuur omlaag te brengen door eigen inkomsten van
de gesubsidieerde instellingen te stimuleren.45 De aanloop tot verzakelijking begon overigens
al in de jaren zeventig. Ook musea dienen de aandacht meer te richten op de markt - de vraag
YDQKHWSXEOLHN(HQµWHUXJWUHGHQGHRYHUKHLG¶PRHW]LFKPLQGHUPHWDOOHUOHL]DNHQJDDQ
bemoeien - de rol van de verzorgingsstaat, na de Tweede Wereldoorlog uitgebouwd, staat ter
discussie. De gesubsidieerde musea worden afgerekend op efficiëntie in de bedrijfsvoering,
HIIHFWLYLWHLWYDQEHOHLGHQKXQSXEOLHNVEHUHLN'DDUQDDVWGLHQHQ]HDDQGHFULWHULDµNZDOLWHLW¶
HQµSOXULIRUPLWHLW¶WHYROGRHQ46 In de loop van de jaren tachtig vindt er geleidelijk een
omslag plaats in de mentaliteit van beleidsambtenaren en museumprofessionals, in
ondernemingszin en publiekgerichtheid. Vooral in de grote musea spelen zich processen af
van professionalisering, zoals taakdifferentiatie en specialisering.47
2RNLQGHPXVHXPZHUHOGWUHHGWKHWµEHGULMIVPDWLJGHQNHQ¶ELQQHQ'H
maatschappelijke rol van zowel de kunstmusea als niet-kunstmusea verandert. Het beeld van
het museum als een behoudende, enigszins geïsoleerde en introverte instelling, waar de
bezoeker door de conservator als storend wordt ervaren, gaat niet meer op. In een aantal
vooraanstaande musea is een veranderende bedrijfscultuur merkbaar: de museumdirecteur,
voorheen meestal een kunsthistoricus, dient te opereren als een manager, DOVµFXOWXUHHO
RQGHUQHPHU¶. Het streven om de bezoekersaantallen te vergroten is niet langer vooral
ingegeven door idealistische motieven zoals volksopvoeding en cultuurspreiding. Het gaat
sinds de jaren tachtig om het voortbestaan van het museum in economisch opzicht. Dit maakt
publiekgericht functioneren tot een noodzaak. De publieksomvang wordt mede bepalend voor
het prestige en de legitimering van het museum.48
Er zijn veel voorstanders van een meer efficiënte en effectieve aanpak in de
museumwereld, maar in studies naar beleid en management - zeker die dateren uit de jaren
tachtig en begin jaren negentig, toen de ontwikkeling van verzakelijking opkwam - is ook een
ondertoon van zorg merkbaar. Slaat de oriëntatie op de museale functies niet teveel door van
behoud en beheer naar de andere kant, de presentatie en marketing? Bij haastige spoed
bestaat het risico dat ook waardevolle elementen overboord worden gegooid. De museale
cultuur heeft juist van oudsher behoud en kennis hoog in het vaandel.49

haar een jaar later in zijn artikel ¶Politiek levert kunst teveel aan de koopman XLW¶. In: NRC Handelsblad, 23 mei,
1992.
45
%HUHQG-DQ/DQJHQEHUJµ'HILQDQFLHULQJYDQGHFXOWXUHOHVHFWRULQ1HGHUODQGµ,Q Kunstlicht, 1/2, jrg.34,
µ'H3XEOLHNH0DUNW¶SS30-31.
46
Ministerie van OCW, Cultuurbeleid in Nederland. Zoetermeer, 2002, p. 64.
47
*-GH5RRNµ+HWPXVHXPDOVVSHHOEDORSGHJROYHQYDQKHWSROLWLHN-HFRQRPLVFKHNUDFKWHQYHOG¶,Q
Metropolis. M, jrg. 8, 1987, no. 5/6, pp. 8-l5.
48
Jos de Haan, Het gedeelde erfgoed. Een onderzoek naar veranderingen in de cultuurhistorische belangstelling
sinds het einde van de jaren zeventig. Rijswijk, 1997, p. 36.
49
=LHELMYRRUEHHOG$0%HYHUVµ&XOWXXUVSUHLGLQJHQSXEOLHNVEHUHLNYDQYRONVYHUKHIILQJWRWPDUNWVWUDWHJLH¶
In: Hans van Dulken (redactie), In ons diaconale land: opstellen over cultuurspreiding. Amsterdam, 1988 en J.
GH5RRNµ+HWPXVHXPDOVVSHHOEDORSGHJROYHQYDQKHWSROLWLHN-HFRQRPLVFKHNUDFKWHQYHOG¶,Q Metropolis M,
jrg. 8, 1987. Als ik mijn eigen onderzoek rapportages uit de jaren negentig teruglees, betrap ik me ook op die
zorg: waar leidt die ontwikkeling van verzakelijking toe, als het Amerikaanse model gevolgd wordt? Zie: Dos
(OVKRXWµ0XVHXPEHOHLGQDGHUEHOLFKW¶,Q Boekmancahier 2, 1ste jrg. november 1989, pp. 112-113. Inmiddels is
onderzoek gedaan naar het Amerikaanse model: Philip TijsmaµAmerikaanse toestanden. Perspectieven van het
$PHULNDDQVHILQDQFLHULQJVPRGHOYRRU1HGHUODQGVHPXVHD¶,Q,QJULG-DQVVHQHQ$QQHPRRQYDQ+HPHO
(redactie), Bedrijvige musea. Private betrokkenheid in de praktijk . Amsterdam, 2003, pp. 131-171.
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Wetenschap
Op allerlei manieren is de sociale dynamiek in de museumwereld verbonden met andere
fenomenen, naast beleid, erfgoed, markt en media, ook met de wetenschap. Onderzoekers
dragen feiten, ideeën en begrippen aan om het cultuurbeleid te analyseren en te ondersteunen
- een traditie die ontstaat in de jaren zeventig. Zij ontwikkelen het beleid als wetenschappelijk
begrip ten dienste van dat beleid. De Discussienota in 1972, de Knelpuntennota in 1974 en de
Nota Kunst en Kunstbeleid in 1976 geven niet alleen intenties weer, ze bevatten ook
cultuurhistorische en cultuursociologische analyses van het beleidsterrein.50 Om het
cultuurbeleid te analyseren, te systematiseren en te legitimeren, dragen vooral sociologen
ideeën en gegevens aan. Ze sluiten aan bij eerdere publicaties, zoals het proefschrift van
Emanuel Boekman uit 1939 - hij schreef de eerste studie: Overheid en kunst in Nederland,
waarin hij een pleidooi houdt voor het toekomstig kunstbeleid.51 Gerard van der Hoek
SXEOLFHHUGHLQKHWDOOHUHHUVWHµYHUDQWZRRUGRSJH]HWWHRQGHU]RHNRQGHUPXVHXPSXEOLHN
in NederlanG¶52
Het Prins Bernhard Fonds staat aan de wieg van beleidsondersteunend,
cultuursociologisch onderzoek op nationale schaal en levert in de jaren vijftig een aanzet tot
de ontwikkeling van sociologisch, beleidsrelevant onderzoek in Nederland: hoe is het met de
spreiding gesteld van kunst en cultuur? Het Centraal Bureau voor de Statistiek neemt in de
jaren zestig het cultuurterrein in het onderzoeksprogramma op en in 1973 begint het Sociaal
en Cultureel Planbureau het sociale en culturele leven op systematische wijze in kaart te
brengen.53 Het SCP bedient de overheid met statistisch materiaal - onder meer om trends in
cultuurdeelname te registreren en de fluctuaties daarin te analyseren. Naast de overwegend
kwantitatieve trendbeschrijvingen geeft het ook een oriëntatie op en een evaluatie van het
RYHUKHLGVEHOHLG$EUDPGH6ZDDQRPVFKULMIWLQHHQWRHVSUDDNKHW6&3DOVµHHQVRRUW
³KRIOHYHUDQFLHU´PHWGHRYHUKHLGDOVJHOGVFKLHWHUYDVWHNODQWHQKRRIGDIQHPHU¶54
Begin jaren tachtig ontwikkelen zich meer intensieve samenwerkingsverbanden dan
voorheen tussen het ministerie van WVC en de Rijksuniversiteit van Utrecht, de Universiteit
van Amsterdam en de Katholieke Hogeschool Tilburg, waardoor de werelden van beleid en
wetenschap meer vervlochten raken. De samenwerking blijkt inspirerend en stimuleert

50

Warna Oosterbaan Martinius, Schoonheid, welzijn, kwaliteit. Amsterdam, 1990, p. 59.
Quirine van der Hoeven, Van Anciaux tot Zijlstra. Den Haag, 2012, p. 44. Emanuel Boekman, Overheid en
kunst in Nederland. Amsterdam, 1989 (oorspr. 1939). In 1963 is in Amsterdam de naar hem genoemde
Boekmanstichting opgericht, op initiatief van de Federatie van Kunstenaarsverenigingen. Het onafhankelijke
studiecentrum in Amsterdam verzamelt en verspreidt kennis en informatie over kunst- en cultuurbeleid en de
uitwerking daarvan in de praktijk. De Boekmanstichting stimuleert onderzoek en cultuurpolitiek debat. De
bibliotheek bevat circa 65.000 titels - publicaties over het kunst- en cultuurbeleid en aanverwante zaken. Zie:
www.boekman.nl (bezocht op 25 september 2014).
52
G.J. van der Hoek, %H]RHNHUVEHNHNHQ(HQRQGHU]RHNQDDUKHWEH]RHNDDQKHW*HPHHQWHPXVHXPYDQµV Gravenhage ten dienste van het opvoedkundige werk van het museum voor moderne kunst . Mededelingen Haags
Gemeentemuseum, II, 2, 1956. Van der Hoek (1925) was toen hoofdonderwijzer in Den Haag en student
pedagogiek. Later werd hij voorlichtingsfunctionaris in resp. het Van Abbemuseum, Gemeentemuseum Arnhem
en vervolgens Hoofd Educatieve Afdeling in het Rijksmuseum. Bron: Agnes Grondman e.a., Over passie en
professie. Utrecht, 2010, p. 16.
53
Jaap Verheul en Joost Dankers, 7RWVWDQGJHNRPHQPHWVWHXQYDQ«9LMIWLJMDDU3ULQV%HUQKDUG)RQGV 1990. Zutphen, 1990, p. 206 en p. 280 en Roel Pots, Cultuur, koningen en democraten. Overheid & cultuur in
Nederland. Nijmegen, 2002, p. 274.
54
Dat was in 2000 ter gelegenheid van het vijfentwintigjarige bestaan van het SCP. Johan Heilbron,
µ7UHQGYROJHUVMDDU6&3¶,Q: De Academische Boekengids, nr. 21, mei 2000, p. 9. Het SCP verricht
regelmatig - tot 1997 onder leiding van Wim Knulst, daarna van Jos de Haan en Andries van den Broek onderzoek naar cultuurdeelname.
51
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sociologische theorievorming en empirisch onderzoek op het terrein van het cultuurbeleid.55
&DV6PLWKXLMVHQFRQVWDWHHUWHHQµYHUZHWHQVFKDSSHOLMNLQJYDQKHWNXQVWEHOHLG¶56 Het
samenwerkingsverband met hoogleraar Reinhard Wippler en Harry Ganzeboom van de
vakgroep Theorie en Methodologie van de Sociologie te Utrecht leidt in 1984 tot het
proefschrift van Ganzeboom, Cultuur en Informatieverwerking - een uitwerking van het
contractonderzoek µBeleving van Monumenten¶ (1981), uitgevoerd in opdracht van het
ministerie van CRM. Een andere onderzoeksopdracht van belang is µPodiumkunsten &
Publiek¶ (1986).57 Het samenwerkingsverband met hoogleraren Joop Goudsblom en Anton
Zijderveld in respectievelijk Amsterdam en Tilburg resulteert in een aantal studies in de
traditie van de interpretatieve sociologie. De vruchten zijn onder meer de dissertaties van
Bram Kempers, Warna Oosterbaan Martinius en Jan Vaessen, die ik voor mijn onderzoek
veelvuldig raadpleegde.58 .HPSHUVVSUHHNWYDQµHHQQLHXZQHWZHUNYDQUHODWLHVLQGH
driehoek tussen kunst, beleid en wetenschap « Zo is de kunstsociologie in Nederland tot
ontwikkeling gekomen en is de sector kunst en cultuur één van de weinige beleidsterreinen
ZDDUVRFLRORJHQGHWRRQ]HWWHQ]HOIV³ILJXUDWLHVRFLRORJHQ´¶59
Eind jaren negentig zet deze ontwikkeling door. Er verschijnen meer dissertaties
waarin aspecten van cultuurbeleid en markt worden uitgediept. Wim Knulst promoveert op
een empirisch-theoretische studie naar verschuivingen in vermaak en mediagebruik - hij
plaatst triviale zaken, zoals bezoek aan pretparken, een voetbalwedstrijd of een restaurant
QDDVWGHµKRJHUH¶FXOWXUHOHDFWLYLWHLWHQ]RDOVPXVHXP-, theater- en concertbezoek.60 Roel
Pots plaatst de relatie tussen overheid en cultuur gedetailleerd in een historisch kader.61
Vanuit bestuurskundig perspectief analyseren Erik Besseling de musealisering van drie
technische musea en Aletta Winsemius het cultuurbeleid.62 Kunsthistorica Renée
55

%UDP.HPSHUVµ(HQJHOHHUGHRS]RHNQDDUHHQJHQUH&XOWXXULQKHWZHUNYDQ*RXGVEORP¶,Q1LFR
Wilterdink, Johan Heilbron en Abram de Swaan (redactie), Alles verandert. Opstellen voor en over
J. Goudsblom. Amsterdam, 1997, p. 140.
56
&DV6PLWKXLMVHQµ'HYHUZHWHQVFKDSSHOLMNLQJYDQKHWNXQVWEHOHLG¶,Q Intomart, Kunst onderzocht.
Hilversum, 16 april 1999, p. 41. Socioloog Smithuijsen was tussen 1986 en 2014 directeur van de
Boekmanstichting in Amsterdam.
57
Ineke Maas, René Verhoeff en Harry Ganzeboom, Podiumkunsten & Publiek . Rijswijk, 1990. Bron: email
van Ton Bevers op 17 maart 2016.
58
Bram Kempers, Kunst, macht en mecenaat. Het beroep van de schilder in sociale verhoudingen 1250-1600.
Amsterdam, 1987, Warna Oosterbaan Martinius, Schoonheid, welzijn, kwaliteit. Amsterdam, 1990 en Jan
Vaessen, Musea in een museale cultuur: de problematische legitimering van het kunstmuseum. Zeist, 1986.
Kempers promoveerde bij Joop Goudsblom en kunsthistoricus Henk van Os. Goudsblom was ook de promotor
van Oosterbaan - in beide gevallen aan de UvA. Socioloog Anton Zijderveld was de promotor van Vaessen aan
de Katholieke Hogeschool Tilburg.
59
%UDP.HPSHUVµ.XQVWZHWHQVFKDSHQEHOHLG¶,QIntomart, Kunst onderzocht. Hilversum, 16 april 1999, p.
46. De Amsterdamse school van de Figuratiesociologie, gegroepeerd rondom Joop Goudsblom en Abram de
Swaan, is sterk geïnspireerd door het werk van Norbert Elias (1897-1990). In deze benadering is het
uitgangspunt dat de mensen en de samenleving die zij met elkaar vormen, principieel met elkaar zijn verbonden
in netwerken die aan verandering onderhevig zijn. Carla van El, F iguraties en verklaringen. Stijlgebonden
schoolvorming in de Nederlandse sociologie na 1968. Proefschrift. Amsterdam, 2002, p. 7 en pp. 28-70. Zie
ook: Johan Goudsblom, Balans van de sociologie . Nijmegen, 1990 (1ste editie 1974) en Abram de Swaan, De
mensenmaatschappij . Een inleiding. Amsterdam, 1996.
60
Wim Knulst, Van vaudeville tot video. Een empirisch-theoretische studie naar verschuivingen in het uitgaan
en het gebruik van media sinds de jaren vijftig. Rijswijk, juni 1989. Zijn promotor was socioloog Reinhard
Wippler aan de Universiteit Utrecht.
61
Roel Pots, Cultuur, koningen en democraten. Nijmegen, 2000 - zijn laatste geactualiseerde editie verscheen in
2010. Bram Kempers was zijn promotor aan de UvA.
62
Erik Besseling, De musealisering van de techniek. De totstandkoming van het Museum voor Techniek en
Arbeid in Mannheim, het Nederlands Textielmuseum in Tilburg en het Museum voor Wetenschap en Industrie
in Manchester in de periode 10945 tot 1995. Zijn promotoren waren Rob Hoppe en Bram Kempers aan de UvA.

19

Steenbergen portretteert verzamelaars van moderne kunst en beschrijft hun achtergronden,
beweegredenen en calculaties.63 Hans Blokland introduceert in zijn proefschrift de noties
negatieve en positieve vrijheid van Isaiah Berlin in het debat over cultuurspreiding en plaatst
deze in een cultuurpolitieke context .64 Miranda Boorsma exploreert hoe marketing kan
bijdragen aan de bevordering van cultuurparticipatie, in het bijzonder van theater.65 Giep
Hagoort beschrijft hoe strategisch management kan worden ontwikkeld en geïntegreerd in
kunstorganisaties.66 Fransje Kuyvenhoven beschrijft en analyseert het aankoopbeleid van de
overheid van kunstwerken uit de twintigste eeuw.67 Quirine van der Hoeven vergelijkt het
bevorderen van de cultuurparticipatie in het cultuurbeleid van Nederland en Vlaanderen.68
Hans Abbing is een van de eerste auteurs in Nederland die over kunst en economie
schrijft: Een Economie van de Kunsten in 1989. Hij promoveert op een economische analyse
van de beeldende kunstwereld.69 Pim van Klink brengt een halve eeuw podiumkunstbeleid in
kaart vanuit een economisch perspectief.70 Beiden waren een tijdlang werkzaam op de
stafafdeling Culturele Zaken van het ministerie van WVC.

Media
Dat de museumwereld hecht verweven is met de media blijkt duidelijk uit de ophef over de
Sandbergvleugel. Journalisten volgen het openbaar debat in de wereld van kunst en cultuur
op de voet en doen daarvan verslag. Regelmatig krijgen ze van de redactie de vrijheid zich op
Aletta Winsemius, Overheid in spagaat. Theorie en praktijk van het Nederlandse kunstbeleid . Amsterdam,
1999. Haar promotoren waren de bestuurskundigen A.J.G.M. Bekke en A.B. Ringeling aan de Universiteit
Leiden - Ton Bevers was referent.
63
Renée Steenbergen, Iets wat zo veel kost, is alles waard. Verza melaars van moderne kunst in Nederland.
Amsterdam, 2002. Bram Kempers en Ton Bevers waren haar promotoren aan de UvA. Stichting Artimo
ondersteunde het onderzoek van Steenbergen, evenals dat van Truus Gubbels. Zij exploreert en analyseert de
positie van de galerie en de relatie met kunsthandel, musea en de kunstbeurzen. Truus Gubbels, Passie of
professie. Galeries en kunsthandel in Nederland. Abcoude, 1990. Promotor was Bram Kempers aan de UvA. Ik
gebruik zijn onderzoek niet, maar hij mag hier niet ontbreken: Cas Smithuijsen, Een verbazende stilte. Klassieke
muziek, gedragsregels en sociale controle in de concertzaal . Amsterdam, 2001. Joop Goudsblom was zijn
promotor aan de UvA.
64
Hans Blokland, Wegen naar vrijheid. Autonomie, emancipatie en cultuur in de westerse wereld . Meppel, 1995
(oorspronkelijk 1990). Socioloog J.M.M. de Valk was zijn promotor aan de Erasmus Universiteit, Rotterdam.
65
Miranda Boorsma, Kunstmarketing. Hoe marketing kan bijdragen aan het maatschappelijk functioneren van
kunst, in het bijzonder van toneelkunst in Nederland. Amsterdam, 1998. Theaterwetenschapper Hans van
Maanen en econometrist Bart Nooteboom waren haar promotoren aan de Rijksuniversiteit Groningen.
66
Giep Hagoort, Strategische dialoog in de kunstensector. Interactieve strategische vorming in een
kunstorganisatie. Delft, 1998. Zijn promotor was Annemieke Roobeek, hoogleraar Strategie &
Transformatiemanagement aan de Universiteit Nyenrode en de Universiteit van Amsterdam.
67
Fransje Kuyvenhoven, De Staat koopt kunst. De geschiedenis van de collectie 20 ste-eeuwse kunst van het
ministerie van O CW 1932-1992. Amsterdam/Leiden, 2007. Haar promotoren aan de Vrije Universiteit waren
Carel Blotkamp, hoogleraar Kunstgeschiedenis, in het bijzonder van de moderne kunst, en Ronald de Leeuw,
bijzonder hoogleraar Museumbeleid en de geschiedenis van het verzamelen in de 19de en 20ste eeuw en
voormalig directeur van het Rijksmuseum Amsterdam. Kuyvenhoven werkt bij de Rijksdienst voor het
Cultureel Erfgoed.
68
Quirine van der Hoeven, Van Anciaux tot Zijlstra. Cultuurbeleid en cultuurparticipatie in Nederland en
Vlaanderen. Den Haag, 2012. Socioloog Paul Schnabel was haar promotor aan de Universiteit Utrecht. Van der
Hoeven is sinds 2002 werkzaam in diverse functies bij het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap ze is nu hoofd internationaal cultuurbeleid en plaatsvervangend hoofd algemeen beleid bij de directie Erfgoed
en Kunsten.
69
Hans Abbing, Een Economie van de Kunsten. Beschouwingen over kunst en kunstbeleid. Groningen, 1989 en
Hans Abbing, Why are Artist Poor? The Exceptional Economy of the Arts. Amsterdam, 2002. Zijn promotor aan
de Erasmus Universiteit was Arjo Klamer, hoogleraar in de Economie van Kunst en Cultuur.
70
Pim van Klink, Kunsteconomie in nieuw perspectief. Rijkskunstbeleid beoordeeld . Groningen, 2005. Zijn
promotor was econoom Arjen van Witteloostuijn aan de Rijksuniversiteit Groningen.
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kwesties te concentreren.71 =HEHULFKWHQRYHUµGHZDDQYDQGHGDJ¶EHOLFKWHQGH
verschillende kanten als er een discussie of conflict gaande is, houden interviews met de
betrokkenen en schrijven regelmatig een analytische beschouwing - vooral de landelijke
dagbladen hebben hierin een reputatie hoog te houden.72 Soms schrijft iemand als reactie op
een artikel een opiniestuk, waardoor journalistieke reportages en analyses zelf een onderdeel
worden van dat debat. Nu en dan groeit een museum uit tot een mediahype.73 Het openbaar
debat is te destilleren uit vakliteratuur en uit de media zelf: daar lieten de discussies tussen
museummedewerkers, managers, beleidsmakers, politici, bestuurders, wetenschappers en
journalisten hun sporen na. In de media passeert regelmatig de problematiek van de
verzakelijking en de effecten daarvan de revue.74 Professionals en deskundigen discussiëren
met elkaar en zijn vooral met elkaar onderling in debat - ze vormen zo een constellatie, een
µSROHPLVFKYHUERQG¶µHHQJURHSYDQWHJHQVWUHYHUVGLHRSHONDDU]LMQDDQJHZH]HQRPKXQYDN
WHNXQQHQXLWRHIHQHQ¶75 Net als wetenschappers leveren journalisten niet alleen bronnen op
voor mijn onderzoek maar vormen zij ook het onderwerp van studie.

Methoden, afbakening en accenten
In mijn onderzoek volg ik globaal de chronologische ontwikkelingen van het cultuurbeleid
sinds 1950 met de nadruk op musea en erfgoed. Ik kijk naar de feiten en denkbeelden over
het beleid en de marktwerking. Daaraan koppel LNµGHPHQVHOLMNHIDFWRU¶DFKWHUGH
gebeurtenissen: ik vraag aandacht voor de inbreng van naar mijn mening interessante
individuen binnen en buiten de overheid, in de publieke en private sector - ik schets hun
µGHILQLWLHYDQGHVLWXDWLH¶KRHinterpreteren zijzelf hun positie van waaruit zij opereren?76 Ik
71

+DQVYDQGHU%HHNµ'DDURPLVRnderzoeksjournalistiek must¶,Q Het Parool , 26 november 2011. De
vijfdelige serie in Het Parool van Hugo Logtenberg en Bas Soetenhorst, van 22 tot en met 26 november 2011 is
hiervan een goed voorbeeld. Zij reconstrueerden in detail vanuit verschillende invalshoeken de perikelen tijdens
de verbouwing en uitbreiding van het Stedelijk Museum.
72
Voorbeelden van persbeschouwingen die op cruciale momenten verschenen, zijn: Aukje Holtrop en Ageeth
6FKHUSKXLVµ*RXGHQJUHHS³3XEOLHNNRPWRSSXEOLHNDI´2S]RHNnaar de succesformule voor een
WHQWRRQVWHOOLQJ³0RQHWLVHHQKLW0DDUPRGH".XQVWLVLQGHPRGH´¶,Q Vrij Nederland, 17 januari 1987, Ella
5HLWVPDµ(UZRUGWWHYHHOEHZDDUG'HEH]HPGRRUKHWPXVHXP¶,Q Vrij Nederland, 15 december 1990, Rutger
PontzeQµ´3XEOLHNWUHNNHQGDWLVGHNXQVW´7RHNRPVWGURPHQYDQDFKWPXVHXPGLUHFWLHV¶,Q Vrij Nederland,
RNWREHU(OOD5HLWVPDµ'HEH]HPPRHWGRRUGHPXVHXP]DOHQ¶,Q Vrij Nederland, 30 juni 2001, Rob
*ROOLQHQ5XWJHU3RQW]HQµ,HGHUHHQGLUHFWHXU1ieuwe, relatief onbekende gezichten aan de top van de
1HGHUODQGVHPXVHD¶,Qde Volkskrant, 2 oktober 2008. Van Vrij Nederland zijn de interviews uit de jaren
tachtig van Bibeb met politici, ondernemers en museumdirecteuren legendarisch, evenals die van Joop van Tijn
en Max van Weezel met politici.
73
Peter Vasterman promoveerde op 12 februari 2004 aan de Universiteit van Amsterdam op de werking van
rages in de media: Mediahype . Amsterdam, 2004. Een voorbeeld is het Nationaal Historisch Museum, dat een
hype werd zonder dat het al bestond - Harmen Bockma van de Volkskrant was één van de verslaggevers die dat
debat intensief volgde.
74
Zie bijvoorbeeld het themanummer Boekman µ+HWPXVHXPYDQGHWRHNRPVWSUHWSDUNRISDQWKHRQ"¶ de
jrg., herfst 2004. Melle Daamen, Stadsschouwburgdirecteur en lid van de Raad voor Cultuur, veroorzaakte eind
RSKHIKLMVWHOGHGHFXOWXXUVHFWRUYRRUWHµNLH]HQHQYHUWUDJHQ¶HQKHWKHIWLQHLJHQKDQGWHQHPHQYRRUGDW
anderen dat doen. Daarbij merkte hij op dat er teveel kunstgezelschappen zijn in Nederland. Melle Daamen,
µ7RSEDOOHWNXQMHRRNXLW3HWHUVEXUJODWHQLQYOLHJHQ¶In: NRC Handelsblad, 7 december 2013.
75
Bram Kempers, µ0HFHQDDWHQEHOHLG¶In: Mischa de Vreede (redactie), De status van de kunstenaar . ¶VGravenhage, 1982, pp. 7-53. Het citaat komt uit: :DUQD2RVWHUEDDQµ*HQRHJPHQLQJHQJHQRHJ. Geef ons
IHLWHQ¶,Q NRC Handelsblad, 23 december 2004. Wim Pijbes hergebruikte het begrip toen hij directeur was van
de Kunsthal in Rotterdam in een - voor mijn redenering illustratief - artikel in NRC Handelsblad, 29 mei 2004:
µ'HNXQVWZHUHOGPRHWRSKRXGHQHHQQDDUELQQHQJHULFKWDXWLVWLVFKJHKHHOWH]LMQ¶
76
Ik werk in navolging van het Symbolisch Interactionisme, een Amerikaanse sociologische stroming beïnvloed
door het perspectief van George Herbert Mead (1863-1931) en William I. Thomas (1863-1947). Mead kende
bijzondere betekenis toe aan interactie en taal, Thomas introduceerde de notie van µde definitie van de situatie¶
HQZHUNWHGDDUPHH]LMQ7KRPDVWKHRUHPDXLWµLf men define their situations as real, they are real in their
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schets en analyseer de ontwikkelingen van het museumbeleid en de verzakelijking daarvan
met oog voor de individuen die daarin een belangrijke rol spelen en die het beleidsdebat
beïnvloeden: onderzoekers die baanbrekend werk verrichten, pioniers die management en
marketing introduceren in de kunstwereld, ondernemers en kunstverzamelaars, journalisten.
Personen bewegen zich in netwerken van bedrijven, overheden, bemiddelaars, culturele
instellingen en kunstenaars en brengen zo samenwerkingsverbanden tot stand. Ook komen de
museumprofessionals uitgebreid aan bod: wie geven leiding aan spraakmakende musea, hoe
komen ze daar terecht en hoe verloopt hun carrière? Uit wie bestaat het team met wie ze
opereren? Welke tentoonstellingen organiseren ze, waarom en hoe komen deze tot stand? Ik
portretteer deze personen en plaats ze in de context van cultuurpolitiek en -beleid, de positie
en het imago van het betreffende museum en het openbaar debat in de media.
In de gesprekken die ik voerde en de literatuurstudie kwamen telkens enkele musea
naar voren waar gebeurtenissen plaatsvonden die ontwikkelingen in beleid en verzakelijking
typeerden en stimuleerden, soms zelfs in een stroomversnelling brachten en onderwerp van
openbaar debat werden - de kwestie waarmee deze inleiding begint is daar een mooi
voorbeeld van. In de casestudies spelen de in de betreffende musea verantwoordelijke
personen de hoofdrol met hun beleid, aanpak, leiderschapsstijl, voorkeuren,
tentoonstellingen, wapenfeiten, vertwijfeling, conflicten, fricties en bespiegelingen in
opiniërende interviews.
Het voornaamste bronnenmateriaal ontleen ik aan deskresearch, participerende
observaties en interviews - uit de media en door mij afgenomen. Voor de oriëntatie op het
museumcircuit waren gesprekken met deskundigen en museumdirecteuren en bezoek aan
talloze musea en tentoonstellingen indicatief en inspirerend voor het vervolg van het
onderzoek.77 De selectie van de musea vond plaats op basis van variëteit in collecties,
geografische ligging, grootte, organisatievorm, geschiedenis en casuïstiek.78 Dit was eerder
een heroriëntatie - ik voerde eind jaren tachtig en begin jaren negentig al verschillende
onderzoeksprojecten uit, in opdracht van het ministerie van WVC, onderzoeksbureau
Intomart en de Boekmanstichting en publiceerde daarover.79 Door deze werkzaamheden
FRQVHTXHQFHV¶GHVHOI-fulfilling prophecy. De zelfbevestigende verwachting is in de uitleg van Robert Merton
µLQWKHEHJLQQLQJDIDOVHGHILQLWLRQRIWKHVLWXDWLRQHYRNLQJQHZEHKDYLRUZKLFKPDNes the originally false
conception come true. The specious validity of the self-IXOILOOLQJSURSKHF\SHUSHWXDWHVDUHLJQRIHUURU¶Robert
K. Merton, Social Theory and Social Structure . New York, 1968Sµ:KDW7KRPDVZDVVD\LQJZDVWKDW
people respond not only to the objective features of a situation, but also, and often mainly, to the meaning that
situation has for them. And once such meanings have been assigned, their consequent behavior is shaped by the
DVFULEHGPHDQLQJ¶$OGXVLewis A. Coser in Masters of Sociological Thought. Ideas in Historical and Social
Context. New York, 1977, p. 521. Ik citeer uitgebreid uit interviewsRSLQLHVWXNNHQ DXWR ELRJUDILHsQQRWD¶VHQ
onderzoeksverslagen om vocabulaire, retoriek en de couleur locale te expliciteren en de diverse interpretaties
weer te geven. Mijn interesse in taalgebruik en stijl is geïnspireerd door socioloog Piet Nijhoff (1932-2002).
Zie: Bart van Heerikhuizen, Erik Fiechter en Dieteke van der Ree (redactie), Tegenvoeters. Een vriendenboek
voor Piet Nijhoff. Amsterdam, 1997. Zie ook de publicaties van de Britse socioloog David Silverman, µSpeaking
VHULRXVO\WKHODQJXDJHRIJUDGLQJ¶In: Theory & Society, vol.1, nr.1, 1974, pp. 1-15 en pp. 341-359 en idem,
The theory of organizations. New York, 1970.
77
Een tiental van de veertig musea die ik nu bezocht, kende ik uit onderzoeksprojecten eind jaren tachtig - zo
kon ik de ontwikkelingen en veranderingen die zich in twintig jaar al dan niet hadden voorgedaan, goed peilen.
In drie musea trof ik dezelfde directeur als indertijd aan.
78
Ik hanteer het onderscheid naar museale collecties zoals het Centraal Bureau voor de Statistiek dat hanteert:
musea voor beeldende kunst (126), geschiedenis (388), natuurlijke historie (55), bedrijf en techniek (195),
volkenkunde (21) en gemengd - beeldende kunst en cultuurgeschiedenis (25). Bron onder meer: Jos de Haan,
Het gedeelde erfgoed. Rijswijk, 1997, p. 29. Het aantal per museumtype is de CBS-telling van 2009.
79
Ik liep als student Cultuursociologie aan het Sociologisch Instituut van de Universiteit van Amsterdam stage
op de stafafdeling Culturele Zaken (onder begeleiding van Ton Bevers, Nico Wilterdink en Warna Oosterbaan).
Vervolgens werkte ik als freelancer mee aan onderzoeksprojecten voor Intomart Qualitatief - vaak in opdracht
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leerde ik de beleidspraktijk van binnenuit - backstage - kennen en de personen achter de
QRWD¶VHQUDSSRUWHQ.80
Naast kwalitatieve onderzoeksmethoden preciseerde ik de analyse van een
accentverschuiving in museale taken en functies nader in een kwantitatieve peiling. Ik
inventariseerde en telde de personeelsadvertenties die musea plaatsten vanaf 1985, om een
beeld te krijgen van vereiste competenties. Voor een advertentie worden vacatures, taken,
GLSORPD¶VHUYDULQJHQIXQFWLH-eisen nauwgezet omschreven. Ik verwachtte een fluctuatie, een
trend aan te treffen van de vereisten in het management. En dat klopt: er is duidelijk sprake
van een verschuiving naar behoefte aan personeel dat in plaats van op de eerste plaats
inhoudelijk, meer zakelijk is ingesteld door scholing en ervaring.81
Om de ontwikkeling in het beleid, de analyse daarvan en het debat daarover goed te
begrijpen, is het soms nodig terug te blikken of een sprong in de tijd te maken.82 Mijn
onderzoek is een pendant van het proefschrift van de al genoemde Roel Pots, die de
geschiedenis van de relatie tussen cultuur en overheid in Cultuur, koningen en democraten
gedetailleerd in kaart bracht - zijn historische analyse vormt het decor waartegen de
ontwikkelingen in het museumbeleid plaatsvinden. Vier andere cruciale referenties zijn de
sociologische analyses van Warna Oosterbaan Martinius over de legitimering van het
beeldend kunstbeleid na de Tweede Wereldoorlog, Schoonheid, Welzijn, Kwaliteit, Jan
Vaessen, over de legitimering van het museumbeleid, Musea in een museale cultuur, het
Advies Cultuurwetgeving van het Sociaal Cultureel Planbureau en het rapport Cultuurbeleid
in Nederland van het ministerie van WVC - vooral de eerste editie uit 1993.83 Daarnaast
boden de economische analyses van kunstbeleid en -management van Frank van Puffelen en
Pim van Klink houvast.84 De overige schriftelijke bronnen variëren van
sociaalwetenschappelijke publicaties, dissertaties en onderzoeksrapporten over cultuur- en
PXVHXPEHOHLGEHOHLGVQRWD¶VHQ-notities, adviesrapporten, (auto)biografieën,
tentoonstellingscatalogi tot veel journalistieke bronnen - vooral uit de dagbladpers, opinie- en
vakbladen.
In navolging van Herbert Blumer maak ik in het onderzoek gebruik van µsensitizing
concepts¶ - deze attenderende begrippen zijn omschrijvend en onttrekken zich aan een scherp

van het ministerie - de Raad voor het Cultuurbeheer en de stafdirectie Cultuurbeleid van het DirectoraatGeneraal voor Culturele Zaken. Zie voor de publicaties de literatuurlijst.
80
µBackstage¶is een attenderend begrip ontleend aan de theorie van socioloog Erving Goffman, The
presentation of self in everyday life. Harmondsworth, 1975 (1ste editie 1959), pp. 114-µWKHUHJLRQVZKHUH
SHRSOHERWKSUHSDUHWKHLULPDJHVDQGUHOD[IURPWKHP¶
81
Als bronnen dienden Museumjournaal, Museumvisie en de vacaturesite Match! - een in 2001 door de
Museumvereniging gestarte vacaturebank, waarin leden kunnen adverteren. Jan Vaessen bracht mij op dit idee
tijdens ons gesprek in Arnhem op 26 februari 2007 - hij was toen directeur van het Nederlands
Openluchtmuseum te Arnhem.
82
'DWGRHLNLQµ7KRUEHFNHVWDDWVEHPRHLHQLVHQLQKRXGHOLMNRRUGHHO¶ GHHO,KRRIGVWXN HQ
µ0XVHXPGLVFXVVLHV¶ GHHO,KRRIGVWXN 
83
Roel Pots, Cultuur, koningen en democraten. Nijmegen, 2000, Warna Oosterbaan Martinius, Schoonheid,
Welzijn, Kwaliteit. µs-Gravenhage, 1990, Sociaal Cultureel Planbureau, Advies Cultuurwetgeving.
Rijswijk,1986, pp. 25-174; de rapporteur was Wim Knulst. Het WVC rapport werd gepubliceerd in het kader
van het Europese programma voor de evaluatie van nationaal cultuurbeleid. In respectievelijk 1998, 2002, 2008
en 2009 verschenen geactualiseerde versies. Ik was samen met Hans van Dulken - toen werkzaam bij de
Boekmanstichting - de rapporteur van de eerste editie. Het begeleidingsteam bestond uit Thije Adams
(voorzitter), Henk Heikamp (coördinatie) en Aad Hoogervorst van het ministerie van WVC en Wim Knulst van
het Sociaal en Cultureel Planbureau.
84
Frank van Puffelen, Culturele economie in de lage landen. Amsterdam, 2000 en Pim van Klink,
Kunsteconomie in nieuw perspectief. Groningen, 2005.
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omlijnde definitie, ook in de vakliteratuur.85 In de analyse van het cultuurbeleid komen
begrippen voor als incrementalisme, retoriek, legitimering, distinctie, habitus, (economisch,
sociaal en cultureel) kapitaal, kwaliteit en verscheidenheid. In de relatie musea en markt
spelen privatisering, verzelfstandiging, sponsoring, particuliere betrokkenheid, marktwerking
en cultureel ondernemerschap een belangrijke rol. Voor aandacht in de media zijn public
relations en marketing - persmomenten - een vereiste. De waardebepaling van cultureel
erfgoed en museale presentaties hangt samen met authenticiteit, aura, consecratie, conventies,
musealisering en identificatie. Sociale wetenschappers munten genoemde begrippen voor hun
analyses. Ik werk in deze traditie en beoefen het genre door feiten te volgen en te analyseren
met gebruik van theoretische begrippen. Howard Becker noemt ze µZRUNLQJLGHDV¶µZRUNLQJ
EDFNDQGIRUWKEHWZHHQWKHRU\DQGGDWD¶. Theorie betekent vRRUKHPJHHQµXQLWy,
completeness, definitiveness. That has never been my idea of theory. To me theory is a more
or less coherent set of ideas that tell me what to look for as I continue my investigations of a
WRSLF¶86 Een attenderend begrip leidt regelmatig tot misverstanden en debat; zo richt het de
aandacht op actuele, voor sociologisch onderzoek relevante kwesties - het is een begrip dat
volgens DH6ZDDQµeen probleem toegankelijk maakt GRRUKHWWHEHQRHPHQ¶87
Met het hiervoor beschreven netwerk van met elkaar verweven begrippen duid ik de
Nederlandse museumwereld in relatie met beleid, erfgoed, markt, media en onderzoek zelf.
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%OXPHUµGDWJHQHZDDUZHQDDUYHUZLM]HQPHWHHQJHJHYHQEHJULSQHHPWHHQYHUVFKLOOHQGHYRUPDDQLQLHGHU
HPSLULVFKJHYDO¶*HFLWHHUGLQJohan Goudsblom, Balans van de sociologie . Nijmegen, 1990, p. 161, zie ook
aldaar: p. 102. %OXPHUEHVSLHJHOWRYHUGH]HµYRRUORSLJEUXLNEDUHRSYDWWLQJHQ¶ LQGHYRRUGUDFKWµ:HWHQVFKDS
]RQGHUEHJULSSHQ¶. In: Herbert Blumer, Symbolisch interactionisme. Perspectief en methode . Meppel, 1974, p.
133.
86
Howard Becker, Art worlds. Berkeley/Los Angeles, 2008, p. xi en p. xx.
87
$EUDPGH6ZDDQµ6PDDNRSVWDQG¶In: NRC Handelsblad, 25 mei 1985.
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I Modernisering en emancipatie
1 W illem Sandberg en E dy de W ilde in het Stedelij k M useum
Op 3 september 1954 vond in het Stedelijk Museum te Amsterdam de opening van de
µ1LHXZH9leugel¶ plaats.1 De bouw begon in november 1952. De vleugel vervulde de functie
waaraan volgens directeur Willem Sandberg een hedendaags museum dient te voldoen: µhet
nieuwe, toegankelijke, levende beschavingsmXVHXPYRRUGHKHGHQGDDJVHNXQVW]RX³HHQ]R
elastisch mogelijk WHQWRRQVWHOOLQJVJHYDO´ZRUGHQGHEH]RHNHU]RXHUGHNXQVWRntmoeten in
een omgeving die niet veel afweek van de omstandigheden waarin ze tot stand gekomen
was¶.2 Door de glazen pui is er een directe verbinding met de buitenwereld, zodat de kunst
vanaf de straat is te zien.3 6DQGEHUJµKHWLVRRNGHEHGRHOLQJGDWde mensen naar binnen
konden kijken en zien wat er daar binnen gebeurde. Als ze dat niet lustten, konden ze buiten
blijven en als ze iets zagen wat hen aantrok, konden ze binnenkomen. Dus ze konden ook
]RQGHUHQWUHHJHOGWHEHWDOHQHUYDQSURILWHUHQ¶4 Aan de Nieuwe Vleugel grenzen het
restaurant - waarvoor Karel Appel de wandschildering maakte - met terras, de museumtuin en
de bibliotheek.5
De afdeling Publieke Werken van de gemeente zou de uitbreiding van het Stedelijk
laten ontwerpen, maar Sandberg had zijn eigen concept al klaar. Hij schreef een artikel voor
het speciale museumnummer van het blad $UWG¶DXMRXUG¶hui.6 Daarin staan µORVVHJHGDFKWHQ¶
die zijn terug te vinden in de glazen uitbreiding: zijlicht dat natuurlijker is dan bovenlicht en
minder vermoeiend voor de ogen, en zijn pleidooi voor verplaatsbare wanden en een
glasfaऊade. De architectuur van het tentoonstellingsgebouw contrasteert sterk met het
bestaande gebouw. De Nieuwe Vleugel is µRQVH[SHULPHQWHHUPRGHOYDQHHQQLHXZPXVHXP¶
De ruimte is zeer geschikt voor wisseltentoonstellingen van hedendaagse kunst. Sandberg
YLQGWGDWµPXVHXPDUFKLWHFWXXUQLHWVSHFWDFXODLUEXLWHQLVVLJRIDQGHUV]LQV³VSUDDNPDNHQG´
hoeft te zijn. Een museum kon ook een eenvoudig, licht en bruikbaar gebouw zijn, waarin de
kunst het belangrijkst is en niet hoeft op te boksen tegen opdringerige of onoverzichtelijke
1

De Nieuwe Vleugel VWDDWEHNHQGDOVHHQYRRUORSHUYRRUKHWFRQFHSWZDDURSµGHIOH[LELOLWHLWVPDFKLQH¶&HQWUH
Pompidou in Parijs - in februari 1977 geopend - is gebaseerd. Een vergelijkbaar museum met eenzelfde concept
is het Moderna Museet in Stockholm, in 1958 geopend. Pontus Hultén was daar tussen 1960 en 1970 directeur
en daarna van 1973 tot 1981 van het MuséH1DWLRQDOG¶$UW0RGHUQHLQ3DULMVHQQDXZEHWURNNHQELMGHERXZ
van Centre Pompidou waaUQDDUGHFROOHFWLHVYDQKHWPXVHXPLQZHUGHQYHUKXLVGµ+XOWpQYRUPW « GH
verbindingsschakel tussen het dynamische museum van de jaren vijftig en zestig en de institutionalisering
GDDUYDQDDQKHWHLQGYDQGHMDUHQ]HYHQWLJ¶, aldus kunsthistorica Fieke Konijn in haar artikel µ3UHVHQWDWLHLQ
NXQVWPXVHDQDGH7ZHHGH:HUHOGRRUORJ¶,Q(OOLQRRU%HUJYHOWHD UHGactie), Kabinetten, galerijen en musea .
Zwolle, 2013, p. 458. Zie ook: Ank Leeuw-Marcar (redactie), Willem S andberg. Portret van een kunstenaar .
Amsterdam, 1981, p. 35 en pp. 43-44.
2
Paul Kempers, Binnen was buiten. Amsterdam, 2010, p. 45. De Nieuwe Vleugel werd mogelijk doordat er in
1950 budget vrijkwam door een uit de oorlog daterend legaat van ongeveer een half miljoen gulden. Jonkheer
Willem Sandberg (1897-1984) was grafisch vormgever. Tijdens zijn leven werd hij Sandberg of Wil Sandberg
genoemd. Hij was van 1938 tot 1945 conservator en adjunct-directeur en van 1945 tot 1962 directeur van het
Stedelijk Museum. Daarnaast was hij tot 1951 voorzitter van de Federatie van Kunstenaarsverenigingen, die
voortkwam uit het kunstenaarsverzet in de Tweede Wereldoorlog.
3
(OOD5HLWVPDµ*URQLQJHU0XVHXP³7HYDDNKDQJWNXQVWDOVZDVJRHGDDQGHOLMQ$OVMHKHWQLHWVSHFWDFXODLU
EUHQJWZRUGWKHWJULMV´¶,n: Vrij Nederland, 7 november 1987.
4
Aldus Sandberg in: Ank Leeuw-Marcar (redactie), Willem S andberg. Amsterdam, 1981, p. 44. Zie ook: Ad
Petersen, S andberg, vormgever van het Stedelijk . Rotterdam, 2004, pp. 92-93.
5
De kunstschilder en beeldhouwer Karel Appel (1921-2006) is vooral bekend door zijn lidmaatschap van de
kunstzinnige, internationale groepering Cobra - de leden vonden elkaar in het experiment. Dit element was in
hun creativiteit zo belangrijk dat het hun credo werd. Zie: Willemijn Stokvis, Cobra. Geschiedenis, voorspel en
betekenis van een beweging in de kunst van na de tweede wereldoorlog. Amsterdam, 1985.
6
'HWLWHOLVµ5pIOH[LRQVGLVSDUDWHVVXUO¶RUJDQLVDWLRQG¶XQPXVpHG¶DUWPRGHUQH¶- het blad verscheen in oktober
1950.
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UXLPWHQ¶7 De Nieuwe Vleugel staat symbool voor 6DQGEHUJVµDIUHNHQLQJPHWGHQHJHQWLHQGHeeuwse opvatting van de kunstgeschiedenis als rationeel instrument om kunstobjecten te
FODVVLILFHUHQHQWHZDDUGHUHQ¶,Q6DQGEHUJVUHGHQHULQJLVeen µNXQVWHUYDULQJ¶DOWLMGVXEMHFWLHI
- µSORWVHOLQJ³JHWURIIHQ´ZRUGHQGRRUGHNZDOLWHLWYDQHHQVFKLOGHULMVFXOSWXXURIWHNHQLQJLV
vergelijkbaar met het onverwacht getroffen worden door de liefde: een persoonlijke ervaring
waar geen wetenschappelijke geldigheid aan te ontlenen valt¶.8
In de media wordt de Nieuwe VOHXJHOµEHGROYHQ¶RQGHUNULWLHN en uitgemaakt voor
µPHONIDEULHN¶µDTXDULXP¶µUHSWLHOHQKXLV¶µIDQWDVLHORRVSDNKXLV¶µveilingzaal¶µVWUDDWYHUWRRQ
YDQGHFRPPXQLVWLVFKHV\PSDWKLHsQGLHGHGLUHFWLHKXOGLJW¶9 De museumwereld reageert
positiever. Directeur Willem Sandberg mengt zich niet in het debat. Hij is met deze vleugel in
staat om het µopen museum¶ te realiseren dat hem voor ogen staat.10 Zo breekt KLMPHWµGH
KHLOLJHZHWYDQKHWERYHQOLFKW¶ - YROJHQV6DQGEHUJGHRRU]DDNYDQµPXVHXPKRRIGSLMQ¶11 Het
licht moet van opzij komen, pas dan komt het werk tot leven. De twee ruimten boven elkaar
bieden maximale flexibiliteit en maken het ook mogelijk om grote objecten te exposeren. De
ruimten kunnen worden ingedeeld met behulp van in hoogte verstelbare schotten op metalen
poten. Zo is één werk of een groep van werken te zien en niet, zoals gebruikelijk, alles
tegelijk.12 SandbergµPHQORRSWQLHWODQJVGHVFKLOGHULMHQ- zodat je ze steeds onder een hoek
ziet - PDDUMHORRSWHURSLQ¶Als de schotten in de lengterichting staan geplaatst, is er daglicht
aan beide kanten. De plaatsing van de schotten geeft ook vanzelf de looprichting aan.13
In de zomer van 1954 presenteert Sandberg Wonen en Wonen, een expositie waarin
verschillende interieurs worden getoond die de bezoeker met elkaar kan vergelijken:
traditionele en moderne. Met een enquête, waarmee geldprijzen gewonnen kunnen worden,
wordt het publiek gevraagd waar de voorkeur naar uitgaat; 95% kiest voor de moderne
kamers. Impliciet heeft de expositie een opvoedkundige functie.14 Als een voorproef van
6DQGEHUJVFRQFHSWµYDQEXLWHQQDDUELQQHQ¶WHNXnnen kijken, laat hij bij Wonen en Wonen
een verhoogde stellage bouwen aan de buitenkant van de rechtervleugel van het museum,
waar vanaf in de zalen kan worden gekeken. µ0RJHOLMN]RXGHQPHQVHQKLHUGRRUKXQVFKURRP
RYHUZLQQHQHQHHQVKHWPXVHXPELQQHQVWDSSHQ¶DOGXV6DQGEHUJ15 Eén van de hoofdlijnen
van zijn museumbeleid is dat hij de voorbijganger en de man in de straat bij het museum wil
betrekken. 'RRUJODVELMGHLQJDQJDDQWHEUHQJHQNXQQHQGHPHQVHQµQDDUELQQHQNLMNHQ. En
we hebben ook de Nieuwe Vleugel helemaal van glas gemaakt, zodat men vanaf de Van
Baerlestraat alles kan zien en ook vanaf de andere kant, de museumtuin, die ook gratis
toegankelijk is. Ik ben daar natuurlijk langzamerhand op gekomen, nadat ik zo hoorde wat de
7
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PHQVHQ]HLGHQ¶16 6DQGEHUJKHHIWGHJHZRRQWHµPHQVHQLQGHVWUDDW¶WHSROVHQHQJHVSUHNNHQ
aan te gaan met taxichauffeurs, zowel in Amsterdam als op reis. Hij informeert ook bij
zaalwachters wat hun ervaringen zijn met het publiek en anticipeert daarop. Zo vraagt hij zijn
kapper of hij weleens in het museum was geweest. Dat blijkt niet het geval. De kapper weet
QDPHOLMNQLHWKRHKLM]LFKGDDUPRHWJHGUDJHQµGDWLVLHWVYRRUPLMQKHUHQHQQLHWPLMQ]DDN¶
'DWEUHQJW6DQGEHUJHUWRHGHVWHOODJHWHODWHQERXZHQµ7RHQGHWHQWRRQVWHOOLQJQDXZHOLMNV
RSHQZDVHQLN¶VPRUgens om acht uur langs het museum reed, was de eerste man die ik op
de stellage zag staan, mijn kapper. En doordat hij naar binnen had gekeken en zag dat daar
KHHOPHQVHOLMNHGLQJHQJHEHXUGHQHQQLHWVELM]RQGHUVLVKLMRRNHHQEH]RHNHUJHZRUGHQ¶17
Willem Sandberg is opgeleid als schilder aan de Amsterdamse Rijksakademie en
werkte sinds de jaren dertig als typograaf. Op 1 januari 1938 trad Sandberg in het Stedelijk
Museum aan als conservator en adjunct-directeur, op uitnodiging van directeur David Röell,
die zijn artistieke en leidinggevende kwaliteiten opmerkte en ook het modernisme was
toegedaan.18 Daarvóór assisteerde Sandberg enkele jaren Röells voorganger, Cornelis Baard,
als grafisch ontwerper bij het organiseren van kunstnijverheidstentoonstellingen. Sandberg
ZLHUS]LFKWRHQDOVQHORSDOVµSOHLWEH]RUJHUYRRUGHWRHJHSDVWHNXQVWHQ¶+LMNZDPLQFRQWDFW
met het Stedelijk Museum via de VANK, de Nederlandse Vereniging voor Ambachts en
Nijverheidskunst.19 Baard stond welwillend tegenover het verzoek van de VANK om
regelmatig tentoonstellingen van toegepaste kunst te mogen inrichten. Volgens Sandberg
vond Baard alles wat hij voorstelde goed - KLM]HLDOWLMGµJDMHJDQJPDDU¶20
Het Stedelijk Museum is een neo-Renaissancistisch gebouw, in de jaren negentig van
de negentiende eeuw ontworpen door Adriaan Weissman. Het was aanvankelijk geen museum
voor moderne kunst. Het was een initiatief van de rijke Amsterdamse bourgeoisie. Sandberg
WURIHHQPXVHXPDDQPHWµHHQUDWMHWRHYDQWRHYDOOLJGRRUDOOHUKDQGHVFKHQNLQJHn en legaten
ELMHONDDUJHNRPHQFROOHFWLHVZDDUYDQGHPHHVWHQLHWRIZHLQLJPHWNXQVWWHPDNHQKDGGHQ¶
In plaats van een plek voor de eigentijdse kunst - wat de bedoeling was - ZDVKHWµGRRU
JHOGJHEUHNHQRSSRUWXQLVPH¶HHQµUDULWHLWHQNDELQHW¶JHZRUGHQ21 Na zijn aanstelling als
conservator profileert Sandberg zich op drie terreinen: het tentoonstellingsprogramma, de
16
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vormgeving en inrichting van het museum en de typografie van affiches en catalogi. Hij
organiseert in 1938 Abstracte kunst, een unicum in Europa.22 Deze expositie LV]LMQµHHUVWH
PXVHDOHWULRPI¶- hiermee JHHIWKLM]LMQµYLVLWHNDDUWMHDOVFRQVHUYDWRU¶DIIn die tijd spreekt
abstracte kunst nog maar een klein publiek aan.23 Een jaar later organiseren Röell en Sandberg
een tentoonstelling van Parijse kunstenaars: Picasso, Braque, Léger, Matisse - µHHQ
YRRUXLWEOLNRSZDWQDGHRRUORJNRPHQ]RX¶24 In een interview met Ischa Meijer in 1973
vertelt Sandberg wat hij in het museum aantrof toen hij conservator weUGµPHQYHU]DPHOGH
alleen Hollandse Kunst en het middelpunt was de Haagsche School en Breitner. De
EHQHGHQYHUGLHSLQJ « ZDV¶QRXGHDSRWKHHNHQG¶UZDV¶QJHNNHQKXLVPHWDOOHUOHL
dwangbuizen en dan was er ook nog een kraamkamer. Ik vond dat die rotzooi helemaal niet in
KHWPXVHXPWKXLVKRRUGH¶25 Hij voQGKHWJHERXZDIVFKXZHOLMNµje kwaPELQQHQYLDµKHHO
]ZDUHKRXWHQGHXUHQ¶ZDDUQDMHHHQKDOEHWUad van rode baksteen.26 Het bovenlicht boven de
WUDSZDVYDQJHHOJODV,QGHµGRRUJDQJHQ¶wareQGHGHXUHQKHHOKRRJ6DQGEHUJµGDDU
konden ruiters te paard doorheen of mensen bovenop een olifant, zonder te buigen. « Toen
LNGDDURSMDQXDULELQQHQNZDPGDFKWLN´GLWPRHWDOOHUHHUVWZRUGHQYHUDQGHUG´¶.27 In
mei 1938 stelt hij een ingreep voor in de vormgeving van het gebouw: hij wil de sombere
bakstenen muren in de centrale traphal wit laten schilderen.28 David Röell durft dit niet aan
zonder toestemming van het gemeentebestuur. Sandberg raadt zijn directeur aan een week
weg te gaanµLNZHHWKHWJRHGJHPDDNW-LMJDDWRSYDNDQWLHHQELMMHWHUXJNRPVWzul je wel
]LHQ¶+ij neemt de verantwoordelijkheid op zich en laat de entree, de hal en het monumentale
trappenhuis wit schilderen.29 Sandberg haalt in de zalen ook de lambriseringen weg en laat de
wanden met jute bespannen, die hij wit laat schilderen. Zo wordt een klassiek-historisch
NXQVWPXVHXPYDQELQQHQHHQPRGHUQJHERXZPHWHHQQHXWUDDONDUDNWHUµGDWNXQVWZHUNHQ
ODDWVSUHNHQ¶30 Hij weet de woedende burgemeester Willem de Vlugt te sussen door hem met
een natte vinger te laten zien dat de witte verf afwasbaar is.31 Sandberg vat later zijn aanpak
YDQKHWJHERXZDOVYROJWVDPHQµZLMKHEEHQJHSUREHHUGGHYHUNHHUGHGLQJHQHUXLWWHKDOHQ
HQGHJRHGHWHDFFHQWXHUHQ¶32
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De Tweede Wereldoorlog is voor Sandberg een periode van µverzet, gevaar en
onderduik¶33 Hij regelt de vervalsing van persoonsbewijzen - niet van echt te onderscheiden.
6DQGEHUJ]HJWODWHUµGDWYLQGLNGHJURRWVWHORIGLHLNRRLWYRRUW\SRJUDILVFKZHUNJHNUHJHQ
KHE¶+LMLVppQYDQGHRUJDQLVDWRUHQYDQGHDDQVODJRSKHW%HYRONLQJVUHJLVWHURSmaart
1943. Kort daarna worden veel betrokkenen opgepakt. Sandberg duikt onder.34 Zijn bijdrage
aan deze operatie verleent hem na de oorlog veel gezag in de kunstwereld.35 Op 5 mei 1945
staat Sandberg op de stoep van het Stedelijk Museum. Hij wordt weer conservator. Eén van
zijn laatste acties samen met Röell is de aankoop van Zelfportret met Quappi (1940-1941) van
Max Beckmann, die als emigrant de oorlogsjaren in Amsterdam doorbracht. Ze besteden het
hele aankoopbudget van vierduizend gulden aan een Duits kunstenaar - GDWLVµJHGXUIG¶]R
vlak na de oorlog.36
$OV5|HOOQDDUKHW5LMNVPXVHXPµSURPRYHHUW¶, volgt Willem Sandberg hem in
september 1945 op als directeur van het Stedelijk Museum.37 +LMKDQJWµELMQDXLWGDJHQG¶HHQ
Mondriaan in zijn werkkamer op, hoeweOGHYRRU]LFKWLJH5|HOOKHPGDWDIUDDGWµRPGDWKLM
GDDUPHHWHYHHOODDW]LHQZDDUKLMRSXLWLV¶38 Hij verwijdert, afgezien van een bureau en een
stoel, alle objecten uit zijn kamer - hij vindt de werking van het werk zo sterk dat het niets om
zich heen veUGUDDJWµ(HQVFKLOGHULMYDQ0RQGULDDQLVJHHQZDQGYHUVLHULQJ¶YLQGKLMµPDDU
HHQRSURHSWRWOHYHQVYHUQLHXZLQJ¶39 Het is duidelijk dat Sandberg zijn oude missie voor het
Stedelijk weer hervat iQµHHQPRGHUQSURJUHVVLHIYHUQLHXZHQGHQRSHQPXVHXP¶40
Sandberg FUHsHUWµHHQUDGLFDDOQLHXZPXVHXPYRRUPRGHUQHNXQVW¶ZDDUPHHKLM
binnen enkele jaren een gerenommeerde reputatie opbouwt in Europa en daarbuiten. Hij µ]HW
nieuwe maatstaven voor het museumbeleid door te kijken wat kunstenaars doen en te zien
welke kant de ontwikkelingen in de moderne kunst uitgaan¶aldus biograaf Max Arian. µKeer
op keer benadrukt hij dat niet hij, de directeur van het museum, maar de kunstenaars bepalen
ZDWHUJDDWJHEHXUHQ¶41 Hij weet het museum en daarmee de kunst aantrekkelijk te maken
voor een steeds groeiend publiek, door een gevarieerd opgezet programma van
tentoonstellingen en door modernisering en uitbreiding van het museum zelf.42 Sandberg
gebruikt tentoonstellingen om de belangstelling voor die ontwikkelingen op te wekken.43 Hij
doet als eerste museumprofessional serieuze pogingen om de naar binnen gerichte O¶DUWSRXU
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O¶DUW YLVLHLQPXVHDDO1HGHUODQGWHGRRUEUHNHQ$OV]LMQPRWWRNDQKHWYROJHQGHµVFKHXUVHO¶
JHOGHQµ.8167- KHWRQPLVEDUHRYHUERGLJH¶44
Bij een bijzondere vorm van cultuurparticipatie voor kinderen is Sandberg nauw
betrokken: de Kunstkijkuren. Al vóór de Tweede Wereldoorlog deelden amateurschilder
A.J.J. van Gool en wethouder van Onderwijs en Kunstzaken, Emanuel Boekman, het ideaal
om alle kinderen van het lager onderwijs in contact te brengen met kunst. Na de bevrijding
vindt Van Gool steun bij de opvolger van Boekman, Ab de Roos, en bij Sandberg - beiden
reageren enthousiast.45 Van Gool VWDUWLQPHWHHQµH[SHULPHQW¶hij bezoekt het Stedelijk
Museum met zestig kinderen uit de zesde klas van twaalf scholen. Het jaar daarop herhaalt hij
het experiment en bezoekt hij het museum een aantal keren met iedere groep. In de rapportage
over zijn ervaringen omVFKULMIWKLMKHWGRHOYDQ]LMQH[SHULPHQWµNXQVWLVQLHW, of in ieder
geval te weinig, met het leven van mensen verbonden. Men kan dit niet anders zien dan als
HHQJHEUHNDDQHQHHQRQYROOHGLJKHLGLQRQ]HRSYRHGLQJ « 0HQNDQVOHFKWVGDQ
voortdurende en intensief-warme belangstelling voor kunst verwachten, als men begint de
MHXJGYDQGHODJHUHVFKROHQHUPHHLQFRQWDFWWHEUHQJHQ¶46 Alle drie de heren vinden de
H[SHULPHQWHQJHVODDJGZDDUGRRULQGH6FKRRONXQVWFRPPLVVLHZRUGWRSJHULFKWRPµGH
esthetische vorming van de schooljeugd en de overdracht van culWXXUWHEHYRUGHUHQ¶9DQDI
PRJHQDOOH$PVWHUGDPVHODJHUHVFKROHQLQKHWµ.XQVWNLMNSURJUDPPD¶SDUWLFLSHUHQ+HW
JDDWHURPµGDWGHOHHUOLQJHQZHUNHOLMNFRQWDFWOHJJHQPHWKHWNXQVWZHUNGRRUHUVDPHQQDDU
te kijken en er met de museumdocent over te pratHQ¶47
Formeel is Sandberg gemeenteambtenaar en verantwoording schuldig aan de
Amsterdamse gemeenteraad. De wethouder voor kunstzaken, Ab de Roos steunt hem
doorgaans onvoorwaardelijk - beiden kunnen uitstekend met elkaar overweg.48 Hij moet
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leerlingen die uit een milieu komen waar kunst geen rol speelt, cultuureducatie een compensatie biedt voor het
gebrek aan stimulering thuis. De deelnemers gaan gemiddeld tien tot twintig procent vaker naar musea dan de
niet-deelnemers. Bronnen: ibidem, p. 117 en Letty Ranshuysen en Harry Ganzeboom, Cultuureducatie en
cultuurparticipatie. Opzet en effecten van de kunstkijkuren en muziekluisterlessen in het Amsterda mse primaire
onderwijs. Rijswijk, 1993. =LHRRN/HWW\5DQVKX\VHQµ(IIHFWHQYDQNXQVW]LQQLJHYRUPLQJGHNXQVWNLMNXUHQLQ
$PVWHUGDP¶,Q Boekmancahier 11, 4de jrg; maart 1992, pp. 121-122 en H.M. Langeveld, Kunst op termijn.
ToekomstsceQDULR¶VYRRUFXOWXXUEHOHLG. Amsterdam/Den Haag, 2000, pp. 22-23. Later financierden de
stadsdelen de Kunstkijkuren, maar gaven de opdracht aan DMO van de gemeente Amsterdam om ze centraal uit
WHYRHUHQHQDDQDOOHVFKROHQDDQWHELHGHQµ'DDUPHHZDVKHWDanbod in principe gelijk voor alle schoolkinderen
van Amsterdam, onafhankelijk van de wijk, van de voorkeuren van de school of de kennis van leerkracht of
RXGHUV¶'H]HRSGUDFKWZHUG per 1 augustus 2012 beëindigd. Na een overgangsregeling mochten de scholen in
de toekomst zelf de keus gaan maken uit het aanbod van zo¶n zeventien musea. Aldus Lies de Wolf, lid van het
docententeam Kunstkijkuren in een email op 30 november 2012.
48
Claartje Wesselink, Kunstenaars van de Kultuurka mer. Amsterdam, 2014, p. 194 en Hubert Vreekenµ%LM
ZLM]HYDQPXVHXP¶2RUVSURQJJHVFKLHGHQLVHQWRHNRPVWYDQ0XVHXP:LOOHW -Holthuysen, 1853-2010.
(proefschrift). Amsterdam, 31maart 2010, pp. 243-244.
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geregeld verantwoording afleggen tegenover het behoudende deel van de gemeenteraad als
Sandberg weer eens kordaat te werk gaat.49
Sandberg probeert het publiek door thematentoonstellingen vertrouwd te maken met
moderne kunst.50 Hij organiseert ]R¶QGHUWLJWRWYeertig tentoonstellingen per jaar. Hij vindt
het organiseren van exposities belangrijker dan de vaste collectie. Daarbij neemt hij het
SRWHQWLsOHSXEOLHNDOVXLWJDQJVSXQWµWHQWRRQVWHOOLQJHQZRUGHQJHKRXGHQYRRUGHEH]RHNHUV
niet om de exposant een plezieUWHGRHQ¶+LMKRXGWHURRNUHNHQLQJPHHGDWµKHWEHYDWWLQJVHQXLWKRXGLQJVYHUPRJHQYDQGHJHPLGGHOGHEH]RHNHU¶EHSHUNWLVGDDURPPRHWHQ
tentoonstellingen niet te groot zijn.51 Sandberg maakt van het Stedelijk Museum één van de
belangrijkste centra voor de moderne kunst in Europa. µ+LMKDDOWHUKHWQLHXZHHQRQEHNHQGH
ELQQHQ¶52 Aankopen van bijvoorbeeld Cézanne, Mondriaan en Malevich geven het Stedelijk
Museum internationaal gewicht.53
In de zomer van 1948 richten onder anderen Karel Appel, Corneille, Constant, Theo
:ROYHNDPSHQ$QWRQ5RRVNHQVµGH1HGHUODQGVHH[SHULPHQWHOHJURHS¶RSGDWQDMDDULQ3DULMV
RPJHGRRSWWRWGHµLQWHUQDWLRQDOH&REUD-JURHS¶DDQJHYXOGPHW$VJHU-RUQ&KULVWLDQ
Dotremont en Philipe Noirett - de naam is een afkorting van de drie steden waar ze vandaan
komen.54 Sandberg gaat akkoord om de Nederlandse leden een uitgebreide internationele
WHQWRRQVWHOOLQJµYDQGHMRQJVWHJHQHUDWLH¶LQKHW6WHGHOLMNWHODWHQRUJDQLVHUHQHQVWHOW]DOHQ
beschikbaar. Dit wordt één van de spraakmakende tentoonstellingen in zijn carrière:
([SRVLWLRQ,QWHUQDWLRQDOHG¶$UW([SpULPHQWDO in november 1949.55 Hij had enkele Cobraleden
al eerder in groepstentoonstellingen laten zien.56 Architect Aldo van Eyck richt de expositie
in. Omdat de meeste werken klein zijn en de zalen groot, besluiten de kunstenaars op het
laatste moment nog enkele zeer grote schilderijen te maken - Sandberg stelt doeken en verf
EHVFKLNEDDU3XEOLHNHQSHUV]LMQ]HHUYHUGHHOGRYHUGHµH[SHULPHQWHOHNXQVW¶(UYLQGWHHQ
heftig debat plaats in de kranten, voor de radio en in de gemeenteraad. Alhoewel hij
doorgaans niet reageert op aanvallen in de pers, schrijft Sandberg deze keer een stuk in het
communistische dagblad De Waarheid waarin hij zijn beleid uitlegt en Cobra verdedigt.57 Na
het tumult dat de Cobra tentoonstelling in 1949 oproept, zegt De Roos tegen Sandbergs
YURXZµLNEHJULMSXZPDQQLHWKLMORRSWDOWLMGLQGHUHJHQHQZRUGWQRRLWQDW¶58
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Zo schrijft De Roos in het Ge meenteblad YDQµ(ULVQLHWppQPXVHXPGLUHNWHXUin Nederland en
misschien ook niet in het buitenland, die een zodanige opvatting heeft van wat een museum moet zijn als
LQVWUXPHQWLQKHWVRFLDOHOHYHQ « (ULVQLHWppQPXVHXPGLUHNWHXUGLH]RYHOHIULVVHLGHHsQKHHIWDOVGH]H
direkteur op het terrein van voorlichting, esthetische vormgeving van de jeugd, het aantrekken van hen, die tot
QXWRHJHHQDDQUDNLQJPHWGHNXQVWKDGGHQHQ]¶*HFLWHHUGLQ 3HWHU5RULQNµ6DQGEHUJWXVVHQ6WHGHOLMNHQ
6WDGKXLV¶,Q Kunst en beleid in Nederland 4. Amsterdam, 1990, p. 144 en Claartje Wesselink, Kunstenaars van
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Ad Petersen en Pieter Brattinga (samenstelling), S andberg, een documentaire . Amsterdam, 1975, p. 58. De
tentoonstelling was van 3 tot 28 november 1949.
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In de tentoonstellingen Jonge schilders in 1946 en Amsterda mse schilders van nu in 1948. Ibidem.
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Ad Petersen en Pieter Brattinga (samenstelling), S andberg, een documentaire . Amsterdam, 1975, p. 58.
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Ibidem, p. 60. Ook geciteerd in: 3HWHU5RULQNµ6DQGEHUJWXVVHQ6WHGHOLMNHQ6WDGKXLV¶,Q Kunst en beleid in
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2014, p. 195.

31

Zorg voor vier Amsterda mse musea
In 1949 krijgt Sandberg ook de verantwoordelijkheid voor het Amsterdams Historisch
Museum, Museum Willet-Holthuysen en Museum Fodor. Hij moet tegelijkertijd leiding
geven aan vier onderling sterk verschillende musea en doet dit µPHWYHUYHHQYLVLH¶59 Hij
zorgt ervoor dat het Amsterdams Historisch Museum naar het Burgerweeshuis verhuist en
wordt vernieuwd.60 Museum Willet-Holthuysen was tijdens de Tweede Wereldoorlog
gesloten, het negentiende eeuwse interieur ontmanteld. Sandberg maakt van het museum een
µJRHGORSHQGHWHQWRRQVWHOOLQJVPDFKLQH¶PHWH[SRVLWLHVRSKHWJHELHGYDQkunstnijverheid.61
Over Sandbergs beleid voor Museum Fodor zijn de meningen verdeeld.62 Museum
Fodor werd op 18 april 1863 - op de verjaardag van de stichter - geopend en bevatte de
kunstverzameling van de steenkolenhandelaar Carel Joseph Fodor. Hij schonk zijn collecties
tekeningen, prenten, schilderijen en zijn drie huizen aan de Keizersgracht bij de Vijzelstraat
aan de gemeente Amsterdam, opdat er een openbaar museum van gemaakt zou worden. Zo
RQWVWRQGHHQµVWDWLVFKHSUHVHQWDWLH¶YDQHHQµJHVORWHQFROOHFWie, waaraan geen nieuwe stukken
]RXGHQZRUGHQWRHJHYRHJG¶63 De verzameling romantische schilderijen uit de eerste helft van
de negentiende eeuw wist het publiek echter niet lang te boeien. Het museum leidde driekwart
eeuw een kwijnend bestaan.64 In 1948 laat Sandberg het museum sluiten. Het gebouw en de
collecties worden gescheiden - de tekeningen en prenten van oude meesters en negentiende
eeuwse schilderijen worden in de depots van het Stedelijk Museum ondergebracht. Zo
verdwijnt het museale ensemble uit de negentiende eeuw. Het interieur wordt ingrijpend
YHUERXZG6DQGEHUJODDWKHWKHOHPDDOVWULSSHQHQPRGHUQLVHUHQWRWHHQµZKLWHFXEH¶
Museum Fodor krijgt de functie van gemeentelijk expositiecentrum voor eigentijdse kunst
onder auspiciën van het Stedelijk.65
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$OGXV+XEHUW9UHHNHQLQµ Bij wijze van museum¶. Oorsprong, geschiedenis en toekomst van Museum WilletHolthuysen, 1853-2010. Ongepubliceerd proefschrift, verdedigd op 31 maart 2010 te Amsterdam, p. 245.
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De traditionele Amsterdamse kunstenaarsverenigingen hadden het recht verworven
regelmatig hun werk in het Stedelijk te exposeren - voor de kunstenaarsleden een prestigieus
platform. Sandbergs voorganger Roëll liet dan bij de tentoonstelling een bordje plaatsen met
GHWHNVWµEXLWHQYHUDQWZRRUGLQJYDQGHGLUHFWLH¶- om aan te geven dat de keuze van de
getoonde werken niet paste in de visie van de museumstaf. Sandberg doet dit niet, maar ook
hij vindt het expositierecht problematisch. De tentoonstellingen passen niet in zijn visie. Veel
verenigingen van beeldend kunstenaars hadden zich in de oorlog gemeld bij de
Kultuurkamer.66 Sandberg was dit als voormalig verzetsman een doorn in het oog.67 Na zijn
aanstelling als directeur stelt hij op basis van het argument dat hij ruimtegebrek heeft voor om
de verenigingen in Museum Fodor te laten exposeren. De verenigingen gaan over tot de
tegenaanval en richten zich tot de gemeenteraad. Wethouder Ab de Roos steunt Sandberg en
vindt dat het expositierecht van de verenigingen zich niet laat verenigen met een eigentijds
museumbeleid. Op 19 februari 1949 gaat Museum Fodor officieel open, zeer tegen de zin van
de verenigingen. Ze blijven Fodor een surrogaat vinden en dienen regelmatig verzoeken in bij
De Roos om in het Stedelijk te exposeren. Af en toe staat de wethouder dat toe - Sandberg
verliest deze strijd. Bij de opening van de Nieuwe Vleugel in 1954 wordt het ruimteprobleem
opgelost, waardoor Sandbergs argument niet meer opgaat. Het lukt hem QLHWµGHYHUHQLJLQJHQ
die tijGHQVGHRRUORJ]RZHLQLJUXJJHQJUDDWKDGGHQJHWRRQG¶EXLWHQKHW6WHGHOLMNWHKRXGHQ68

Dynamisch Huis der Muzen
De Nederlandse museumwereld ontwikkelt zich in een internationaal netwerk. Tal van
pioniers onderhouden contacten tot ver buiten de grenzen van hun stad en land. Sandbergs
inspirator voor zijn presentatiestijl is Alfred Barr, de eerste directeur van het in 1929
opgerichte Museum of Modern Art in New York.69 De waardering is wederzijds.70 In 1938
ontmoeten ze elkaar in Parijs - daar krijgt Sandberg van hem zijn brochure A New Art
Museum, waarin de uitgangspunten voor het MoMA worden beschreven.71 Sandberg is onder
de indruk van het concept. Barrs aanpak is nieuw en zorgt ervoor dat het museum - mede door
zijn eigen exposure DOVµVKRZPDQYDQGHDYDQW-gDUGH¶- het grote voorbeeld wordt van het
nieuwe, publieksvriendelijke museum: het publiek hoeft niet in ontzag en stilte de
gecanoniseerde kunstwerken te bewonderen. Er wordt alles aan gedaan om de bezoeker
kennis te laten maken met de hedendaagse kunst in een informele, luchtige sfeer. Er wordt
schilder- en beeldhouwkunst getoond, maar ook fotografie, film, design en architectuur. Het
museum is geen pakhuis, maar een educatief instituut.72
Barr beschouwt zijn museum als een galerie: het Museum of Modern Art voorziet in
eigentijdse en controversiële kunst, terwijl in het Metropolitan de al geaccepteerde moderne
66
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SHUVSHFWLHI¶,Qidem, O m de kunst. Opvattingen van een museumman over moderne kunst, kunstenaars, musea
en kunstbeleid. Rotterdam, 2005, pp. 432-433.
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Ad Petersen, S andberg, vormgever van het Stedelijk . Rotterdam, 2004, p. 13.
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Ibidem, pp. 77-79.
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kunst wordt getoond.73 Barr classificeert en ordent moderne kunst chronologisch met zijn
Chart of Modern Art, een opstelling die door veel musea wordt gehanteerd. Sandbergs beleid
vertoont overeenkomsten met de benadering van Barr, maar hij wijkt ook af door in
presentaties LQKHWKHGHQWHEHJLQQHQHQYHUYROJHQVµRQWZLNNHOLQJVOLMQHQQDDUKHWYHUOHGHQWH
WUHNNHQ¶- deze volgorde weerspiegelt naar zijn PHQLQJµGHQDWXXUOLMNHJHGDFKWHQJDQJ¶
Volgens hem is historisch inzicht namelijk geen op zichzelf staand doel: het staat in dienst van
het heden.74 Sandberg laat moderne kunst niet zien als een uitvloeisel van de geschiedenis - hij
gaat uit van de eigentijdse kunst en laat oudere kunst alleen zien voor zover hij die relevant
acht.75 In de praktijk is het MoMA moeilijk navolgbaar, omdat het een particuliere instelling
is waar trustees het uiteindelijk voor het zeggen hebben, terwijl het Stedelijk verantwoording
schuldig is aan de wethouder Kunstzaken van de gemeente. Bovendien kijkt Barr met een
kunsthistorische blik, waarbij het hem erom gaat de moderne kunst te positioneren in een
historische context en te canoniseren.76
Een tweede inspirator is kunsthistoricus Alexander Dorner.77 Hij ziet het museum
evenmin als een µFODVVLFLVWLVFKHWHPSHO¶9ROJHQV'RUQHUKHHIWHHQPXVHXPQLHWGHIXQFWLH
RPREMHFWHQWHSUHVHQWHUHQµLQHHQZLUZDUYDQVWRIILJHNDELQHWWHQ¶, maar moet het de
µWLMGJHHVW¶YDQHHQEHSDDOGHSHULRGH]LFKWEDDUPDNHQ'HPXVHXPEH]RHNHUGLHQWµYLVXHHOHQ
LQWHOOHFWXHHOJHDFWLYHHUGWHZRUGHQ¶,QKHWPXVHXPYRRUHLJHQWLMGVHNXQVWPRHWELMGH
presentatie rekening gehouden worden met de bezoeker - Dorner is één van de eerste
museumdirecteuren die nadenkt over de werking van de museumruimte en de relatie tussen
NLMNHUHQNXQVWZHUN$G3HWHUVHQµYROJHQV'RUQHUPRHVWKHWPXVHXPHHQVRRUWG\QDPR]LMQ
die elektrificerend werkte op de kunst en het publiek. Dat idee had hij al in de jaren twintig.
Dat is nog altijd een uitstekende omschrijving van de taak van het museum. De echo daarvan
klonk door in het Stedelijk « KRHZHOLNGDDUKHWZRRUG³G\QDPR´QRRLWKHEKRUHQ
YDOOHQ¶78 Sandberg, Barr en Dorner zijn allen sterk beïnvloed door de ideëenwereld van
Mondriaan, het Bauhaus, De Stijl, Le Corbusier en het contructivisme.79
6DQGEHUJERXZWKHWPXVHXPRPWRWHHQµKXLVGHUPX]HQ¶LQFOXVLHIWRHJHSDVWHNXQVW
fotografie, film, vormgeving, architectuur en muziek. De gemeente Amsterdam geeft in 1951
Karel Appel de opdracht eHQNOHLQHNRIILHEDUWHEHVFKLOGHUHQGLHQDGLHQµLQGHYRONVPRQG¶
bekend staat als Appelbar µ+LMYHUDQGHUGHHHQURPPHOKRNMHWRWHHQZRQGHUEDDUOLMNHZHUHOG
met merkwaardige, fantastische vogels, vissen, bloemen en buitenaardse wezens in frisse
kleuren. Appel liet ze dwars door hoeken en over deuren, stijlen en plafond zweven, waardoor
ze zich niets aantrokken van de architectuur en hun eigen leven leidden. Ook de vloer had
$SSHOZLOOHQEHVFKLOGHUHQPDDUGLHZHQVZHUGQLHWJHKRQRUHHUG¶80 In 1955 komt er een
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prentenkabinet op een tussenverdieping halverwege de trap. Het museum krijgt in 1957 een
nieuw restaurant, een bibliotheek en een aula die ook dient als concert- en filmzaal. Een
µNLQGHUZHUNSODDWV¶ hoort ook tot de publieksvoorzieningen, waar kinderen kunnen tekenen,
boetseren en knutselen. In de reproductie afdeling worden niet alleen reproducties en
prentbriefkaarten uitgegeven, maar worden ook tentoonstellingen gehouden van grafiek.81
Appel krijgt opnieuw de opdracht een wandschildering te maken, deze keer in het restaurant.
+LMEHVFKLOGHUWRRNGHGHXUHQLQGHZDQGHQKHWDDQJUHQ]HQGHEDONRQµ=RLVGHUXLPWHppQ
REMHFWHQZDDUMHRRNJDDWYLQGMHKHW]HOIGHULWPH¶DOGXV$SSHO82 Het Stedelijk Museum
ZRUGWµHHQWHKXLVYRRUKHWH[SHULPHQWYRRUDOOHVYDQQu waarmee de toekomst wordt
JHERXZG¶83 6DQGEHUJVFKULMIW]LMQFUHGR¶VLQSDPIOHWWHQ]RDOVLQELMYRRUEHHOG Nu, midden in
de XXe eeuw LQZDDULQKLMEHWRRJWGDWPXVHDHHQµFRQVHUYHUHQGHEHKRXGHQGHQHLJLQJ¶
hebben, en niet bijzonder geschikt zijn om twintigste eeuwse kunst te tonen.84 Het museum
moet een laboratorium zijn, geen mausoleum! De publicatie van Nu geeft aanleiding tot een
rel, aangewakkerd door een criticus in De Telegraaf, die Sandbergs tekst - zonder

contraprestatie - aanbracht in de kantine van het toenmalige stadhuis in Amsterdam (het huidige The Grand
Hotel). Appel stuurde in april 1948 een briefje aan de gemeente met het verzoek of hij in aanmerking kon komen
voor een opdracht voor een muurschildering. Een gemeentelijke commissie met de museumdirecteuren Sandberg
en Röell keurde zijn ontwerp goed en verleende hem deze opdracht. Bron: Petra Grooteman, µ'HXLWEUHLGLQJYDQ
het Amsterdamse stadhuis 1922-'HJHPHHQWHDOVRSGUDFKWJHYHUYRRUEHHOGHQGHNXQVWHQERXZNXQVW¶
Masterscriptie. Amsterdam, UvA, 2011, pp. 295-297. Na de voltooiing op 14 maart 1948 keerde het publiek zich
echter tegen de beschildering: ambtenaren verafschuwden de wandschildering. Ze hadden moeite met de
symboliek - ]H]HLGHQµJHHQKDSGRRUKXQNHHOWHNXQQHQNULMJHQ¶PHWGLHVWDUHQGHNLQGHUJH]LFKWMHs. Ze waren
ERYHQGLHQYDQPHQLQJGDWGLWJHHQNXQVWZDV]RLHWVVLPSHOVNRQLHGHUHHQPDNHQ%URQ%UDP.HPSHUVµ'H
PRUDDOYDQGHNXQVW2SGUDFKWHQLQRYHUKHLGVJHERXZHQVLQGVGH*RXGHQ(HXZ¶,Q-DQYDQ$GULFKHP HD 
Kunstzaken. Particulier initiatief in de wereld van de beeldende kunst. Kampen, 1991, pp. 79-148 en pp. 91-92.
De ambtenaren bekladden het werk zelfs met potlood en gooiden er in de pauze objecten tegenaan, zoals kopjes,
lepeltjes en schoenen. De pers kreeg OXFKWYDQµGHVWDGKXLVUHO¶HQULGiculiseerde de schildering, afgezien van een
journalist van het Algemeen HandelsbladGLHKHWFROOHJHYDQ%HQ:DOVYROJWZDDUVFKXZGHµZLM]LMQJHOXNNLJ
nog niet, en niet meer in de omstandigheden waarin ons bevolen kan worden wat wij mooi moeten vinden, noch
ZDWGHNXQVWHQDDUPRHWPDNHQ%DVHHUXZRRUGHHORYHU³RQWDDUGHNXQVW´QLHWRS³JHVXQGHV9RONVHPSILQGHQ´¶
Bron: Willemijn Stokvis, Cobra. Amsterdam, 1985, p. 185 en p. 188. De architect Aldo van Eyck ontwierp een
SDPIOHWPHWGHWLWHOµ(HQDSSqODDQGHYHUEHHOGLQJ¶- hij vergeleek Vragende kinderen met Guernica van
3LFDVVRKHWµPRQXPHQWDOHVFKLOGHULM¶RYHUKHWERPEDUGHPHQWRSKHW6SDDQVHVWDGMHJhim Lamoree, Stedelijk
Museum. Amsterdam, 2012, p. 29. Het college besloot het werk te bedekken met een jute wandbespanning, om
het zo aan het oog te onttrekken. In 1959 werd Vragende kinderen weer zichtbaar, naar aanleiding van het
AVRO-programma Alles naar wens, waarin Karel Appel als bekende Nederlander centraal stond. Geïnformeerd
naar zijn wensen, maakte Appel kenbaar dat één daarvan de onthulling van Vragende kinderen was. Na de
uitzending werd de betengeling verwijderd en kon Appel het werk herstellen. Petra Grooteman beschrijft de case
XLWYRHULJLQKDDUPDVWHUVFULSWLHµ'HXLWEUHLGLQJYDQKHW$PVWHUGDPVe stadhuis 1922-1932¶. Amsterdam, UvA,
2011, pp. 294-304. De schildering riep echter wederom weerstand op. Raadsleden keerden zich nu tegen de
invloed van Sandberg als museumdirecteur die met openbare middelen de reputatie van kunstenaars kon bepalen.
Bron: Bram Kempers, Socialisme, kunst en recla me . Rede. Amsterdam, 1988, p. 21.
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Ad Petersen, S andberg, vormgever van het Stedelijk . Rotterdam, pp. 81-82. Deze tussenverdieping verdwijnt
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Tijdens de recente verboXZLQJ]LMQGHµ$SSHOEDU¶HQGHµ$SSHOZDQG¶JHUHVWDXUHHUG- ze maakten onderdeel uit
van Taking Place (28 augustus 2010 tot 9 januari 2011) in het µTemporary Stedelijk¶ en zijn sinds de opening
permanent te zien. De beschilderde ruimten hebben hun oorspronkelijke functie verloren, waardoor de werken
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LVDDQJHSDVWHQKHWSODIRQGLVYHUODDJGHQYDQ]DDOYHUOLFKWLQJYRRU]LHQ(YDYDQ%HUQHµ.DUHO$SSHOLQ7KH
THPSRUDU\6WHGHOLMNWZHHZDQGVFKLOGHULQJHQJHUHVWDXUHHUG¶,Qwww.8Weekly.nl/kunst (bezocht op 29
september 2011).
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René Pingen, Dat museum is een mijnheer. De geschiedenis van het Van Abbemuseum 1936-2003.
Amsterdam, 2005, p. 219.
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toestemming - integraal publiceert. Andere kranten citeren hier weer uit. Sandberg reageert
niet op de aantijgingen.85
Hans Jaffé is Sandbergs naaste collega, wLHQVµOHYHQGLJHJHHVWHQHQF\FORSHGLVFKH
NHQQLV¶ hij goed weet te benutten.86 -DIIpNDQ]LFKYLQGHQµLQKHWLGHHGDWKHWPXVHXPXLW
moest gaan van het heden en van daaruit, zo nodig en ter verheldering, terug kon gaan in de
WLMG¶6DQGEHUJZHUNWLPSXOVLHIHQJDDWJUDDJXLWYDQµGHVFKRNYDQGHRQWURHULQJ¶-DIIp
opereert als kunsthistoricus eerder beschouwelijk. Zo vult hij Sandberg aan. Sandberg neemt
graag de houding aan dat hij weinig boodschap heeft aan de kunstgeschiedenis.87 Hij heeft
µHHQGpGDLQ- ZDWQLHWSUHFLHVKHW]HOIGHLVDOVKHW1HGHUODQGVH³PLQDFKWLQJ´- voor de mensen
YDQGHZHWHQVFKDSGHNXQVWKLVWRULFL¶ Overigens vindt ook Jaffé dat kunsthistorici een
RYHUGUHYHQQDGUXNOHJJHQRSWKHRULH=LMQFUHGRLVµXLWJDDQYDQZDWMH]LHWQLHWYDQHHQ
WKHRULH¶6DQGEHUJPDDNWJUDDJJHEUXLNYDQ]LMQµIRUPLGDEHOHNHQQLVLQIRUPDWLHHQUHODWLHV¶:
KLMLVµGHNHQQHU¶ wiens kracht ligt in µGHV\QWKHVHYDQWKHRULHHQSUDNWLMN¶ Jaffé heeft veel
affiniteit met De Stijl - GDWZHUNQRHPWKLMµHHQVFKRRQPDDNYRRUKHWRRJ«³VFKRRQ´LQGH
GXEEHOHEHWHNHQLVYDQKHWZRRUG¶ In 1956 promoveert hij op De Stijl.88 Een voor Jaffé
kenmerkende tentoonstelling is Europa 1907, die hij in 1957 in het Stedelijk organiseert. Hij
gaat na welke ontwikkelingen er de voorgaande vijftig jaar in de modernisering van de
beeldende kunst hebben plaatsgevonden en dat blijken er veel te zijn. Hij pikt er een jaar uit:
µYROJHQVKHP³HHQJRHGZLMQMDDU´¶ Hij stelt een lijst op van kunstwerken en weet die
dankzij zijn µkennis over welk kunstwerk waar te vinden was en netwerk van relaties¶
grotendeels bij elkaar te krijgen. In de begeleidende catalogus besluit Jaffé met KHWPRWWRµGH
beeldende kunst van onze eeuw ziet het niet als haar taak, de zichtbare dingen uit te beelden,
]LMZLOKHWRQJH]LHQH]LFKWEDDUPDNHQ¶89
Sandberg en Jaffé trekken samen veel op, maar later bekoelt de verhouding. Jaffé is de
µJHOHHUGHUHFKWHUhand met nuttige relaties en ideeën¶, maar hij is geen manager - daarvoor is
KLMµWH]DFKWWHDLPDEHOHQRRNHHQEHHWMHWHFKDRWLVFK¶6DQGEHUJbenoemt hem niettemin tot
adjunct-directeur, maar als de opvolging werkelijk aan de orde komt, weigert hij Jaffé bij de
gemeenteraad aan te bevelen.90 Als het Jaffé LQGXLGHOLMNZRUGWGDW6DQGEHUJKHPµQLHW
GRRUWDVWHQGJHQRHJ¶YLQGWRPde nieuwe directeur te worden, neemt hij ontslag.91
Voor Sandberg is het grafisch ontwerpen van wezenlijk belang. Naast de organisatie
van het museum is dit een terrein waar hij zijn eigen gang kan gaan. Zijn eigen ontwerpstijl
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Ad Petersen en Pieter Brattinga (samenstelling), S andberg, een documentaire . Amsterdam, Kosmos, 1975, pp.
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Museum - tot 1960 was hij daar de enige kunsthistoricus. Ad Petersen, S andberg, vormgever van het Stedelijk .
Rotterdam, 2004, pp. 14-15 en www.jhm.nl (bezocht op 29 september 2011).
87
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Van Emde Boas vergelijkt de aanpak van Jaffé met de Coupletten reeks van Rudi Fuchs in het Stedelijk sinds
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levert hem respect en bewondering op van kunstenaars, waardoor hij met hen een directere
verstandhouding heeft GDQ]LMQFROOHJD¶VLQGHPXVHXPZHUHOG92 Zijn ontwerpen zijn direct
herkenbaar: hij schrijft teksten met korte zinnen zonder hoofdletters - want uit hoofdletters
spreekt KLsUDUFKLHµGDWRRUGYDQQXZDDUGHWRHNRPVWWKXLVLVKHHIWJHHQYDVW bezit/ anders
ZRUGWKHWELQQHQNRUWWRFKZHHUHHQPXVHXP¶93 Voor zijn typografische werk schrijft hij zelf
de teksten, maar hij gebruikt ook - YRRUDORSWLWHOSDJLQD¶V- letters die hij met de scherpe punt
van een mes uit papier prikt. Later geeft hij de voorkeur aan het uitscheuren van letters - µLQ
het scheuren veUHQLJGHKLMRSHHQHLJHQHQVSHHOVHPDQLHUYULMHNXQVWHQW\SRJUDILH¶94 Deze
herkenbare vormgeving, gekenmerkt door eenvoud en heldere kleuren, draagt bij aan de
µLQWHUQDWLRQDOHQDDPHQIDDP¶YDQKHW6WHGHOLMN95
Sandbergs motto luidtµGe kunst van nu komt zeker niet uit de kunst van een vorige
JHQHUDWLHYRRUWPDDUXLWGHVDPHQOHYLQJ¶.96 +LMLVDOOHVEHKDOYHHHQWUHQGYROJHUµLk heb altijd
gespeurd naar dingen die onbekend waren¶97 En deze ontdekkingen wil hij vervolgens tonen
DDQKHWSXEOLHNµGe bezoekers moeten geconfronteerd worden met de kunst van heden, zodat
zij kunnen zien hoe de moderne kunstenaar bewust of onbewust wordt bezield en hoe hij
reageert op de vragen die hem als lid van de gePHHQVFKDSZRUGHQJHVWHOG¶. Sandberg wil de
kunst laten zien µDOV spiegel en motor tegelijk van maatschappelijke YHUDQGHULQJ¶98 Hij vindt
dat een directeur van een museum voor hedendaagse kunst onvoorwaardelijk de kant moet
kiezen van de avant-garde. De algemeen aanvaarde smaakopvattingen van de publieke opinie
staan hDDNVRSGHYHUQLHXZLQJYDQGHNXQVWµHHQPXVHXPYRRUPRGHUQHNXQVWGDWRSEDVLV
YDQPHHUGHUKHLGVEHVOXLWHQPRHWZRUGHQJHUXQGPDDNWJHHQNDQV « ,QHHQGHPRFUDWLVFKH
samenleving moet de meerderheid de generositeit kunnen opbrengen om aan creatieve
menseQEHSDDOGHWDNHQRYHUWHGUDJHQDQGHUVZRUGWKHWHHQGRGHERHO¶99 Behalve kunst zijn
onder zijn directoraat regelmatig tentoonstellingen te zien over contemporaine toegepaste
kunst, industriële vormgeving en fotografie, die niet als bijzaak worden behandelGµ+HW
PXVHXPLVHUYRRUDOOHYRUPHQYDQEHHOGHQGHNXQVW¶100 Sandberg vindt dat de verzameling en
KHWWHQWRRQVWHOLQJVSURJUDPPDHULQGHHHUVWHSODDWVYRRUKHWSXEOLHNPRHW]LMQµRPGH
EH]RHNHUVRSGHKRRJWHWHEUHQJHQYDQGHNXQVWYDQGHHLJHQWLMG¶2RNPRHWµGHRXGHUHNXQVW
van onze eeuw te zien zijn om de wordingsgeschiedenis van de moderne kunst te kunnen
EHJULMSHQ¶101 Hij ZLOµODWHQ]LHQGDWNXQVWLQGHGDJHOLMNVHRPJHYLQJEHJLQW¶,QGH]H
H[SRVLWLHVLVGXLGHOLMNHHQHOHPHQWYDQµFRQVXPHQWHQRSYRHGLQJ¶terug te vinden.102 µHet
museum heeft een voorlichtende taak en moet voor het publiek toegankelijke documentatie en
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Petersen herinnert zich dat hij bij Sandberg een kHHUµHHQOLFKWJHYRHOYDQRQUHFKWYDDUGLJKHLG¶PHUNWHµWRHQKLM
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98
John Jansen van Galen en Huib Schreurs, Het huis van nu, waar de toekomst is. Naarden, 1995, p. 102.
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*HFLWHHUGLQ3HWHU5RULQNµ6DQGEHUJWXVVHQ6WHGHOLMNHQ6WDGKXLV¶,Q Kunst en beleid in Nederland 4.
Amsterdam, 1990, p. 131.
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)LHNH.RQLMQµ3UHVHQWDWLHQD'HPXVHDOHRSVWHOOLQJDOVGHPRQVWUDWLHYDQHHQVWDQGSXQW¶,Q(OOLQRRU
Bergvelt ea. (redactie), Verza melen. Van rariteitenkabinetten tot kunstmuseum. Heerlen, 1993, p. 441.
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$G3HWHUVHQµ+HW6WHGHOLMNYDQ6DQGEHUJ¶,Q Kunstschrift 39 (1995), p. 22.
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GHSRWVKHEEHQ¶103 7RFKLVGHRS]HWYDQ]LMQWHQWRRQVWHOOLQJVSURJUDPPD¶VLQGHHHUVWHSODDWV
GHHLJHQWLMGVHNXQVWRSµHHQDIZLVVHOHQGHHQVSDQQHQGHPDQLHU¶WHODWHQ]LHQ]RQGHUYHHO
commentaar erbij. Ook in de typografisch kleurrijk en eigenzinnig vormgegeven publicaties
staat weinig tekst of toelichting. Voor wie meer wil weten zijn er rondleidingen en vanaf 1957
is er de voor iedereen toegankelijke bibliotheek met lees- en studiezaal.104
Het Stedelijk zet de toon voor een nieuwe stijl in het presenteren van kunst.105 In
SODDWVYDQHHQEHZDDUSODDWVYDQKHWYHUOHGHQZRUGWKHWPXVHXPHHQRPJHYLQJµZDDUGH
voorhoede zich thuis NDQYRHOHQ¶106 Sandberg maDNWYDQKHW6WHGHOLMNµHHQPXVHXPYRRU
PRGHUQHHQYRRUDOWZLQWLJVWHHHXZVHNXQVW « PHWGHQDGUXNRSMD]HOIVPHWDOV
uitgangspunt de eigentijdse kunst. We bekijken immers - zo zei hij - het verleden vanuit onze
HLJHQWLMG¶107 De dynamiek in het museum staat centraal. Het is geen heiligdom maar eerder
HHQµODERUDWRULXPZDDUGHSHUPDQHQWHEHZHJLQJLQGHNXQVW¶DDQVFKRXZHOLMNZRUGW
gemaakt.108 Onder zijn bewind kent het Stedelijk Museum nauwelijks een vaste opstelling.
Hij rangschikt ensembles telkens anders om aan te sluiten op de tijdelijke exposities, in
nieuwe combinaties en vergelijkingen.109 De kunstenaars zijn Sandbergs uitgangspunt - hij
bezoekt ze regelmatig in hun ateliers - het publiek is zijn doel. Hij wil de bezoekers op een
ongedwongen manier met de kunstwerken in aanraking brengen, µovertuigd als hij is dat de
eigentijdse kunst betekenis heeft voor het leven en het begrijpen van de wereld waarin wij
leven¶.110 Zijn ideaalbeeld is alerte aandacht besteden aan recente ontwikkelingen in de kunst
en het museum als open huis: een instituut zonder drempels of façades. µ+HWPXVHXPPRHW
kien zijn om zijn functie te kunnen vervullen als bemiddelaar tussen kunstenaar en
SXEOLHN¶111
Kunstenaars krijgen de ruimte om zelf een tentoonstelling in te richten - een nieuw
concept in de museumwereld.112 De eerste aanzet daartoe is in het voorjaar 1961 Bewogen
beweging, georganiseerd door Daniel Spoerri.113 Een jonge generatie kunstenaars, onder wie
de Zwitserse kunstenaar Jean Tinguely, geeft een overzicht van kinetische kunst: µKHWHHUVWH
grote internationale overzicht van meer dan tweehonderd kunstwerken die allemaal kunnen
EHZHJHQ¶$DQGHYRRUJHYHOYDQKHWPXVHXPKDQJWHHQJURWHZLWJHVFKLOGHUGHPDFKLQHYDQ
schroot en ijzerdraad van Tinguely.114 9ROJHQV6DQGEHUJµKHEEHQPHQsen dikwijls niet
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genoeg aan hun ogen. Ze moeten dingen ook kunnen aanraken, kunnen voelen, en als ze nog
iets in beweging kunnen brengen, dan is dat optimaal. Bewogen beweging was er vooral op
gericht om de bezoeker te betrekken bij de tentoonstelling. Men kon op de dingen gaan
]LWWHQRSNQRSSHQGUXNNHQPHQNRQ]HJHOXLGODWHQPDNHQRIODWHQKREEHOHQ¶115 De pers
VSUHHNWHUVFKDQGHYDQHQEHWLWHOWGHPDQLIHVWDWLHDOVµNHUPLVYHUPDDN¶HQµOHQWHNROGHU¶+HW
publiek vindt het prachtig - er komen 50.000 bezoekers op af.116 Een - interactieve groepstentoonstelling Dylaby veroorzaakt in 1962 µYHHOUXPRHU¶117 Sandberg schrijft in de
FDWDORJXVµGHEH]RHNHUEHVFKRXZWGHYRRUZHUSHQQLHWYDQEXLWHQPDDUEHYLQGW]LFK
voortdurend er middenin/ maakt deel uit van het geheel/ misschien vraagt hij zich af/ of hij
nog wel in een museum is/ is een museum dan niet een plaats/ waar kunstenaars en publiek
HONDDURQWPRHWHQ"¶118 Het iVGHEHGRHOLQJµKHWG\QDPLVFKODE\ULQW¶YDQGHLQVWDOODWLHVLQppQ
bepaalde richting te doorlopen - op een plattegrond aangegeven - opdat de bezoeker een
initiatierite ondergaat.119 6DQGEHUJµZLMKHEEHQWRHQPHHUJHGDFKWDDQHHQNXQVWZHUNZDDUMH
LQNXQW'DWLV « ZDDURRNGH$PHULNDDQVHVFKLOGHUVYHHODDQGDFKWHQGLHHQRUPHGRHNHQ
PDDNWHQ¶=LMµZLOOHn dat de mensen in hun werk komen, dat ze praktisch ook door hun werk
RPJHYHQZRUGHQ$OVMHGXVRSHHQ]HNHUHDIVWDQGVWDDWYDQ]R¶QGRHN- van Barnett Newman
of Morris Louis of wie dan ook - heb je echt het gevRHOGDWMHLQGDWNXQVWZHUN]LW¶120 Het is
de bedoeling dat de betrokken kunstenaars samen de ruimten decoreren, maar dat lukt niet ieder kiest ]LMQHLJHQUXLPWHHQµYHUVLHUt¶GLH121 Niki de Saint Phalle maakt twee monsters met
daarboven een zakje met kleurstof. Voor een gulden kan een bezoeker met een buks op
YHUVFKLOOHQGH]DNMHVPHWNOHXUVWRIVFKLHWHQGLHGDDUERYHQGUDDLHQµIk herinner me dat
wethouder De Roos destijds de tentoonstelling opende. Hij schoot natuurlijk op rood en de
monsters werden rood. Een ander schoot op blauw enzovoort. Zo konden dus aan al deze
ruimten, GLHGHNXQVWHQDDUV]HOIKDGGHQNXQQHQLQULFKWHQRRNGHEH]RHNHUVPHHGRHQ¶122
Met Strips presenteert Sandberg in 1962 als eerste in de museale wereld het verguisde
fenomeen van de comic strip als een interessante vorm van hedendaagse kunst.123 Sandberg
neemt popular culture serieus en speelt een pioniersrol in de erkenning ervan.124 Hij merkt
Realisme - verwant aan Pop art - en was bevriend met Yves Klein en Daniel Spoerri. Hij was getrouwd met
beeldhouwer en schilder Nikki de Saint Phalle (1930-2002), met wie hij veel kunstwerken samen maakte - de
Stravinsky fonteinen in Parijs bij Centre Pompidou bijvoorbeeld en Le Cyclop de Jean Tinguely in Milly-laForêt, Frankrijk (uitgevoerd door een collectief van vijftien kunstenaars).
115
Ank Leeuw-Marcar (redactie), Willem S andberg. Amsterdam, 1981, p. 112.
116
:LP3LMEHVµ9RRUZRRUG¶,Q-DQQHWGH*RHGHHD Jean Tinguely. Alles beweegt! Rotterda m, 2008, pp. 6-7.
117
'H]HH[SRVLWLHZHUGJHKRXGHQYDQDXJXVWXVWRWVHSWHPEHU:LP%HHUHQµ'\ODE\
9HUDQWZRRUGLQJ¶,QLGHP O m de kunst. Rotterdam, 2005, p. 80 HQ$G3HWHUVHQµ'\OODE\LQKHW6WHGHOLMN¶,Q
Jeannet de Goede, Alles beweegt! Bussum, 2007, pp. 58-79. De presentatie Recollections in de tweede tijdelijke
openstelling Temporary Stedelijk 2 van het gerenoveerde gebouw gaf een terugblik op legendarische
tentoonstellingen uit de geschiedenis van het Stedelijk. In de eerste aflevering op 3 maart 2011 waren dat
Bewogen Beweging en Dylaby1DDVWDUFKLHIPDWHULDDOFDWDORJLDIILFKHVHQILOPVHQIRWR¶VGLH(GYDQGHU
Elsken van beide tentoonstellingen maakte, toonde Recollections aankopen die destijds werden gedaan van
deelnemende kunstenaars, zoals Alexander Calder, Robert Rauschenberg en Jean Tinguely.
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*HFLWHHUGLQ)LHNH.RQLMQµ3UHVHQWDWLHLQNXQVWPXVHDQDGH7ZHHGH:HUHOGRRUORJ¶,Q(OOLQRRU%HUJYHOWHD
(redactie), Kabinetten, galerijen en musea . Zwolle, 2005, p. 444.
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Ibidem.
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Sandberg geciteerd in: Ank Leeuw-Marcar (redactie), Wille m S andberg. Amsterdam, 1981, p. 114.
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De deelnemers aan de µHQYLURQPHQW¶ waren: Daniel Spoerri, Jean Tinguely, Per O. Ultvedt, Niki de SaintPlalle, Robert Rauschenberg en Martial Raysse. :LP%HHUHQµ'\ODE\9HUDQWZRRUGLQJ¶,QLGHP O m de kunst.
Rotterdam, 2005, p. 80.
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Sandberg geciteerd in: Ank Leeuw-Marcar (redactie), Wille m S andberg. Amsterdam, 1981, pp. 114-115.
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Ad Petersen en Pieter Brattinga (samenstelling), S andberg, een documentaire . Amsterdam, 1975, p. 189. De
expositie liep van 13 tot 26 februari 1962.
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De Franse historicus Pierre Couperie - YRRUYHFKWHURPKHWIHQRPHHQµEHHOGYHUKDDO¶VHULHXVWHQHPHQorganiseerde vijf jaar later de tentoonstelling Bande dessinée et F iguration narrative in het Musée des Arts
Décoratifs te Parijs: de grote aanzet tot de officiële waardering van de strip. Bron: Frans Haks, Een pissende

39

ook herhaaldelijk op dat hij popmuziek zo fascinerend vindt, omdat het om een nieuw soort
muziek gaat die enorme groepen luisteraars aantrekt. Hij vraagt zich af waarom zoiets wel bij
muziek mogelijk is en niet in de beeldende kunst.125 6DQGEHUJµLQGHEHHOGHQGHNXQVW]LHQZH
niet die enthousiaste massale reactie/ die we konden zien bij de muziek van de beatles/ een
YROOHGLJHULQRSJDDQ¶0DDUKLM]LHWZHOµMRQJHQRXG « RSRQJHYHHUGH]HOIGHZLM]H¶
reageren op de tentoonstellingen Bewogen beweging en DylabyµKHWGHHOQHPHQYDQGH
bezoekers in de beweging/ een groep kan gezamenlijk deelnemen aan het ritme van geluid en
beweging en daarom zijn muziek/ film/ dans/ kinetische kunst/ in staat een massale reactie los
te maken/ terwijl schilder- en beeldhouwkunst afhankelijk zijn van een individuele
UHVSRQV¶126
In de pers en in de gemeenteraad roept Sandberg voortdurend heftige polemieken op.
Hij is in de ogen van velen een gevaarlijk communist. Het merendeel van de Nederlandse pers
beschouwt Sandbergs promotie van de abstracte - µRQJH]RQGH¶ - kunst als een doelbewuste
poging tot ondermijning van de gevestigde orde.127 Ab de Roos steunt hem echter
onvoorwaardelijk.128 'DWKRXGWKHPVWDDQGHWHPLGGHQYDQµKHWJHKXLOGHUUDQFXQHX]HQ¶
zoals dichter Gerrit Kouwenaar de kritiek omschrijft.129 +LMVFKULMIWµKHWLVRQJHORRIOijk wat
HHQGHHOYDQGH1HGHUODQGVHSHUV « DDQJLIWLJKHLGNZDGHWURXZHQRQEHVFKRIWKHLGZHHWRS
te brengen als zij op een gegeven moment meent dat een artistieke aangelegenheid een
SROLWLHNDVSHFWYHUWRRQW¶130 Verder heeft Sandberg het liefst zo weinig mogelijk met de
politiek te maken.131
Sommige critici zien Sandberg als een directeur die zijn glorie zoekt in
tentoonstellingen en evenementen, maar weinig werkt aan de vorming van een representatieve
collectie. Zijn opvolger, Edy de Wilde spreekt dit echter tegen: µ6DQGEHUJKHHIWLQ1HGHUODQG
de waardering voor levende kunst losgemaakt en geweldig belangrijke werken voor het
museum verworven (Malevich, Chagall), maar vanuit zijn socialistische gedachtegang vond
hij bezit eigenlijk een beetje onbehoorlijk; jHPRHVWJHHQHLJHQDDUZLOOHQ]LMQ¶.132 Volgens Ad
Petersen was Sandberg samen met adjunct-GLUHFWHXU+DQV-DIIpµYRRUWGXUHQGEH]LJ « de
talloze lacunes in de collecties enigszins op te vullen. Het grootste deel van de klassieken van
de twintigste eeuw die met elkaar toch enigszins het verhaal van de moderne kunst vertellen,
LVDINRPVWLJXLWGHWLMGYDQ6DQGEHUJ¶133
poes in museumland. Amsterdam/Groningen, 2000, pp. 397-398. Couperie (1930-2009) schreef het
standaardwerk: Pierre Couperie e.a., A history of the comic strip. New York, 1968. Zie ook over de relatie
beeldende kunst en comic: Roger Sabin, A History of Comic Art. Comics,Comix & Graphic Novels. New York,
Phaidon, 2005 (oorspr. 1996) en Gert Jan Post en Mourice Plusquin, Strip en kunst. Harderwijk, 2008 - de
catalogus bij de gelijknamige tentoonstelling in Singermuseum te Laren, van 7 februari t/m 27 april 2008.
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documentaire. Amsterdam, Kosmos, 1975, p. 85.
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Amsterdam, 1990, p. 138.
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John Jansen van Galen en Huib Schreurs, Het huis van nu, waar de toekomst is. Naarden, 1995, p. 123.
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Sandberg opereert inventief op de kunstmarkt en koopt werken aan van de Cobragroep, Duitse en Nederlandse expressionisten en klassieken als Braque, Picasso, Mondriaan
en de Stijl-kunstenaars.134 Sandberg bouwt voor het Stedelijk een internationale reputatie op
als spraakmakend en vooruitstrevend - µFXWWLQJHGJH¶- instituut met een levendige en
provocerende programmering, met de nadruk op moderne en hedendaagse kunst en
vormgeving en design.135
De door Sandberg geïnitieerde uitbreiding van museumfuncties krijgt in de tweede
helft van de jaren zestig navolging in andere musea - eerst het Van Abbemuseum en het
Haags Gemeentemuseum, later ook het Centraal Museum in Utrecht.136 Het tonen van de
collecties is vaak niet meer het hoofddoel, het gaat er meer om het publiek inzicht te geven in
een bepaald onderwerp, waarbij de collectie als middel fungeert.137 In deze
publieksbenadering is de invloed van de welzijnsoptiek terug te vinden. Er ontstaat in musea
meer aandacht voor wat de diverse publieksgroepen beweegt en meer oog voor verschil in
leefstijlen en smaak, en voor de verscheidenheid in expressievormen. In de museale
presentaties wordt daarop geanticipeerd. Als gevolg hiervan wordt het cultuurbegrip
opgerekt.138 Sandberg zet daarvoor de toon. Als hij in 1962 afscheid neemt als directeur van
het Stedelijk Museum, typeert de dichter en schilder Lucebert hem als µGHPDQGLHMD]HJW¶139

Voortgaande vernieuwingen
Edy de Wilde volgt Sandberg in 1963 op - sinds 1946 was hij directeur van het Van
Abbemuseum in Eindhoven.140 Niet iedereen vindt deze keuze voor de hand liggend: links
intellectueel Amsterdam zag graag adjunct-directeur Hans Jaffé de nieuwe directeur worden.
Sandberg zelf had een voorkeur voor Pontus Hultén uit Zweden.141 Toen hij werd gevraagd de
HLJHQVFKDSSHQRSWHVRPPHQZDDURYHU]LMQRSYROJHUGLHQGHWHEHVFKLNNHQ]HL6DQGEHUJµGH
eerste kwaliteit die je nodig moet hebben, is moed en dan moet hij ogen in zijn hoofd hebben zo erg veel te weten, hoeft hij geloof ik niet - maar ik geloof dat het nuttig is dat hij een mens
LVGLHKRXGWYDQPHQVHQ « ¶142
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De Wilde heeft een uitgesproken voorkeur voor autonome schilderkunst. Voor hem
hoeft kunst niet in een theoretisch, cultuurhistorisch kader geplaatst te worden. Het gaat hem
YRRUDORPµNLMNHQYDQVSUDNHORRVKHLGWHQRYHUVWDDQYDQKHWNXQVWREMHFW¶+HWYHU]DPHOHQYDQ
WRSZHUNHQGLHUHSUHVHQWDWLHI]LMQYRRUHHQEHSDDOGHVWURPLQJRQGHUKHWPRWWRµHHQNXQVWZHUN
vDQKRJHNZDOLWHLWPDDNWYHOHDQGHUHRYHUERGLJ¶NULMJWPHHUSULRULWHLWGDQKHWRUJDQLVHUHQYDQ
tentoonstellingen.143 Zijn opvattingen over het museum verschillen enigszins van Sandberg,
PDDUµZDWGHWHQWRRQVWHOOLQJHQEHWUHIWGHQNLNGDWKHWULWPHKHWDDQWDO en de levendigheid
HUYDQZHOEHZDDUGLV¶+LMOHJWPHHUKHWDFFHQWRSGHPXVHDOHYHU]DPHOLQJµLNGHQNGDWGH
collectie, een statisch element in vergelijking tot de tentoonstellingsactiviteit, in de toekomst
een steeds belangrijkere rol zal spelen. Ook om praktische redenen, want het organiseren van
WHQWRRQVWHOOLQJHQZRUGWQLHWDOOHHQVWHHGVPRHLOLMNHUPDDURRNVWHHGVNRVWEDDUGHU¶+LM
YHUZDFKWGDWPXVHDPHHUPRHWHQJDDQWHUXJYDOOHQRSGHHLJHQFROOHFWLHµ+HWPHHVWLGHDOH
zou ik vinden, als de collectie zRULMNHQ]RJHVFKDNHHUG]RX]LMQHQYDQ]R¶QKRJHNZDOLWHLW
GDWMHWHQWRRQVWHOOLQJHQXLWGHHLJHQFROOHFWLHNXQWPDNHQ « +HWGRRUVODJJHYHQGHFULWHULXP
binnen een museumbeleid moet naar mijn overtuiging de kwaliteit van de kunst zijn en dat
heeft met actualiteit niets van doen. Dat heeft evenmin te maken met historische of gevestigde
ZDDUGHQ¶144 9ROJHQV'H:LOGHEHSDDOWGHFROOHFWLHGHLGHQWLWHLWYDQHHQPXVHXPµDOVMHQDDU
het museum gaat ga je niet naar een gebouw, maar naar een collectie - anders is het een
WHQWRRQVWHOOLQJVKDO¶145
,Q]LMQDDQNRRSEHOHLGVWUHHIW'H:LOGHQLHWQDDUNXQVWKLVWRULVFKHYROOHGLJKHLGµGH
mensen willen in een museum getroffen worden of ontroerd door de kunst die ze er zien. Wie
de geschiedenis ervan wil weten, kan beter naar dHELEOLRWKHHNJDDQ¶146 Ook fotografie en de
opkomende videokunst krijgen aandacht - hij stelt voor beide terreinen een aparte conservator
aan. De uitgebreide, populaire Van Gogh-collectie verhuist begin jaren zeventig naar een
eigen museum aan het Museumplein naast het Stedelijk Museum. Ingenieur Vincent Willem
van Gogh - erfgenaam van de kunstcollectie van zijn oom - verkocht zijn verzameling,
inclusief deze bruikleen, voor achttien miljoen gulden aan de Staat der Nederlanden om
daarmee een apart museum op te richten. Door het verdwijnen van de Van Goghs uit het
Stedelijk daalt het bezoekersaantal met twintig procent. De Wilde moet dit verlies
compenseren en ziet het daarom als zijn taak om zo snel mogelijk de verzameling van het
museum op een hoger peil te brengen. Hij bedingt bij de gemeente Amsterdam een
geleidelijke verhoging van het aankoopbudget van 400.000 naar één miljoen gulden (bij zijn
afscheid is het budget gestegen tot 1,7 miljoen).147 De Wilde richt zich in zijn verzamelbeleid
op schilderkunst na de Tweede Wereldoorlog - noodgedwongen door het hoge prijsniveau op
de internationale kunstmarkt. Hij interesseert zich bijzonder voor de moderne Amerikaanse
kunst.148 Hij introduceert het werk van Jasper Johns, Robert Rauschenberg, Roy Lichtenstein
en Ellsworth Kelly in Amsterdam en hij verrijkt de collectie met Pop Art en werken van onder
anderen Willem de Kooning en Barnett Newman.149 2YHU1HZPDQ]HJW'H:LOGHµHHQ
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oordeel over de kwaliteit is ten aanzien van de jonge kunst, voorzover die vernieuwingen in
zich heeft, moeilijk, omdat je geen vergelijkingsmogelijkheden hebt. (. . .) Dat was de situatie
toen ik voor het eerst voor een schilderij van Barnett Newman stond. Ik wist me er geen raad
mee en ik wist ook niet waar het over ging, maar ik voelde de kracht en de intensiteit van zijn
ZHUN¶150 Hij koopt van Newman in 1967 The Gate (1954) en in 1969 :KR¶VDIUDLGRI5HG
Yellow and Blue III (1967-1968). The Gate VSUHHNWKHPDDQZHJHQVµGHRQYHUELGGHOLMNKHLG¶
HQGHµEXLWHQJHZRQHYHUILMQLQJ¶µZDWGHERRGVFKDSEHtreft zag ik ineens dat bevrijdende
koele grijs in het midden van het schilderij, tussen die zeer strenge banen van zwart en bruin.
'DQEHJULMSMHLHWVYDQGHEHZXVW]LMQVWRHVWDQGZDDUYDQKHWVFKLOGHULMHHQXLWGUXNNLQJLV¶151
:KR¶VDIUDLG wordt door Newman µDOVHHQIRUW¶YHUSDNWKHWDUULYHHUWELMKHWPXVHXP
vanwege het gewicht en de enorme omvang, met een aparte kraanwagen en onder
politiebegeleiding. De Wilde laat een fotoserie maken van de aankomst.152 Hij schrijft
Newman dat hij het schilderij in de erezaal naast The Gate heeft laten hangen en dat naast dit
ZHUNµYHHODQGHUHZHUNHQLQGH]DDOOHWWHUOLMNYHUEOHNHQ¶153 De Wilde onderhandelt in april
1970 al met Newman over de aankoop van een derde schilderij, Cathedra (1951). Het duurt
lang voordat hij dit schilderij weet te bemachtigen en hij moet er veel moeite voor doen.
*HYUDDJGQDDUKHWEHODQJYDQKHWZHUNDQWZRRUGWKLMµGHQDRRUORJVH$PHULNDDQVHNXQVWLV
een specialiteit van het Stedelijk Museum. Een topwerk als Cathedra zou hiervan het centrum
YRUPHQ¶0HWGHGULHVFKLOGHULMHQ]RXKHW6WHGHOLMNµGHNDUDNWHULVWLHNHSHULRGHQYDQ]LMQ
DUWLVWLHNHRQWZLNNHOLQJNHUQDFKWLJVDPHQYDWWHQ¶2SMDQXDULNDQ'H:LOGHKHW
schilderij aankopen - de gemeente geeft toestemming. Dankzij financiële bijdragen van de
Vereniging Rembrandt, de Theo van Gogh Stichting en een anonieme schenker kan de
aankoop doorgaan.154 'H:LOGHVFKULMIWLQGDWKHW6WHGHOLMN0XVHXPµKHWEHODQJULMNVWH
LQIRUPDWLHFHQWUXPLQ(XURSDYRRUGH$PHULNDDQVHNXQVW¶LVJHZRUGHQ- mede dankzij een
UHJHOLQJPHWGH+ROODQG$PHULND/LMQGLHNXQVWZHUNHQJUDWLVYHUYRHUWµ'HDFWLRQSDLQWLQJ
SRSDUWFRORXUILHOGSDLQWLQJKDUGHGJHZHUGHQLQRYHU]LFKWVWHQWRRQVWHOOLQJHQHQVRORH[SR¶V
gepresenteerd. Daardoor kon de ontwikkeling van de Amerikaanse kunst in het Stedelijk
0XVHXPJHYROJGZRUGHQDOVQHUJHQVDQGHUVLQ(XURSD¶9HHOH[SRVLWLHVEHJLQQHQKLHURPGDW
het museum ze goedkoper kan organiseren dan andere musea in het buitenland.155
Onder het directoraat van De Wilde wordt de organisatie gestroomlijnd en
geprofessionaliseerd. Er komt een afdeling educatie. De staf groeit zozeer dat het voor de
directeur onmogelijk wordt om zich volledig met het tentoonstellingsprogramma te bemoeien,
zoals Sandberg deed. Voor de exposities laat De Wilde zich inspireren door de ideeën van
medewerkers.156 Die worden geopperd in stafvergaderingenµGDDUNRPWLHGHUHHQ]LMQLGHHsQ
op tafel leggen; er wordt uitvoerig over gesproken. De uiteindelijke beslissing over het
fenomeen kleur een zo groot mogelijke uitdrukkingskracht te geven. Mark Rothko (1903-1970) wordt ook tot
deze stroming gerekend. Newmans werk kenmerkt zich door grote kleurvlakken die gescheiden zijn door
verticale strepen, die door hem zips worden genoemd. In zijn eerste werken waren de kleuren geschakeerd, maar
later werden deze kleuren puur en egaal. Hij schilderde zijn latere werk met acrylverf in plaats van olieverf. De
abstract expressionist Willem de Kooning leefde van 1904 tot 1997.
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0DFKWHOGYDQ+XOWHQµ'HPDQGLHGH$PHULNDQHQELQQHQKDDOGH¶,Q de Volkskrant, 26 november 2005.
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(YHUWYDQ8LWHUWµ+HW6WHGHOLMNYDQ'H:LOGH+RHHHQGLUHFWHXU]LMQNHX]HVPDDNW¶In: Kunstschrift 39
(1995), p. 35.
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Margreeth Soeting, µ Cathedra YDQGLFKWELMEHNHNHQ¶In: Jan van Adrichem, Margreeth Soeting en Louise
Wijnberg (redactie), Barnett Newman. Cathedra . (SMA Cahiers 24) Amsterdam, 2001, p. 24. Bij dit artikel staan
GULHIRWR¶VXLWGHVHULH]LHS 15.
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Ibidem. Als bezoekers de trap opgaan en rechtdoor lopen, komen ze in deze belangrijkste zaal van het
museum terecht.
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Wijnberg (redactie), Barnett Newman. Cathedra . (SMA Cahiers 24) Amsterdam, 2001, pp. 26-27.
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De Wilde geciteerd in: ibidem, pp. 22-23.
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$G3HWHUVHQµ+HW6WHGHOLMNYDQ6DQGEHUJ¶,Q Kunstschrift 39 (1995), p. 23.
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tentoonstellingsprogramma ligt echter bij mij. Dan maakt verder ieder de tentoonstellingen
die hem het beste liggen: Beeren bijvoorbeeld heeft dus die overzichten gedaan van nieuwe
ULFKWLQJHQ « (UPRHWPDDUppQNDSLWHLQRSKHWVFKLSVWDDQ « +HWLVELMRQVQLHW]R¶Q
KLsUDUFKLVFKHLQVWHOOLQJ¶157 Ook de beslissingen over belangrijke aankopen neemt hij zelf, dat
LVµ]LMQWHUULWRULXP¶158
De Wilde probeert de moderne en hedendaagse kunst onder een breder publiek
toegankelijk en populair te maken. Hoewel hij geen voorstander is van de rondleidingen die
tijdens het bewind van Sandberg door kunstenaars werden gegeven, lijkt hun redenering wel
RSHONDDUµKHWYHUKDDOPRHWGRRUMHRJHQGXLGHOLMNZRUGHQQLHWGRRUMHRUHQ¶159 Het Stedelijk
verwerft een gevestigde positie in de kunstwereld. De ontwikkeling van de collecties wordt in
KHWEHOHLGµDOOHVRYHUKHHUVHQG¶VDPHQPHWKHWH[SRVLWLHSURJUDPPD+HWNDUDNWHULVYHUDQGHUG
YDQµEUDQGSXQWYDQKHWFXOWXUHOHOHYHQYDQ$PVWHUGDPQDDUGDWYDQHHQPHHUNODVVLHN
PXVHXP¶160 Maar de programmering van de tentoonstellingen is allesbehalve klassiek. Er
worden solotentoonstellingen gewijd aan de Cobra groep, Jean Dubuffet, de Amerikaanse
abstract expressionisten, Lucio Fontana en Jean Tinguely. Er is een grote
overzichtstentoonstelling van de vijfentachtigjarige Pablo Picasso en van het vijftigjarige
Bauhaus. In het expositiebeleid van De Wilde is een belangrijke voorwaarde dat er nieuwe
ontwikkelingen gesignaleerd worden: Pop Art in 1964, Nul negentienhonderd vijf en zestig in
1965, Vormen van kleur in 1966 en Op losse schroeven in 1969.161 In 1984 eert Edy de Wilde
de particuliere verzamelaars hedendaagse kunst, Frits en Agnes Becht, met een
tentoonstelling: Collectie Becht. Rudi Fuchs schrijft een lovende inleiding in de catalogus .162
De Wilde neemt op 15 december 1984 afscheid met La Grande Parade. Hij beperkt
]LFKLQGH]HWHQWRRQVWHOOLQJWRWGHVFKLOGHUNXQVWYDQDIµQLHWDOOHHQRPGDWVLQGV
vele grote kunstenaars zich als schilder hebben gemanifesteerd, maar ook omdat vele jonge
NXQVWHQDDUVYDQYDQGDDJGHVFKLOGHUNXQVWZHHUKHEEHQRPDUPG¶, zo verklaart hij zijn keuze
in de catalogus.163 µ,QGH]HHHXZKHEEHQVFKLOGHUVGHYROOHGLJHYULMKHLGYDQYHUEHHOGLQJHQ
XLWGUXNNLQJYHURYHUG=LMEHKRHYHQQLHWWHEHDQWZRRUGHQDDQHHQGRHOGRRUDQGHUHQJHVWHOG¶
In de geest van Sandberg ontbreekt een expliFLHWHWKHRUHWLVFKHJURQGVODJµZLMEHRJHQJHHQ
beschrijving van een kunsthistorische ontwikkeling en evenmin een beeld van de stromingen
die zich sindsdien hebben gevormd. De expositie wil niets bewijzen, niets illustreren of het
zouden de mogelijkheden moHWHQ]LMQYDQGHVFKLOGHUNXQVWDOVXLWGUXNNLQJYDQHHQYLVLH¶164
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De Wilde geciteerd in: &DUHO%ORWNDPSµ0XVHXPGLUHFWHXU'H:LOGH³HUPRHWPDDUppQNDSLWHLQRSKHWVFKLS
VWDDQ´¶,Q Vrij Nederland, 21 juni 1969.
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beeldhouwkunst. Amsterdam, 1984, p . 8.
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Aldus constateert de Adviescommissie Toekomst Stedelijk Museum. Martijn Sanders, Victor Halberstadt en
John Leighton, Het Stedelijk Museum, terug naar de top. Amsterdam, 21 juni 2003, p. 14.
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Daarnaast organiseert de afdeling Toegepaste kunst overzichten van stoelen, keramiek en textielstructuren.
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Rotterdam, 2005, p. 109.
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De expositie was van 16 maart tot 6 mei 1984. Zie de catalogus: R.H. Fuchs en anderen, Collectie Becht.
Amsterdam, 1984 en Renée Steenbergen, Iets wat zo veel kost, is alles waard. Amsterdam, 2002, p. 353.
Kunsthistoricus Rudi Fuchs (1942) was sinds februari 1975 directeur van het Van Abbemuseum te
Eindhoven.Tussen 1987 en 1993 was hij directeur van het Haags Gemeentemuseum, waarna hij directeur werd
van het Stedelijk Museum Amsterdam - hij werkte daar tot zijn pensionering in 2003.
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Stedelijk Museum, La Grande Parade. Hoogtepunten van de schilderkunst na 1945 . Amsterdam,1984, p. 9.
De tentoonstelling was van 15 december 1984 tot en met 14 april 1985.
164
Ibidem. Burgemeester Van Thijn voltrok de officiële opening en overhandigde De Wilde bij die gelegenheid
GHµ*RXGHQ0XVHXP0HGDLOOH¶YDQ$PVWHUGDP,QKHW5LMNVPXVHXP9DQ*RJKRSHQde minister Brinkman
vervolgens de tentoonstelling De Nederlandse Identiteit, een paralleltentoonstelling die als aanvulling op La
Grande Parade is bedoeld. Daar werd De Wilde benoemd tot Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw.
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Karel Schampers is conservator van het prentenkabinet in het Stedelijk, totdat De Wilde hem
vraagt mee te werken aan La Grande ParadeµHHQRQJHORRIOLMNHHUYDULQJ:HNRQGHQGHKHOH
wereld rondreizen; de beste werken binnenhalen. De vier Van Gogh-portretten van Francis
Bacon. De knipsels van Matisse. Alle Map-schilderijen van Jasper Johns. Ongekende,
kostbare ensembles die nooit meer in zulke aantallen door andere musea worden
XLWJHOHHQG¶165 Behalve Schampers bestaat het team uit de conservatoren Alexander van
Grevenstein en Tijmen van Grootheest en de pr-functionaris Hendrik Driessen, die
µSLRQLHUVZHUN>YHUULFKW@RSKHWJHELHGYDQVSRQVRULQJ¶166 De expositie trekt - boven
verwachting - 343.000 bezoekers en is daarmee een bekroning op De Wildes streven de
moderne en hedendaagse kunst onder een breder publiek toegankelijk en zelfs populair te
maken. Dat is met deze blockbuster ongetwijfeld gelukt.167 De strijd om zijn opvolging is dan
al losgebarsten.
2 C ultuurbeleid
De modernisering van de Nederlandse museumwereld, waarin Sandberg een pioniersrol
vervulde, staat niet los van een bredere ontwikkeling in het Nederlandse cultuurbeleid die
kansen bood en soms beperkingen oplegde. Dat beleid begon al voordat Sandberg ten tonele
verscheen en ging in diverse fasen voort ten tijde van zijn opvolgers Edy de Wilde, Wim
Beeren en Rudy Fuchs, die elk op hun manier een pioniersrol vervulden in het museumbestel.
Over het cultuurbeleid wordt in het debat voortdurend teruggegrepen op de denkbeelden en
uitspraken van Emanuel Boekman, Victor de Stuers en Johan Rudolf Thorbecke. Boekman
was sinds 1931 wethouder van Onderwijs en Kunstzaken in Amsterdam en politiek
verantwoordelijk voor het Stedelijk Museum. Hij deelde met Sandberg het ideaal van de
cultuurspreiding.168 Hij schreef de eerste historische studie over de overheidszorg op het
gebied van de kunsten: Overheid en kunst in Nederland.169 Boekman bracht de relatie van de
overheid met kunst en cultuur in kaart, gebaseerd op cultuurpolitieke ideeën. Daarnaast
bedoelde hij zijn dissertatie als pleidooi voor een actieve overheidsbemoeienis met kunst.
Onderzoeksinstituten als het Sociaal en Cultureel Planbureau continueren de cartografie van
het cultuurbeleid, evalueren dit en registreren trends in cultuurdeelname.
Om de geschiedenis van het cultuurbeleid in Nederland te begrijpen, is inzicht in de
context nodig: het cultureel klimaat en de ontwikkeling van de cultuurpolitiek in de
verzorgingsstaat. Vooral na 1945 wordt cultuur object van overheidszorg met als argument
dat cultuur waardevol is voor de samenleving - ondanks de geringe belangstelling van het
%URQµ:DUHVWRUPORRSRS La Grande Parade 6FKHLGHQGHGLUHFWHXU(G\GH:LOGHWZHHPDDORQGHUVFKHLGHQ¶,Q
Amersfoortse Courant, 17 december 1984.
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Schampers geciteerd in: 5XWJHU3RQW]HQµ+DDUOHPVH6FKRRO¶,Qde Volkskrant, 6 december 2013.
Kunsthistoricus Schampers (1950) werkte in het Stedelijk sinds 1980. Hij vertrok in 1985, kort nadat Wim
Beeren als directeur werd aangesteld, en werd conservator moderne kunst in Boymans-van Beuningen. In 2000
werd Schampers directeur in het Frans Hals Museum te Haarlem tot zijn pensionering op 1 januari 2014.
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maken en breken de kunst. Amsterdam, 1989, p. 145.
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Amersfoortse Courant, 17 december 1984. Zie ook: 7KHR6WRNNLQNµ´:DDURP]RXLNLQJRGVQDDP"´¶,QLGHP
(redactie), De Cultuur elite van Nederland. Amsterdam, 1989, p. 145. Bijna de helft van de bezoekers bleek
QLHXZWH]LMQ'HSXEOLFLWHLWVSHHOGHHHQRSYDOOHQGHUROELMKHWVXFFHVELMWZHHGHUGHZHUGGDDUGRRUµGH
QLHXZVJLHULJKHLGRSJHZHNW¶%URQ-(7HPPH en anderen, La Grande Parade. Publieksonderzoek 1985.
Utrecht, Instituut voor Sociale Psychologie, Rijksuniversiteit Utrecht, juni 1985, p. 28.
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Er is geen informatie overgeleverd hoe Boekman (1889-1940) over Sandberg dacht. Het is evenmin duidelijk
wat hij van de metamorfose in het Stedelijk vond. Het is daarom aannemelijk dat Boekman geen
doorslaggevende kritiek had, anders was dat wel bekend geworden. Volgens Sandbergs stiefdochter, die ook in
KHWPXVHXPZHUNWHNRQKLMKHWJRHGYLQGHQPHW%RHNPDQµPHWKHPNRQMHSUDWHQHQ]HJJHQZDDURPMH het
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grote publiek.170 Door de overheidsbekostiging verwerven culturele instellingen een meer
autonome positie, die hen minder gevoelig maakt voor de voorkeuren van - potentieel publiek. Hun oriëntatie verschuift van het publiek naar de subsidiërende overheid en haar
adviesinstanties.171 In Nederland is in vergelijking met de omringende Europese landen, in
mindere mate sprake van een mecenas-traditie: particuliere opdrachtverlening.172 De
belangrijkste oorzaak hiervan is de afwezigheid van een centraal hof of een zich nadrukkelijk
profilerende kerk die op het terrein van kunst en wetenschappen de toon aangaven. In de
Republiek der Verenigde Nederlanden (1648-1795) gaven stedelijke en provinciale besturen,
de stadhouders en andere instellingen opdrachten aan bouwmeesters, schilders en
beeldhouwers.173 In de vroegste zorg voor cultuur waren in de achttiende eeuw de activiteiten
van geQRRWVFKDSSHQYDQGHµYHUOLFKWHEXUJHULM¶ van groot belang. Deze vormen van particulier
initiatief zijn als de voorloper te beschouwen van de bemoeienissen van het openbaar bestuur
- de overheid - met onderwijs, kunsten en wetenschappen: burgerlijk beschavingsoffensief.174
De term duidt op het streven van achttiende en negentiende eeuwse burgerlijke groeperingen
naar de verhoging van de ontwikkeling en het zedelijk peil van de bevolking, met de idealen
van de verlichting als inspiratie.175
Een essentieel kenmerk in het Nederlandse sociaal maatschappelijk klimaat is dat,
evenals in omringende Europese landen, burgers de afgelopen twee eeuwen in toenemende
mate zijn gevrijwaard van inmenging van de staat in het persoonlijke leven. In Nederland
voltrok zich een overgang van een situatie, waarin de machtscentra - kerk en staat - de
geloofsovertuiging, de openbare mening en de officiële smaak bepaalden, naar een
omstandigheid waarin deze gebieden meer en meer het domein werden van onafhankelijke
170

Warna Oosterbaan Martinius, Schoonheid, welzijn, kwaliteit . Den Haag, 1990, p. 10.
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burgers en hun instellLQJHQ'LWLVHHQRQWZLNNHOLQJYDQHHQµUHSUHVVLHYH¶QDDUHHQµWROHUDQWH¶
benadering van individuele uitingen. Nederland kwam bekend te staan als permissive society:
de tolerantie in de publieke sfeer nam toe en gezag stond ter discussie: autoriteiten dienden
zich te verantwoorden.176
Emanuel Boekman is vanaf 1921 tot zijn dood in 1940 lid van de gemeenteraad van
Amsterdam voor de Sociaal-Democratische Arbeiderspartij.177 Volgens Boekman behoort niet
alleen het behoud van de nationale culturele erfenis tot de taak van de overheid - over deze
overheidstaak bestond algemene overeenstemming - maar ook het steunen van de
hedendaagse kunst, en het wekken van belangstelling voor die kunst. De bemoeienis van de
RYHUKHLGPHWNXQVWLQGHPRGHUQHGHPRFUDWLHGUDDJWHHQµPin of meer pedagogisch
NDUDNWHU¶178 Boekman geeft tevens DDQGDWHUJUHQ]HQ]LMQDDQGHWDDNYDQGHRYHUKHLGµGRRU
het steunen van de kunst verwerft de overheid niet het recht in een bepaalde richting te duwen
of haar een deel van haar vrijheid te ontnemen. In een staat, waarin de burgers individuele
verantwoordelijkheid dragen, is het kenmerk van de kunst, dat zij zich naar haar eigen wetten
RQWZLNNHOW¶179 'H]HWZHHWKHPD¶VGLH%RHNPDQLQ]LMQGLVVHUWDWLHDDQKDDOWEHKHHUVHQhet
openbaar debat over de overheidszorg op het terrein van kunst en cultuur, zoals die al vanaf
het eind van de negentiende eeuw langzaam op gang kwam: de actieve, min of meer
pedagogische missie en anderzijds de autonomie van de kunsten, die gewaarborgd diende te
ZRUGHQJHHQµVWDDWVYRRJGLM¶180
Boekman maakt zich zorgen over de dalende cijfers van het museumbezoek, terwijl er
WRFKµ]RYHHOHPXVHD]LMQJHVWLFKWZHONH]LFKULFKWHQQDDUSODDWVHOLMNHHQJHVSHFLDOLVHHUGH
EHODQJVWHOOLQJ¶181 Het geeft hem te denken dat het percentage van de bevolking dat musea
bezoekt een tendens vertoont tot dalen - ondanks een toenemend aantal musea met meer
gedifferentieerde collecties, die bovendien meer op het publiek raken ingesteld, en een
verbetering van het onderwijs en van sociale verhoudingen. Boekman zoekt de verklaring in
de tegenstelling dat het museum naar zijn aard meer statisch is in een steeds dynamischer
wordende omgeving. Hij constateert ELMGHPXVHDµHHQQRJRQYROGRHQGHDDQSDVVLQJDDQKHW
VQHOOHWHPSRYDQKHWOHYHQ¶, maar waarschuwt dat die aanpassing binnen de perken moet
blijven. µHet museum heeft zijn eigen wezen en zijn eigen wetten, waaraan het heeft te
gehoorzamen. Tenslotte kan het museum niet anders dan voor een deel van het volk
aantrekkelijkheid bezitten - een deel dat verspreid is over alle sociale klassen en bestaat uit
VFKRRQKHLGV]RHNHUVPHWDDQOHJWRWUXVWLJHEHVFKRXZLQJ « +HWPXVHXPEOLMIWHHQLQVWLWXXW
van de negentiende eeuw - RRNLQGHWZLQWLJVWH¶182
De Duitse bezetting is voor de ontwikkeling van de Nederlandse cultuurpolitiek
belangrijk geweest: zij markeert het begin voor een geordend landelijk cultuurbestel.183 Na 10
mei 1940 reorganiseert de bezetter de rijksbemoeienis met de cultuur grondig. Pers en radio
ZRUGHQWHUUHLQHQYRRURYHUKHLGV]RUJHQGHµPHFHQDV-URO¶YDQGHRYHUheid wordt uitgebreid
naar terreinen die tot dusver niet door het rijk werden gesteund: film, toneel en dans - na de
oorlog blijft de overheid voor deze elementen zorgdragen.184 Voor de uitvoering van de
cultuurpolitiek wordt het oorspronkelijke ministerie van Onderwijs, Kunsten en
176
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Wetenschappen (OK&W), waar de meeste bemoeienissen met kunst en cultuur al
geconcentreerd waren, gereorganiseerd. Het ministerie wordt gesplitst in een departement van
Opvoeding, Wetenschap en Kultuurbescherming (onder meer belast met het onderwijs) en een
departement van Volksvoorlichting en Kunsten.185 Beide departementen dienen zorg te dragen
YRRUµGHLQVWDQGKRXGLQJYDQGHYRONVDDUGHQYRRUGHXLWZLVVHOLQJYDQFXOWXUHOHZDDUGHQ¶186
Als secretaris-generaal van het departement van Volksvoorlichting en Kunsten is de
16%¶HU7RELH*RHGHZDJHQYHUDQWZRRUGHOLMNYRRUGHµQD]LILFHULQJ¶LQ1HGHUODQG- hij
fungeert als minister, want alle ministers zijn na de inval van het Duitse leger gevlucht naar
Engeland. Hij richt in 1941 de Kultuurkamer op om het toezicht van de overheid op de
NXQVWHQDDUVWHEHYRUGHUHQHQGHNXQVWHQWH]XLYHUHQYDQµNZDOLMNH¶- Joodse - invloeden.187
9ROJHQVKLVWRULFXV%HQLHQYDQ%HUNHONDQ*RHGHZDJHQJHOGHQDOVGHµYDGHUYDQ
RYHUKHLGVVXEVLGLHYRRUNXQVWHQFXOWXXU¶GHJHQe die de steun voor kunst en
µRYHUKHLGVVXEVLGLHYRRUNXQVWHQNXQVWHQDDUV¶ODQFHHUWµ1DGHRRUORJKHHIWGHNXQVWZHUHOG
zichzelf ten onrechte het succes van het fenomeen kunstsubsidie toegeëigend. Misschien
omdat het pijnlijk was dat die de erfenis was van HHQ16%¶HU¶188 Kunsthistoricus Arnold
Witte nuanceert in zijn bespreking van haar dissertatie de pioniersrol die Van Berkel
Goedewagen toebedeelt - vooral deze constatering krijgt aandacht in de pers.189 Witte vindt
dat zij het kunstbeleid van de rijksoverheLGYHUVLPSHOWµWRWORXWHUJHOG¶+LMZLMVWHURSGDW
Goedewagen zich niet zozeer richtte op kunstbeleid maar op een sociaal beleid voor
kunstenaars. Het departement voor Volksvoorlichting en Kunsten kon op rijksniveau beleid
µXLWUROOHQ¶ZDWDOVLQGVGHMDUHn twintig op gemeentelijke schaal aan beleid was ontwikkeld.190
Bovendien hadden secretaris-generaal Gerrit van Poelje en zijn opvolger Hendrik Jan Reinink
in het vooroorlogse ministerie van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen al initiatieven
JHQRPHQWRWµHHQKHLGHQPHHUVWDDWVEHPRHLHQLV¶PHWRQGHUZLMVHQNXQVWHQ- deze plannen
werden echter door de politiek geblokkeerd. Zo kan Goedewagens beleid beschouwd worden
DOVµslechts een gevolg « RSGDWYDQ]LMQYRRUJDQJHUV¶191 Daarnaast vallen de musea en
monumenten niet onder Goedewagens competentie, maar onder het departement van
Opvoeding, Wetenschap en Kultuurbescherming.192 Vóór 1940 was daarin al veel
ondernomen - µjuist dat deel werd zonder al te veel problemen na 1945 gecontinueerd terwijl
het sociale beleid ten aanzien van kunstenaars pas in de jaren vijftig weer opgepakt zou
ZRUGHQ¶193 Wat is het effect van het beleid van Goedewagen"µ2S]LMQPLQVW¶GUDDJWKHWEij
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S=LHRRN5RE+DUWPDQVµ7ZLMIHODFKWLJDOORRL¶,Q De Groene Amsterda mmer , 2 mei 2013.
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Hans Knippenberg en Willem van den Ham, Een bron van aanhoudende zorg: 75 jaar ministerie van
Onderwijs [Kunsten] en Wetenschappen, 1918-1993. Assen, 1994, p. 287. Aangehaald in Arnold Witte,
µ&XOWXXUEHOHLGLQRRUORJVWLMG¶,Q Boekman 92, 24ste jrg., najaar 2012, p. 113.
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aan de grotere aandacht die de overheid na de oorlog besteedt aan de kunsten en aan de
verbetering van de sociale omstandigheden van kunstenaars.194

Beschavingsoffensief
Na de bevrijding op 5 mei 1945 blijft de infrastructuur die tijdens de oorlog is ontwikkeld
grotendeels van kracht, maar het ministerie wordt weer in de oude vorm van vóór de oorlog
teruggebracht. De theoloog Gerardus van der Leeuw (PvdA) is de eerste naoorlogse minister
van OK&W.195 Hij neemt de begroting van het door de Duitsers ingestelde ministerie van
Volksvoorlichting en Kunsten als uitgangspunt, wat vergeleken met de begroting van
GLHQVWMDDUHHQVXEVWDQWLsOHYHUKRJLQJEHWHNHQWQDYLQGWHUµHHQH[SORVLHYH
JURHL¶SODDWVYDQGHNXQVWVXEVLGLHV196
De eerste jaren na de oorlog wordt de overheidszorg voor kunst en cultuur
gelegitimeerd door ethische en morele kwesties: de Nederlandse beschaving wordt bedreigd
door morele en massale ontworteling.197 Van der Leeuw benadert cultuur als een zaak van
gemeenschappelijk belang die zich niet laat uitsplitsen over zuilen - deze opstelling krijgt in
de praktijk van de overheidszorg voor cultuur navolging.198 Voor hem staan kunst en cultuur
in het teken van volksopvoeding, als middel tegen zedenverval - µZDQVPDDNHQ
RQEHVFKDDIGKHLG¶- dat hij om zich heen signaleert.199 'LWLVHHQµQDWLRQDOHFXOWXXUWDDN¶200
µ.XQVWLVHLJHQGRPYDQKHHOKHWYRlk, en moet door heel het volk, onafhankelijk van zijn
SHUVRRQOLMNHZHOVWDQGNXQQHQZRUGHQEHOHHIGHQEHRHIHQG=LMLV « HHQHVVHQWLHHO
RQGHUGHHOYDQHHQJH]RQGJHHVWHOLMNOHYHQ¶201 Echter, grote groepen in de samenleving zijn
QLHWLQVWDDWRPµKXQNXQVWOHYHQ¶]HOIWHRUJDQLVHUHQ- zij moeten daarin worden opgevoed.
'H]HµRSYRHGLQJWRWNXQVWJHQRW¶LVHHQEHODQJULMNHOHPHQWLQ]RZHOGHFKULVWHOLMNHDOVGH
socialistische traditie en staat haaks op het liberale principe van staatsonthouding. Van der
Leeuw ziHWGHWDDNYDQGHRYHUKHLGDOVRUGHQHQGµKHWVFKHSSHQYDQGHYRRUZDDUGHQ
waaronder een vrij zich uitleven van de in elk mens sluimerende behoefte aan kunst is
gewaarborgd en de voor de geestelijke volksgezondheid noodzakelijke kunstbeoefening kan
plaatsvLQGHQ¶202 Bij de opzet van het directoraat-generaal Kunsten stelt Van der Leeuw een
klein college aan dat de minister rechtreeks adviseert over de kunsten.203
194
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195
Hij was minister van 24 juni 1945 tot 3 juli 1946. Ministerie van WVC, Cultuurbeleid in Nederland.
Rijswijk, 2002, p. 5. Zie ook: Fransje Kuyvenhoven, De Staat koopt kunst. De geschiedenis van de collectie
20ste-eeuwse kunst van het ministerie van O CW 1932-1992. Amsterdam, 2007, pp. 162-164.
196
De rijksuitgaven (inclusief musea en monumenten) stegen tussen 1945 en 1980 met een factor dertien (reëel
per hoofd van de bevolking) - in verhouding met de totale rijksuitgaven steeg het kunstbudget met de factor drie
en een half. Bron: Hans Onno van den Berg, De structuur van het kunstbeleid. ¶V-Gravenhage, 1985, p. 11 en p.
75.
197
Hans van Dulken, S anering van de subsidiëring. Overheidsbemoeienis met monumentenzorg, film en toneel
vanaf de jaren zestig. Amsterdam, 2002, p. 12.
198
Ministerie van WVC, Cultuurbeleid in Nederland. Rijswijk, 2002, p. 56.
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Van der Leeuw is de geschiedenis ingegaan als de inspirator voor het ontstaan van een
nationaal concept voor de overheidszorg voor kunst die zich niet laat uitsplitsen - hij legt het
fundament voor een levensbeschouwelijk neutraal cultuurbeleid.204 HLMSOHLWYRRUHHQµDFWLHYH
FXOWXXUSROLWLHN¶$DQGHXLWYRHULQJYDQKHWEHOHLGLVKLMHFKWHUQLHWWRHJHNRPHQ, omdat hij
slechts minister was van 24 juni 1945 tot en met 3 juli 1946.205 Toch duikt zijn naam
regelmatig op als er over GHµRQYHU]XLOGHFXOWXXU]RUJ¶ geschreven wordt. Vermoedelijk speelt
in deze mythevorming de omstandigheid mee dat hij de eerste naoorlogse sociaalGHPRFUDWLVFKHPLQLVWHUYRRUFXOWXXUZDVµ+LMYHUNRQGLJGHDOVJHHQDQGHUHLJHQLGHHsQRYHU
de relatie tussen overheid en kunsten, opvattingen waar veel mensen in die periode van onder
GHLQGUXNZDUHQ¶- YHUYROJHQV]LMQGLHLGHHsQµHHUELHGLJLQHHQEXUHDXODGH¶QHHUJHOHJG206
Socioloog :LP.QXOVWJHHIWGHHHUOLHYHUDDQ(PDQXHO%RHNPDQµZLHQVGHQNEHHOGHQ over
de nationale cultuurtaak ]RYHHOPHHUDDQVOXLWHQELMGHODWHUHFXOWXXUSROLWLHN¶207
OSPHLZRUGWHHQµCommissie van Advies inzake de reorganisatie van de
1HGHUODQGVFKHPXVHD¶DDQKHWZHUNJH]HW=RDOVGH.RQLQNOLMNH1HGHUODQGVH
Oudheidkundige Bond en de Rijkscommissie voor het Museumwezen in respectievelijk 1918
en 1921 al pleitten voor een generale verantwoordelijkheid voor het rijk voor de musea,
adviseert ook deze commissie een herschikking van kunstbezit in musea en financiële
betrokkenheid van het rijk bij belangrijke gemeentelijke en particuliere musea.208 Dit voorstel
tot sterkere centralisatie wordt echter niet passend geacht in de ontwikkelde traditie van
gespreid museumbezit.209 Na de Tweede Wereldoorlog wordt er in de internationale
museumwereld meer dan daarvoor gestreefd naar samenwerking en uitwisseling. Met dat doel
wordt in 1946 de International Council of Museums (ICOM) opgericht, een dochterinstelling
van Unesco, ressorterend onder de Verenigde Naties. Deze organisatie heeft - nog steeds veel invloed in de museumwereld en stimuleert door het organiseren van congressen de
internationale uitwisseling van ideeën over de taken en functies die musea vervullen en over
presentaties.210
aangesteld als hoofd van de afdeling Beeldende Kunsten en had zo een positie in de formele ambtelijke structuur
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Pluralisme en pacificatiepolitiek
Sinds eind negentiende eeuw werd er in Nederland gesproken van µzuilen¶'HPHWDIRRU
ZRUGWJHEUXLNWµRPGHHHQKHLGYDQDOOHJHORRIVJHQRWHQDDQWHGXLGHQ]HKHEEHQ
gemeenVFKDSSHOLMNHEHODQJHQGLHDQGHUHEHODQJHQ NXQQHQ RYHUVWLMJHQ¶,QGHEHHOGVSUDDN
wordt ervan uitgegaan dat er meer zuilen zijn die onderling concurreren.211 Na 1917
veranderde de aard van de zuilen, waarbinnen het maatschappelijke leven zich in belangrijke
mate afspeelde. Piet de RooyµKDGPHQDDQYDQNHOLMNHQLJV]LQVDJUHVVLHIKHWLM]HUHQKDUQDV
aangegord om te strijden voor eigen recht en belang, nu hulde men zich in een zachter
keurslijf van oYHUWXLJLQJHQHQJHZRRQWHQ¶212 Het begrip µ]XLO¶LVSUREOHPDWLVFh. In 1956
verschijnen de eerste wetenschappelijke verhandelingen over de µYHU]XLOLQJ¶: µGHVHJPHQWDWLH
YDQGHVDPHQOHYLQJLQOHYHQVEHVFKRXZHOLMNHEORNNHQ¶Consequentie van deze interpretatie is
dat een organisatie die niet op een levensbeschouwelijk beginsel is gebaseerd, erbuiten valt.213
Politicoloog Arend Lijphart publiceert in 1968 een invloedrijke analyse van
verzuiling.214 Culturele vraagstukken behoorden, naast het particulier initiatief, tot het domein
van levensbeschouwelijke en politieke - katholieke, protestantse, socialistische en liberale organisaties. Cultuur stond ten dienste van de bestendiging en emancipatie van de eigen groep
- de zuil - en de staat hield zich afzijdig: de macht van de overheid was beperkt in de
YHUVFKLOOHQGHµOHYHQVNULQJHQ¶215 Lijphart onderscheidt een katholieke, een protestantschristelijke en een algemene zuil - deze laatste is weer verdeeld in een socialistische en een
liberale zuil.216 De zuilen hadden behalve een politieke ook een belangrijke culturele functie.
µ'HOHYensbeschouwing en politieke overtuiging was voor velen bepalend voor de inrichting
YDQKHWOHYHQ¶(ONH]XLONHQGHKDDUµHLJHQ¶SROLWLHNHSDUWLMRQGHUZLMVLQVWHOOLQJHQ
sociaaleconomische instellingen, vakverenigingen, dagbladen, tijdschriften,
ontspanningsverenigingen, bibliotheken, koren, muziekverenigingen en later ook
omroeporganisaties.217 Een zuil claimde recht op ideële autonomie voor de eigen
geloofsgemeenschap: eigen onafhankelijk gezag ten opzichte van andere maatschappelijke
instituties. Er heerste µVRHYHUHLQLWHLWLQHLJHQNULQJ¶218
De buitenwereld en de veranderingen daarin werden in de zuilen als een bedreiging
ervaren voor de eigen waarden.219 %LQQHQ]R¶QDIJHVFKHUPGQHWZHUNZHUGHQGHHLJHQQRUPHQ
en waarden uitgedragen en werd op de naleving ervan toegezien - de zuilen dankten er hun
samenhang aan.220 Door een bewust gekozen cultureel isolement van de achterban hoopte de
leiding van de zuilen ongewenste invloeden van andersdenkenden te weren, en in het
211
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verlengde daarvan, de eigen identiteit te versteUNHQ¶221 Dergelijke groeperingen waarvan de
leden zich identificeerden met de daarbinnen beleden waarden en normen, waren door
breuklijnen van elkaar gescheiden. Daardoor liep het verzuilde Nederland gevaar uiteen te
vallen. Toch hebben deze contrasten de vorming van wisselende coalitiekabinetten niet in de
weg gestaan: aan de politieke top heerste verdraagzaamheid. Dit evenwicht is te danken aan
een self-denying prophecy: juist omdat de elites zich ervan bewust waren dat er een gevaar
dreigde van desintegratie en instabiliteit, gingen ze op politiek topniveau met elkaar
overleggen en samenwerken.222 Het besef van deze dreiging beïnvloedde de situatie, zodat het
oorspronkelijk voorspelde resultaat niet uitkwam.223 %HVWXXUGHUVµJHFRQIURQWHHUGPHW
religieus pluralLVPHVWHUNHUHJLRQDOHEHODQJHQHQEXLWHQODQGVHGUHLJLQJ¶OHHUGHQ
compromissen te sluiten.224 Op eliteniveau werd met coalitiepartners onderhandeld en
ontstonden de dwarslopende verbindingen tussen de zuilen die tussen hun leden ontbraken.
Lijphart noemt diWVWHOVHOµKHWSDFLILFDWLHPRGHO¶GHVWDELOLWHLWZRUGWRQWOHHQGDDQKHWRYHUOHJ
en de samenwerking tussen de leiders van de afzonderlijke bevolkingsgroepen met gedeelde
waarden.225 'HOHYHQVEHVFKRXZHOLMNH]XLOHQRQGHUVWHXQGHQµppQQDWLRQDDOGDN¶- µKHWQLYHau
ZDDURSGHHOLWHVYDQHONHOHYHQVEHVFKRXZLQJKXQJHVFKLOOHQELMOHJGHQ¶226 Verschillende
JURHSHQEHYRFKWHQHONDDUQLHWPDDUOHHIGHQQDDVWHONDDUµLQGHUXVWLJH]HNHUKHLGGDWGH
mannen aan de top er wel voor zouden zorgen dat geen enkele zuil beter of slechter bedeeld
]RXZRUGHQ¶227 Over de ideologische verschillen tussen de zuilen werd door de leiders van de
partijen op politiek landelijk niveau voortdurend gedebatteerd in een proces van µchecks and
balances¶.228 In de loop van de jaren zestig verloren de sociale scheidslijnen van de
verschillende zuilen hun scherpte en politieke relevantie - µdHLQWHQVLWHLWYDQGHYHU]XLOGKHLG¶
nam af.229
,QPLGGHOVLVKHWµRYHUKHHUVHQGHSDUDGLJPD¶ van de verzuiling aan het verschuiven.
Recent onderzoek toont aan dat de verzuiling niet zo verstrekkend was.230 De Rooy
constateert dat, µYRRU]RYHUGHWHUP³]XLO´HQLJHEHWHNHQLVKHHIW¶GH]HQLHWbetrekking heeft
op µVHJPHQWDWLHDOV]RGDQLJ¶PDDURSµde rationeel organisatorische inkadering van een
221
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(UZDVVSUDNHYDQµHHQDDQWDODI]RQGHUOLMNHYDQHONDDURQDIKDQNHOLjke, met elkaar concurrerende elites, die
PHWRQJHOLMNHQZLVVHOHQGVXFFHVLQYORHGRSYHUVFKLOOHQGHDVSHFWHQYDQKHWEHOHLGXLWRHIHQHQ¶HQQLHWYDQµHHQ
enkele oppermachtige powerelite¶ Arend Lijphart, Verzuiling, pacificatie en kentering in de Nederlandse
politiek, p. 167.
223
Ibidem, p. 188. Bij een µzelf weerleggende verwachting¶ gebeurt het omgekeerde als bij een self fulfilling
SURSKHF\GHYHUZDFKWLQJµDOWHUVKXPDQEHKDYLRUIURPZKDWZRXOGKDYHEHHQLWVFRXUVHKDGWKHSURSKHF\QRW
been made, that it fails to be borne out. 7KHSURSKHF\GHVWUR\VLWVHOI¶5REHUW.0HUWRQSocial Theory and
Social Structure. New York, 1968, p. QRRW=LHRRN$EUDPGH6ZDDQµ:DWPHQVHQYDQHONDDU
YHUZDFKWHQ¶,QLGHP De mensenmaatschappij . Een inleiding. Amsterdam, 1996, pp. 35-41. Aan De Swaan
RQWOHHQLNGHYHUWDOLQJµ]HOIZHHUOHJJHQGHYHUZDFKWLQJ¶=LHLELGHPS
224
James C. Kennedy, Nieuw Babylon in aanbouw. Nederland in de jaren zestig . Amsterdam, 1995, p. 12.
225
Arend Lijphart, Verzuiling, pacificatie en kentering in de Nederlandse politiek . Amsterdam, 1968, p. 188.
226
Abram de Swaan, Zorg en de staat. Welzijn, onderwijs en gezondheidszorg in Europa en de Verenigde Staten
in de nieuwe tijd. Amsterdam, 1989, p. 216.
227
3DXO6FKQDEHOµ+HWHFKWHHLQGHYDQGHYHU]XLOLQJ¶,QLGHPRare jaren. Over welzijn en welvaart in
Nederland. Amsterdam, 2012, p. 109.
228
Ministerie van WVC, Cultuurbeleid in Nederland. Zoetermeer, 1993, p. 52 en Sociaal en Cultureel
Planbureau, Advies Cultuurwetgeving. Rijswijk,1986, p. 88.
229
Arend Lijphart, Verzuiling, pacificatie en kentering in de Nederlandse politiek . Amsterdam, 1968, p. 12 en p.
27.
230
'HKLVWRULFXV3HWHUYDQ'DPKHHIWNULWLHNRSGHWHUPµ]XLO¶RPGDWGH]HPHHUVWDELOLWHLWHQRQYHUDQGHUOLMNKHLG
suggereert dan feitelijk het geYDOZDV=HNHULQJHYDOYDQGHµRQW]XLOLQJ¶VFKLHWGHWHUPYROJHQV9DQ'DPWHNRUW
+LMJHEUXLNWOLHYHUKHWDWWHQGHUHQGHEHJULSµ]ZDUHJHPHHQVFKDSSHQ¶'HRQW]XLOLQJVWDDWGDQYRRUGH
YHUVFKXLYLQJQDDUµOLFKWHJHPHHQVFKDSSHQ¶GLHGHH[FOXVLYLWHLWYDQGHNODssieke zuil inruilden voor de openheid
en de vrijblijvendheid van het moderne sociale netwerk. Peter van Dam, Staat van verzuiling. Over een
Nederlandse mythe. Amsterdam, 2011, pp. 23-46.
222

52

ideologie, geloof of levensbeschouZLQJ¶,QGLH]LQNORSWGHLQGHOLQJHQGHUHGHQHULQJYDQ
/LMSKDUWHPSLULVFKQLHWGHDOJHPHQH]XLOLV]RKHWHURJHHQGDWHUJHHQVSUDNHLVYDQHHQµ]XLO¶
PDDUHHUGHUYDQHHQµUHVWFDWHJRULH¶: niet katholiek en niet protestant.231 Binnen elke zuil
YHUVFKLOGHµGHNUDFKWYDQGHYHUELQGLQJHQ¶HQVRFLDOHFRQWUROHZDVRRNQDXZHOLMNV
vergelijkbaar - ELMGHVRFLDDOGHPRFUDWLVFKH]XLOZDVGH]H]ZDNµGRRUKHWYULMZHORQWEUHNHQ
YDQVDQFWLHVRSDIYDOOLJKHLG¶.232 µ(LJHQOLMNYRUPGHQDOOHHQGHNDWKROLHNHQHHQGXLGHOLMNH]XLO
«   Voor zover er een algemene zuil heeft bestaan, is dat een bureaucratische constructie van
de overheid geweest voor bijvoorbeeld de omroepwereld¶, aldus De Rooy.233

Interventiestaat
In de jaren vijftig breidt de overheid haar taken uit, ook inzake kunst en cultuur. De
toenemende welvaart wordt gebruikt voor de opbouw van een door de staat gefinancierd
verzorgingsstelsel - daarin iVGHXLWEUHLGLQJYDQGH]RUJYRRUNXQVWHQFXOWXXUµHHQZHOKDDVW
YDQ]HOIVSUHNHQGHOHPHQW¶.234 De verhoudingen tussen mensen veranderen - de
productieverhoudingen, maar ook de verhoudingen buiten de processen van industrialisatie en
kapitaalvorming. De overheid ontwikkelt verzorgingsarrangementen: voorzieningen ter
voorkoming en bestrijding van ziekte, armoede en onwetendheid.235 Deze voorzieningen
worden met behulp van een regeringsbeleid opgezet op de terreinen van de gezondheidszorg,
de sociale zekerheid, het onderwijs en het welzijnswerk. Kunst en cultuur vallen hier ook
RQGHU=HYRUPHQVDPHQGHµVSHQGLQJGHSDUWPHQWV¶236 Zij dragen zorg voor goederen die een
specifieke eigenschap hebben: het genot ervan is ondeelbaar. Iedere staatsburger kan gebruik
maken van collectieve goederen, maar niet iedereen doet dit in gelijke mate. Bij een collectief
JRHGZHUNHQPHQVHQVDPHQµRPLHWV tot stand te brengen dat geen van hen op eigen kracht
voor elkaar kan krijgen en waar zij allemaal voordeel van kunnen hebben, zelfs degenen die
niet meegewerkt hebben. Als de één er gebruik van maakt, heeft de ander daardoor niet
minder, en niemand kan eUYDQXLWJHVORWHQZRUGHQ¶237 Bij deze zich gunstig ontwikkelende
economie vindt de politieke elite het voor de hand liggen dat de centrale overheid de zorg
voor de collectieve goederen op zich nam: goederen die kosten, maar waarvan de baten niet
direct kwantitatief te traceren zijn.238 De modernisering van Nederland leidt tot een
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uitbreiding van maatschappelijk werk en de bevordering van de geestelijke gezondheid. µ'e
overheid financierde dit door middel van een forse subsidiestroom naar de zuilgebonden
organisDWLHV]RQGHUYHHO]HJJHQVFKDSDIWHGZLQJHQRYHUGHEHVWHGLQJGDDUYDQ¶239
SRFLRORRJ-DFTXHVYDQ'RRUQVSUHHNWYDQHHQµ1HGHUODQGVHYDULDQWYDQGH
YHU]RUJLQJVVWDDW¶ZDDULQGHJURHLYDQYRRU]LHQLQJHQYRRUDOGHJURHLLVYDQYHU]XLOGH
voorzieningen. Het proces van verzuiling ging samen met de uitbreiding van de overheidszorg
- GH]HFRPELQDWLHJDIGH1HGHUODQGVHYHU]RUJLQJVVWDDWHHQHLJHQNDUDNWHUµ2SKHWKRRJWHSXQW
van de verzuiling wordt het feitelijke bestuur van de Nederlandse verzorgingsstaat gevormd
door GHJHQHQGLHGH³NRHSHOV´YDQGHYHU]XLOGHYRRU]LHQLQJHQFRPSOH[HQEHKHUHQ¶240 Van
Doorn constateert dat het begrip verzorgingsstaat misleidend is. De term wekt de indruk dat
overheidsvoorzieningen werkelijk een waarborg vormen en dat is maar de vraag. Hij stelt
GDDURPYRRUWHVSUHNHQYDQµLQWHUYHQWLHVWDDW¶- die uitdrukking laat in het midden of ingrepen
slagen en leidt de aandacht niet af van de vraag hoe doeltreffend en doelmatig de
verzorgingsarrangementen zijn.241 Van Doorn ziet een toenemende vervlechting van
ambtelijke en particuliere organisaties.242 Deze koppeling is ook karakteristiek voor de
kunstwereld.243 µ2YHUKHLGHQSDUWLFXOLHUHQNRPHQEHLGHPHWLQLWLDWLHYHQHQVFKHSSHQGDDUGRRU
GHEHVWHFRQGLWLHVYRRUGHJHQHVHHQEORHLYDQHHQLQWHUYHQWLHVWDDW¶244

Thorbecke: staatsbemoeienis en inhoudelijk oordeel
De liberaal Johan Rudolf Thorbecke deed een uitspraak die nog regelmatig misverstanden
geeft in debatten.245 Er wordt geen cultuurpolitiek credo zo vaak geciteerd als zijn afwijzing
van een rol voor de regering als oordelaar over kunst en wetenschap. In de geschiedenis van
het Nederlands cultuurbeleid is dLWµ7KRUEHFNHDGDJLXP¶een typisch voorbeeld van een
µLGHHsQLQWHUSUHWDWLH¶ - zijn statement is voor wisselende uitleg vatbaar.246 Bedoelde de
staatsman en rechtsgeleerde 7KRUEHFNHGDWNXQVWµJHHQHUHJHULQJV]DDN¶LVHQJHHQ
overheidssteun behoeft, of dat de overheid niet mag oordelen over kunst? Het gaat erom wat
HUPHW]LMQDGDJLXPLVJHGDDQQLHWZDWKLMHUµHFKW¶PHHEHGRHOGHThorbeckes uitspraak is
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geïnstitutionaliseerd in de inhoudelijke beleidsadvisering van kunst en cultuur in Nederland:
voordat de minister een beslissing neemt wordt advies gevraagd aan terzake deskundigen. 247
Bestanddelen - de voorkeur voor voorwaardenscheppend beleid en de onthouding van de
regering om inhoudelijk te oordelen - spelen nog steeds een fundamentele rol in de
Nederlandse cultuurpolitiek.248
Sinds 1848 kwamen de eerste kaders tot stand van een nationale cultuurzorg daaronder vielen ook de musea.249 Koning Willem II benoemde een commissie met de
opdracht een nieuwe Grondwet te ontwikkelen - Thorbecke werd de voorzitter. Een half jaar
later, op 3 november 1848 werd de Grondwet van kracht: de basis van de parlementaire
democratie in Nederland.250 3LHWGH5RR\µGHPRGHUQHSROLWLHNLQNederland werd mogelijk
JHPDDNWGRRUGHJURQGZHW « +HW]ZDDUWHSXQWLQGHSROLWLHNHEHVOXLWYRUPLQJZDVKLHUPHH
GHILQLWLHIYHUVFKRYHQYDQKHWNRQLQNOLMNSDOHLVQDDUGHSDUOHPHQWDLUHYHUJDGHU]DOHQ¶- de
NRQLQJZDVµRQVFKHQGEDDU¶HQGHPLQLVWHUVµYHUDQWZRRUGHOLMN¶251 In het derde kwart van de
negentiende eeuw verwierven de liberalen drie keer de regeringsmacht, alle keren met
Thorbecke aan het hoofd.252 µ9ROJHQV7KRUEHFNHZDVGHNHUQWDDNYDQGHULMNVRYHUKHLGKHW
garanderen van de orde en het handhaven van de wet. Voor het overige moest de staat afstand
bewaren en zich beperken tot het scheppen van optimale voorwaarden ter bevordering en
RQWZLNNHOLQJYDQ³]HOIVWDQGLJHNUDFKWHQLQSURYLQFLHJHPHHQWHYHUHHQLJLQJHQLQGLYLGX´¶,
aldus Roel Pots.253
De nieuwe Grondwet voorzag onder andere in de ministeriële verantwoordelijkheid
tegenover de Staten-Generaal, rechtstreekse verkiezingen voor de Tweede Kamer, Provinciale
Staten en de Gemeenteraden - de driedeling van bestuurslagen in gemeenten, provincies en
rijk kwam tot stand. En de Staten Generaal kregen het toezicht over de financiële middelen
van het land door de invoering van jaarlijkse begrotingen - de staatsuitgaven kwamen zo
247
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RQGHUSDUOHPHQWDLUHFRQWUROHµ'H*URQGZHWYRUPGHKHWHOHPHQWDLUHUDDPZHUNZDDUELQQHQ
openEDDUKHLGHQLQGLYLGXHOHYULMKHLG « PRJHOLMNPRHVWHQ]LMQ¶254 Kunst kwam echter lager
op de agenda te staan.255 Typerend voor deze periode rond het midden van de negentiende
eeuw is dat niet langer de staat initiatieven ontwikkelde op het terrein van kunsten en
ZHWHQVFKDSSHQ'LWZHUGPHHURYHUJHODWHQDDQµGHLMYHUYDQEHYORJHQEXUJHUVHQ
HQWUHSUHQHXUV¶ - conform het uitgangspunt van het liberalisme dat de staat geen sturende rol
dient te hebben.256 In de dominante liberale opvattingen in die periode paste slechts een zeer
EHSHUNWHWDDNYRRUGHVWDDWGHRYHUKHLGGLHQGH]LFKORXWHUWHEHSHUNHQWRWµKHWVFKHSSHQYDQ
RSWLPDOHYRRUZDDUGHQWHUEHYRUGHULQJHQRQWZLNNHOLQJYDQ]HOIVWDQGLJHNUDFKWHQ¶257 Dit
ZHUGRRNZHOKHWSULQFLSHYDQµGHQDFKWZDNHUsVWDDW¶JHQRHPGLQHHQµWLMGSHUNYDQQDWLRQDOH
RQYHUVFKLOOLJKHLG¶258 Toch heeft de vooral onder de kabinetten van Thorbecke heersende
laissez faire doctrine niet op alle terreinen een sturende rol van de staat in de weg gestaan. Op
het gebied van kunsten en wetenschappen was er bijvoorbeeld weinig sprake van een rigide
onthoudingspolitiek.259
De instelling in de Grondwet van 1848 van het instituut van de Kamerdebatten over de
begroting, die openbaar worden gemaakt in de Verslagen der Handelingen, is een belangrijk
markeringspunt in de ontwikkeling in democratie en openbaar debat. Er vonden ook
discussies plaats over de grondslag van de overheidsbemoeienis met kunst.260 Op 15
september 1862 vond in de Tweede Kamer een debat plaats over kunst en staat, dat
legendarisch werd. In de Kamer werd Willem III bekritiseerd omdat hij in de troonrede naar
aanleiding van een tentoonstelling in Londen over nijverheid en kunst alleen had gesproken
RYHUGHµYRRUXLWJDQJLQYHOHWDNNHQYDQLQGXVWULH¶+HWOLEHUDOHNDPHUOLG'H%UDDXZZLOGH
achter het ZRRUGLQGXVWULHµHQGH1HGHUODQGVFKHNXQVW¶WRHJHYRHJG]LHQ7KRUEHFNH
antwoordde daarop dat er op de tentoonstelling maar weinig schilderijen te zien waren, maar
GDWKHWQLHWDDQGHUHJHULQJLVGDDURYHUHHQµRSHQEDDUYRQQLV¶WHYHOOHQ7KRUEHFNHPHUNWHRS
GDWµYDQZHWHQVFKDSYDQOHWWHUHQ¶JHHQVSUDNHZDVLQGHWURRQUHGHµ,N]DOQLHW]HJJHQGDWLN
er geen belang in stel: een groot deel van mijn leven was daaraan gewijd. Maar het is geene
zaak van de regering. De regering is geen oordeelaar van wetenschap HQNXQVW¶261 In debatten
ligt de nadruk soms op de uitspraak dat kunst geen regeringszaak zou zijn, maar dan wordt het
citaat uit zijn verband gehaald.262 De tweede zin vormt de kern. Op het misleidende van de
eerste zin wees Emanuel Boekman al in zijn proefschrift Overheid en kunst in Nederland.263
Hij poneert daarvoor al in een ongepubliceerd manuscript uit 1937, dat te beschouwen is als
HHQYRRUVWXGLHRS]LMQGLVVHUWDWLHµKHWLVGH]HXLWVSUDDNGLHPHQDOVSRHGLJYHUVLPSHOGHHQ
GDDUGRRUYHUYDOVWHWRWµ.XQVWLVJHHQUHJHULQJV]DDN¶264 Volgens Boekman ging het bij de
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uitspraken van Thorbecke over kunst en cultuur om twee samenhangende aspecten: de
overheid diende inhoudelijk op afstand te blijven, maar moet tegelijkertijd een stimulerend,
voorwaardenscheppend beleid voeren.265
Het ging Thorbecke dus niet om totale onthouding van de staat, maar om ideologische
afzijdigheid: de staat spreekt principieel geen oordelen uit over de inhoud van kunsten en
wetenschappen, en bepaalt evenmin de richting waarin de beoefening van wetenschap en
kunst zich dient te ontwikkelen - waarderingen worden achterwege gelaten.266 De staat hield
zich al afzijdig in religieuze aangelegenheden, nu trok Thorbecke deze leer van onthouding
door naar de kunsten en wetenschappen.267 Hij legde het in eeQWRHOLFKWLQJQRJHHQVXLWµGH
kunst is geen regeringszaak, inzoverre de regering geen oordeel, noch enig gezag heeft op het
JHELHGGHUNXQVW¶268
Thorbecke maakte bovendien een onderscheid tussen kunst en kunstenaars: µaan de
kunstenaars een materieel vooUGHHOYHUVFKDIIHQLV « JHHQHEHVFKHUPLQJ.XQVWHQ
wetenschap kunnen van staatswege worden beschermd, maar op geheel andere wijze. Kunst
en wetenschap in de dienst van het geld te brengen, is niet de bescherming die kunst en
ZHWHQVFKDSYHUGLHQHQ¶269 µ'HUoeping van de regering is, meen ik, geen maatregelen te
nemen, dan die, zoo ik het dus mag uitdrukken, productief in nieuwe levenskracht en buiten
KHWEHUHLNYDQSDUWLFXOLHUHQHQYHUHHQLJLQJHQ]LMQ¶270 Hij achtte het noodzakelijk dat de staat
voorwaarden scKHSWµWRWYULMHRQWSORRLLQJYDQGH]HOIVWDQGLJHNUDFKW¶271 Maar hij merkte ook
RSµLN]DOGH5HJHULQJQLHWODWHQKDQGHOHQDOVHHQ0DHFHQDVGLHYROJHQVHHQRSJHJHYHQSODQ
VFKLOGHUVDDQKHWZHUN]HW¶272 Boekman wees in zijn manuscript in 1937 op het onderscheid
tussen zijn retoriek en zijn handelen - over Thorbeckes beleidspraktijk is Boekman expliciet
negatief.273 $OVVORWDNNRRUGJHHIWKLMKHPHHQEHKRRUOLMNHYHHJXLWGHSDQµ « GDWKHWJHHQ
KLMZHUNHOLMNKHHIWJH]HJGWRW]R¶QHUQVWLJPLVYHUVWDQGDDQOHLGLQJkon geven, moet
grotendeels worden gezocht in zijn daden, juister gezegd, in zijn gebrek aan daden ten
EHKRHYHYDQNXQVW¶274

Cultuurspreiding en de Raad voor de Kunst
De Tweede Wereldoorlog werkt als katalysator in de overheidszorg voor cultuur. De
samenleving is ontwricht - HUZRUGWJHVSURNHQYDQHHQµPDVVDOHPRUHOHRQWZRUWHOLQJHQ
]HGHOLMNYHUYDO¶YDQKHWYRON. Vandaar dat de overheid pogingen onderneemt om de
YRRURRUORJVHPDDWVFKDSSHOLMNHYHUKRXGLQJHQWHKHUVWHOOHQ0HGHGRRUHHQµDFWLHYH
cultuurpolitieN¶GLHQWKHWYRONWHZRUGHQRSJHYRHG, waarvoor cultuurspreiding en
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volksontwikkeling de instrumenten worden.275 De interpretatie van cultuurspreiding verschilt
echter subtiel met Sandbergs ideologie - hij streefde ernaar kunst toegankelijk te maken, de
overKHLG]HWHHQµbeschavingsoffensief¶LQ.
Na de bevrijding ontstaat de verzorgingsstaat: de overheid breidt haar taken
(µYHU]RUJLQJVDUUDQJHPHQWHQ¶) uit, ook voor kunst en cultuur.276 Het is de bedoeling de
nationale eensgezindheid die men in de oorlog had leren kennen, te behouden en de nationale
cultuur te verdedigen tegen dreiging van buitenaf - dat is YRRUDOµGHYHUYODNNHQGH
PDVVDFXOWXXU¶'DDUQDDVWEOLMIWKHWSDUWLFXOLHULQLWLDWLHIDFWLHI- door de rijksoverheid nog als
GHµHHUVWYHUDQWZRRUGHOLMNH¶EHVFKRuwd voor de ontwikkeling van het culturele leven.277 De
activiteiten van het particulier initiatief zijn divers en lopen uiteen van bijvoorbeeld het
oprichten van een theatergroep, een orkest of een museum voor behoud van cultureel erfgoed,
tot amateurkunstbeoefening binnen de zuilen.278 Sommige initiatieven zijn nieuw, andere
bestaan al jaren. Het Prins Bernhard Fonds werd op 10 augustus 1940 in Londen opgericht als
HHQµ6SLWILUHIRQGV¶KHW]DPHOGHJHOGLQYRRUGHDDQNRRSYDQRRUORJVPDWHULHHOHQOHYHUGH]R
in het eerste oorlogsjaar een belangrijke bijdrage aan de geallieerde strijd. Ook werkte het
IRQGVWLMGHQVGH7ZHHGH:HUHOGRRUORJDOVµHHQNULVWDOOLVDWLHSXQWYDQQDWLRQDOHJHYRHOHQV¶,Q
QRYHPEHUZHUGKHWRPJHYRUPGWRWµHHQIRQGVYRRUde bevordering van geestelijke
weerbaarheid door middel van culturele zelfredzaamheid¶279
In 1948 stuurt minister van OK&W, Jos Gielen, een circulaire aan school- en
gemeentebesturen waarin hij er op aandringt de verspreiding van zogenaamde beeldromans
tegen te gaan, zowel RSVFKRRODOVGDDUEXLWHQRPGDWµGH]HRYHUKHWDOJHPHHQYDQ
VHQVDWLRQHHONDUDNWHU]LMQ]RQGHUHQLJHDQGHUHZDDUGH¶280 'HPDVVDFXOWXXUGLHQWDOVµEURQ
YDQ]HGHQEHGHUI¶EXLWHQGHGHXUHQWHZRUGHQJHKRXGHQ=RZRUGWde bewaking van de
zedelijkheid een vaste doelstelling in de cultuurzorg van de overheid.281 Kennis van kunst en
cultuur houden het volk af van het dreigende gevaar van de massacultuur - zo wordt kunst
ingezet als beschavingsoffensief, als een instrument van zedelijke verheffing. µGeestelijke en
materLsOHRQWSORRLLQJ¶NDQ µKHWJHYDDUYDQPDVVLILFDWLH¶ beperkenµ'HYRUPHQGHZDDUGHYDQ
VFKRRQKHLG¶- die in de retoriek vlak na de Tweede Wereldoorlog wordt benadrukt - heeft een
sterk morele lading.282 'HEH]RUJGKHLGRYHUGHµGUHLJLQJ¶YDQELRVFRRSILOPVSRSulaire
muziek (jazz en de charleston) en Amerikaanse cultuur in het algemeen ontstond al in het
interbellum.283 De dagelijkse aanraking met de Amerikaanse cultuur begint in Nederland na
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GH7ZHHGH:HUHOGRRUORJQLHWDOOHHQGHMD]]HQURFN¶QUROOVZLQJHQELQQen, ook
stripverhalen, tekenfilms en westerns worden gemeengoed.284 In intellectuele en politieke
kringen beschouwt men de nieuwe media, film, radio en iets later de televisie als belangrijke
fenomenen, maar dan in negatieve zin. Er wordt gevreesd voor een ondermijnend effect op
lokale tradities en de eigen nationale identiteit. Strips worden gezien als verderfelijk voor de
jeugd.285
De term cultuurspreiding refereert aan een Verlichtingsideaal met als uitgangspunt dat
een samenleving beter af is als zoveel mogelijk mensen deel hebben aan kunst en cultuur. In
het debat over de legitimering van de overheidszorg kent het begrip twee varianten: de sociale
en de geografische cultuurspreiding. Vooral de sociale cultuurspreiding speelt een grote rol in
de argumentatie ter rechtvaardiging van overheidsbemoeienis.286 Hier gaat het om de
bestrijding van de culturele armoede van de lagere sociaal-economische klassen. De cultuur
GLHµJHVSUHLG¶PRHWZRUGHQLVGHNXQVWHQFXOWXXUGLHGHHOXLWPDDNWYDQGHOHYHQVVWLMOYDQGH
hoogste klassen uit de samenleving. Daarom wordt er vaak van verticale cultuurspreiding
gesproken - in deze duiding wordt de hiërarchische werking meteen duidelijk.287 De bioloog
Dick Hillenius wijdt in een essay een ontnuchterende beschouwing aan de functie van de
hiërarchie in cultuuroverdracht - dLHLVYROJHQVKHPRQRQWEHHUOLMN+LMSRQHHUWGDDUµRPGH
een of andere reden wordt A. als autoriteit beschouwd en daarom neemt men zijn program
over. Culturele overdracht vindt alleen plaats van een - in die situatie - hoger geplaatste naar
een lager geplaatste. Een kwestie van communicerende vaten. Informatie gaat net zomin als
ZDWHUWHJHQGHKHOOLQJRS¶288 Bij de geografische cultuurspreiding gaat het om het territoriale
verdelingsvraagstuk. De overheid streeft naar een zo redelijk mogelijke verdeling van het
culturele aanbod over het land. Opdat de geografische afstand zoveel mogelijk wordt
uitgeschakeld als belemmering voor cultuurdeelname.289
De inhoudelijke beoordeling van kunst en cultuur wordt op landelijk niveau
WRHYHUWURXZGDDQGH5DDGYRRUGH.XQVWµKHWEHODQJULMNVWHFROOHJHYDQVPDDNVSHFLDOLVWHQ¶290
,QPHLZHUGDOVDGYLHVFROOHJHDOHHQµ9RRUORSLJH5DDGYRRUGH.XQVW¶LQJHVWHOGGRRU
PLQLVWHU*LHOHQ7HUZLMO]LMQYRRUJDQJHU9DQGHU/HHXZYRRUHHQµDFWLHYHFXOWXXUSROLWLHN¶
ZDVSOHLW*LHOHQYRRUWHUXJKRXGHQGKHLG'HRYHUKHLGKHHIWYROJHQVKHPHHQµEHJUHQVGH
WDDN¶- er dient voorrang gegeven te worden aan particulier initiatief. Hij ontslaat de vier
YRRUDDQVWDDQGHµUDDGVDGYLVHXUV¶GLH*HUDUGXVYDQGHU/HHXZKDd aangesteld.291 De Raad
houdt zich bezig met de artistieke prioriteiten, het departement stelt de politieke en financiële
voorwaarden - deze taakverdeling is gebaseerd op het adagium van Thorbecke dat de staat
zich dient te onthouden van een inhoudelijk oordeel. De Raad voor de Kunst wordt belast met
%RJWµ,PLWDWLRQ- adaptation - LQVSLUDWLRQ$PHULFDQLVPLQ'XWFKFRPLFV¶In: Doeko Bosscher, Marja Roholl en
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het geven van gevraagde en ongevraagde adviezen, en is een bestuurlijke instelling om
kunstenaars een formeel podium te verschaffen en de overheid op afstand te houden.292 De
Raad bestaat voor de helft uit kunstenDDUVYRRUHHQNZDUWXLWSHUVRQHQGLHµDOV
YHUWHJHQZRRUGLJHUVYDQKHWDUWLVWLHNHOHYHQLQ1HGHUODQG¶JHOGHQHQHHQNZDUWXLW
YHUWHJHQZRRUGLJHUVYDQKHWµNXQVWPLQQHQGHSXEOLHN¶293
2SPDDUWWUHHGWGHµGHILQLWLHYH¶5DDGYRRUGH.XQVWLQIXQFWLH294 De minister
is nu volgens de wet op de Raad voor de Kunst verplicht over alle maatregelen op het gebied
van kunstbeleid advies van de Raad in te winnen.295 Kunstenaars en hun organisaties krijgen
meer zeggenschap in de samenstelling van de Raad: de meerderheid diende te bestaan uit
OHGHQµGLHZRUGHQEHQRHPGLQKXQKRHGDQLJKHLGYDQNXQVWHQDDU¶GDDUQDDVWZRUGHQµDQGHUH
NXQVWOLHYHQGHSHUVRQHQ¶EHQRHPG296 Het grootste deel van de advisering betreft
subsidieaanvragen. Een dergelijk - inhoudelijk - advies wordt bijna altijd gevolgd. In
discussies over de advisering gaat het vrijwel steeds over dezelfde twee zaken, de
samenstelling en de bevoegdheden van de Raad. De positie en het werk van de Raad wordt
regelmatig gekritiseerd. De ene keer wordt de Raad verweten teveel de belangen van
kunstenaars te behartigen (die teveel als referentiegroep - peers - wordt benaderd), dan weer
zou de Raad teveel gebureaucratiseerd zijn en te dicht staan bij de overheid en te ver van de
kunstenaars en kunstinstellingen.297 Bij de toekenning van subsidies wordt de selectie van
adviserende kenners en ingewijden gevolgd, waarna de overheid gezag verleent aan die
smaakoordelen. In deze systematiek staat de toewijzing van kunstsubsidies in principe los van
het aantal liefhebbers onder de bevolking.298
Frans Rutten (KVP), minister van OK&W in het eerste kabinet-Drees, levert in 1950
een belangrijke bijdrage aan de ontwikkelingen van het cultuurbeleid.299 De jaren vijftig zijn
de jaren van de koude oorlog, en in het openbaar debat - in de pers en onder politici - wordt de
waarde van kunst en cultuur afgewogen tegen die van defensie: de verhoogde lasten van
defensie-uitgaven dreigen ten koste te gaan van de begroting van het ministerie van OK&W.
Typerend voor deze periode is de uitspraak van VVD-politicus +DUPYDQ5LHOµde toekomst
YDQRQVODQGKDQJWDIYDQVWUDDOMDJHUVHQQLHWYDQRUNHVWHQ¶300 In de begroting voor 1950
worden enkele bezuinigingen op cultuur voorgesteld. Dit leidt in de Tweede Kamer tot
onvrede. Links wenst een actiever cultuurbeleid en de confessionele Kamerleden maken
kenbaar dat hun achterban in de provincie ontevreden is - van zowel sociale als geografische
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cultuurspreiding komt te weinig terecht.301 De minister inventariseert de kritische vragen en
opmerkingen en dient de parlementariërs uitgebreid van repliek. Dit wordt zeer gewaardeerd:
µPHWUHVSHFWYRRUGHRQGHUOLQJHLGHRORJLVFKHYHUVFKLOOHQ¶Zordt door zowel regering als
SDUOHPHQWµJHVWUHHIGQDDUEHOHLGVOHJLWLPDWLHVZDDULQHHQUXLPHPHHUGHUKHLG]LFKNRQ
YLQGHQ¶302 Een verslag van dit debat wordt op 21 juli 1950 aan de Kamer aangeboden.303 De
antwoorden van de minister zijn zo uitvoerig en verhelderend, dat dit verslag het karakter
krijgt van een nota - hij raakt bekend als de Kunstnota 1950'HWKHPD¶VGDDULQ]LMQGHUHODWLH
overheid en cultuur, kunst en volk, en de sociale positie van de kunstenaar. Rutten noemt de
YROJHQGHRYHUKHLGVWDNHQKHWµEHZDUHQYHU]RUJHQHQQDDUYHUPRJHQYHUPHHUGHUHQYDQKHW
1HGHUODQGVNXQVWEH]LW¶µVRFLDOHHQJHRJUDILVFKHFXOWXXUVSUHLGLQJ¶HQµKXOSELHGHQWHU
YHUKHIILQJYDQGHNXQVWHQWRWVWHXQYDQGHNXQVWHQDDUV¶304 Echter, de
µHHUVWYHUDQWZRRUGHOLMNKHLG¶YRRUGH]RUJYDQNXQVWHQFXOWXXUGLHQWELMGHµEXUJHUV
SHUVRRQOLMNHQJH]DPHQOLMN¶WHOLJJHQ- de verschillende ideologische groeperingen dienen
vanuit hun eigen positie aan de nationale eenheid bij te dragen en die pluriformiteit moet
gekoesterd worden.305 Minister Rutten formuleert dit beginsel voor het eerst - volgens hem
zijn LQGHHHUVWHSODDWVGHEXUJHUVµYHUDQWZRRUGHOLMNYRRUKHWFXOWXUHOHOHYHQPDDUVFhieten zij
tekort dan moet de overheid de helpende hand bieden. « Omdat maatschappelijke krachten
HQGHJHOGHQYDQSDUWLFXOLHUHQRQWRHUHLNHQG]LMQ¶306 Dat was volgens de minister geen
XLW]RQGHUOLMNJHYDOµRPGDWPHQJURHSVJHZLM]HOHHIWHQZHUNWHQKHWJHKeel niet overziet en
ook omdat de maatschappelijke krachten en de geldelijke middelen van de particulieren
RQWRHUHLNHQG]LMQ¶307 Wat Rutten bedoelt, is µdat de burgers niet altijd op de hoogte zijn van
het artistieke aanbod, of niet het geld hebben om van dat aanbod te profiteren. De markt voor
kunst functioneert dus niet goed, en de overheid moet proberen die te corrigeren¶.308
Dit debat over de budgettaire competitie tussen de sectoren defensie en cultuur toont
aan GDWEHLGHZRUGHQEHVFKRXZGDOVµSLMOHUVRQGHUGHZHVWHUVHEHVFKDYLQJ¶ Direct na de
7ZHHGH:HUHOGRRUORJZRUGWGHRYHUKHLGV]RUJYRRUFXOWXXUJHOHJLWLPHHUGDOVµRIIHQVLHIWRW
KHUVWHOYDQGHPRUHOHRRUORJVVFKDGH¶,QJDDWKHWRPµGHPRUHOHEHZDSHQLQJYDQGH
QDWLHWHJHQKHWFRPPXQLVPH¶HQRPµEHVcherming van onze hoogste geestelijke en culturele
JRHGHUHQ¶DOGXV-RVHSK&DOVGLHELMGHGLVFXVVLHDOVVWDDWVVHFUHWDULVYRRU.XQVWHQRSWUHHGW
De Koude Oorlog is een nieuwe bron van legitimatie voor meer intensieve cultuurzorg! Het
gaat om de morele bewapening van de natie, tegen het communisme.309 Uit het Kamerdebat
blijkt dat er een brede politieke consensus bestaat over de zorg van de overheid voor
cultuur.310 0LQLVWHU5XWWHQµKHWVFKLMQWYRRUGHHHUVWHNHHULQGHSDUOHPHQWDLUHJHVFKLHGHQLVWH
zijn gebleken, dat in deze Kamer de gemeenschappelijke overtuiging leeft, dat de overheid
RRNRSKHWJHELHGYDQNXQVWHQFXOWXXUHHQSOLFKWKHHIW¶311 (HQUXLPHPHHUGHUKHLGVWHXQWµGH
KDQGKDYLQJHQPRJHOLMNHXLWEUHLGLQJYDQGHXLWJDYHQYRRUGHNXQVWHQ¶RQGHUGHYRRUZDarde
GDWKHWNXQVWDDQERGHYHQZLFKWLJRYHUKHWODQGYHUGHHOGLVHQHHQµSRVLWLHIPRUHHONDUDNWHU¶
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heeft.312 In de jaren vijftig stijgt, mede dankzij de sterke economische groei, gaandeweg het
aandeel voor de kunsten in het rijksbudget, zowel in absolute als in relatieve zin.313 Overigens
gelooft een meerderheid van de politieke partijen tot de jaren zestig dat de subsidiëring van
kunst in principe een tijdelijk karakter heeft: de financiële ondersteuning van overheidswege
LVQRGLJµRPGHYHUEURNHQUHODWLHWXVVHQ NXQVWHQDDUHQVDPHQOHYLQJWHKHUVWHOOHQ¶Als de
bevolking eenmaal weet hoe waardevol kunst is, zullen de kunstenaars en kunstinstellingen
voldoende afzetmogelijkheden krijgen.314

Publieksparticipatie en educatie in musea
In de Nederlandse museumwereld waren tot 1950 op het publiek gerichte activiteiten
incidenteel. In vergelijking met de ons omringende landen en vooral met de Verenigde Staten
lopen de Nederlandse musea erg achter in de ontwikkeling van deze museale taakstelling.
In ons land concentreerden de musea zich eind negentiende eeuw nog voornamelijk op het
bestuderen en ordenen van de collecties - daar hadden de museummedewerkers hun handen
vol aan - het publiek werd beschouwd als een vaak lastige verstoorder van de
wetenschappelijke arbeid. Begin twintigste eeuw verandert dit enigszins. Met lezingen en
rondleidingen wordt getracht de kloof tussen kenners en niet-kenners te overbruggen. In de
Verenigde Staten wordt dan al - DOVJHYROJYDQKHWRSNRPHQGHµPDUNWJHULFKWH¶GHQNHQ- ruim
aandacht besteed aan het zogenaamde publieksonderzoek: op basis van uitvoerige enquêtes
tracht men optimale presentatiemethoden te ontwikkelen. Dit marktonderzoek maakt duidelijk
dat er verschillende publieksgroeperingen bestaan - µPDUNWVHJPHQWHQ¶- die ieder om een
eigen benadering vragen.315
In de tweede helft van de twintigste eeuw begint deze publieksgerichte benadering ook
tot de Europese musea door te dringen. Deze - langzaam - toenemende tendens van musea om
zich meer om het publiek te bekommeren stimuleert publieksdeelname aan
museumactiviteiten. En de toename van de bezoekersaantallen vraagt weer om een
verdergaande bezinning op de publiekstaak van het museum. Zo is er sprake van
wisselwerking in en een stimulans van publieksgerichte functies.316 Het museum wordt
getraQVIRUPHHUGYDQµWHPSHO¶WRWµSODDWVYDQRQWPRHWLQJ¶317 Binnen de museummuren treedt
er enige verschuiving op van objectgerichtheid naar publiekgerichtheid. Deze
publiekgerichtheid wordt gekenmerkt door een sterke accentuering van de cultuuroverdracht
en -spUHLGLQJµKHWJHZRQHYRON¶PRHWRRNGH]HJHQLQJHQYDQGHKRJHUHFXOWXXUGHHODFKWLJ
kunnen worden.318
De Commissie ter Bevordering van het Museumbezoek krijgt in 1950 de opdracht het
vraagstuk te bestuderen, µhoe bredere kringen van het Nederlandse volk tot de musea kunnen
ZRUGHQJHEUDFKW¶. Opvallend is dat de commissie niet alleen uit museumdirecteuren en
kunsthistorici bestaat, maar ook uit specialisten uit het onderwijs - de voorzitter is Hendrik
van Gelder.319 Drie jaar later brengt zij een rapport uit.320 De commissie constateert daarin dat
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YDQGHWDDNYDQGH0XVHXPFRPPLVVLHGHPXVHDHQKHWPXVHXPEH]LWWHµKHUJURHSHUHQ¶
ZHOLVZDDUQLHWVJHNRPHQLVPDDUGDWHUZHOµHHQLQZHQGLJHKHUYRUPLQJ¶KHHIW
plaatsgevonden. Vervolgens krijgt Frederik Schmidt Degener een compliment voor zijn
herinrichting van het Rijksmuseum. De commissie constateert GDWHUµWHONHQVQRJ « 
kleinere musea met kennis en smaak uit hun, laten we zeggen, ouderwetse toestand in een
QLHXZNOHHGJHVWRNHQ¶ZRUGHQ(QHULVHHQµZHUN]DPHYDNYHUHQLJLQg van MuseumDPEWHQDUHQ¶321
Volgens de commissie waait er ZHOLVZDDUµHHQIULVVHZLQG¶ in de Nederlandse musea,
toch is er nog steeds een bron van zorg: het museumbezoek. De publieke belangstelling voor
PHWQDPHKHWYDVWHµPXVHXPEH]LW¶LVQLHWµLQGLHPDWH « WHQJRHGHJHNRPHQDOVPHQKDG
gehoopt - LQWHJHQGHHO¶0HWWLMGHOLMNHWHQWRRQVWHOOLQJHQOXNWGDWRYHULJHQVZHODDUGLJ+LHUHQ
daar worden geregeld rondleidingen gegeven, maar de commissie pleit voor meer
systematische publieksbegeleiding, teneinde te vROGRHQDDQGHµVRFLDOHIXQFWLH¶GLHPXVHD
KHEEHQµELMGHRSERXZYDQGH1HGHUODQGVHYRONVFXOWXXU¶322 Ondanks inspanningen is een
kloof blijven bestaan tussen het museum en het grote publiek. De esthetische opstelling van
beeldende kunst werpt een barrière op voor het publiek dat de kennis niet bezit om de codes te
GRRUJURQGHQ9DQGDDUKHWPRWWRµHHQDHVWKHWLVFKHRSVWHOOLQJLVJRHGHHQWHYHQVOHHU]DPH
EHWHU¶323 In het rapport werkt de commissie het thema sociale cultuurspreiding nader uit,
toegespitst op de musea.324 De commissie pleit voor µYRRUGUDFKWHQRYHUGHPXVHDHQKXQ
LQKRXG¶LQUDGLR- en televisie-XLW]HQGLQJHQYHUEUHGLQJYDQGHWHQWRRQVWHOOLQJVWKHPD¶V QLHW
alleen kunstwerken tonen maar ook aandacht vragen voor technische, historische en
folkloristische zaken), KHWRSULFKWHQYDQµRSYRHGNXQGLJHDIGHOLQJHQ¶(naar Amerikaans
voorbeeld), rondleidingen en het organiseren van reizende educatieve tentoonstellingen buiten het museum.325 Waar musea experimenteren met avondopenstelling blijkt het
avondbezoek nog niet groot te zijn; toch adviseert de commissie die gelegenheid te handhaven
- LQGLHQPXVHDZDDUDYRQGEH]RHNPRJHOLMNLVYRRUGH]HOIGHDYRQGNLH]HQµ]RXGDDUPHGHHHQ
WUDGLWLHZRUGHQJHVFKDSHQ¶326
0XVHXPHGXFDWLHEHYDWµDOOHDFWLYLWHLWHQELQQHQHQYRRUHHQGeel ook buiten het
museum met een uitdrukkelijk didactisch doel: het verduidelijken van de betekenis van de
JHSUHVHQWHHUGHREMHFWHQKHWXLWZHUNHQHQWRHOLFKWHQYDQGHWKHPD¶VGLHDDQHHQH[SRVLWLHWHQ
grondslag liggen, het aanzetten tot en begeleiden van ]HOIZHUN]DDPKHLGHWF¶327 De
geschiedenis van het educatieve werk in musea is in te delen in de periode van 1900 tot 1952,
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µKHWWLMGSHUNYDQGHHYDQJHOLVWHQ¶, GHSHULRGHWRWµKHWWLMGSHUNYDQGHSLRQLHUV¶ en
de periode daarna.328 In de eerste periode voerden vooral vrouwelijke vrijwilligers de
educatieve activiteiten uit in het kader van pogingen tot volksverheffing.329 De tweede periode
wordt getoonzet door het rapport van de Commissie ter Bevordering van het Museumbezoek
uit 1953. De derde periode na 1967 wordt gekenmerkt door stijging van het aantal educatoren,
µXLWEUHLGLQJHQGLYHUVLfLFDWLHYDQZHUNYRUPHQHQGHµHUNHQQLQJYDQKHWHGXFDWLHYHZHUN¶LQ
de museumnota van 1976. In de tweede periode worden voor het eerst denkbeelden over
museumeducatie en cultuurspreiding programmatisch beschreven. Voorheen werden
educatieve projecten hier en daar al uitgevoerd door bevlogen enkelingen, maar nu worden
museumeducatie en cultuurspreiding geformaliseerd in een rapport.330 De bevindingen van de
Commissie ter Bevordering van het Museumbezoek sorteren enig effect. Bij verschillende
musea worden educatieve diensten opgericht. Opvallend is dat de opgerichte afdelingen
vrijwel nooit betrokken worden bij de inrichting van tentoonstellingen of de vaste presentatie.
Educatief werk dient als toevoeging aan het museale werk. Er is geen sprake van
samenwerking, laat staan integratie. De educatoren opereren geïsoleerd: ze richten zich vooral
op het onderwijs in de betreffende musea en verzorgen rondleidingen.331 Een succesvol effect
van de opkomst van de educatie is dat er hier en daar speciale jeugdtentoonstellingen worden
opgezet en dat museumbezoek wordt opgenomen in het lespakket van scholen voor
YRRUWJH]HWRQGHUZLMV,Q$PVWHUGDPUHVXOWHHUWGLWELMYRRUEHHOGLQGHµKunstkijkuren¶ - een
traditie die meer dan zestig jaar standhoudt.332

Maatschappelijke relevantie van kunst
In de jaren zestig raakt de gedachte dat de subsidiëring van culturele instellingen een tijdelijke
zaak is, op de achtergrond. Het aantal gesubsidieerde instellingen neemt toe, zowel op het
terrein van de kunsten als op dat van cultureel erfgoed. Impliciet worden culturele activiteiten
HQLQVWHOOLQJHQEHVFKRXZGDOVµYRRU]LHQLQJHQYDQDOJHPHHQEHODQJ¶- collectieve goederen die door de gemeenschap behoren te worden bekostigd.333 Minister Cals laat in 1960 weten
GDWRQGHUZLMVMHXJGYRUPLQJNXQVWHQZHWHQVFKDSµLQVWHHGVKRJHUHPDWH¶GLHQWELMWHGUDJHQ
µDDQKHWJHHVWHOLMNHQVWRIIHOLMNZHO]LMQYDQKHW1HGHUODQGVHYRONLQDO]LMQJHOHGLQJHQ¶'H
ontwikkelingen van industrialisatie en economische veranderingen gaan samen met een
wederopbloei van de ideeën over volksopvoeding uit de achttiende en negentiende eeuw. Het
LGHDDORPGHµFXOWXUHOHDUPRHGH¶YDQGHODJHUHVRFLDDO-economische klassen te bestrijden
wordt weer van stal gehaald. De samenleving zal op een hoger niveau van beschaving komen
als zoveel mogelijk mensen deelnemen aan de kunsten - en dan uiteraard de vormen van kunst
en cultuur die gerespecteerd worden door de hogere klassen. Naast de toegenomen materiële
ZHOYDDUWGLHQWRRNµGHNZDOLWHLWYDQKHWEHVWDDQ¶WHZRUGHQYHUKRRJGLVQXKHWPRWWR+HW
FXOWXXUEHOHLGVWDDWLQKHWSHUVSHFWLHIYDQKHWµZHO]LMQVGHQNHQ¶LQGDFKWLJKHWLGHDDOYDQGH
µPDDNEDUHVDPHQOHYLQJ¶GHVDPHQOHYLQJLVWHYHUEHWHUHQGRRURYHUKHLdsingrijpen.334
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In 1965 vindt een departementale herindeling plaats. Kunsten, oudheidkunde,
natuurbescherming, omroep en bibliotheken worden DOVµEXLWHQVFKRROVHFXOWXXU]RUJ¶
gescheiden van onderwijs en wetenschappen. Ze ressorteren nu RQGHUGHQRHPHUµFXOWXXU¶LQ
het nieuwe ministerie van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk (CRM). De instelling
van dit departement markeert de uitbouw van de verzorgingsstaat.335 In de jaren zestig gaat de
overheid steeds meer zorgfuncties, die voorheen onder de verantwoordelijkheid van de zuilen
en de daaraan gelieerde particuliere organisaties vielen, tot het eigen domein rekenen.336
Minister van CRM, Maarten Vrolijk, EHVFKRXZWGH]HRQWZLNNHOLQJDOVµHHQXLWLQJYDQKHW
groeiend besef dat er naast voorzieningen inzake de welvaart, meer voorzieningen voor het
cultureel en maatschappelijk welzijn nodig zijQ¶337
Cultuurbeleid valt onder welzijnsbeleid en wordt een instrument voor
maatschappijhervorming: een omslag in de manier waarop over kunst en cultuur gedacht
wordt. Het doel van de kunst als schoonheidsbeleving of verheffing maakt gaandeweg plaats
voor het idee dat kunst ten goede komt aan het geestelijk en stoffelijk welzijn van het
Nederlandse volk in al zijn geledingen.338 Er wordt in andere termen over de sociale
cultuursSUHLGLQJJHVSURNHQGDQYRRUKHHQ+HWDFFHQWYHUVFKXLIWYDQµYRONVYHUKHIILQJ¶ LQGH
]LQYDQEHVFKDYLQJVRIIHQVLHI QDDUµZHO]LMQYRRUDOOHQ¶9ROJHQVPLQLVWHU9UROLMNJDDWKHWQLHW
RPLGHHsQHQZDDUGHQDDQGHEHYRONLQJRSWHGULQJHQPDDURPµGHJHKHOHEHYRlking in de
gelegenheid te stellen op zeer gedifferentieerde wijze deel te nemen aan een vormings- en
ontwikkelingsproces, dat zich beweegt in een richting die door de mensen zelf gekozen en op
SULMVJHVWHOGZRUGW¶339 ,QGHJHHVWYDQGHMDUHQ]HVWLJZRUGWµFXOWXXU¶V\QRQLHPPHWµVSRQWDQH
FUHDWLYLWHLWYHUDQGHULQJYDQVWUXFWXUHQHQDIWDVWHQYDQJUHQ]HQ¶(Uvindt in het kunstbeleid
een ombuiging plaats waarin het kwaliteitscriterium de - normatieve - betekenis krijgt van
µYHUQLHXZHQGHQH[SHULPHQWHHOZLOOHQ]ijn en zo de tegenpool wordt van alles wat goed
YHUNRRSWHQJRHGYDOWRQGHUHHQEUHHGSXEOLHN¶340 Marktgerichte en populaire kunst en
cultuur zijn dus uit den boze!
In november 1966 treedt Marga Klompé (KVP) aan - ze wordt minister van CRM in
de centrumrechtse kabinetten-Zijlstra en -De Jong. In 1941 is zij gepromoveerd in de wis- en
natuurkunde en zat van 1948 tot 1956 en van 1963 tot 1966 in de Tweede Kamer. Tussen
deze periodes beheerde ze als eerste vrouwelijke minister in Nederland de portefeuille
Maatschappelijk Werk. Klompé EHVFKRXZWµLHGHURYHUKHLGVKDQGHOHQ « DOVJHULFKWRSKHW
ZHO]LMQYDQGHEHYRONLQJ¶HQVWDDWEHNHQGDOVµWROHUDQWHQRSHQVWDDQGYRRUYHUQLHXZLQJ¶=H
YRHOW]LFKDDQJHWURNNHQWRWµDVSHFWHQYDQKHWSURJUHVVLHYHJHGDFKWHJRHG¶WHUZLMO ze minister
is in FRDOLWLHVµGLHQLHWRQPLGGHOOLMNGHJHHVWYDQHHQUDGLFDOHWLMG vHUWHJHQZRRUGLJGHQ¶- dat is
een gecompliceerde positie. =HQRHPWDOVXLWJDQJVSXQWGDWKDDUEHOHLGµGHNXQVWHQDDUHQ]LMQ
NXQVW « LQFRQWDFWPHWGHVDPHQOHYLQJPRHVWNXQQHQEUHQJHQ¶RSGDWµQLHXZHYRUPHQ¶
kunnen ontstaan; als deze choqueren of kwetsen, mag de overheid ze toch niet bestrijden,
µZDQWHU]LMQDOWLMGJURHSHQGLHJHVFKRNWRIJHNZHWVW]XOOHQ]LMQ¶Haar uitreiking van de P.C.
Hooftprijs aan schrijver Gerard Kornelis van het Reve krijgt veel aandacht in de media en
JHHIWDDQOHLGLQJWRWµNULWLVFKH.DPHUYUDJHQRYHUGHGRRUGHPLQLVWHULQKDDUEHOHLG
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JHKDQWHHUGHQRUPHQHQZDDUGHQ¶341 De bezegeling van de overhandiging van de oorkonde
door een kus wordt de daaropvolgende dagen een kwestie in de pers.342
In juli 1971 wordt Piet Engels (KVP) gevraagd in het kabinet-Biesheuvel minister van
CRM te worden.343 Hij brengt in 1972 op aandrang van het parlement een nota uit bescheiden Discussienota kunstbeleid genoemd. Zijn argument is dat beleid niet van boven af
PRHWZRUGHQRSJHOHJGPDDUPRHWZRUGHQYRRUDIJHJDDQGRRUµHHQEUHGHGLVFXVVLHRYHUGH
GRHOVWHOOLQJHQYDQKHWEHOHLG¶7RFKVWDDQHUVWHOOLJHXLWVSUDNHQLQGHQRWD344 Kunst kan
µVOHFKWVGHVWHXQYDQHHQVDPHQOHYLQJ « verkrijgen, indien en voor zover daar een
VDPHQOHYLQJVEHODQJPHHJHPRHLGLV¶ - NXQVWGLHQWµPDDWVFKDSSHOLMNUHOHYDQW¶WH]LMQ
Kunstbeleid staat QLHWLQGLHQVWYDQGHNXQVWµPDDUYDQGHVDPHQOHYLQJ.XQVWEHOHLGNDQQLHW
anders zijn dan onderdeel van een welzLMQVEHOHLG¶345 De rol van de overheid dient meer
µGLULJHUHQG¶WH]LMQLQSODDWVYDQGDW]H]LFKWUDGLWLRQHHOµYROJHQG¶RSVWHOWDOVJHYROJYDQGH
gekozen doelstellingen.346 Punt van kritiek is dat de minister weliswaar een discussie wil
losmaken, maar dat daarvoor in de nota verschillende strategische varianten ontbreken,
waarover gediscussieerd kan worden - er is al een strategische keuze gemaakt en de
XLWZHUNLQJKHHIWDOSODDWVJHYRQGHQ¶347
Het kabinet-Den Uyl - het meest progressieve uit de parlementaire geschiedenis treedt in 1973 aan.348 De nieuwe minister van CRM, Harry van Doorn, borduurt niet voort op
de discussienota, maar biedt een nieuwe nota aan.349 In de Nederlandse samenleving speelt
]LFKµHHQLQJULMSHQGGHPRFUDWLVHULQJVSURFHV¶DI- de regering stimuleert dit proces.
Kunstenaars spelen in de democratiseringsbewegingen een actieve rol.350 Op 28 juni 1976
verschijnt Kunst en kunstbeleidNRUWGDDURSJHYROJGGRRUGHVHFWRUQRWD¶V: Toneelbeleid,
Orkestenbestel en Naar een nieuw museumbeleid.351 Volgens de minister is de kunstnota
µgeen herziene discussienota, maar een nieuw werkVWXN¶352 De drie hoofddoelstellingen in de
QRWD]LMQµKHWRQWZLNNHOHQHQLQVWDQGKRXGHQYDQFXOWXUHOHZDDUGHQKHWWRHJDQNHOLMNPDNHQ
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van culturele objecten en manifestaties en het bevorderen van de mogelijkheden voor de
EHYRONLQJRPLQFXOWXUHOHZDDUGHQWHSDUWLFLSHUHQ¶353
De nota¶s formuleren beleidsuitgangspunten op het terrein van kunst en cultuur.354
Voor het eerst staat er een verantwoordelijkheid van de overheid op papier.355 Doel van de
QRWD¶VLVGHJURQGVODJHQYDQKHWNXQVWEHOHLGDDQWHJHYHQ356 Binnen het parlement is
onbehagen ontstaan met het kunstbeleid. Er is geen lijn in het beleid te ontdekken, omdat de
subsidiëring afhankelijk is van de financiële situatie van het moment en de telkens wisselende
ministers en staatssecretarissen. Aansluiten op het particulier initiatief is geen bevredigend
uitgangspunt meer. De overheid moet zelf initiatieven ontplooien en plannen maken en die op
schrift stellen]RZRUGWµLQEUHGHNULQJ¶JHRpperd.357 ULWJDQJVSXQWYDQGHQRWD¶Vis dat
kunstbeleid welzijnsbeleid dient te zijn. Dit stemt overeen met het adagium van het kabinetDen Uyl om kennis, inkomen en macht te spreiden. De overheid moet alleen die kunst steunen
GLHGHVDPHQOHYLQJµGLHQW¶'HFHQWUDOHGRHOHLQGHQ]LMQµGHPDDWVFKDSSHOLMNHZHUNLQJYDQ
NXQVW¶HQµGHSDUWLFLSDWLHYDQGHEHYRONLQJDDQNXQVW¶358 Maatschappelijke relevantie geïntroduceerd in de Discussienota - wordt een trefwoord in het kunstbeleid.359 In de nota
wordt een probleem gesignaleerd dat regelmatig de kop opsteekt LQKHWEHOHLGVGHEDWµHHQ
groot aantal kunstuitingen veronderstelt een behoorlijke mate van kennis wil men ze kunnen
RQGHUJDDQ'DDUGRRUVOXLWHQ]LM]LFKDIYRRUGH³QLHW-LQJHZLMGH´'HNXQVWEHGULMYLJKHLGNRPW
daardoor terecht in een vicieuze cirkel, waarbij het publiek steeds ingewijder en de
SURJUDPPHULQJVWHHGVVHOHFWLHYHUGUHLJWWHZRUGHQ¶360
Sedert de jaren zestig werpt cultuurfilosoof Jan Kassies zich op als een prominent
debater op het terrein van cultuur en overheid.361 Als reactie op de kunstnota schrijft hij dat
wie criteria voor kunst wil kiezen op grond van de maatschappelijke betekenis van bepaalde
verschijnselen, er niet aan ontkomt de vraag te stellen, met welke betekenis en voor welke
maatschappij.362
De keuze om maatschappelijke relevantie als mogelijk subsidiemotief in het
kunstbeleid te introduceren maakt het principe van Thorbecke - de staat dient zich inhoudelijk
afzijdig te houden van kunst en cultuur - broos.363 Hoe dan ook, de overheid ziet voor de
kXQVWHQHHQEHODQJULMNHUROZHJJHOHJGELMJHZHQVWHPDDWVFKDSSHOLMNHRQWZLNNHOLQJHQµ9RRU
het eerst wilde de overheid niet alleen iets vóór de kunst, maar ook iets méWGHNXQVW¶,
353
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constateert Warna Oosterbaan.364 Kunst wordt instrumenteel ingezet en wordt in dHQRWD¶V
EHVFKRXZGDOVHHQZDDUGHYROOHNUDFKWµWHJHQ³SUHVWDWLHGUDQJ´HQ³NUDFKWHQGLHHFRQRPLVFK
QXWYRRURSVWHOOHQ´ - YHUVFKLMQVHOHQGLHWRHQYHUZHUSHOLMNZHUGHQJHYRQGHQ¶'HUHJHULQJ
VWUHHIWQDDUµHHQRSHQHQRQWVSDQQHQVDPHQOHYLQJHQNXQVWNRQGDDUDDQ bijdragen en zo
PDDWVFKDSSHOLMNUHOHYDQWZRUGHQ¶365 Toch ontberen de meeste subsidieregelingen expliciete
en verifieerbare doelstellingen.366

De eerste museumnota
De sectornota Naar een nieuw museumbeleid van 1976 biedt een systematisch overzicht van
de beleidsintenties voor de musea - in samenhang met elkaar.367 De eerste
overheidsrapportage om orde te brengen in de museumwereld was overigens de nota van de
Nederlandsche Oudheidkundige Bond in 1918: Over hervorming en beheer onzer musea. 368
De sectornota is gebaseerd op twee bestuurlijke principes: harmonisatie - het op elkaar
afstemmen van regelgeving - en decentralisatie. Het museumbeleid wordt met de nota
JHwQFRUSRUHHUGLQKHWDOJHPHQHZHO]LMQVEHOHLG'HPLQLVWHUEHVFKRXZWPXVHDDOVµLQVWUXPHQW
van het wel]LMQVEHOHLGHQLQWHJUHUHQGRQGHUGHHOYDQKHWHGXFDWLHIEHOHLG¶369 Onder het motto
van kabinet-Den Uyl - spreiding van kennis, inkomen en macht - dienen musea een grotere
bijdrage te leveren aan de spreiding van kennis.370 Overigens heeft over deze eerste
museumnota nooit een daadwerkelijke besluitvorming plaatsgevonden. De Tweede Kamer
neemt de nota voor kennisgeving aan, in afwachting van nadere uitwerkingen in de vorm van
regionale, sector- HQIDFHWQRWD¶V371 +RHZHOGHQRWDLQGHµPXVHXPGLVFXVVLH¶DOVHHQ
katalysator werkt, leidt hij in bestuurlijke zin tot weinig actie.372 Niettemin wordt vanaf het
verschijnen van de museumnota gesproken in termen van een museumbestel. En niet meer
over een verzameling afzonderlijke instellingen. In die zin is de harmonisatie gelukt.373
Naar een nieuw museumbeleid bevat ook een pleidooi voor een classificatie van musea
- die is noodzakelijk voor het beleid. Maar er zijn diverse classificaties denkbaar. Voorheen is
een indeling gangbaar die gebaseerd is op de aard van de collecties. Een gangbare indeling is
die zoals het Centraal Bureau voor de Statistiek onderscheidt: musea voor beeldende kunst,
cultuurhistorische musea, natuurhistorische musea, volkenkundige musea, musea voor bedrijf
HQWHFKQLHNHQµJHPHQJGH¶PXVHD,QGHQRWDZRUdt voorgesteld om de musea onder te
verdelen in onderzoeksmusea en musea voor maatschappelijke aandachtspunten.374 In de
eerste variant staat wetenschappelijk onderzoek in een aantal disciplines centraal. In de andere
364
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JDDWKHWRPµHHQWKHPDWLVFKHSUHVHQWDWLH YDQPXVHXPYRRUZHUSHQ¶GLHGLHQHQµRPGH
nieuwsgierigheid van een algemeen publiek te bevredigen en belangstelling te wekken voor
ZDW]LFKLQGHZHUHOGDIVSHHOW¶375 Daarnaast wordt er in de nota een indeling voorgesteld die
anticipeert op de nieuwe bestuurlijke verantwoordelijkheidsverdeling tussen rijk, provincie en
gemeente. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen musea van nationaal, regionaal en lokaal
belang - afgemeten aan de collecties.376 In het kader van de decentralisatie staat er in de nota
een pleidooi om vooral de regionale en in mindere mate de plaatselijke overheid bij de
planning en coördinatie van museale voorzieningen een belangrijke taak te geven:
µUHJLRQDOLVDWLH¶'HUHJLRELHGW immers µGHPRJHOLMNKHLGWRWSUHVHQWDWLHYDQGHNXQVWGH
geschiedenis, de natuurlijke historie enz. van de regio, kortom tot het behouden, versterken en
SUHVHQWHUHQYDQGH´UHJLRQDOHLGHQWLWHLW´¶377 Hiermee wordt niet gedoeld op het presenteren
van louter objecten die de regionale objecten representeren, maar op het aanspreken van
bezoekers uit de regio. Het is de bedoeling een band te smeden tussen het museum en de
bevolking uit de omgeving.378
Het bevreemdt Ella Reitsma dat er nauwelijks aandacht is voor de hedendaagse
beeldende kunstµGe nota maakt zich daar op eHQVFKDQGHOLMNHPDQLHUYDQDI¶.379 Er zijn
immers twee rijksmusea voor moderne kunst HQKHW5LMNEHKHHUWµYHUUHZHJGHJURRWVWH
YHU]DPHOLQJ « YDQPRGHUQH1HGHUODQGVHNXQVW¶HHQFROOHFWLHYHUZRUYHQXLWGH%HHOGHQGH
Kunstenaarsregeling (BKR), die slecht is geïnventariseerd waardoor een groot deel daarvan
moeilijk traceerbaar is voor bruiklenen.380 5HLWVPDEHPHUNWµHHQGRGHOLMNHDQJVW¶GDWGH
rijksoverheid het Stedelijk Museum in Amsterdam zou moeten gaan financieren, een volgens
KDDUµJHOGYHUVOLQGHQGHLQVWHOOLQJ - WURXZHQVYDQLQWHUQDWLRQDOHDOOXUH¶'DDUQDYROJHQZHOOLFKW
andere gemeenten, zoals Rotterdam voor Boymans-Van Beuningen.381 µ+HWSUREOHHPYDQGH
NXQVWPXVHDKHHIWGHQRWDRSJHORVWGRRUHUJHHQSUREOHHPYDQWHPDNHQ¶De rapporteurs Ad
de Jong en Rik KoetsYHOGOHJJHQXLWGDWGHQRWDµLVEHGRHOGYRRUDOOHVRRUWHQPXVHD'H
specifieke problematiek is niet uitgewerkt. We hebben geprobeerd de kunstmusea niet
exclusief te stellen, iets wat tot nu toe wel vaak is gebeurd. Kunst is een verzamelgebied, maar
het is niet het enige, en ook niet meer of minder belangrijk dan een ander verzamelgebied, en
GDDURPNDQKHWRRNQLHWUHFKWKHEEHQRSHHQVSHFLILHNHSODDWVLQGH]HQRWD¶382 Vanuit de
PXVHXPZHUHOGZRUGWµZRHGHQG¶JHUHDJHHUG5XGL)XFKVµGLHQRWD]LWHURPWHEHJLnnen
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volstrekt naast. Er wordt geen onderscheid gemaakt tussen kunstmusea en niet-kunstmusea. Ik
vind dat je die totaal verschilOHQGPRHWEHKDQGHOHQ¶383
3 Publieksonderzoek en beleidsevaluatie
In de Kunstnota 1950 staat geformuleerd dat cultuurspreiding één van de opgaven voor de
overheid is. Geografische spreiding wordt zelfs het beginsel van Joseph Cals (KVP), die van
1952 tot 1963 in vier kabinetten als minister van OK&W optreedt.384 Een voorwaarde voor
geografische spreiding is overzicht: een globale culturele kaart van Nederland. Zonder kennis
YDQµGHPDDWVFKDSSHOLMNHYHUKRXGLQJHQZDDULQFXOWXXU]LMQYRHGLQJVERGHPKHHIW¶LVHHQ
verantwoorde cultuurfinanciering onmogelijk. Maar hHWRQWEUHHNWDDQµH[DFWHNHQQLV¶385 Er
zijn weliswaar de onderzoeksinstituten het Centraal Bureau voor de Statistiek en het Centraal
Planbureau, maar deze richten zich nog nauwelijks op de cultuursector. Om in die leemte te
YRRU]LHQZRUGWLQELQQHQKHW3ULQV%HUQKDUG)RQGVGHµ&RPPLVVLH
Cultuursociologische OnderzoekingHQ¶RSJHULFKW386 Onder toezicht van deze commissie start
inventariserend onderzoek in de traditie van de kwantitatief georiënteerde moderne
sociologie: hoe is het met de spreiding van kunsten en cultuur gesteld?387 In eerste instantie
gaat het om feitelijke kennis. In de rapporten komt een bevinding telkens terug: het tekort aan
overheidssteun is een zwakke plek in het culturele leven. Om aan te geven wat er in de
praktijk zou moeten gebeuren, worden er gaandeweg in de onderzoeksrapporten meer
beleidsadviezen geformuleerd dan dat er feitenmateriaal verzameld wordt.388 Het onderzoek
van het Prins Bernhard Fonds voorziet beslist in een behoefte - minister Cals verwijst in het
parlement regelmatig naar bevindingen die hem bij de beleidsvoorbereiding van dienst zijn.
Toch leiden de onderzoekswerkzaamheden tot kritiek. Sommige bestuursleden zien de
activiteiten als een hobby van de initiatiefnemer, algemeen secretaris Henrick Mulder, en
vragen zich af of dergelijke onderzoekspraktijken wel onder de vlag van het PBF moeten
plaatsvinden. Ook lijkt mee te spelen dat in de onderzoeksrapportages de rol van de overheid
erg benadrukt wordt en dat de onderzoeksactiviteiten in de praktijk leiden tot een
betrokkenheid ELMµGHYRUPJHYLQJYDQGHFXOWXUHOHRUGHQLQJ¶GLHKHWEHVWXXUjuist wilde
vermijden. In december 1959 komt een einde aan deze onderzoekswerkzaamheden.389
Bij het Prins Bernhard Fonds begint het wetenschappelijk, beleidsondersteunend
onderzoek op nationale schaal - het staat aan de wieg van cultuursociologisch, beleidsrelevant
onderzoek in Nederland en levert een aanzet tot de ontwikkeling ervan.390 Mulder houdt nog
HHQSOHLGRRLRPRQGHU]RHNRQGHUZLMVHQµGHYRUPLQJYDQFXOWXUHOHPDQDJHUV¶WHEXQGHOHQHQ
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WHVWUXFWXUHUHQLQHHQDSDUWµ,QVWLWXXWYRRUGH6RFLRORJLHYDQ.XQVWHQ&XOWXXU¶. Zo kunnen de
µWRHJHQRPHQSUREOHPHQYDQNXQVWHQNXQVWHQDDUHQVDPHQOHYLQJGHEHPRHLHQLVYDQGH
RYHUKHLGPHWKHWFXOWXUHOHOHYHQ¶EHWHUworden doorgrond. Maar dat instituut komt er
vooralsnog niet.391 Pas in de jaren zestig neemt het Centraal Bureau voor de Statistiek het
cultuurterrein in het onderzoeksprogramma op en in 1973 begint het Sociaal en Cultureel
Planbureau het sociale en culturele leven op systematische wijze in kaart te brengen.392

Bezoekers bekeken
Bij zijn bezoek aan het Haags Gemeentemuseum valt het hoofdonderwijzer Gerard van der
Hoek op dat hij vaak dezelfde mensen tegenkomt en dat ze, gezien hun kleding en gedrag,
waarschijnlijk niet uit de armere buurten van Den Haag komen.393 Hij besluit in het kader van
zijn studie pedagogiek zijn vermoedens te toetsen. Directeur Louis Wijsenbeek is enthousiast
over het plan.394 ,QSXEOLFHHUW9DQGHU+RHNKHWDOOHUHHUVWHµYHUDQWZRRUGRSJH]HWWH
RQGHU]RHNRQGHUPXVHXPSXEOLHNLQ1HGHUODQG¶ Bezoekers bekeken.395 Met zijn project begint
de traditie van empirisch onderzoek naar cultuurdeelname in Nederland - de niche van de
kunstsociologie is gevormd!396 Voordat Van der Hoek zijn baanbrekende onderzoek doet,
weten de museummedewerkers niet zoveel over bezoekers. Het was al wel duidelijk dat lang
niet iedereen naar een museum ging, maar behalve inzicht gebaseerd op eigen ervaring en
observaties zijn er geen generaliseerbare gegevens bekend over het gedrag van de bezoekers
en hun maatschappelijke achtergrond.397
Van der Hoek start in 1953 zijn onderzoek naar de bezoekers van het Haags
Gemeentemuseum en hun voorkeuren en wensen.398 Hij schrijft over de bevindingen zijn
scriptie en bewerkt deze in 1956 tot een publicatie. Hij classificeert de bezoekers op grond
van beroeps- HQRSOHLGLQJVJHJHYHQVDOVµPDDWVFKDSSHOLMNHHOLWH¶µGHJURHSYDQHFRQRPLVFK
VWHUNHQHQPHHURQWZLNNHOGHQ¶399 +LMJHHIWH[WUDDDQGDFKWDDQGHµJUDWLV]RQGDJHQ¶HQ
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FRQVWDWHHUWGDWGLHEH]RHNHUVRRNDINRPVWLJ]LMQXLWGHµEHWHUHEXXUWHQ¶400 Deze uitkomst is
een tegenvaller, want de gratis openstelling is juist bedoeld voor de minder draagkrachtigen
HQPLQGHUµRQWZLNNHOGHQ¶- deze drempelverlaging blijkt dus vooralsnog niet te werken. Een
kleine groep mensen bezoekt het museum relatief vaak. Van der Hoek introduceert het
DWWHQGHUHQGHEHJULSµVIHHUVFKURRP¶DOVKLMRYHUEDUULqUHVVSUHHNWELMJURHSHQPHQVHQGLHKHW
museum niet frequenteren. Bezoekers spreken slechts op fluistertoon met elkaar als ze van
gedachten wisselen en verplaatsen zich bedeesd en bedachtzaam door de zalen. Naast
ingrepen in de gewijde sfeer van het gebouw van Berlage, denkt Van der Hoek dat een
verandering in onderwerpkeuze van de tentoonstellingen niet-bezoekers kan verleiden.
Bijvoorbeeld WKHPD¶VGLHDDQVOXLWHQELMGHDFWXDOLWHLW, zoals de Tour de France. µWaarom geen
schilderijen, tekeningen en affiches zoeken die een relatie hebben met het onderwerp
wielrennen of met de startplaatsen van de Tour?¶401 Hij bepleit de drempels te slechten en een
µFXOWXUHOHHOLWH¶WHNZHNHQ9DQGHU+RHN]LHWGDDUHHQWDDNOLJJHQYRRUGH3HGDJRJische
DIGHOLQJYDQKHWPXVHXPµKHWHLJHQOLMNHPXVHDOHZHUNKHWELHGHQYDQFXOWXUHOH
PDQLIHVWDWLHVNDQSDVGDDUQDEHJLQQHQ¶402 Hij besluit zijn rapportage PHWµHQLJHVXJJHVWLHV¶
voor musea. De bezoekers blijken moeite te hebben met de hedendaagse kunst in het museum.
Van der Hoek onderscheidt deskundig publiek en lekenpubliek en bepleit een betere oriëntatie
op de kennis en achtergrond van het publiek, om beter op behoeften te kunnen reageren.403 Dit
is de eerste keer dat de aanbeveling wordt gedaan niet alleen het aanbod van het museum als
vertrekpunt te nemen, maar ook te letten op de vraagzijde!
In 1962 voert Henny Langeveld als eerste een landelijk onderzoek uit naar de effecten
van de sociale cultuurspreiding.404 Ze FRQVWDWHHUWGDWGLWVXUYH\µWHYHQVHHQeerste poging tot
V\QWKHVHHQLQWHUSUHWDWLHLQGHVRFLRORJLHYDQKHW1HGHUODQGVHFXOWXUHOHOHYHQ¶LVHet
onderzoek is een primeur op het gebied van grootschalig empirisch kunstsociologisch
onderzoek naar cultuurdeelname. Haar onderzoek is voor een groot deel gebaseerd op
deelstudies die in de jaren vijftig - onder meer ook door haar - voor het Prins Bernhard Fonds
zijn verricht.405 De onderzoeksbevindingen zijn niet positief. Het aantal bezoekers van toneel
daalt tussen 1946 en 1965 met meer dan de helft: van 5,6 naar 2 miljoen bezoekers en het
aantal bezoekers van muziek met een achtste, van 2,5 naar 1,7 miljoen. Aan de andere kant
stijgt het museumbezoek in die periode met drie keer zoveel bezoekers: van 2 naar 6,2
miljoen. µ%ezoekers¶LVRYHULJHQVQLHWFRUrect, omdat herhalingsbezoek meegeteld wordt, en
dat vindt veelvuldig plaats in de cultuursector - het is beter te spreken van bezoeken. Henny
Langeveld concludeert dat de maatschappelijke middengroepen wel voor het culturele leven
zijn gewonnen, maar dat de resultaten onder de arbeiders gering zijn. Dit vindt zij echter geen
UHGHQRPKHWFXOWXXUEHJULSRSWHUHNNHQWRWµPDVVDFXOWXXUYRONVFXOWXXURINLWVFK¶- ze vindt
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KHWYDQEHODQJRPKHWNZDOLWDWLHYHRQGHUVFKHLGWXVVHQµSVHXGR-FXOWXXU¶HQFXOWXXULQVWDQG te
houden. Het cultuurdepartement reageert nauwelijks op de onderzoeksresultaten van
Langeveld. De uitvoering van zowel het geografische als het sociale spreidingsbeleid gaat
voort, ondanks de waarschuwingen dat effecten uitblijven.406
De sociologen Hugo de Jager en Wim Zweers verrichten in het zelfde jaar een ander
baanbrekend onderzoek.407 De Jager typeert terugblikkend in 1992 de vragenlijst die hij
daarvoor KDQWHHUGHDOVHHQµtrawlerQHW¶]RYHHOPRJHOLMNLQIRUPDWLHSUREHUHQELQQHQWH
slepen, vanwege het exploratieve karakter van het eerste sociaal-wetenschappelijke
publieksonderzoek onder Nederlands muziekpubliek.408 Vijf jaar later promoveert De Jager
op sociale patronen in het concertbezoek. Hij poneert de stelling dat de gezinssituatie en het
culturele gedrag van de ouders zeer bepalend zijn voor de mate waarin kinderen later
concerten gaan bezoeken. De invloed van het gezin blijkt beslissender te zijn dan die van
school of vrienden.409

Museumeducatie en publiekswerving
In de jaren zestig en zeventig vindt er een hevig debat plaats over de educatieve taak van
musea. Educatie werd weliswaar in de jaren vijftig al beschouwd als een pijler van de
cultuurspreiding. Maar sindsdien is het accent verschoven: de beschavingsidealen van
geestelijke verheffing van de naoorlogse cultuurspreiders worden te paternalistisch gevonden;
ze worden bijgesteld.410 (GXFDWLHZRUGWQXPHHUJH]LHQDOVHHQRQGHUGHHOYDQHHQµ education
SHUPDQHQWH¶.411 Nieuw is het inzicht dat dé bezoeker niet bestaat - er zijn verschillende
publieksgroepen te onderscheiden, met een eigen referentiekader, motivatie en belangstelling.
Bij museale activiteiten dient er met deze variëteit rekening te worden gehouden.412
In 1972 verschijnt het Verkennend onderzoek onder de musea in Nederland van Thea
van Eijnsbergen. Het onderzoek is verricht in opdracht van het Stafbureau Culturele Zaken
YDQKHWPLQLVWHULHRPNZDOLWDWLHYHµJHJHYHQVWHYHU]DPHOHQRYHUWDDNUROHQIXQFWLHYDQGH
musea en van museale activiteiten, zodat de problematiek, samenhangend met bestuur en
RUJDQLVDWLHHQPHWKHWDDQWUHNNHQYDQSXEOLHNGXLGHOLMNJHwQYHQWDULVHHUG]RXZRUGHQ¶'LWLV
het eerste algemene onderzoek QDDUµGHWDDNUROHQIXQFWLHYDQPXVHD¶LQ1HGHUODQG413 Uit
haar inventarisatie blijkt dat de educatiefunctie zich in de meeste musHDQRJµLQGH
SXEHUWHLWVIDVH¶EHYLQGW,QKHWRQGHUZLMVYLQGWZHLQLJYRRUEHUHLGLQJSODDWVRPNLQGHUHQ
cultuur te laten consumeren en produceren. Educatie blijkt, hoewel inmiddels in bijna ieder
PXVHXPµDOVQRRG]DNHOLMN¶RQGHUNHQGQRJQLHWJHwQWHJUHHUGLQKHWµRYHULJHPXVHXPZHUN¶
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H[WUDYHUWHKRXGLQJQDDUFROOHJD¶V- bij aankopen, bruiklenen, tentoonstellen, doorgeven van
informatie. En naar buiten toe: gericht op het onderwijs, het vormingswerk en niet in de
laatste plaats het publiek.414
Het terrein van de publiekswerving en publieksbenadering acht Van Eijnsbergen nog
QDXZHOLMNVRQWZLNNHOG9HHOPXVHDZHUYHQQRJµYULMHHQYRXGLJ¶PHWDGYHUWHQWLHVLQGDJ- en
weekbladen, mededelingen in VVV-IROGHUVHQRQGHUZLMVEODGHQµHQKLHUHQGDDUZRUGWHHQ
DIILFKHJHSODNW¶(UZRUGWQRJQDXZHOLMNVLQGRHOJURHSHQJHGDFKW=HQRHPWKHWYRRUEHHOG
van een public relations-man van een zuivelbureau die haar vertelde dat advertenties voor de
Avenue een totaal andere opzet hebben dan die voor de Libelle, omdat het lezerspubliek van
EHLGHEODGHQYHUVFKLOWµ(HQGHUJHOLMNHJHGDFKWHQJDQJWUHIWPHQELMGHPXVHDQDXZHOLMNVDDQ
Dit raakt immers sociaalpsychologische en reclametechnische problemen, waar ook de
HGXFDWLHYHPHGHZHUNHUV « QLHWDDQWRHNRPHQ¶6RPPLJHPXVHDEOLMNHQKXLYHULJWH]LMQ
voor reclame, die - ze citeert een respondent - µ]RVQHOVPDNHORRVNDQZRUGHQ¶HQPHQZLO
niet inspelen op de gewoonte van publiek om af te komen op bepaalde µVWHUUHQ¶LQGH
verzameling. Toch opperde een respondent (overigens niet verbonden aan een museum) om
van De verloren zoon van Jheronimus Bosch de Nachtwacht van museum Boymans-van
Beuningen te maken, opdat de aandacht wordt gevestigd op de mooie Boschcollectie. De
onbekendheid met wat er te zien is lijkt de oorzaak van het wegblijven uit het museum of
bepaalde afdelingen. Van Eijnsbergen signaleert in de musea een gebrek aan informatie over
ZDWKHWSXEOLHNZLO µEHKRHIWHSHLOLQJHQ¶ HQSOHLWYRRUPHHUDDQGDcht voor meer en beter
publieksonderzoek - µHU]LMQQRJPDDUZHLQLJJRHGRSJH]HWWHSXEOLHNVRQGHU]RHNLQJHQLQ
1HGHUODQGJHKRXGHQ¶415

Debat over effectiviteit van beleid
Af en toe steekt in het openbaar debat het pijnlijke thema de kop op van het falende
spreidingsbeleid. In 1964 reageert minister van OK&W, Theo Bot, op de kritiek dat het
spreidingsbeleid niets uithaalt, dat deze taak in de eerste plaats door de kunstinstellingen dient
te worden uitgevoerd - de overheid schept de voorwaarden.416 Jan Kassies wijt het falen aan
het feit dat de aandacht teveel is gericht op de kwalitatieve voorkeuren van de elite, gebaseerd
RSHHQ]HHUEHSHUNWHRSYDWWLQJYDQKHWEHJULSµNXQVWOHYHQ¶417 µ%LMRQVJDDWDOOHHQYRRUNXQVW
door, wat door de scheppers van en de deelhebbers aan het kunstleven Kunst is. Dat zijn er
maar weinig. Bij hun sociale status, opleidingsniveau en inkomen hoort de participatie aan het
kunstleven. En dan te denken, dat zij de theorie uitvonden, dat kunst een zaak van de elite
LV« $FKGDWLVJHHQZRQGHU KHWLV]HOIVHHQDOWH³QDWXXUOLMNH´ZDQWGRRUGHVLWXDWLH
JHFRQGLWLRQHHUGHRSYDWWLQJ ¶418 .XQVWSROLWLHNPRHWQLHWODQJHUµHHQ]DDNYDQGHHOLWH¶]LMQ
PDDUGLHQW]LFKWHULFKWHQRSKHWµZHO]LMQYDQKHWKHOHYRON¶.DVVLHVEHKRRUWWRWGHOLQNVH
geledingen die vinden dat de overheid de - noodzakelijk geachte - vernieuwingen veel
nadrukkelijker moet regisseren.419 .DVVLHVEHVSHXUWµHHQWHNRUWDDQHHQVWHOVHOPDWLJHRS]HW
van de kunstpolitiek, omdat onvoldoende wordt doordacht, hoe zij zich methodisch kan
richWHQRSNXQVWHQDDUSXEOLHNHQYRRUDORSGHVFKDNHOVWXVVHQEHLGHQ « 'HNXQVWLVQRGLJ
als brood, zegt men, en het wordt de liefhebbers van brood inderdaad mogelijk gemaakt brood
te eten. Maar het zijn - en het blijven - altijd dezelfden. Dat is met overdrijving gezegd, doch
niemand zal ontkennen dat er over de hele linie geen grote verschuivingen zijn wat het
414
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publiek betreft. In het bijzonder het concert- en toneelbezoek daalt, ondanks nieuwe zalen en
ondanks het stijgend aantal Nederlanders. (Trouwens, in de stijging van de consumptieve
XLWJDYHQEOLMYHQGLHYRRUGHNXQVWRYHUGHKHOHOLQLHDFKWHU ¶420
Het geografische spreidingsbeleid heeft in twee decennia tot aanzienlijke resultaten
geleid. Dit blijkt uit evaluatie onderzoek verricht door W. Voster - als ambtenaar van de
DIGHOLQJµRQGHU]RHNHQSODQQLQJ¶YDQKHWPLQLVWHULHYDQ2. :QDXZELMKHW
spreidingsbeleid betrokken. Hij zet het werk voort van de Commissie Cultuursociologische
Onderzoekingen van het Prins Bernhard Fonds om een culturele kaart van Nederland op te
stellen. Voster promoveert in 1967 op De cultuur-geografische indeling van Nederland. Hij
JDDWHUYDQXLWGDWEHWHUHNHQQLVYDQµKHWGLVWULEXWLHDSSDUDDWGDWWHQGLHQVWHVWDDWYDQGH
FXOWXXURYHUGUDFKWYDQHHQDOJHPHQH1HGHUODQGVHFXOWXXU¶KHWbeleid op een rationeler en
daarmee op een wetenschappelijker niveau kan brengen.421 Dit is de missie van de moderne
bestuurskunde: in plaats van retorische, ideologische doeleinden na te streven waarvan het de
vraag is of die bereikt worden - management by speech - en ad hoc beslissingen te nemen,
dient te worden gewerkt aan de hand van concrete, te toetsen doeleinden.422 De inspirator
voor deze visie is de bestuurskundige Charles Lindblom, met zijn vaak aangehaalde artikel
µ7KHVFLHQFHRIPXGGOLQJWKURXJK¶XLt 1959.423 Voster pleit voor een culturele planning, meer
afgestemd op de in kaart gebrachte culturele infrastructuur. Met een cartografie van de
culturele instellingen kan de sociale spreiding namelijk doelgericht, met meer precisie
uitgevoerd worden. Dit zal volgens Voster de sociale spreiding positief beïnvloeden.424 Eind
MDUHQ]HVWLJEHJLQWKHWWLMGSHUNZDDULQµGHYHUEHHOGLQJDDQGHPDFKW¶LV3URJUHVVLHYHSROLWLFL
en wetenschappers zien de moderne bestuurskunde als een instrument ter ondersteuning van
GHµEHVWDDQGHRUGH¶ZHONH]LMMXLVWDUJZDQHQGHQNULWLVFKEHMHJHQHQ'HRSYDWWLQJHQYDQ
cultuurambtenaren over de gewenste ontwikkeling van het cultuurbeleid zijn sterk ideologisch
JHWLQWHQGDDULQ]LMQµPDWHULsOHRYHUZHJLQJHQ¶]RDOVGLHYDQ9RVWHUQLHWZHONom.425 Zij
YLQGHQµIXQFWLRQDOLVWLVFKH¶WRHJHSDVWHRQGHU]RHNHQWHWHFKQRFUDWLVFKHQGDDURPQLHW
µUHOHYDQW¶ODDWVWDDQGDW]HGHEHYLQGLQJHQHQDGYLH]HQEHQXWWHQ426 Deze onderzoeksmethode
valt binnen de sociologische traditie van het structureel functionalisme, waarvan Talcott
Parsons en Robert Merton de grondleggers zijn: de studie naar functies en disfuncties, ofwel
de positieve of negatieve werking van instrumenten, processen of instellingen op andere
instituties en de samenleving.427
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Heroverwegingen
De museumwereld ontwikkelt zich in de jaren vijftig, zestig en zeventig in een bredere
context: het politiek-bestuurlijke klimaat in Nederland. In deze decennia wordt de expansie
van het kunst- en cultuurbeleid mogelijk gemaakt door de enorme toename van het nationaal
inkomen. In het midden van de jaren zestig maakt de verzorgingsstaat een explosieve groei
GRRUµppQYDQGHPHHVWPDUNDQWHRQWZLNNHOLQJHQLQKHWQDRRUORJVH1HGHUODQG¶'HUROYDQGH
overheid verandert ingrijpend.428 Sinds de Tweede Wereldoorlog poogt de overheid met
µYHU]RUJLQJVDUUDQJHPHQWHQ¶ZRQLQJQRRGRSWHORVVHQHQDUPRHGHWHYHUPLQGHUHQRQGHUZLMV
toegankelijker te maken, werkgelegenheid te garanderen en kunst- en cultuuraanbod te
ondersteunen en de participatie ervan te stimuleren.429 Er worden omvangrijke
EHOHLGVSURJUDPPD¶VRQWZLNNHOGHQSXEOLHNHPLGGHOHQ- belastinggeld - beschikbaar gesteld
om de maatschappelijke omstandigheden te verbeteren. Daarnaast krijgen burgers en
particuliere ondernemingen te maken met een meer ingrijpende overheidsregulering. Deze
toenemende overheidsbemoeienis wordt gelegitimeerd met de wens om de uitkomsten van het
marktmechanisme te corrigeren en zo een meer aanvaardbare verdeling te bewerkstelligen van
de nationale welvaart.430 Maar tegelijkertijd ontstaat er ook meer aaQGUDQJRPGDDUELMµPHHU
planmatig te werk te gaan en de doeltreffendheid van al deze inspanningen zo groot mogelijk
WHPDNHQ¶431
De verhouding tussen de groei van rijksuitgaven en die van het nationaal inkomen
bleef constant tot midden jaren zestig. Maar in de tweede helft van de jaren zestig komt er een
ommekeer: de overheidsuitgaven kunnen niet langer meer worden bekostigd uit de
opbrengsten van de economische groei.432 Het ideaal van de verzorgingsstaat wordt
problematisch en de rol van de overheid wordt onderwerp van openbaar debat. Economen
trekken de doeltreffendheid van bepaalde vormen van overheidsingrijpen in twijfel en
bestuurskundigen, politicologen en juristen plaatsen kritische kanttekeningen bij het sturend
vermogen van de overheid.433 Overigens staan de kerntaken van de overheid - zoals openbaar
bestuur, politie, justitie, gezondheidszorg - niet ter discussie.434 De snelle toename van de
ULMNVXLWJDYHQZRUGWLQJH]LHQDOVHHQµNHUQSUREOHHPYDQKHWEHOHLGLQKHWDOJHPHHQ¶435
Het is zaak dat het aandeel van de markt en van de burgers toeneemt, en daarvoor dient de
groei van de overheidsinvloed en de publieke sector te worden omgebogen.436 Ook de kritiek
op de hoogte en de toewijzing van de kunstsubsidies neemt toe: het subsidie instrumentarium
is te zeer uitgebreid. In het openbaar debat zijn regelmatig uitspraken te horen in de trant van:
µNXQVWVXEVLGLHVZRUGHQEHWDDOGXLWDOJHPHQHPLGGHOHQPDDUVOHFKWVZHLQLJHQPDNHQHU
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JHEUXLNYDQ¶437 De middelen die ingezet worden om de beleidsdoelstellingen - voor zover die
al expliciet geformuleerd zijn - te bereiken, worden gekritiseerd. Er gaan stemmen op dat er
meer effectiviteit bereikt kan worden als het bestaande aanbodbeleid door de overheid
JHGHHOWHOLMNZRUGWYHUYDQJHQGRRUµPDUNWHOHPHQWHQ¶438 Hiermee wordt bedoeld: minder
correctie van het prijsmechanisme en meer rekening houden met de vraag.
Begin jaren zeventig zet de regering Biesheuvel een nieuw fenomeen op de politieke
DJHQGDKHWµSURILMWEHJLQVHO¶439 Dit begrip houdt in dat de overheid zich laat betalen door
GHJHQHQGLHYDQKDDUGLHQVWHQJHEUXLNPDNHQµUHWULEXWLH¶=RZRUGWGHGLHQVWYHUOHQLQJ
zichtbaar en traceerbaar, in tegenstelling tot belastingen, die door vrijwel iedereen worden
opgebracht zonder dat er een rechtstreeks verband bestaat tussen betaling en
dienstverlening.440
Willem Drees jr. zette in 1963 de toon voor deze benadering. Hij stelt kunstsubsidies
ter discussie met een veel aangehaald voorbeeld. Zou een operabezoeker, die een kaartje
betaalt van zeven gulden, waarop een subsidie zit van vijfentwintig gulden, dat geld
desgevraagd niet liever contant ontvangen om er iets anders mee te doen? Als hij ervoor kiest
toch naar de opera te gaan is de subsidie kennelijk verspilling, als hij iets anders gaat doen,
grijpt de overheid in de consumentenvoorkeuren in. Drees vindt deze overheidsbemoeienis
prima, maar dan moet dat eerlijk worden gezegd - er mogen geen oneigenlijke argumenten
worden gebruikt. Hij signaleert dat in de toneelsector de helft van de kosten wordt
gesubsidieerd, terwijl het bezoek terugloopt: stimulering en opvoeding hebben dus geen
effect. Drees heeft overigens wel begrip voor overheidssteun aan kunst en cultuur, maar ziet
dit genuanceerd: sommige kunstvormen zijn collectieve goederen, zoals openluchtconcerten
en kunst in de openbare ruimte; andere vormen, zoals schilderkunst, dienen in stand te worden
gehouden voor volgende generaties. Maar veel variaties van kunstaanbod lenen zich voor
individuele consumptie en zijn in principe via de markt te exploiteren - bijvoorbeeld boeken,
zaalconcerten, opera en toneelstukken.441 Econoom Jan Pen plaatst een kanttekening bij het
fenomeen profijtbeginsel: de retributies mogen niet gedachteloos worden toegepast, want dat
werkt averechts in de gevallen waarin de overheid de consumptie en de productie van een
bepaalde dienst wil bevorderen boven het peil dat het publiek wenst: de merit goods,
waaronder Pen ook de schone kunsten schaart.442 De consument heeft vaak een slechte
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smaak, en de overheid mag die best proberen te verbeteren - dit is inderdaad dwang, µPaar dat
JHOGWRRNYRRUQDDUVFKRROJDDQDXWRJRUGHOVRPGRHQHQUHFKWVKRXGHQ¶$YDQW-garde kunst
mag best gesteund worden van 3HQµomdat culturele bezigheden alleen tot bloei komen door
WUDJHOLHIGHULMNHOHHUSURFHVVHQ¶Hij erkent dat het hier RPµideologisch getinte argumenten
JDDW0DDU]RQGHULGHRORJLHDOVQDWHVWUHYHQPDDWVFKDSSHOLMNLGHDDONRPWPHQQHUJHQV¶,Q
het merit good argument moet je geloven.443
Tussen het ministerie van Financiën en de overige departementen, inclusief het
ministerie van CRM, bestaat een fundamentele controverse. Het ministerie van Financiën
YHUVOHXWHOWDOVµSHQQLQJPHHVWHU¶JHPHHQVFKDSVJHOGQDDUGHRYHULJHGHSDUWHPHQWHQ- die geven
louter geld uit, zij zijn de spending departments. De ambtenaren van het ministerie van
Financiën nemen het concept van het profijtbeginsel maar al te graag over, zij zoeken
voortdurend middelen om de overheidsuitgaven beheersbaar te krijgen, dat is hun
hoofdtaak.444
De missie van het Instituut voor Onderzoek van Overheidsuitgaven is dezelfde. Het
IOO is gespecialiseerd in economisch onderzoek voor de publieke sector, met de nadruk op
vraagstukken van doelmatigheid, bekostiging en effectiviteit. Eén van de oprichters is Willem
Drees jr. De gedachte achter de oprichting van het IOO is dat onderzoek naar de publieke
uitgaven kan bijdragen aan toenemend inzicht in die uitgaven.445 Het IOO publiceert in 1971
een analyse van de oorzaken van de oplopende publieke uitgaven van onder andere de
kunstensector: Verlaging van de verhoging: een onderzoek naar de mogelijke beperking van
enige overheidsuitgaven.446 Dit is één van de eerste rapporten waarin de kunstsubsidies in een
breder financieel-economisch kader worden doorgelicht. De onderzoekers kijken als nuchtere
buitenstaanders kritisch tegen het kunstbeleid aan, ze zetten vraagtekens bij de vage
doelstellingen van het kunstbeleid - die zijn erg abstract, laat staan dat ze verifieerbaar zijn.
De legitimatie van het beleid is primair gebaseerd op politieke overtuiging. Het nut en de
ZDDUGH]LMQPHHUµHHQNZHVWLHYDQJHORRI¶+HWJURRWVWHGHHOYDQGHXLWJDYHQEOLMNWEHVWHPG
voor consumenten van individuele goederen, geen collectieve goederen - wat juist een
economische legitimering zou zijn voor overheidszorg. Bovendien wijst publieksonderzoek
uit dat één van de beleidsdoelen, het ideaal van de cultuurspreiding, te ambitieus is - de jeugd
en mensen uit de lagere strata hebben de weg naar de theaters en museum niet weten te
vinden.447 Volgens de onderzoekers van het IOO moeten uit deze bevindingen consequenties
JHWURNNHQZRUGHQµQXGLWPLGGHORQGHXJGHOLMNLVJHEOHNHQOLMNWKHWUDWLRQHHORPQDDUHHQ
ander middel om te zien, of zich neer te leggen bij het feit dat dit streven niet kan worden
JHUHDOLVHHUG¶'HYHUKRXGLQJWXVVHQGHHLJHQELMGUDJHYDQGHEH]RHNHUs van culturele
instellingen en de subsidie aan de instellingen blijkt ook in disbalans.448 Juist de subsidies
voor de kunsten blijken symptomatisch voor de oplopende kosten van een voorziening
waarvan slechts een beperkte groep profiteert. De rapporteurs raden aan hiervoor het
profijtbeginsel in te zetten: de gebruiker betaalt. Dit is volgens hen de enige remedie.449
Behalve aan profijtbeginsel denken de onderzoekers ook aan een verhoging van de
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entreegelden bij de musea, gezien de toenemende publieke belangstelling, en een verlaging
van de subsidies en inkrimping bij de podiumkunsten.450
Een medewerker van het Instituut, de econoom Jan Hilverink, wijst in 1971 op de
bezwaren tegen het systeem van de tekortdekking waarmee kunstinstellingen worden
bekostigd. In dit systeem vult de overheid de tekorten aan: exploitatietekort subsidiëring. De
gesubsidieerde instelling heeft in dit systeem geen baat bij meer, en geen last van minder
inkomsten.451 Er is geen prikkel voor zuinig en efficiënt beheer en effectiviteit ontbreekt
volkomen - er is geen logische relatie tussen het subsidiebedrag en de te leveren prestatie.452
Het onderzoeksrapport van het Instituut voor Onderzoek en Overheidsuitgaven (IOO)
uit 1971 en de publicaties van Hilverink veroorzaken veel commotie. Beleidsmakers worden
op twee verontrustende feiten gedrukt: de ongecontroleerde kostenstijgingen en de
achterblijvende publieke belangstelling. Het overheidsbeleid blijkt niet alleen weinig effectief,
het is ook kostbaar.453 De onderzoeksbevindingen zetten de toon voor het debat dat in de jaren
zeventig start over de doelmatigheid van overheidsinterventies - overigens een debat dat tot de
GDJYDQYDQGDDJZRUGWJHYRHUG+HWUDSSRUWPDUNHHUWµHHQRPVODJLQKHWGHQNHQRYHUKRHGH
overheid functioneert en zou moeten fuQFWLRQHUHQ¶RQGDQNVGDWHUJHHQVSUDNHLVYDQHHQ
stagnerende economie. Er is veel kritiek op het gebrek aan effectiviteit en efficiëntie van
overheidsbeleid. Het motto voor de jaren zeventig wordt het verhogen van de rationaliteit van
het overheidsbeleid: het is een noodzaak de overheidsplanning te stroomlijnen.454
Als reactie op deze onthullende evaluatie wordt er echter niet direct een offensief
gestart om daadwerkelijk actie te ondernemen tegen de toename van overheidssubsidies. Dit
evaluatieonderzoek krijgt eerst een vervolg in de vorm van een nieuwe onderzoeksopdracht.
De minister van Financiën installeert in oktober 1971 de interdepartementale Commissie voor
de Ontwikkeling van Beleidsanalyse (COBA). Vanuit die Commissie voert de Werkgroep
Beleidsdoelstellingen wederom een onderzoek uit - nog geen jaar na het formuleren van de
opdracht komt de werkgroep met bevindingen. Pas 4,5 jaar later - op 23 januari 1976 - gaat de
ministerraad akkoord met de publicatie van het rapport: Het instrument subsidie: een leidraad
voor het subsidieonderzoek. Op bijna alle punten worden de conclusies bevestigd van het
eerste rapport uit 1971, Verlaging van de verhoging.455 De Commissie komt met de
aanbeveling om een breed interdepartementaal onderzoek op te zetten naar de praktijk van de
subsidiëring. Zij ontwikkelt een algemeen analytisch referentiekader dat bij ieder
subsidieverzoek als uitgangspunt moet gelden - doelstellingen die geanalyseerd,
geoperationaliseerd en getoetst kunnen worden, waarbij de kosten en de baten van de
gebruikte instrumenten tegen elkaar worden afgewogen. Op het ministerie van Financiën
wordt verwacht dat dit instrumentarium spontaan wordt toegepast door de verschillende
beleidsdirecties van de rijksoverheid, maar dat gebeurt niet.456
Ook de directie Kunsten van het ministerie van CRM krijgt te maken met de
effectiviteitsanalyse. Begin jaren zeventig wordt er echter nog nauwelijks beleidsmatig
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gedacht binnen de directie, in de zin van doelstellingen formuleren, een instrumentarium
ontwikkelen en evalueren op effectiviteit. De directie Kunsten voert een ad hoc-beleid.
Anticiperend op de nieuwe ontwikkelingen wordt Berend Jan Langenberg direct na zijn studie
in 1973 als eerste econoom gerekruteerd - hij is geschoold en getraind in de taal en de logica
van de werkgroep van het ministerie van Financiën en wordt geacht bij confrontaties de
argumenten te kunnen pareren.457 De werkgroep Beleidsdoelstellingen formuleert in overleg
met CRM ambtenaren drie centrale doelstellingen: het ontwikkelen en instandhouden van
kunst, de beschikbaarheid van culturele objecten en manifestaties en de participatie van de
bevolking aan kunst. Deze doelstellingen gelden als leidraad voor de Nota Kunst en
kunstbeleid die in juli 1976 wordt gepubliceerd onder de verantwoordelijkheid van minister
Van Doorn.458
De in de beleidsnota geformuleerde doelstellingen brengen een discussie op gang over
de effectiviteit van beleidsdoelstellingen in de kunsten. (HQSDDUµHFRQRPHQYDQDIGH]LMOLMQ¶
zoals Pim van Klink ze noemt, zwengelen dit debat aan: Hans van de Kar, financieel
management deskundige, en Jan Hilverink, medewerker van het IOO. Ze schrijven kritische
beschouwingen in Economisch-Statistische Berichten.459 Hans van de Kar betoogt dat bij een
uiteenzetting over het beleid ook een analyse hoort van de knelpunten in de kunstsector. Hij
verwacht een gedetailleerde opsomming van doelstellingen, een motivatie voor de keuze van
de subsidies als voornaamste beleidsinstrument en een analyse van de financiële gevolgen van
de voorstellen en keuzes.460 Jan Hilverink vult de kritiek van Van de Kar aan met de
opmerking dat volgens hem de fraai klinkende doelstellingen in de nota alleen zijn gebruikt
om de bestaande situatie te rationaliseren.461 In een later gepubliceerd artikel ventileert Van
de Kar nog eens zijn kritiek op de Nota kunst en kunstbeleid, maar dan scherper: in de nota
wordt geen keuze gemaakt tussen vraag en aanbod, bovendien zijn de doelstellingen onderling
conflicterend, waardoor ze geen richtlijn kunnen zijn voor het feitelijke beleid. Frank van
Puffelen concludeert in een analyse van dit debat dat het departement weliswaar voor de
eerste keer expliciet haar doelstellingen voor het kunstbeleid verwoordt, maar dat deze door
criticasters te vaag, te complex en onderling te veel in tegenspraak worden gevonden om er
goed beleid op te bouwen.462 De doelstellingen zijn niet afrekenbaar. De veranderde visie op
de rol van de overheid komt aanvankelijk dus vooral tot uitdrukking in retoriek, niet in
actie.463
Het debat over de effectiviteit en efficiëntie van het kunstbeleid vindt plaats in een
context van mondiale economische crisis. In 1973, het jaar van de eerste oliecrisis, begint een
periode van economische stagnatie. In de periode 1977 tot 1982 loopt het
Rijksfinancieringstekort op van drie naar negen procent, wat gepaard gaat met een
verdubbeling van het aandeel van de collectieve uitgaven - opgelopen tot een quote van 66% in het netto nationaal inkomen!464 Ook in andere Europese landen wordt de noodzaak om de
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groei van de collectieve uitgaven af te remmen steeds urgenter. Er is een toenemende
politieke consensus dat het stelsel van gesubsidieerde voorzieningen onbeheersbaar en
onbetaalbaar is geworden.465

Het Sociaal en Cultureel Planbureau
Eenzelfde ontnuchterende rol als het IOO en de COBA in het debat over de effectiviteit van
subsidie instrumenten speelt het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) - op 30 maart 1973
opgericht.466 'HWRHYRHJLQJµSODQ¶LQGHQDDPLOOXVWUHHUWGHKRJHYHUZDFKWLQJHQRPWUHQWGH
maakbaarheid van de samenleving, en de rol van de sociale wetenschappen daarin als
beleidsondersteunend instrumentarium. Het bureau krijgt de opdracht beleidsevaluaties te
SXEOLFHUHQLQSHULRGLHNHUDSSRUWDJHVDDQGHKDQGYDQµV\VWHPDWLVFKYHU]DPHOGHHQ
JHwQWHJUHHUGHLQIRUPDWLH¶ De sociologen van het SCP voeren de evaluaties uit in de
positivistische traditie, met cijfermatige precisie en in een theoretische samenhang. Doel is het
overheidsbeleid effectiever te maken, opdat beter overzien kan worden waar overheidszorg
QRGLJLVHQKRHEHOHLGµJHSODQG¶NDQZRUGHQ+HWEHWUHIWWRHJHSDVWEHOHLGVRQGHUVWHXQHQG
onderzoek. Deze onderzoekmethodiek is functionalistisch, en dat klopt: het structureel
functionalisme staat als sociologische stroming in deze periode nog in hoog aanzien. De
studie van sociale functies en disfuncties - de positieve of negatieve werking van instellingen
op andere instituties en de samenleving waarvan zij deel uitmaken - is voor velen de kerntaak
voor sociologen. In deze traditie opereert het SCP.467 µNaast overwegend kwantitatieve
trendbeschrijvingen geeft het SCP ook een oriëntatie op en een evaluatie van het
overheidsbeleid¶.468 De eerste beleidsevaluaties krijgen veel kritiek te verduren, want ze
komen de vertegenwoordigers van het openbaar bestuur vaak niet goed uit.469 De
positivistische, modelmatige aanpak met becijferingen en tabellen van de µsocio-ingenieurs¶
van het SCP spreken evenmin aan.470
+HW6&3UDSSRUWHHUWYDQDIRYHUKDDUV\VWHPDWLVFKHRQGHU]RHNQDDUµKHWVRFLDOH
HQFXOWXUHOHIDFHW¶YDQGHVDPHQOHYLQJ6LQGVGLHQYHUVFKLMnen er tweejaarlijks trendrapporten,
met daarin analyses over veranderingen in de levensstandaard van de Nederlandse bevolking
en de resultaten van het gevoerde beleid van de overheid op sociaal en cultureel terrein. In
brede bestuurlijke kring is men er dan (nog) van overtuigd dat het beste op centraal niveau
kan worden bepaald wat burgers voor hun welzijn nodig hebben.471 De welzijnsvoorzieningen
worden - functionalistisch - beschouwd als algemene voorwaarden voor het instandhouden
van sociale systemen.472 Cultuurbeleid wordt gekoppeld aan de noodzaak van
cultuuroverdracht. De behoefte aan hogere cultuur wordt even universeel geacht als de
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behoefte aan veiligheid, huisvesting of verzorging.473 Welzijn, emancipatie en participatie zijn
gevleugelde woorden in de beleidsretoriek, en men is er van overtuigd dat gesubsidieerde
instellingen bij uitstek aan die waarden kunnen bijdragen.474 Commerciële dienstverlening is
daarmee vergeleken inferieur - die in verband brengen met kunst en cultuur is uit den boze! In
de eerstHKHOIWYDQGHMDUHQ]HYHQWLJJHORRIWPHQQRJVWHUNGDWµDOOHVYDQZDDUGHZHHUORRVLV¶
]RGDWFXOWXXULQVWHOOLQJHQµGRRUKXQDDUG¶ zijn aangewezen op overheidszorg.475
In iedere uitgave van het Sociaal en Cultureel Rapport wordt verslag gedaan van de
levensstandaard van de bevolking en de resultaten van het gevoerde beleid op sociaal en
cultureel terrein.476 Ook gaat een hoofdstuk over cultuurparticipatie, geplaatst in de context
van vrijetijdsbesteding. Op de afdeling Cultuur en media op het ministerie van CRM maken
de beleidsmakers echter bezwaar tegen de terreinafbakening waar de sectoren cultuur en
media vallen onder de noemer vrijetijdsbesteding. Cultuur en media zijn immers van een
andere - hogere - orde en niet op één hoop te gooien met uitgaansgedrag, zoals bezoek aan
pretparken, een voetbalwedstrijd of een restaurant. Er wordt een compromis gevonden door
KHWKRRIGVWXNYDQDIJHHQµ9ULMHWLMG¶PHHUWHQRHPHQPDDUµ9ULMHWLMGPHGLDHQ
FXOWXXU¶477
Een groot deel van het SCP-onderzoek is gewijd aan het verdelingsvraagstuk: welke
bevolkingsgroepen profiteren het meest en welke het minst van gesubsidieerde
voorzieningen? In het eerste Sociaal en Cultureel Rapport van 1974 blijkt uit een berekening
dat de hoogste inkomensgroepen veel meer profiteren van subsidies aan podiumkunsten. Dit
had eerder onderzoek ook al eens uitgewezen. Nieuw is nu dat niet alleen cultuursubsidies,
maar ook subsidies voor vormingswerk, sport en recreatie in veel sterkere mate ten goede
komen aan personen uit de middelbare en hogere sociale strata, dan aan personen uit de
lagere. Dit is niet de bedoeling! Het blijkt dat ongelijkheid in eenmaal gevormde culturele
vaardigheden - ongewild - door subsidies eerder in stand wordt gehouden dan aangetast.478
Telkens wijst participatieonderzoek uit dat personen die al van huis uit zijn ingewijd in
kunst en cultuur en zelf over voldoende geld beschikken om daarvan te genieten, het meest
profiteren van diensten die uit gemeenschapsgeld worden bekostigd.479 Dit laatste geldt ook
voor museumbezoek, maar vergeleken met podiumkunsten stijgt het totaal aantal
museumbezoeken aanzienlijk - tussen 1970 en 1980 neemt dat met bijna de helft toe (48%).
De onderzoekers constateren dat veel musea meer open staan voor een gevarieerd publiek.480
Minder ingewijden kunnen daar µLQUXLPHPDWHDDQKXQWUHNNHQNRPHQ¶LQKHW
tentoonstellingsaanbod. Dit blijkt uit het feit dat de musea veel publiek winnen onder de
incidentele bezoekers (veelal binnen- en buitenlandse toeristen) - de groep regelmatige
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bezoekers is namelijk niet toegenomen.481 In het aanbod van de podiumkunsten is het anders
gesteld: daar staat niet de bevattelijkheid voor een breed publiek voorop, maar de ruimte voor
artistieke soevereiniteit.482 Het bezoek van musea stijgt veel sterker dan dat van
podiumkunstvoorstellingen: tussen 1970 en 1980 stijgt het gesubsidieerde concertbezoek
enigszins met 7%, het bezoek aan gesubsidieerd toneel daalt echter dramatisch met 37%.483 Er
is in de podiumkunstwereld de laatste twee decennia een tendens te bespeuren tot specialisme
en differentiatie. Deze circuits laten zich kennen als mutual admiration societies met een
eigen idioom en eigen conventies, waar nieuwkomers en andere buitenstaanders zich moeilijk
op hun gemak voelen. In de podiumkunstensector participeren de lagere sociale strata veelal
minder dan gemiddeld en de hogere vaker.484 Over het algemeen neemt de cultuurparticipatie
dus enigszins toe, maar niet zozeer dat dit hoopgevend is.485

Het profijtbeginsel
In 1982 wordt de Commissie voor de Ontwikkeling van Beleidsanalyse (COBA) als
zelfstandige commissie opgeheven - QXYDOWGH]HRQGHUGHµKHURYHUZHJLQJVRSHUDWLHV¶
ondergebracht bij de directeur-generaal Rijksbegroting van het ministerie van Financiën. Ieder
begrotingsjaar selecteert het kabinet een aantal beleidsterreinen waarvan de overheidszorg
tegen het licht wordt gehouden. Het voornaamste doel van de operaties is bezuinigen - deze
actie komt voort uit GHµRPEXLJLQJVQRWD¶GLHKHWkabinet-Van Agt 1 uitbrengt: %HVWHN¶
hoofdlijnen van het financiële en sociaal-economische beleid voor de middellange termijn. In
de nota worden extra bezuinigingen aangekondigd in de collectieve uitgaven van circa tien
miljard gulden.486
In het eerste rapport dat in dit kader verschijnt, Heroverweging profijtgedachte en
privatisering, worden onder meer de podiumkunsten en de monumentenzorg onder de loep
JHQRPHQ'HWRHSDVVLQJYDQµKHWSURILMWEHJLQVHO¶KRXGWLQµGDWHURSLQGLYLGXHHOQLYHDXHHQ
expliciete band wordt gelegd tussen het feitelijke gebruik van publieke voorzieningen en het
bedrag dat daarvoor moet worden betaald¶. De werking lijkt precies op het prijsmechanisme
in de markt voor private goederen. Daar zorgt het prijsmechanisme voor een identificatie en
HHQKRQRUHULQJYDQGHLQGLYLGXHOHYRRUNHXUHQµ+HWIXQJHHUWDOVHHQNRPSDVYRRUYragers en
DDQELHGHUV¶ De consument reageert op de tarieven en geeft met een geuite voorkeur een
indicatie van zijn waardering - hij weegt nut tegen kosten af en kiest voor wat hij echt wil
KHEEHQµPHGHGDDUGRRU]XOOHQZHOYDDUWVYHUOLH]HQLQWHUPHQYDQ excess burdens geringer
ZRUGHQ¶+HWSURILMWEHJLQVHOLVLQGHHHUVWHSODDWVHHQDOORFDWLHPHFKDQLVPHµKHWYHUEHWHUWGH
doelmatigheden en op den duur ook de doeltreffendheid van het aanbod van publieke
YRRU]LHQLQJHQ¶487 Maar de conclusie van het heroverwegingsrapport waarin de
podiumkunsten en de monumentenzorg tegen het licht worden gehouden, is dat de toepassing
van het profijtbeginsel in de podiumkunsten zal leiden tot opheffing van de complete sector,
en dat is niet de bedoeling. Voor de monumentenzorg wordt de toepassing van het
481
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profijtbeginsel evenmin relevant geacht. Vervolgens gaan de bezuinigingen helemaal niet
door.488
Evaluatieonderzoek dient om in diverse departementen na te gaan in hoeverre een
heroverwegingsronde effect boekt. Dat verschilt per sector. Het Sociaal en Cultureel
Planbureau publiceert in 1981 Profijt van de overheid in 1977'LWUDSSRUWLVµJHULFKWRSKHW
JHYHQYDQHHQ]RYROOHGLJPRJHOLMNEHHOG « YDQGHQHHUVODJYDQDOOHRYHUKHLGVXLWJDYHQHQinkomsten die gebonden zijn aan het individueel gebruik van collectieve voorzieningen door
GHEHYRONLQJ¶489 +HWXLWJDQJVSXQWYDQKHWRQGHU]RHNLVGDWµKHWSURILMWYDQGHRYHUKHLG¶DOV
inkomen aan huishoudens wordt toegerekend. Het gaat om uiteenlopende voorzieningen
zoals: huursubsidie, studiefinanciering, thuiszorg, ziekenfondsverzekering, kwijtschelding van
gemeentelijke heffingen en ook het kunst- en cultuuraanbod. De centrale vraag is welke
inkomens het meest van deze overheidszorg profiteren en of en in hoeverre deze overdrachten
de inkomensverschillen verkleinen of vergroten.490 Voor de museumsector blijkt dat het
bezoek over de verschillende leeftijdsgroepen vrij gelijkmatig is gespreid, maar onder
huishoudens met een hoger inkomen bevinden zich vaker leden die naar een museum gaan.
Bovendien gaan zij IUHTXHQWHUµ]RGDWGHXLWJDYHQYRRUGHPXVHDPHHUGDQHYHQUHGLJELMGH
KXLVKRXGHQVLQGHKRJHUHLQNRPHQVGHFLHOHQWHUHFKWNRPHQ¶491 De SCP-onderzoekers
bepleiten in het rapport van 1981 het profijtbeginsel te introduceren - als een onderdeel van de
heroverweging. Het beginsel lijkt toepasbaar in de sectoren maatschappelijke dienstverlening,
recreatie en cultuur, aldus het SCP. De macro-econoom A.G.J. Haselbekke onderschrijft dit
advies. Hij berekent dat ongeveer een derde van het begrotingstotaal van overheidsuitgaven
zich leent voor toepassing van het profijtbeginsel. Inbreng van het profijtbeginsel als
onderdeel van de heroverwegingsprocedure kan dus een aanzienlijk effect teweegbrengen.
Met deze bevindingen en aanbevelingen wordt echter niets gedaan.492 Het profijtbeginsel
wordt niet geïntroduceerd in de cultuursector, laat staan uitgeprobeerd. Het is geen item.
C.J. Ruppert, vanaf 1981 in dienst van het ministerie van Financiën bij de directie
Inspectie Rijksfinanciën, schrijft in een beschouwing over de heroverwegingsoperatie dat het
succes ervan in de eerste plaats afhangt van de begroting van het departement dat doorgelicht
wordt.493 Succesvol zijn rondes die meer dan honderd miljoen gulden opleveren. Dit is voor
de sector kunst en cultuur ondenkbaar, omdat bij een bezuiniging van deze omvang er
nauwelijks geld zou overblijven - hier valt weinig te halen. Ten tweede varieert de mate van
ontvankelijkheid voor implementatie en wijzigingen in de beleidsuitvoering sterk. Ruppert
constateert dat niet de politiek maar de ambtenaren zich uitspreken over de vraag waar de
overheid wel of niet kan bezuinigen in het kader van een heroverwegingsoperatie - de
ambtenaren spelen daarin een cruciale rol.494 Haselbekke wijst eveneens op de gatekeepersrol van departementsambtenaren. Hij analyseert gedetailleerd het gedrag van politici, maar
ook het bureaucratische gedrag van ambtenaren.495 Hij concludeert dat ambtenaren lang niet
altijd naar budgetmaximalisatie streven, maar dat ze dit doen als het opportuun is, en dat heeft
488
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met de politieke omstandigheden te maken. Haselbekke raadt af om de toepassing van het
profijtbeginsel over te laten aan belanghebbenden, dat zijn de ambtenaren. Zij hebben belang
bij het instandhouden van bestaande regelingen en pleiten daarom tegen de toepassing van de
profijtgedachte. Ze doen dit op grond van moeilijk te toetsen argumenten dat kunst en cultuur
positief externe effecten teweeg brengen, een merit good ]LMQHQQRWLHVYDQZDDUGH µNXQVW
DOVEUHQJHUYDQYHUGLHSLQJUHIOHFWLHHQWURRVW¶ +Lj waarschuwt voor manipulatie van
relevante informatie.496
Er is sprake van een controverse in functie en belang tussen het ministerie van
Financiën, zijn commissies en de spending departments. De formele taak en houding van de
µVRFLR-LQJHQLHXUV¶HQHFRQRPHn is heroverwegen, ze toetsen beleid op doeltreffendheid - in
hoeverre wordt een doelstelling gehaald - en op doelmatigheid - in hoeverre worden resultaten
met opoffering van zo weinig mogelijk middelen behaald.497 De ambtenaren kunst en cultuur
verdedigen hun budgetten en de vrijheid om zelf hun instrumenten te kiezen.
Politicologen analyseren deze rolverhouding in de principal agent theory. Deze
theorie gaat uit van een situatie waarin sprake is van asymmetrische informatie, waardoor de
sturende partij (principal ) onvoldoende zicht heeft op het doen en laten van de uitvoerende
partij (agent). Hierdoor krijgt de agent de ruimte om buiten of zelfs tegen het belang van zijn
principal ]LMQHLJHQEHODQJWHGLHQHQ'HDJHQWLVLQ]R¶QJHYDOGHVSHFLDOLVWHQKHHIW door zijn
positie in de nabijheid van de kunstenwereld ook een kennisvoorsprong. De agent is
gehoorzaamheid verschuldigd aan zijn principal , maar die principaal kan hem niet afdoende
controleren. De asymmetrie in informatie kan gereduceerd worden door de output van
culturele instellingen meer waarneembaar te maken.498
De kunstambtenaren eigenen zich kunst en cultuur toe. Michel de Certeau schreef een
studie waarin hij toeëigening analyseert: The practice of everyday life.499 Hij omschrijft het
fenomeen DOVµHen proces van receptie van betekenissen en waarden, waarbij de ontvanger
niet passief blijft, maar de ontvangen betekenissen in zijn culturele code (of groepscode)
LQWHJUHHUWHQRSHUDWLRQHHOPDDNW¶500 De Certeau maakt in zijn theorie een onderscheid tussen
strategie en tactieken. Een strategie schrijft voor hoe ondergeschikten datgene wat zij weten
HQSURGXFHUHQPRHWHQJHEUXLNHQ6WUDWHJLHsQYRUPHQHHQFRQWH[WHHQ³JHFRQVWLWXHHUGH
UXLPWH´ZDDUELQQHQGH³SUDNWLMNHQYDQKHWDOOHGDDJVH´DDQRUGHQHQGHVFKHPD¶s worden
RQGHUZRUSHQ¶- dat gebeurt aan de hand van taal, van vertogen.501 De Certeau onderzocht hoe
RQGHUJHVFKLNWHJURHSHQRPJDDQPHWGLHPDFKW]HYRHUHQµWDFWLVFKHRSHUDWLHV¶XLWZDDUPHH
ze reageren op een bepaalde orde.502 Deze tactieken zijn manieren waarRS]LMµKXQZHJ
zoeken in de omstandigheden van het dagelijks leven; de wijze waarop ze hun omgeving
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RUJDQLVHUHQHQYRUPJHYHQDDQKXQHLJHQHUYDULQJHQ¶503 µ'HRQGHUJHVFKLNWHEHZHHJW]LFK
SHUGHILQLWLHELQQHQGRRUDQGHUHQXLWJHVWLSSHOGHNULMWOLMQHQGH³YULMKHGHQ´GLHKLM]LFK
YHURRUORRIW]LMQPRPHQWDQHNDQVHQWDFWLVFKHRSHUDWLHVRS³KHWMXLVWHPRPHQW´
instant-EHVOLVVLQJHQGLHDOWLMGRRNVDPHQKDQJHQPHWVSHFLILHNHWUDMHFWHQ¶504 Mensen laten
zich niet zonder meer beleren en disciplineren - zij ontwikkelen allerlei creatieve tactieken om
hieraan te ontsnappen en de opdrachten aan te passen en om te buigen in eigen richting.
µ7KHVHSUDFWLFDODFWLRQVUHDIILUPWKHLULGHQWLW\DQGDXWRQRP\IURPGRPLQDQWV\VWHPV¶505
Deze dynamiek is ook van toepassing op overheidsinterventies.506 Historicus Ad de Jong vat
GHUHGHQHULQJYDQ'H&HUWHDXDOVYROJWVDPHQµYLDPLFURVFRSLVFKHSURFHVVHQYDQKHUJHEUXLN
bevechten mensen volgens De Certeau voortdurend hun autonomie en proberen zij de cultuur
naar hun hand te zetten. In toeëigening OLJWGXVKHWHLJHQLQLWLDWLHIYDQGH³RQWYDQJHU´
EHVORWHQLQWHJHQVWHOOLQJWRWGHWHUP³UHFHSWLH´GLHXLWJDDWYDQHHQULFKWLQJVYHUNHHU¶507
:LP.QXOVWUHIHUHHUWDDQGH]HµVRHYHUHLQLWHLWLQHLJHQNULQJ¶LQHHQEHVSLHJHOLQJRYHU
de functie van het Sociaal en Cultureel Planbureau. Hij vraagt zich af waarom de impact van
het SCP zo bescheiden is gebleven en waarom het cultuurbeleid nauwelijks is herzien - al
blijkt uit de evaluaties dat de verdelingseffecten van subsidies nihil zijn en blijven. Knulst
YHUNODDUWGLWGRRUGHµVSHFLILHNHHLJHQVFKDSSHQYDQGH]HVHFWRUYDQRYHUKHLGV]RUJ¶LQKHW
EHOHLGEOLMNWYRRUGHDPEWHQDUHQµHHQEORHLHQGNXQVWOHYHQ¶PLQVWHQV]R]ZDDUWHZHJHQDOV
het verdelingsaspect.508 Maatregelen die genomen worden op het gebied van kunst en cultuur
zijn vaak ideologisch gekleurd, hebben dikwijls een expressief karakter en krijgen daarom
meer aandacht dan maatregelen op het gebied van sociale zekerheid en gezondheidszorg. Een
sterke troef in de kunstenwereld is dat geen politicus een cultuurbarbaar wil lijken!
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,QGHMDUHQ]HYHQWLJJURHLWµHHQWRHQHPHQGHGLYHUJHQWLHWXVVHQGHIRUPHOH
EHOHLGVRSYDWWLQJHQGHUHsOHEHOHLGVSUDNWLMN¶LQGHFXOWXXUVHFWRU.509 De tamelijk abstracte
GRHOVWHOOLQJHQJHIRUPXOHHUGHQRPVFKUHYHQLQGHEHOHLGVQRWD¶VZorden niet bijgesteld op
grond van de toetsingen, ondanks de dringende adviezen van de onderzoekers in dienst van
het ministerie van Financiën, het SCP en diverse economen.510 Ondanks de tegenvallende
participatiecijfers letten de kunstambtenaren niet op het daadwerkelijke consumentengedrag GHµJHEOHNHQYRRUNHXUHQ¶GLHSDUWLFLSDWLHFLMIHUVDDQWRQHQ'H]HEHQDGHULQJXLWJHZHUNWLQGH
revealed preference theory, is ontwikkeld door de econoom Paul Samuelson in 1938. Het
uitgangspunt van de theorie is eenvoudig en nuchter: consumenten streven naar
nutsmaximalisatie en hun voorkeuren kunnen worden achterhaald door hun koopgedrag.511 De
YHUNODULQJYDQ.QXOVWµFXOWXXUSROLWLFLGLHQHQJXOHQGHVQRRGVYLVLRQDLUWH]LMQ¶'HJRHGH
bedoelingen en sociale bewogenheid - de retoriek - en de financiële ondersteuning tellen in
het debat zwaarder dan de uiteindelijke uitkomst van de inspanningen, ondanks de kritische
boodschap van de empiristen van het SCP die nuchter constateren dat de resultaten zwaar
tegenvallen.512
4 O pvoeding en belering in het H aags Gemeentemuseum
In 1951 krijgt kunsthistoricus Louis Wijsenbeek een aanstelling als directeur van het Haags
Gemeentemuseum.513 Zijn belangrijkste wapenfeit is dat hij de verzamelaar Sal Slijper
overhaalt diens Mondriaans na te laten aan het museum. Het Stedelijk Museum in Amsterdam
had de collectie van Slijper in beheer en kocht ter aanvulling daarvan zelf enkele Mondriaans.
Sandberg wilde zich niet door die lastige verzamelaar laten koeioneren - daardoor liet Slijper
zijn Mondriaans overbrengen naar het Haags Gemeentemuseum. µDe staf daar moest zich
DOOHVODWHQZHOJHYDOOHQRPKHPWHYULHQGWHKRXGHQ¶514 OIGHµwispelturige verzamelaar¶ de
collectie na zijn dood alsnog zou laten verkopen of aan een ander museum zou schenken,
bleef onduidelijk. Pas een jaar na zijn overlijden wordt de definitieve bestemming van de
kunstwerken bekend: Slijper laat zijn gehele collectie werken van Mondriaan na aan het
Haags Gemeentemuseum - één prent, vierenzeventig tekeningen en 122 schilderijen. Hij blijkt
dit al in 1957 in zijn testament te hebben laten vastleggen, maar had nooit iets laten
doorschemeren aan de medewerkers in het museum door wie hij zich regelmatig liet
fêteren.515
Louis Wijsenbeek laat zich inspireren door illustere voorgangers. Op 29 mei 1866
richtten leden van de kunstenaarsvereniging Pulchri Studio LQµV-Gravenhage een Museum
van Moderne Kunst op.516 Het initiatief daarvoor kwam niet van Haagse notabelen, zoals lang
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werd aangenomen.517 In 1851 was de Vereeniging ter beoefening van de Geschiedenis van de
6WDG¶V-Gravenhage in het leven geroepen om een verzameling aan te leggen met als thema de
geschiedenis van Den Haag. Het Museum van Moderne Kunst diende om kunstwerken van
hedendaagse meesters voor de gemeente te verzamelen.518 Het was het eigendom van de
JHPHHQWHPDDUEOHHIµRQGHUWRH]LJWHQEHKHHUYDQKHW%HVWXXUGH]HU9HUHHQLJLQJ¶: Pulchri
Studio.519 Bij de oprichting had de Veeniging nog slechts twee werken in bezit, vier jaar later
waren het er tien. De gemeente Den Haag kocht na vijf jaar een pand aan de korte
Beestenmarkt - het eerste Haags Gemeentemuseum. De toegang was gratis. De schilders die
µaan de wieg van het museum stonden¶ maakten werk in een moderne, eigen stijl - in 1873
voor het eerst door een recensent µde Haagse School¶ genoemd.520 In 1881 werd Victor de
Stuers lid van de Vereeniging - hij woonde in Den Haag.521
Het nieuwe museumgebouw De Nieuwe Doelen aan de Korte Vijverberg ging in 1884
open. De verzameling was inmiddels vrijwel verviervoudigd - zij was te groot geworden voor
het museum aan de Korte Beestenmarkt (de kunstwerken werden daar te hoog opgehangen en
te donker en te schamel verlicht). De toegang was weer gratis en de openingstijden waren
YHUUXLPG(HQUXLPYHUWUHNRSGHHHUVWHYHUGLHSLQJµYRRU]LHQYDQERYHQOLFKWHn luiken voor
GHUDPHQ¶ZHUGµKHWORNDDOYRRUPRGHUQHVFKLOGHULMHQ¶522 De gemeenteraad benoemde drie
jaar later Servaas van Rooijen - gemeentearchivaris van Den Haag - als directeur, tegen de zin
van De Stuers. Bij de sollicitatie waren er behalve Van Rooijen nog twee rivalen: jonkheer
Barthold Willem Floris van Riemsdijk, commies onder De Stuers op het ministerie van
Binnenlandse Zaken, en de Haagse kunstenaar Philip Zilcken, die solliciteerde omdat hij op
]RHNZDVQDDUHHQµYDVWHEHWUHNNLQJDDQJH]LHQ]LMQ verdiensten op artistiek gebied niet
DDQ]LHQOLMNZDUHQ¶,QGHDIZHJLQJVSHHOGHPHHRIKHW]ZDDUWHSXQWYDQKHWPXVHXPRS
historie of kunst zou komen te liggen. Verdedigers van Van Riemsdijk pleitten voor het
*HPHHQWHPXVHXPGDW]LFKµPHHUHQPHHUDOVNXQVWPXVHXPRQWZLNNHOHQ]RX¶'H
YRRUVWDQGHUVYDQGHVWDGVDUFKLYDULVYHUZDFKWWHQGDWGHµDDQNRRSYDQYRRUZHUSHQYDQNXQVW
ZHODOWLMGELM]DDN]RXEOLMYHQ¶+LM]RXERYHQGLHQYLMIWLHQXXUEOLMYHQEHVWHGHQDDQKHWDUFKLHI
µ.XQVWDOVELM]DDNGLUHFWHXUDOVELMEDDQNRUWRP³+ROODQGRS]LMQVPDOVW´DOOHVZDW'H6WXHUV
]RYHUDIVFKXZGH¶9DQ5LHPVGLMNZHUGLQKRRIGGLUHFWHXUYDQKHW5LMNVPXVHXP te
Amsterdam.523
Het Haagse museum bleef kampen met ruimtegebrek. Er kwamen klachten over
µSURSYROOH]DOHQRYHUJHEUHNHQDDQKHWJHERXZ¶'DDUGRRUJLQJHQOHJDWHQHQVFKHQNLQJHQ
aan het museum voorbij. In 1910 werd de gemeenteraad gealarmeerd door een preadvies van
Ben:RPHHQOHJDDWQLHWWHDDQYDDUGHQµDDQJH]LHQGHUXLPWHGDDUWRHLQKHWPXVHXPWH enene
PDOHRQWEUDN¶(UZHUG JHFRQVWDWHHUGGDWKHWPXVHXPPHHUHHQµSDNKXLVGDQHHQPXVHXP¶
ZDVHQµRSWZHHJHGDFKWHQKLQNWH¶(URQWVWRQGHHQGHEDWRIGHJHVFKLHG- en oudheidkundige
voorwerpen en de kunst en kunstnijverheid gescheiden en in aparte gebouwen tentoongesteld
517

µ6FKLOGHUVVWLFKWWHQ+DDJVPXVHXP¶,Q NRC Handelsblad, 12 december 2009.
De helft van de inschrijvers van deze nieuwe Vereeniging was ook lid van het Schilderkundig Genootschap
Pulchri Studio - LQRSJHULFKWHQYRRUWJHNRPHQXLWHHQNOHLQJH]HOVFKDSYDQµHQLJHMHXJGLJHNXQVWHQDUHQ
die wekelijks tekenden naar gekleed model en voor leden en liefhebbers avonden organiseerden om werk te
bezichtigen. 0DULHWWH-RVHSKXV-LWWDµ+RH'HQ+DDJDDQHHn museum kwam: De Vereeniging tot het oprigten
YDQHHQ0XVHXPYDQ0RGHUQHNXQVW(HQJHVFKLHGHQLVYDQGHHHUVWHYLMIWLJMDDU¶,Q0DULHWWH-RVHSKXV-LWWD
Hans Janssen en Titus M. Eliëns (redactie µ+HW]DOMHYULHQGPDDUZH]HQ¶Den Haag, 2009, p. 8.
519
Ibidem, p. 15.
520
µ6FKLOGHUVVWLFKWWHQ+DDJVPXVHXP¶,Q NRC Handelsblad, 12 december 2009.
521
Enkele paragafen verderop komt Victor de Stuers aan de orde HQ]LMQSDPIOHWµ+ROODQGRS]LMQVPDOVW¶ZDDULQ
hij de passieve rol van de Nederlandse overheid op het terrein van erfgoed en musea kritiseert.
522
0DULHWWH-RVHSKXV-LWWDµ+RH'HQ+DDJDDQHHQPXVHXPNZDP'H9HUHHQLJLQJWRWKHWRSULJWHQYDQHHQ
0XVHXPYDQ0RGHUQHNXQVW(HQJHVFKLHGHQLVYDQGHHHUVWHYLMIWLJMDDU¶,Q0DULHWWH-RVHSKXV-LWWD+DQV
Janssen en Titus M. Eliëns (redactie µ+HW]DOMHYULHQGPDDUZH]HQ¶Den Haag, 2009, p. 41.
523
Citaat uit: ibidem, p. 43.
518

88

dienden te worden. Besloten werd de gehele inboedel in het gebouw aan de Korte Vijverberg
te koesteren - Servaas van Rooijen meende dat het museum met een aanbouw gered zou zijn.
Hendrik van Gelder, die Van Rooijen als archivaris was opgevolgd, mengde zich in het debat
- KLMYRQGGHPRGHUQHNXQVWQLHWRS]LMQSODDWVLQKHWPXVHXPµGLWDOOHVNàn weg en moet weg
WHPHHURPGDWKHWHOGHUVYHHOEHWHUWRW]LMQUHFKW]DONXQQHQNRPHQ¶,QYHUOHHQGHGH
gemeente zowel De Stuers als Van Rooijen eervol ontslag, waarmee de eerste fase in de
geschiedenis van het Haags Gemeentemuseum wordt afgesloten. Op 1 mei 1912 trad Hendrik
Enno van Gelder aan als directeur.524
In Den Haag slaagde de socialistische en progressief liberale bestuurder, Hendrik van
Gelder er in zijn idealen in concrete daden om te zetten. Zijn initiatieven en publicaties
functioneren nog steeds als klankbord en referentiekader in de cultuurpolitiek. De ambtenaar
VDQ*HOGHUZHUGQDµGHVSLOYDQGH+DDJVHNXQVW- HQFXOWXXU]RUJ¶+LMSXEOLFHHUGHDOV
eerste regeOPDWLJRYHUµGHQRRG]DDNYDQNXQVWEHPRHLLQJGHUJHPHHQWHOLMNHRYHUKHLG¶
Evenals Emanuel Boekman liet hij zicKLQVSLUHUHQGRRUµYHUOLFKWHLGHDOHQRPWUHQWYRUPLQJ
YDQPHQVHQVDPHQOHYLQJHQKHWGDDUPHHYHUERQGHQYRRUXLWJDQJVJHORRI¶Beide opinieleiders
ontwikkelden zich in hun stad tot pleitbezorgers van nationale allure - de ontwikkelingen die
ze aanstuurden, werden een bron van inspiratie voor andere gemeenten.525
Den Haag werd de eerste stad waar gemeentelijke zorg voor kunst en cultuur een
volwaardige plaats kreeg in de ambtelijke organisatie, en dat is aan Hendrik van Gelder te
danken. Hij zette zich als student al af tegen het individualisme en het O¶DUWSRXUO¶DUW beginsel
van de Tachtigers - de literaire beweging die zich sterk op de esthetiek richtte: kunst was
alleen dienstbaar aan zichzelf. Hij YRQGMXLVWµJHPHHQVFKDSVJHYRHO¶FUXFLDDO526 Het lukte hem
zijn idealen te bewerkstellingen mede dankzij de dubbelfuncties die hij vervulde. In 1906
werd Van Gelder benoemd tot gemeentearchivaris. Vanuit deze functie ontwikkelde hij zich
JHOHLGHOLMNDDQWRWGHVSLOLQGH+DDJVHNXQVWHQZHUHOGHQWRWµGHEHODQJULMNVWHYRUPJHYHUYDQ
KHW+DDJVHFXOWXXUEHOHLG¶Hij pleitte ervoor de cultuurzorg in Den Haag te coördineren vanuit
een afzonderlijke gemeentelijke dienst - dit was nog in geen gemeente zo geregeld. Van
Gelder YRQGGDWGHµPLQGHUJHJRHGHQ¶in het beleid bijzondere aandacht zouden moeten
krijgen - bij hen nam hij µHHQ]XFKWQDDURQWZLNNHOLQJ¶ZDDU527
In 1912 kreeg Van Gelder er nog een functie bij: hij volgde de eerste directeur van het
Haags Gemeentemuseum, Servaas van Rooijen op. Zo kreeg hij de kans om zijn ideaal in de
SUDNWLMNWHEUHQJHQRPGDDUGHPXVHDOHFROOHFWLHVµWHODWHQVWUHNNHQWRWVWLFKWLQJOHHULQJHQ
RSYRHGLQJYDQKHWJDQVFKHYRON¶ - geheel volgens het Verlichtingsperspectief.528 Het museum
was toen nog gevestigd aan de Korte Vijverberg - in dit gebouw kwam vooral de collectie
moderne kunst ruimte tekort.529 In 1914 adviseerde Van Gelder aan burgemeester en
wethouders nieuwbouw voor het museum. Op 21 oktober 1918 stelde de Haagse
gemeenteraad de Dienst voor Kunsten en Wetenschappen in - een pleidooi van Van Gelder waar de afdeling cultuur onder leiding van Van Gelder kwam te staan.530 Zijn Dienst kreeg de
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taak een plan op te stellen voor de bouw van een Museum voor moderne Kunst, aan de
Stadhouderslaan. Het museum zou dienen voor oude en nieuwe kunstnijverheid en een
gebouw voor congressen en tentoonstellingen. Het museum diende te functioneren DOVµHHQ
FXOWXXUFHQWUXP « YRRUEHHOGHQGHNXQVWHQYRRUGUachten, congressen, muziekuitvoeringen
HQOH]LQJHQ¶'HJHPHHQWHJaf in 1919 DUFKLWHFW%HUODJHGHRSGUDFKWµHHQFRPSOH[
PXVHXPJHERXZHQ¶WHRQWZHUSHQ'LWJURRWVRSJH]HWWHSODQkwam in 1920 gereed, maar
uiteindelijk werd in 1924 besloten niet tot bouw over WHJDDQµRPGDWKHWRJHQEOLNHUQRJQLHW
YRRUZDVJHNRPHQ¶9DQ*HOGHUVWHOGHHHQµQLHXZSURJUDPPDYDQHLVHQ¶RSHQGUHLJGHRSWH
VWDSSHQµDOVKLMQXJHHQPXVHXPNUHHJ¶Berlage ontwierp vervolgens een bescheidener
versie, waarmee het stadsbestuur akkoord ging - in 1927 kwam het benodigde budget
beschikbaar. In 1935 werd het nieuwe Gemeentemuseum geopend.531 Berlage zette een voor
die tijd zeer zakelijk gebouw neerGHµJURQGYRUP¶YDQKHWPXVHXPLVHHQYLHUNDQWYDQWZHH
verdiepingen rond een binnentuin. Het straalt rust en bezinning uit. Voor het eerst werd er een
gebouw speciaal ontworpen als museum: een ruimte die aan speciale eisen diende te voldoen,
waarin kunstwerken tot hun recht zouden komen en bezoekers zich thuis zouden voelen.532 De
nieuwbouw van het Haags Gemeentemuseum introduceerde een nieuwe visie op de functies
van het museum. In die visie is het museum een middel om cultuuruitingen voor brede lagen
van de bevolking toegankelijk te maken en de mensen te brengen tot een
schoonheidsbeleving. Hiermee voegde hij, naast de traditionele museumtaken conservering en
ZHWHQVFKDSSHOLMNRQGHU]RHNHHQZDWKLMQRHPGHµVRFLDOHIXQFWLH¶WRH Er was ook ruimte voor
uitvoeringen, lezingen en cursussen. En Van Gelder had oog voor de stadgenoten die niet in
het museum NZDPHQµQLHWVOHFKWVYRRURQ]HJHJRHGHLQZRQHUVLPPHUVHYHQ]HHUYRRUGH
mindergegoeden is ruime, goed georganiseerde gelegenheid tot kunstgenot en smaakverdeling
HHQZHONRPEH]LW¶533 Zo wilde hij het volk verheffen opdat zij deel kunnen gaan nemen aan
de hogere cultuuruitingen, die tot dan toe uitsluitend het domein van de elite waren. Hij wilde
voldoende bagage geven om van cultuur te kunnen genieten.534 Kortom, Hendrik van Gelder
heeft als geen ander de aandacht gevestigd op de noodzaak dat in de musea rekening moet
worden gehouden met het publiek. Hij bezocht bijvoorbeeld hoofden van lagere scholen om
de jeugd in het museum te krijgen en hij stelde rondleidsters in het museum aan.535
Van Gelder ontwierp het eerste publieksonderzoek dat in Nederland is gehouden. Hij
vroeg bij een tentoonstelling van stillevens naar de waardering van de bezoekers. Elke
EH]RHNHUNUHHJHHQµELOOHW¶ZDDURSKLMGHYLMIPHHVWJHZDDUGHHUGHVFKLOGHULMHQNRQDDQJHYHQ
daarnaast werd verzocht leeftijd, beroep en naam op te geven. Van Gelder vond dit
experiment zinvol om de bezoeker meer bij de tentoonstelling te betrekken en beter te laten
kijken.536 In 1939 introduceerde Hendrik van Gelder een nieuw experiment in het Haags
*HPHHQWHPXVHXPµGHPXVHXPNDDUW¶/HHUOLQJHQHQGRFHQWHQYDQKHWvoortgezet onderwijs
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kregen voor vijftig cent een jaarkaart waarmee ze het hele jaar dat museum konden bezoeken.
Zo werd het contact met het onderwijs bestendigd. De directeur leidde zelf zijn
µPXVHXPNLQGHUHQ¶URQGGRRUKHWPXVHXP537 Hij beval Gerhardus Knuttel, conservator
moderne kunst, aan als zijn opvolger - beiden hadden enthousiast samengewerkt op het terrein
van educatie en het populariseren van het museum. Van Gelder ging per 1 april 1941 met
pensioen, waarna Knuttel hem opvolgde.538
Tijdens de Tweede Wereldoorlog vonden in een betrekkelijk korte periode een paar
directiewisselingen plaats.539 Knuttel werd op 4 mei 1942 door de nazi¶s gearresteerd wegens
µobstructie¶ Na zijn gedwongen vertrek nam Dirk Balfoort, conservator van de
Muziekafdeling, de directie waar.540 In 1947 werd kunsthistorica Victorine Hefting directeur zij is één van de eerste vrouwelijke museumdirecteuren in Nederland.541 Haar openhartige
memoires, vol verslagen van ontmoetingen en portretten van beeldend kunstenaars en
schrijvers die zij kende, wordt in 1988 een bestseller - ze is dat jaar te gast in het
boekenprogramma +LHULV«$GULDDQYDQ' is.542 In de drie jaar dat ze in het
Gemeentemuseum de scepter zwaaide, zorgde ze ervoor - geïnspireerd door Hendrik van
Gelder - dat er rondleidingen worden verzorgd voor kinderen en later ook blinden.543 Ze gaf
zelf ook rondleidingen - later bekent ze terugblikkend op haar carrière dat ze daaraan het
meeste plezier beleefde: het geven van rondleidingen voor kinderen en voor blinden en
slechtzienden, die ze porselein, keramiek en meubels laat betasten.544
537
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Heftings opvolger, Louis Wijsenbeek richt eind 1952 - geïnspireerd door het
gedachtegoed van Hendrik van Gelder en Victorine Hefting - als één van de eerste musea een
afdeling op die speciaal op de bezoekers is gericht: de pedagogische aIGHOLQJ¶545 Wijsenbeek
vindt dat HHQPXVHXPYRRUPRGHUQHNXQVWHQµHHQSHGDJRJLVFKLQVWLWXXW¶ is, µdat de bezoeker
QDGUXNNHOLMNZLORSYRHGHQHQEHOHUHQ¶546 Maar hij iVZHOGHPHQLQJWRHJHGDDQµGDWFXOWXXU
hoe dan ook elitair is en dat het weliswaar de taak van een museum is de bezoeker hiervoor te
interesseren, hem er in thuis te doen raken, maar dat de bezoeker daarvoor zelf wel enige
PRHLWH]DOPRHWHQGRHQ¶547 Om dit te bereiken zijn tentoonstellingen, rondleidingen en
andere audiovisuele middelen nodig om de bezoeker te helpen.548 De taak van de
pedagogische DIGHOLQJLVGHFRQWDFWHQPHWKHWSXEOLHNWHVWLPXOHUHQµGHEH]RHNHUVPRHWHQ
een zodanige voorlichting krijgen, dat zij van het schoons, dat zich blijvend in het Museum
bevindt en van de tentoonstellingen, die daar worden georganiseerd, met vreugde en vrucht
NHQQLVNXQQHQQHPHQ¶.549 In de jaren zestig ontwikkelt de afdeling een nieuw soort
tentoonstelling: dHµéénZHUNWHQWRRQVWHOOLQJ¶HHQHGXFDWLHYHWHQWRRQVWHOOLQJURQGppQ
kunstwerk. Een dergelijke tentoonstelling bevindt zich in een zaal die is opgedeeld in vier
delen. In alle delen wordt een ander aspect van het werk behandeld.550 Ook wordt er onder het
directoraat van Wijsenbeek een museumatelier aan het museum toegevoegd. In deze ruimte
vinden activiteiten voor kinderen en volwassenen plaats, die deel uitmaken van museumlessen
en cursussen. De combinatie van kijken op zaal en zelf beeldend werken is een belangrijke
combinatie in het educatiebeleid van het museum.551
Tijdens zijn directoraat vinden de eerste pogingen plaats om vanuit een museum een
tentoonstelling buiten de muren te organiseren.552 De eerste wijktentoonstelling vindt plaats in
KHW+DDJV*HPHHQWHPXVHXPEOHHIDFWLHI¶,Q Het Parool , 25 augustus, 1993. Zie ook: Agnes Grondman e.a.,
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Moerwijk, onder de titel Den Haag vroeger en nu.553 Een tweede vindt anderhalf jaar later
plaats in een clubgebouw, over de geschiedenis van het Huis van Oranje. De basis voor
dergelijke wijktentoonstellingen is gelegd in een uitspraak van het Haags college van BenW:
µGRFKDOVKHWYRONQLHWQDDUGHNXQVWNRQNRPHQGDQ]DOGHNXQVWQDDUKHWYRONGienen te
JDDQ¶554 In 1955 kan het Gemeentemuseum een Amerikaanse tentoonstellingswagen
overnemen: µHHQXLWVFKXLIEDUHRSOHJJHUGLHKHWPRJHOLMNPDDNWHHQ]HOIGHHNVSRVLWLHRS
YHUVFKLOOHQGHSODDWVHQLQ'HQ+DDJURQGWHULMGHQ¶ Met een µYUROLMNJHNOHXUG¶ ontwerp van
kunstenaar Henk Peeters toert de wagen - µPHWZDSSHUHQGHYODJJHQ¶- gedurende zes weken
door vijf verschillende Haagse wijken, met de tentoonstelling Kunst en werkelijkheid.555 µ(HQ
URQGUHL]HQGHZDJHQDOVPLQLDWXXUPXVHXPLQJHULFKW¶DOGXVSHGDJRJLVFKmedewerkster Wil
6DUWHUµ'HVFKLOGHULMHQNZDPHQHFKWHUEROWHVWDDQYDQKHWYRFKW5HGHQZDDURPHUQDHQNHOH
MDUHQPHHZHUGJHVWRSW¶556
Wijsenbeek laat in 1962 een nieuwe vleugel aan het gebouw toevoegen - de
µ6FKDPKDUW-YOHXJHO¶JHQRHPGQDDUGHDUFKLWHFW. De nieuwe ruimte wordt bestemd voor
tijdelijke exposities. Ook de pedagogische Afdeling krijgt daar een eigen plek - behalve uit
URQGOHLGLQJHQOH]LQJHQFXUVXVVHQµPXVHXPOHVVHQ¶YRRUGHODJHUHVFKRROMHXJGGLGDFWLVFKH
tentoonstellingen en het stimuleren van zelfwerkzaamheid organiseert de pedagogische
aIGHOLQJRRNZLMNWHQWRRQVWHOOLQJHQPHWYRRUDOVRFLDDOFXOWXUHOHWKHPD¶V557 Wijsenbeek is
overigens van mening dat educatie als ondersteuning moet dienen, want de collectie zelf komt
op de eerste plaats. Een PXVHXPGLHQWDOVµUXVWSODDWVYRRUGHJHHVW¶558

Museumdiscussies
Vanaf de jaren zestig raken de musea volop µLQEHZHJLQJ¶559 Publieksgerichte functies
worden sterk uitgebreid - vooral de intramurale, zoals het educatieve werk, worden van
overheidswege sterk gestimuleerd. Museale presentaties worden meer thematisch, zowel in de
vaste opstelling als in de wisseltentoonstellingen. Vernieuwing en experiment zijn belangrijke
criteria. Omstreeks 1972 ontstaat er een debat over de plaats en de functie van het museum,
EHNHQGJHZRUGHQDOVµGHPXVHXPGLVFXVVLH¶,QGeze discussie gaat het vooral over de
kunstmusea en in het bijzonder de musea voor moderne en eigentijdse kunst.560 Dit debat over
de functie van kunstmusea is overigens te herleiden tot een controverse die in de eerste helft
van de vorige eeuw aan de orde werd gesteld.
-DQ9DHVVHQKHHIWGLWµSROHPLVFKYHUERQG¶ op verzoek van het ministerie van CRM
sociologisch geanalyseerd.561 ,Q]LMQDQDO\VH]LMQµlegitimatie¶ en µlegitimering¶ voor hem
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-2YHUHHPµ+HW0XVHXPDWHOLHU¶,Q-YDQ(VHQ3:DJHQDDUV UHGDFWLH  Jaarboek Gemeentemuseum Den
Haag 1998. Den Haag, 1999, p. 21.
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*HFLWHHUGLQ+HQN2YHUGXLQµ'DWLVWRFKQLHWVYRRURQVVRRUWPHQVHQ¶,QCarel Blotkamp e.a. (redactie),
Museum in motion? ¶V-Gravenhage, 1979, pp. 269-287, p. 271 .
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Maarten Regouin, M. Bedaux-de Jonge en Henk Overduin, Met de kunstkar vooruit. Amsterdam, 1977, p. 21.
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+HQN2YHUGXLQµ'DWLVWRFKQLHWVYRRURQVVRRUWPHQVHQ¶In: Carel Blotkamp e.a. (redactie), Museum in
motion? ¶V-Gravenhage, 1979, p. 271 .
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Maarten Regouin, M. Bedaux-de Jonge en Henk Overduin, Met de kunstkar vooruit. Amsterdam, 1977, p. 20.
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J. van (Vµ*HYUDDJG(HQGLUHFWHXUYRRUKHW+DDJVH*HPHHQWHPXVHXP. Het directoraat van L.J.F.
:LMVHQEHHN¶,QJ. van Es en M. Kyrova (redactie), Jaarboek Haags Gemeentemuseum 1995-1996. Den Haag,
1997, pp.174-206.
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Jan Vaessen, Musea in een museale cultuur . Zeist, 1986, p. 90 - de uitdrukking is geïnspireerd op Carel
Blotkamp e.a. (redactie), Museum in motion? ¶V-Gravenhage, 1979.
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Jan Vaessen, Musea in een museale cultuur . Zeist, 1979, pp. 181-182.
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Zie ook: BrDP.HPSHUVµ$DQGHOHQLQRQVWHUIHOLMNKHLG0XVHDDOPHFHQDDWSDUWLFXOLHULQLWLDWLHIHQRYHUKHLG¶
In: Cas Smithuijsen (redactie), De hulpbehoevende mecenas. Zutphen, 1990, p. 127. Socioloog Jan Vaessen
 SURPRYHHUGHLQRSGHµOHJLWLPHULQJYDQKHWNXQVWPXVHXP¶DDQGH.DWKROLHNH+RJHVFKRRO7LOEXUJpromotor was Anton Zijderveld. Hij was directeur van het Nederlands Openluchtmuseum van 1990 tot 2009.
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sleutelbegrippen.562 Vaessen beschouwt de museumdiscussie als een debat waarin
µOHJLWLPDWLHV¶YRRUKHW NXQVW PXVHXPZRUGHQµJHSURGXFHHUGHQXLWJHZLVVHOG¶ Legitimiteit
KRXGWLQµLHPDQGVLQVWLWXWLRQHHOEHSDDOGHSRVLWLHHQUROGHGDDUPHHYHUERQGHQDDQVSUDNHQRS
macht, status, bevoegdheden, voorrechten, faciliteiten en dergelijke, door degenen met wie hij
interacteert, vrijwillig worden geaccepteerd, omdat deze verhouding als zodanig aan voor de
EHWURNNHQHQUHOHYDQWHZDDUGHQYROGRHW¶'HYHUKRXGLQJWXVVHQPHQVHQHQLQVWHOOLQJHQZRUGW
door de betrokkenen wederzijds geaccepteerd, gerespecteerd en geconsolideerd.563 Maar deze
FRQVHQVXVLVHHQZDQNHOHYHQZLFKWHQNDQYHUDQGHUHQ(UZRUGWLQHHQSURFHVYDQµ checks
DQGEDODQFHV¶ voortdurend verantwoording afgelegd - gelegitimeerd. Die rechtvaardiging
KRXGWLQµKHWRSERXZHQKDQGKDYHQRIKHUVWHOOHQYDQGHOHJLWLPLWHLWYDQLQVWLWXWLRQHOH
YHUKRXGLQJHQ¶GRRUGH]HWHYHUGXLGHOLMNHQHQQRUPDWLHIWHUHFKWYDDUGLJHQ¶564 In publiciteit,
interviews, debatten, marketing en beleidsretoriek wordt een legitimerende kracht ontleend
aan het feit dat er verwezen wordt naar voor betrokkenen geldende waarden. Over die
waarden wordt een openbaar debat gevoerd. Volgens Vaessen zijn de musea onder een
WRHQHPHQGHµOHJLWLPHULQJGUXN¶NRPHQWHVWDDQ]H]LMQLQHHQµEHNQHOGHSRVLWLH¶
terechtgekomen omdat er aan hen tegenstrijdige eisen worden gesteld.565 Musea dienen zich te
houden aan de taakstellingen verzamelen, beheer, behoud, onderzoek en presentatie, maar
vervullen ook uiteenlopende functies. Over die functies gaat de museumdiscussie. Het gaat
hier om het veilig stellen van het eigen domein: op welk type activiteiten moet het accent
worden gelegd? De hevigheid van het debat komt voort uit de concurrerende en vaak
gespannen verhouding tussen curatoren en educatieve medewerkers.566
Het debat over de functie van kunstmusea is niet nieuw. Een terugblik toont aan dat
het al speelde in 1911, toen de Nederlandsche Oudheidkundige Bond - een groep
professionals bestaande uit museumdirecteuren en hoogleraren (kunst)geschiedenis - aandacht
JLQJVFKHQNHQDDQµSUREOHPHQEHWUHIIHQGHKHW1HGHUODQGVHPXVHXPZH]HQ¶. De Bond
publiceerde in 1918 de nota Over hervorming en beheer onzer musea .567 Dit rapport is om
verschillende redenen een mijlpaal. Zoals al gemeld is het de eerste rapportage van de
overheid waarin gedacht wordt in termen van een museumbestel. De nota is het startpunt voor
GH¶PXVHXPNZHVWLH¶- zoals deze toen werd genoemd - waarin vraagstukken werden
aangekaart als: wat is een museum, wat is de museale functie, hoe dienen collecties
samengesteld, ingericht en beheerd te worden, hoe moet de houding tegenover het publiek
zijn.568 Als voorbeeld en toetssteen functioneerde de inrichting en de functie van het
Rijksmuseum. In de nota pleit de Bond voor een scheiding van kunst en geschiedenis - het
Rijksmuseum dient zich op kunst te richten en de historische voorwerpen naar een Nationaal
museum te YHUKXL]HQZDDUµGHNHQQLVHQGHOLHIGHYRRUKHWYHUOHGHQ¶EHYRUGHUGGLHQWWH

Daarvoor werkte hij als beleidsambtenaar bij de Gemeente Apeldoorn. Vaessen mengt zich regelmatig in het
openbaar debat over museumbeleid, zoals over het Nationaal Historisch Museum (zie deel V, hoofdstuk 3).
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Jan Vaessen, Op zoek naar legitimiteit. Tilburg, 1979 (een bewerking van zijn doctoraalscriptie), de aanzet tot
zijn proefschift: Jan Vaessen, Musea in een museale cultuur . Zeist, 1986. Zie voor zijn conceptualisering van
EHLGHDWWHQGHUHQGHEHJULSSHQµ/HJLWLPLWHLWDOV SUREOHHP¶LQ-DQ9DHVVHQ Musea in een museale cultuur . Zeist,
1986, pp. 41-81.
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Jan Vaessen, Musea in een museale cultuur . Zeist, 1986, p. 52.
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Ibidem, p. 59. Zie ook: Ministerie van WVC, Cultuurbeleid in Nederland. Zoetermeer, 1993, p. 52 en Sociaal
en Cultureel Planbureau, Advies Cultuurwetgeving. Rijswijk,1986, p. 88.
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Ibidem, p. 74.
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Jan Vaessen, Musea in een museale cultuur . Zeist, 1986, p. 10 en p. 35. Zie ook: Agnes Grondman e.a., Over
passie en professie. Utrecht, 2010, p. 156.
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Nederlandsche Oudheidkundige Bond, Over hervorming en beheer onzer musea . Leiden, 1918 en Roel Pots,
Cultuur, koningen en democraten. Nijmegen, 2006, p.189.
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'HERUD0HLMHUVµ'HGHPRFUDWLVHULQJYDQGHVFKRRQKHLG¶+DDUOHPSS-105, p. 55. Ook: Pots,
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worden.569 .XQVWYHU]DPHODDUHQSROHPLVW)ULWV/XJWYDWWHGHµPXVHXPNZHVWLH¶RYHUGH
museale functie indertijd samen als dichotomie: het museum als leermiddel tegenover het
beginsel het museum als esthetisch genotmiddel.570 +HWPXVHXPDOVµ Lernort¶ZDDUREMHFWHQ
getoond worden als specifieke producten van de door mensen gevormde samenleving, of het
PXVHXPDOVµMusentempel ¶ZDDUREMHFWHQDOVDXWRQRRPYHUVFKLMQVHOJHSUHVHQWHHUGZRUGHQ
met het doel om louter bewonderd te worden om de schoonheid.571 Omdat eind negentiende
eeuw de toon is gezet voor het voortdurende debat over de zorg voor erfgoed en de inrichting
en functie van het Rijksmuseum en omdat daaraan prominente opinieleiders deelnamen, gaan
we terug in de tijd om die discussie in detail te ontrafelen. Victor de Stuers ontketende het
debat.
In zijn beroemd geworden en nog VWHHGVJHFLWHHUGHDUWLNHOµ+ROODQGRS]LMQVPDOVW¶
dat in 1873 in De Gids verscheen, kritiseerde jonkheer Victor de Stuers de onverschillige
houding van de overheid tegenover de museale collecties.572 Hij betoogde dat het bestaan van
musea essentieel is voor het behoud van de nationale cultuur. De overheid dient daarvoor de
verantwoordelijkheid te dragen. In ons land werden de collecties zeer onzorgvuldig beheerd belangrijke stukken verdwenen naar het buitenland.573 De Stuers pleitte voor een ommekeer in
het regeringsbeleid: kunst is wel degelijk een regeringszaak!574 Het hele artikel is een heftige
reactie op het - uit zijn verband getrokken - citaat van minister Thorbecke dat kunst geen
regeringszaak is.575 Het Rijk moest niet alleen zorgen voor het overheidsbezit in de
rijksmusea, maar ook voor de daarbuiten over het land verspreide kunstvoorwerpen, en
REMHFWHQYDQKLVWRULVFKEHODQJ]RDOVµGHKXQHEHGGHQHQGHRYHUEOLMIVHOHQYDQ%DUHQGVHQ
+HHPVNHUN¶576
Interessant is de argumentatie die Victor de Stuers aanvoerde - daarin liep hij vooruit
op zowel de waardering van cultuur als middel tot cohesie als op het economisch belang van
kunst en cultuur.577 Hij poneerde een ideologisch argument: kunst en geschiedenis scheppen
een band en verbinden tot nationaliteiten. EQKLMSOHLWWHYRRUNXQVWHGXFDWLHµGHDUWLVWLHNH
RSYRHGLQJGHUQDWLH¶578 Opmerkelijk is dat hij in zijn argumentatie bovendien - zijn tijd ver
vooruit - KHWHFRQRPLVFKEHODQJEHQDGUXNWHµZLM]XOOHQQLHWODQJVWLOVWDDQELMGHQJXQVWLJHQ
569

De Bond oppert als eerste een Nationaal Historisch Museum op te richten - dit debat wordt in 1998 wederom
aangewakkerd naar aanleiding van het vraagstuk hoe het Rijksmuseum na de verbouwing ingericht moet worden.
Het debat wordt behandeld in deel V, hoofdstuk 6. Zie ook: Agnes Grondman e.a., Over passie en professie.
Utrecht, 2010, pp. 42-43.
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*HUULW-DQGH5RRNµ+HWPXVHXPDOVVSHHOEDORSGHJROYHQYDQKHWSROLWLHN-HFRQRPLVFKNUDFKWHQYHOG¶,Q
Metropolis M, jrg.8, nr. 5/6, 1987. Themanummer: Museumbeleid in de jaren tachtig; een inventarisatie, p. 10.
Over Lugt is de volgende biografie verschenen: J. F. Heijbroek: F rits Lugt 1884-1970. Leven voor de kunst biografie. Bussum/Parijs, 2010. Zie ooNGHEHVSUHNLQJYDQGHELRJUDILHGRRU$UQROG:LWWHµ(HQHLJHQ]LQQLJ
NXQVWYHU]DPHODDU¶,Q Boekman, 23ste jrg, zomer 2011, pp. 108-109.
571
'HERUD0HLMHUVµ'HGHPRFUDWLVHULQJYDQGHVFKRRQKHLG¶+DDUOHPS
572
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9LFWRUGH6WXHUVµ+ROODQGRS]LMQVPDOVW¶,Q De Gids 37, 3de serie, 11 (1873), deel 3, p. 326.
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Ellinoor Bergvelt, Pantheon van de Gouden Eeuw. Zwolle, 1998, p. 197.
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9LFWRUGH6WXHUVµ+ROODQGRS]LMQVPDOVW¶,Q De Gids 37, 3de serie, 11 (1873), deel 3, p. 325. Ellinoor
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Zie het Regeerakkoord van kabinet-Balkenende IV, februari 2007, waarin het cohesie-argument genoemd
staat. Frank van Puffelen voerde in 1982een impactstudie uit in opdracht van het Amsterdams Uitburo, waarin
het economisch belang van de kunst werd onderzocht en gekwantificeerd: Meer dan een miljard. In het
verlengde hiervan is het betoog te plaatsen over de spin off YDQµGHFUHDWLHYHNODVVH¶ZDDUPHH5LFKDUG)ORULGDLQ
2002 internationaal furore maakt: The rise of the creative class. $QGKRZLW¶VWUDQVIRUPLQJZRUNOHLVXUH
community and everyday life . 7KLMH$GDPVZLMVWRRNRSGHSURIHWLVFKHEOLNYDQ'H6WXHUVµKHWEHODQJGDWRQ]H
tijd toeschrijft aan creative industries¶LVµLQGHNHUQDOWHYLQGHQELM'H6WXHUV¶7KLMH$GDPVµ'HJURQGYHVWHUV
YDQRQVFXOWXXUEHOHLG¶,Q Boekman 77, 20ste jrg. winter 2008, p. 54
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9LFWRUGH6WXHUVµ+ROODQGRS]LMQVPDOVW¶,Q De Gids 37, 3de serie, 11 (1873), deel 3, p. 323.
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invloed dien de algemeene beschaving en ontwikkeling van het volk ondervinden door de
beoefening der schoone kunsten. Meer tastbaar is het materieel voordeel dat daaruit
YRRUWYORHLW « ¶579 Niet alleen de vreemdelingenindustrie - het toerisme - maar ook de
kunstindustrie zou gaan bloeien.580 De Stuers schrijft in zijn pamflet al letterlijk over de
µNXQVWLQGXVWULH¶- GHLQGXVWULHYDQµVFKRRQHNXQVWHQ¶QLMYHUKHLGHQHUIJRHG581 µ+RH]DOPHQ
verwachten dat onze kunstindustrie haren ouden glans herkrijgen zal, wanneer rondom ons
verreweg de meeste gebouwen en voorwerpen van wansmaak getuigen, wanneer onze musea
of onvolledig zijn, of zoo slecht ingericht dat de studie er onmogelijk is; wanneer in één
woord de onverschilligheid voor de kunst met wandalisme hand aan hand blijven gaan?¶582
De Stuers werd als ambtenaar - referendaris - van de afdeling voor Kunsten en
Wetenschappen van het ministerie van Binnenlandse Zaken belast met de zorg voor de musea
en de archieven.583 In die functie kon hij veel invloed uitoefenen op de ontwikkeling van de
musea - voornamelijk op het terrein van het verzamelen, bewaren en ordenen van de
collecties. Hij stelde voor een Nederlandsch Museum voor Geschiedenis en Kunst op te
richten.584 De minister van Binnenlandse Zaken verleende goedkeuring, waarna een collectie
NRQZRUGHQELMHHQJHEUDFKW'HFROOHFWLHEHVWRQGXLWYRRUZHUSHQµDOOHQEHWUHNNLQJKHEEHQGH
RSGHJHVFKLHGHQLVHQRXGHKXLVYOLMWYDQ1HGHUODQG¶585 De Stuers streefde naar een collectie
PHWDOVGRHOQDDVWGHVFKLOGHULMHQHQSUHQWHQµHHQYHU]DPHOLQJWHNULMJHn die vooreerst
strekken kan om de geschiedenis van het Vaderland te illustreeren door middel van de
beelden zijner vorsten en groote mannen, van de voorwerpen welke aan groote mannen
WRHEHKRRUGKHEEHQHQDDQKXQEH]LWWHUVHQHQELM]RQGHUHZDDUGHRQWOHHQHQ¶. Kortom, een
FROOHFWLHYDQµHHQWULRPIDOLVWLVFKNDUDNWHU¶HHQPXVHXPPHWHHQZHHUVSLHJHOLQJYDQ
hoogtepunten van land en volk en niet het verhaal van boeren en werklui. Op 23 augustus
1875 werd het museum in Den Haag geopend. Het was al duidelijk dat dit een tijdelijke
huisvesting zou zijn - zodra het nog te bouwen Rijksmuseum in Amsterdam voltooid werd,
zou de collectie daar naartoe verhuizen.586
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Ibidem, pp. 322-323.
Ellinoor Bergvelt, Pantheon van de Gouden Eeuw. Zwolle, 1998, p. 197.
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onder controle te houden. Zie: Theodor Adorno en Max Horkheimer, Dialektiek van de verlichting. Nijmegen,
1987, pp. 135-184.
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in een email, 16 december 2014. Victor de Stuers vervulde bovendien nog andere functies in de kunstwereld
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%HYHUVµ3DUWLFXOLHULQLWLDWLHIHQFXOWXXURYHUGHUROYDQEXUJHUVHQRYHUKHLGELMGHRSULFKWLQJHQFRQVROLGHULQJ
YDQNXQVWLQVWHOOLQJHQ¶,QLGHP Georganiseerde cultuur. De rol van overheid en markt in de kunstwereld.
Bussum,1993, p. 42.
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historische afdeling van het Rijksmuseum en het Amsterda ms Historisch Museum in de jaren negentig.
(doctoraalscriptie Culturele Studies, museumvariant). Amsterdam, 1996, p. 13.
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Geciteerd in: ibidem. Oorspr. bron: Frits Duparc, Een eeuw strijd voor Nederlands cultureel erfgoed . Den
Haag, 1975, p. 86.
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Op 13 juli 1885 vond de officiële opening van het Rijksmuseum plaats. Inmiddels was
de verzameling uitgebreid, het stedelijk bezit van Amsterdam werd steeds meer
beeldbepalend. In het nieuwe gebouw werden diverse verzamelingen gehuisvest: het
Rijksmuseum van schilderijen, het Nederlandsch Museum voor Geschiedenis en Kunst, de
Rijksverzameling van Kunstwerken van Moderne Meesters, het Museum Van der Hoop en het
.RQLQNOLMN2XGKHLGNXQGLJ*HQRRWVFKDS9RRUYHOHQZDVGLWHHQµRQRYHU]LFKWHOLMN
FRQJORPHUDDW¶YDQVFKLOGHULMHQHQREMHFWHQµGLHLQGHRYHUYROOHHQRYHUGDGLJJHGHFRUHHUGH
museumruimten werdHQWHQWRRQJHVWHOG¶De situatie van het Rijksmuseum was een
µV\PSWRRPYDQGHVWUXFWXUHOHYHUVWDUULQJ¶NHQPHUNHQGYRRUKHWµPXVHXPZH]HQ¶'H
inrichting en de functie van de Nederlandse musea werd steeds vaker ter discussie gesteld.587
Wat de publieke functie van musea betreft, beschouwde De Stuers musea als
leerschool, evenals Boekman.588 (HQQLHXZDVSHFWGDWRQGHU'H6WXHUV¶OHLGLQJZHUG
geïntroduceerd is van organisatorische aard: de musea werden onder toezicht gesteld: er
dienden systematisch jaarverslagen geschreven te worden. Vanaf 1878 werden de
jaarverslagen gepubliceerd onder de titel 9HUVODJHQRPWUHQW¶V5LMNVYHU]DPHOLQJHQYDQ
Geschiedenis en Kunst.589 %RHNPDQVFKUHHILQ]LMQGLVVHUWDWLHRYHUGHUROYDQ'H6WXHUVµDDQ
het begin van de eigenlijke ontwikkeling van het museumwezen in Nederland staat zijn
QDDP¶590
In 1918 werd de zorg voor cultuur ondergebracht bij het ministerie van Onderwijs,
Kunsten en Wetenschappen (OK&W), dat voortkwam uit het ministerie van Binnenlandse
Zaken.591 De ministeriële aandacht voor kunsten en wetenschappen bleef vooralsnog beperkt,
ook voor de musea. De exploitatie van musea werd beschouwd als een publieke voorziening,
waarmee het ministerie zich nauwelijks bemoeide. Er werden wel verschillende
rijkscommissies geïnstalleerd die ideeën dienden aan te dragen voor nieuwe overheidstaken
ten aanzien van de kunsten.592
De oprichting van de Nederlandsche Oudheidkundige Bond in 1889 is een effect van
het pleidooi van Victor de Stuers voor het behoud van cultureel erfgoed. Het initiatief kwam
van de Oudheidkundige Verenigingen - behalve de musea vielen hieronder ook de
monumenten, archieven en bibliotheken.593 Hendrik van Gelder was de voorzitter. De Bond
KHHIWµGRRUGDDGNUDFKWLJRSWUHGHQLQEHODQJULMNHPDWHELMJHGUDJHQDDQGHSURIHVVLRQDOLVHULQJ
van het museuPHQKHWPXVHXPYDN¶594 In 1918 verscheen van haar hand - na zeven jaar van
overleg - de nota Over hervorming en beheer onzer musea. Het rapport bestaat uit vier
RQGHUGHOHQKHWHHUVWHGHHOJDDWRYHUµ5HRUJDQLVDWLHRQ]HU5LMNVPXVHD¶KHWWZHHGHYRUPWHHQ
µ+DQGOHLGLQJYRRUKHWEHKHHURQ]HUSODDWVHOLMNHKLVWRULVFKHPXVHD¶, het derde deel doet
YRRUVWHOOHQYRRUµ'HRSOHLGLQJRQ]HUPXVHXP-GLUHFWHXUHQ¶ en het vierde deel bestaat uit
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µ0XVHXP-VWHOOLQJHQ¶.595 In het eerste deel wordt een interessant probleem geconstateerd: er is
µLQKHWVDPHQVWHOGHU1HGHUODQGVHULMNVPXVHD¶QLHPDQGGLHKHWJHKHHORYHU]LHWHQGLHOHLGLQJ
NDQJHYHQ'H%RQGVWHOWYRRUGDDULQRUGHQLQJDDQWHEUHQJHQµ$OZDWELQQHQRQ]HJUHQ]HQ
aan kunstbezit en historisch belangrijke voorwerpen in openbare verzamelingen is
ELMHHQJHEUDFKW¶GLHQWEHVFKRXZGWHZRUGHQµDOVHHQJURWHYHU]DPHOLQJZDDUYDQHHQORJLVFKH
HQQXWWLJHYHUGHOLQJPRHWZRUGHQEHSURHIG¶596 De nota riep polemiek op. De publicatie van
het rapport van de Bond in 1918 is het startpunt voor de ¶PXVHXPNZHVWLH¶ZDDULQ
vraagstukken worden aangekaart als: wat is een museum, wat is de museale functie, hoe
dienen collecties samengesteld, ingericht en beheerd te worden, hoe moet het publiek
benaderd worden.597 Frederik Schmidt Degener, dan directeur van Museum Boymans-van
Beuningen, had heftige kritiek en zei zijn lidmaatschap van de Bond op.598 Hij kwalificeerde
GHQRWDDOVµUDPS]DOLJ¶599
Volgens de Oudheidkundige Bond waren in een groot aantal musea de collecties
teveel versnipperd en deugden de presentaties niet - geschiedenis en kunst werden vaak in
combinatie getoond.600 Bovendien ontbrak bij de rijksmusea een algemeen beleidskader. De
Bond zette de aanval in op het Rijksmuseum in Amsterdam, dat toen bestond uit een museum
voor schilderijen, een prentenkabinet en het Nederlands Museum voor Geschiedenis en Kunst.
,QGHQRWDZHUGODDWVWJHQRHPGHµHHQe PLVJHERRUWH¶JHQRHPGRPGDWGDDUWZHHWHJHQVWULMGLJH
elementen gediend werden: geschiedenis en kunst.601 De Bond stelde vast dat het onmogelijk
is in een museum zowel de kunst als de geschiedenis te dienen. Er zouden aparte musea
moeten komen, met een verschillende inrichting. Het kunstmuseum - ofwel het Rijksmuseum
- moest er ten eerste smaakvol uitzien. Het diende zich uitsluitend nog met beeldende kunst
op internationaal niveau bezig te houden en behoorde dienstbaar te zijn aan het kunstgenot,
met een overzicht µvan de ontwikkeling en vorming van ³de kunststijl en het
schoonheidsbegrip´¶.602 In het HLVWRULVFKHPXVHXP]RXGHQµDQWLTXDULVFKHHQKLVWRULVFKH
EHJLQVHOHQ¶ de leidraad moeten zijn, en niet de artistieke.603 Bij het rangschikken van de
YRRUZHUSHQ]DOµGHEHVWHPPLQJYDQHONYRRUZHUSKHWGRHOZDDUPHGHKHWYHUYDDUGLJGLV
595
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DOWLMGGHQGRRUVODJJHYHQ¶604 Het voorstel door de Bond om een apart Historisch museum op
te richten, markeert de start van het debat over het Nationaal Historisch Museum, dat na 1998
in een stroomversnelling raakt.605
Frits Lugt, particulier kunstverzamelaar en polemist, schreef in 1918 het pamflet Het
redderen van den nationalen kunstboedel , waarin hij zich verzette tegen deze opvatting. Hij
wilde juist de kunst niet losmaken van de geschiedenis. Het ging hem overigens wel in de
eerste plaats om de kunst, de geschiedenis bleef daaraan ondergeschikt.606
In het derde deel van de nota Over hervorming en beheer onzer musea pleit de Bond
voor opleiding en professionalisering: er was nauwelijks iets geregeld voor een opleiding of
functie-eisen voor museummedewerkers. De functie van museumdirecteur werd lang gezien
als een erebaantje, iets dat je erbij deed als bijvoorbeeld notaris, jurist of, zoals in het geval
van Van Gelder, als archivaris.607
In 1919 werd naar aanleiding van de nota van de Oudheidkundige Bond op initiatief
van het ministerie een µ0XVHXPFRPPLVVLH¶ geïnstalleerd.608 Zij bestond uit tweeëntwintig
leden, onder wie zestien museumdirecteuren.609 Historicus M.I. Duparc, hoofd van de
afdeling op het ministerie waaronder de musea vallen, werd voorzitter, Frederik Schmidt
Degener werd vice-voorzitter.610 'HRSGUDFKWZDVµQDWHJDDQZDWLQKHWDOJemeen ontbreekt
aan de organisatie van het Museumwezen hier te lande en in het bijzonder, wat verbetering
behoeft ten aanzien van: het samenstel, de werking, inrichting en leiding der Musea van
*HVFKLHGHQLVHQ.XQVWYRRUQDPHOLMNGHU5LMNVPXVHD¶611
De historicus Johan Huizinga mengde zich ook in het debat over de inrichting en
functie van musea en keerde zich tegen het voorstel van de Oudheidkundige Bond om een
kunst- en historisch museum te splitsen.612 +LMSOHLWLQ]LMQYDDNDDQJHKDDOGHHVVD\µ+HW
HistoriscKH0XVHXP¶LQ De Gids van februari 1920 voor een verzoening van kunst en
wetenschap (geschiedbeoefening).613 Maar hij zet zich in zijn artikel toch af tegen Frits Lugt.
Huizinga verwierp weliswaar ook de scheiding tussen kunst en geschiedenis, maar hij vreesde
dat in Lugts bepleite cultuurhistorische inrichting alleen historische objecten met een hoge
NZDOLWHLWJHEUXLNW]RXGHQZRUGHQµWHURSOXLVWHULQJDOVVIHHURSURHSHQGHDFKWHUJURQGYRRU
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NXQVW¶614 Huizinga was niet tegen de stichting van een afzonderlijk historisch museum, zoals
/XJWPDDUWHJHQGHPDQLHUZDDURSGH%RQGYRRUVWHOGH]R¶QPXVHXPWRWVWDQGWHEUHQJHQdaarin leek de kunstwaarde superieur aan het historisch belang van het object. Diezelfde
voorkeur bespeurde hij bij Lugt. De rol die de geschiedeniVELMKHPNUHHJWRHEHGHHOGµLVGLH
YDQGLHQDUHVGHUNXQVWHHQUROWHURSOXLVWHULQJ¶615 +HWZHUGKHPGXLGHOLMNµGDWKHWUHVLGXYDQ
historischen aard dat na de stoffeering van den heer Lugt zou overblijven, een nog treuriger
Historisch Museum zou opleveren GDQGDWYDQGHQ2XGKHLGNXQGLJHQ%RQG¶616
De Oudheidkundige Bond opperde dat kijken naar historische en kunstobjecten
appelleert aan twee verschillende functies van de geest, respectievelijk studeren en genieten.
Huizinga vond echter het element genieten van geschiedenis en van kunst van even wezenlijk
belang. Bovendien zag hij weinig verschil in dat genieten. En in dit verband poneerde hij in
]LMQEHWRRJKHWYDDNDDQJHKDDOGHIHQRPHHQµKLVWRULVFKHVHQVDWLH¶µKHWJHHIWMHKHWJHYRHOKHW
wezen der dingen aan WHUDNHQGH:DDUKHLGWHEHOHYHQGyyUGHKLVWRULH¶617 µ:LMKHEEHQRQV
]REOLQGJHVWDDUGRSGHNXQVWGDWZLMQLHWPHHUZHWHQZDWKLVWRULHLV « $OVPHQQXHHQPDDO
aan een zelfstandig historisch museum niet ontkomt, dan moest in ieder geval de verbinding
tussen kunst en geschiedenis in stand blijven. Zowel een kunstmuseum als een historisch
museum dient in de eerste plaats om te genieten. Een historisch museum moet dienstbaar zijn
DDQKHWRSZHNNHQYDQGHRQPLGGHOOLMNHKLVWRULVFKHVXJJHVWLH¶(HQKLVWRULVFKobject kon bij
GHDDQVFKRXZHURSHHQVKHWJHYRHOJHYHQYDQµHHQRQPLGGHOOLMNFRQWDFWPHWKHWYHUOHGHQHHQ
VHQVDWLHHYHQGLHSDOVKHW]XLYHUVWHNXQVWJHQRW¶(HQYRRUZDDUGHZDVZHOGDWKHt authentieke
voorwerpen waren.618
De Oudheidkundige Bond kaartte in haar nota in 1918 de kwestie aan hoe musea zich
in hun presentaties dienen te verhouden tot het publiek. Zij pleit voor de functie van museum
DOVOHHUVFKRROYROJHQVGHQHJHQWLHQGHHHXZVHLGHRORJLHµDOOHHQ]RRGRHQGHNDQKHW]RRDOV
zijn doel behoort te zijn, de grondslag zijn voor ernstige studie, in plaats van een gelegenheid
SRXUWXHUOHWHPSVGHVEDGDXGV¶619 +HWJLQJGH%RQGRPGHµRSYRHGLQJGHUPHQLJWHWRW
VFKRRQKHLGVEHVHI¶'HPXVHDGLHQGHQHHQDFWLHISXEOLHNVEHOHLGWHYRHUHQ$DQ
tentoonstellingen moest veHODDQGDFKWZRUGHQEHVWHHGµPLWVKHWLHWVJRHGVHQPRRLVLV¶620
De al genoemde polemist Frits Lugt verzette zich ook tegen de publieksbenadering zoals
bepleit in de nota.621 'HµJHOHHUGKHLG¶]RDOVGH%RQGYRRUVWRQG]RXYROJHQV/XJWµGH
ontvankelijkheid van KHWJHPRHG¶YHUVWLNNHQ622 Hij is een voorstander van µgenot « doch
DOOHHQYDQKHWEHVWHHQHGHOVWHVRRUW¶RPµERYHQKHWDOOHGDDJVHPDWHULsOHXLWWHVWLMJHQ¶623
614
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Ondertussen ontwikkelde dHµ0XVHXPFRPPLVVLH¶DPELWLHX]HSODQQHQHQUDSSRUWHHUGH
daarover in 1921. Door dit Rapport EHODQGGHKHWGHQNHQRYHUKHWµPXVHXPZH]HQ¶- het bestel
- en de plaats van de rijksmusea daarin in een stroomversnelling.624 De Commissie
ondersteunde de Oudheidkundige Bond in de kwestie van scheiding of combinatie van kunst
en geschiedenis en pleitte voor een scheiding van de kunstvoorwerpen, historische
voorwerpen en kunsthistorische voorwerpen. Voor de inrichting van een historisch museum
gelden andere principes dan voor een kunstmuseum. In de inrichting diende het tonen van een
ontwLNNHOLQJFHQWUDDOWHVWDDQHHQµREMHFWLHYHFKURQRORJLVFKHRSVWHOOLQJ¶625 Voor de
categorie kunst moest een algemeen Kunstmuseum van internationale allure ingericht worden,
LQGHYRUPYDQHHQµWRSSHQPXVHXP¶LQHHQQLHXZWHERXZHQYOHXJHOYDQKHW
Rijksmuseumgebouw. In het oude gebouw konden dan de hoofdafdeling van het Nationaal
Historisch Museum ondergebracht worden en een kunsthistorische afdeling, voor
respectievelijk de tweede en derde categorieën.626 De Museumcommissie hield wel rekening
PHW+XL]LQJD¶VSOHidooi voor authentieke voorwerpen. Slechts in uitzonderingsgevallen
mocht gebruik gemaakt worden van een reproductie, namelijk als het origineel niet verkregen
kon worden.627
Huizinga mengde zich opnieuw in het debat met een artikel in De Gids na het
verschijnen van het Rapport.628 Hij legde zich neer bij de scheiding van kunst en
JHVFKLHGHQLVPDDURPSUDNWLVFKHRYHUZHJLQJHQµKHWGHPRFUDWLVFKLGHDDOYDQRSYRHGLQJ¶
GDWEHWHUQDJHVWUHHIGNDQZRUGHQPHWNXQVWZHUNHQGDQPHWµZHWHQVFKDSSHOLMNH
PHUNZDDUGLJKHGHQ¶'LHRSYRHGLQJNRPWPHHUWRWVWDQGµODQJVGHZHJYDQHVWKHWLVFKGDQYDQ
ORJLVFKRSQHPHQ¶+LMKDGYUHGHJHNUHJHQPHWKHWKLVWRULVFKPXVHXPRPGDWKHWQLHWPHHU
verboden was om daarin ook kunstvoorwerpen op te nemen, en omdat het niet meer
uitsluitend aan studeren zou worden gewijd. Maar hij had wel bezwaren tegen een derde
element: de kunsthistorische verzameling. Die verzameling zou ontstaan nadat de
kunstvoorwerpen van superieure waarde naar het kunstmuseum waren verplaatst en de
objecten van historische betekenis naar het Historisch Museum. Hij had bezwaar tegen de
WHUPµNXQVWKLVWRULH¶DOVKHWNXQVWLV]RDOVKLMXLWKHWUDSSRUWXLWPDDNWHQRHPKHWGDQRRN
kunst.629 In haar artikel over de museumkwestie merkt Debora Meijers op dat Huizinga in zijn
bespiegeling één facet over het hoofd zag. De Commissie interpreteerde kunsthistorie
namelijk als losstaand van de kunst en doelde daarbij niet alleen op een bepaald soort
objecten, maar ook op een bepaalde museale presentatie, waarin een stilistische en technische
ontwikkeling te zien zou zijn. De kunstwerken - de topstukken - zouden als hoogtepunten van
die ontwikkeling apart tentoongesteld worden. Deze inrichting staat echter los van de
historische ontwikkeling: de kunstgeschiedenis. Die wordt op haar beurt in een
NXQVWKLVWRULVFKHRSVWHOOLQJJHWRRQGPHWµQLHW-HHUVWHUDQJVZHUNHQ¶630 Haar conclusie is: wat
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Huizinga verdedigt, is het kunstgehalte van de geschiedenis, niet het historische gehalte van
NXQVW¶631
De Museumcommissie verzamelde in haar Rapport in 1921 zowel de opvattingen van
de museumprofessionals van de Bond, als die van particuliere critici als Lugt. Maar in het
Rapport ZRUGWGXLGHOLMNHHQYRRUNHXUXLWJHVSURNHQYRRUHHQµGHPRFUDWLVHULQJYDQGH
VFKRRQKHLG¶- ook hier treffen we dus de cultuurspreidingsideologie aan.632 De commissie zag
GHSODDWVHQGHIXQFWLHYDQGHPXVHDPHHULQGHULFKWLQJYDQKHWµJHQRWPLGGHO¶YDQ/XJWHHQ
HYRFDWLHYHJHPHQJGHRSVWHOOLQJYDQNXQVWZHUNHQµZDDUELMVFKLOGHULMHQEHHOGKRXZZHUNHQ
en uitingen van decoratieve kunst door elkaar wRUGHQJHSODDWVW¶PDDUZHOPHWHHQµYROVWUHNWH
VFKHLGLQJYDQNXQVWHQJHVFKLHGHQLV¶633 Op dit punt liep de opvatting van de Commissie en
/XJWXLWHHQ/XJWZLOGHRYHUZHJHQRRNµKLVWRULVFKHJHGHQNWHHNHQHQ¶WXVVHQGH
kunstvoorwerpen op te nemen. Dit zou volgens Schmidt 'HJHQHUWRWHHQGRRUKHPµQLHW
JHZHQVWHKXWVSRW¶OHLGHQ634 'HµJURQGJHGDFKWH¶YDQGH&RPPLVVLHZDVRPµZDDUGLWPDDU
HQLJV]LQVPRJHOLMNLV¶YRRUZHUSHQWHVFKHLGHQµGLHWHUZLOOHYDQKXQQHNXQVWZDDUGHHQGLH
welke wegens hunne historische beteekHQLVYHUGLHQHQWHZRUGHQYHU]DPHOG¶635
'H&RPPLVVLHUDDGGHDIHHQPXVHXPHUµZHWHQVFKDSSHOLMN¶XLWWHODWHQ]LHQµKHWLV
geen encyclopedie die men in zijn studeerkamer raadpleegt, maar een openliggend
SUDFKWZHUN¶ Een voorwerp diende aan twee eisen te voldoen teneinde in aanmerking te
komen voor plaatsing in het op te richten Nederlandsch Historisch museum. Het moet
EHVFKRXZGNXQQHQZRUGHQµDOVHHQHKHULQQHULQJDDQWRHVWDQGHQJHEHXUWHQLVVHQRISHUVRQHQ
op historisch gebied, maar bovendien moet het in staat zijn, de kennis van, of de liefde voor
KHWYHUOHGHQWHEHYRUGHUHQ¶- KHWPRFKWQLHWRQWDDUGHQLQµHHQUDULWHLWHQNDPHURINLMNVSHO¶
2RNPRHWHQGHYRRUZHUSHQ]RYHHOPRJHOLMNRULJLQHOHQ]LMQµ6OHFKWVLQ
uitzonderingsgevallen, waarin het origineel niet te verkrijgen is en het voorwerp toch in het
KLVWRULVFKYHUEDQGQLHWNDQZRUGHQJHPLVWPDJYROVWDDQZRUGHQPHWHHQHUHSURGXFWLH¶636 De
Commissie pleit ook voor samenwerking met andere musea en niet te concurreren in het
verzamelen maar onderling te ruilen. TeQHLQGHHHQYRRUZHUSµZDDUYDQKHWDOJHPHHQEHODQJ
het lokale overtreft, te brengen op de plaats, waar het in het groote historische geheel een
leemte vult en omgekeerd datgene, waarvan het algemeen belang achterstaat bij het lokale, in
het vervolg te bewareQWHUSODDWVHZDDUKHWWRWYHUPHHUGHULQJGHUORNDOHJORULHNDQGLHQHQ¶637
De controverse met de Bond is opmerkelijk, want nagenoeg alle opstellers van de nota
Over hervorming en beheer onzer musea maakten eveneens deel uit van de
Museumcommissie. Dat zegt iets over de invloed van Frederik Schmidt Degener. Hij had in
Boymans - hij trad daar aan als directeur in 1908, op zesentwintigjarige leeftijd - al de nu door
de Museumcommissie beleden opvattingen in praktijk gebracht. Hij had het museum grondig
gereorganiseerd, het aantal geëxposeerde schilderijen drastisch beperkt en volgens andere
ordeningsprincipes opgehangen. Hij was één van de leidende personen van de
µPXVHXPKHUYRUPHUVGLHGHVFKRRQKHLGVEHOHYLQJYDQNXQVWZHUNHQHQREMHFWHQSULPDLU
VWHOGHQ¶638
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In de inhoud van de meeste musea waren vooral de interesses terug te vinden van de
particuliere verzamelaars die hun collecties aan overheden of stichtingen nalieten, vaak onder
de voorwaarde dat de verzameling ongewijzigd zou blijven. Verzamelaars bepaalden vaak of
de collecties in een gemeentelijk of rijksmuseum ondergebracht werden; de waarde van de
objecten speelde daarbij minder een rol. De Museumcommissie wilde het statische effect van
voorwaarden bij erflatingen ongedaan maken door een wettelijke regeling, om al te
bezwarende bepalingen te herzien - die regeling ontstond in 1925. De wet stelde de Hoge
Raad in staat om veertig jaar na het overlijden van een schenker de aan het legaat verbonden
voorwaarden te herzien of te laten vervallen.639
De voorstellen van de Museumcommissie leidden na verloop van tijd in veel musea tot
HHQGXLGHOLMNHVFKHLGLQJµWXVVHQYRRUZHUSHQYDQKRJHDUWLVWLHNHNZDOLWHLWHQYRRUZHUSHQYDQ
KLVWRULVFKEHODQJ¶640 Het museumbeleid had zich tot dan toe hoofdzakelijk beperkt tot beheer
en openstelling. Nu stelde de Museumcommissie een herindeling van de museale collecties
voor, volgens een logisch ordeningsprincipe.641 Dit plan werd voorlopig niet gerealiseerd,
maar andere adviezen wel. De commissie adviseerde een verbetering van het instrumentarium
voor het museumbeleid, de instelling van een museumraad, een rijksinspectie en een betere
opleiding voor aanstaande museumfunctionarissen.642 Veel voorstellen die de commissie
opperde, werden later geleidelijk overgenomen in de museale wereld en zijn tot de dag van
vandaag onderwerpen van debat: het pleidooi voor samenwerking met andere musea en
onderling ruilen, de publieksgerichte functie, adviezen over catalogi, gemeenschappelijke
publiciteit van musea, educatie, openingstijden en toegangsprijzen.643 Zowel de Koninklijke
Nederlandse Oudheidkundige Bond als de Museumcommissie pleitten voor een generale
verantwoordelijkheid voor het rijk voor de musea, maar dat werd nauwelijks tot stand
gebracht. Voor de bouw van het Haags Gemeentemuseum (1919-1935) en een nieuw
onderkomen voor Museum Boymans (1931-1935) in Rotterdam werden geen rijksbijdragen
beschikbaar gesteld, hoe groot ook de nationale betekenis van de collecties was. Tijdens de
Duitse bezetting werd weer wel een aanzienlijk bedrag gereserveerd voor de bouw van het
5RWWHUGDPV0DULWLHP0XVHXPµ3ULQV+HQGULN¶644
639
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De eerste vier decennia van de twintigste eeuw waren van groot belang voor de
uitbouw van de staatszorg voor musea. Particulieren lieten collecties na aan overheden - het
openbaar cultuurbezit werd aanzienlijk uitgebreid door initiatieven, schenkingen of
nalatenschappen.645 Tussen 1920 en 1940 ontstonden meer dan honderd nieuwe musea.646 In
die periode werd - ondanks een beperkt budget en summiere en inconsequente toewijzing van
rijksgelden - in Nederland de grondslag gelegd voor het museumbestel zoals we dat nu
noemen en ook nog kennen.647 Naast de rijksmusea kwamen er stedelijke musea. Deze
periode markeert ook een elementaire fase in het professionaliseringsproces in de
PXVHXPZHUHOG,QGHµPXVHXPNZHVWLH¶LVHHQYHUDQGHULQJWH]LHQLQGHVDPHQVWHOOLQJYDQ
RSLQLHOHLGHUV+HWµSROHPLVFKYHUERQG¶ZDVLQPLGGHOVXLWJHEUHLGGHLQPXVHDZHUN]DPH
professionals kregen meer invloed. Ten tijde van Victor de Stuers lag de regie van de
ontwikkelingen nog bijna geheel bij de overheid. Na 1919 werden na de installatie van de
0XVHXPFRPPLVVLHGHµPXVHXPNZHVWLHV¶YDQXLWGHSURIHVVLRQHOHJHOHGHUHQJHDUWLFXOHHUG
vervolgens met politieke doeleinden zoals culturele opvoeding van het volk gemixt en
tenslotte tot beleid ontwikkeld.648 Er werd een visie ontwikkeld over de taakstelling van de
rijksoverheid ten aanzien van musea, en een structuur van advies en bemiddeling - het duurde
overigens tot halverwege de jaren zeventig vorige eeuw voordat een dergelijke visie ook
daadwerkelijk in een officiële beleidsnota werd opgeschreven.
,QGHSUDNWLMNLVYDQGHSODQQHQYDQGH0XVHXPFRPPLVVLHµRQJHYHHUQLHWV
YHUZH]HQOLMNW¶YROJHQV%RHNPDQ,QKHWSDUOHPHQWZDUHQYHHOEH]ZDUHQHYHQDOVELM
verschillende museumdirecteuren, die in de voorstellen van de Commissie een bedreiging
zagen van hun zelfstandigheid.649 De economische en financiële situatie in Nederland
ontwikkelde zich zo ongunstig dat bij de vaststelling van de rijksbegroting voor 1922 de
ambitieuze reorganisatieplannen van de Museumcommissie sneuvelden.650 De nieuw te
bouwen vleugel aan het Rijksmuseumgebouw - KHWµWRSSHQPXVHXP¶- voor de
kunstvoorwerpen moest wachten op betere tijden en daardoor bleef ook het Nationaal
Historisch Museum slechts een plan.651 (FKWHUGHWKHPD¶VGLHLQKHt Rapport zijn
geproblematiseerd, spelen nu nog steeds een rol in het huidige debat over museale taken en
functies.652 9RRUDOGHGRHOVWHOOLQJµKHWKHOH1HGHUODQGVFKHYRONWRWKHWPXVHXPWHEUHQJHQ¶
RPGDWRRNµKHWJHZRQHYRON¶UHFKWKDGRSµFXOWXUHOHRSYRHGLQJ¶653 Een andere aanbeveling
van de Commissie was om na haar ontbinding een museumraad aan te stellen die de regering
645
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bij de uitvoering van de voorgestelde reorganisatie ter zijde zou staan.654 Maar nu de
reorganisatie niet doorging, hoefde die raad niet zo zwaar te worden. Daarom werd besloten
een Rijkscommissie in te stellen met alleen een adviserende taak, ook wel aangeduid als
µ.OHLQHFRPPLVVLH¶-RKDQ+XL]LQJDZHUGGHYRRU]LWWHU'Hze commissie kon echter slechts
weinig van de suggesties van de Museumcommissie ten uitvoer brengen.655 Al vanaf de
opening in 1885 was er kritiek op de indeling en de inrichting van het Rijksmuseum. Die
kritiek echode na.656
In 1921 werd Frederik Schmidt Degener benoemd tot directeur van het
Rijksmuseum.657 Volgens tijdgenoten oSHUHHUGHKLMDOVHHQµ]HHUDXWRULWDLUHHQQRQ-politieke
HVWKHHW¶GLHELMSUREOHPHQRINULWLHNRQPLGGHOOLMN]LMQRQWVODJGUHLJGHLQWHGLHQHQ658
Schmidt Degener was duidelijk een voorstander om musea te ontwikkelen van gebouwen
waar grote hoeveelheden voorwerpen ongeselecteerd werden tentoongesteld, tot instellingen
ZDDUHHQDOJHPHHQSXEOLHNNDQJHQLHWHQYDQµHHQKDUPRQLVFKHLQULFKWLQJPHWXLWVOXLWHQG
NXQVWZHUNHQYDQKRJHDUWLVWLHNHNZDOLWHLW¶659 Dat lukte hem al in Museum Boymans. De
µGHPRFUDWLVHULQJYDQGHVFKRRQKHLG¶YRRUHHQDOJHPHHQSXEOLHNKDGHFKWHUYRRU6FKPLGW
Degener beperkingen. Hoewel hij in de museumkwestie een pleitbezorger was voor de
cultuurspreiding, toonde hij in de praktijk weinig vertrouwen in de mogelijkheden om musea
voor een groot publiek aantrekkelijk te maken. Hij had bijvoorbeeld geen affiniteit met de
hervormingen van zijn collega Hendrik van Gelder - directeur van het Haags
Gemeentemuseum en ook lid van de Bond en de Museumcommissie. Schmidt Degener was
tegen rondleidingen, want daar µNZHHNWPHQYDOVFKHDHVWKHWHQPHH¶- hij sprak over de
µNXGGHGLHUHQ¶GLH]LFKDDQHHQJLGVRQGHUZHUSHQ660
+HW5LMNVPXVHXPRQGHUJLQJHHQµPHWDPRUIRVH¶ZDDULQKHWDDQWDOJHs[SRVHHUGH
schilderijen werd teruggebracht (voorheen waren de muren tot aan het plafond toe gevuld met
schilderijen), er een historisch depot kwam en kunst en geschiedenis werden gescheiden.661 In
1927 werd het nog steeds bestaande Nederlands Museum voor Geschiedenis en Kunst
officieel gesplitst in het Nederlands Museum voor Geschiedenis en het Rijksmuseum voor
Beeldhouwkunst en Kunstnijverheid. De voorwerpen die betrekking hadden op de
geschiedenis van Amsterdam waren al overgebracht naar het in 1926 geopende Amsterdams
Historisch Museum in de Waag.662 In de inrichting volgde Schmidt Degener in grote lijnen de
suggesties van de Museumcommissie, alleen voegde hij naast schilderkunst, historische
VFKLOGHUNXQVWHQNXQVWKLVWRULVFKHVFKLOGHUNXQVWRRNQRJµGHFRUDWLHYHVFKLOGHUNXQVW¶WRH(r
werd een duidelijke scheiding aangebracht tussen kunst en geschiedenis, waarbij de
esthetische normen prevaleerden boven overwegingen van historische aard. De schilderijen
werden volgens kunsthistorische principes geordend naar school HQµRSJHKDQJHQLQHHQ
UXVWLJHV\PPHWULVFKHFRPSRVLWLHRSQHXWUDOHZDQGHQ¶'HKistorisch-documentaire waarde
was voor Schmidt Degener van ondergeschikt belang - hij verwijderde ook alle bijschriften.663
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Oude kunst werd net als moderne kunst gepresenteerd als een autonome uiting van het
menselijk genie en niet langer als een product van de geschiedenis. En er werd een routing
aangebracht die de bezoeker chronologisch langs de werken voerde.664 In deze indeling
raakten de objecten nu helemaal los van hun oorspronkelijke betekenis. De ambiance - het
Rijksmuseumgebouw vol decoraties - die door Pierre Cuypers, de architect, en Victor de
Stuers was bedoeld als een ondersteuning van de tentoongestelde voorwerpen, werd
RQ]LFKWEDDUJHPDDNWµDOVZDVKHWHHQORVVHKXOVGLHQLHWZH]HQOLMNPHWKHWJHKHHOWHPDNHQ
KDG¶665 Bijna alle decoraties van Cuypers verdwenen. In tegenstelling tot de voorafgaande
SHULRGHZHUGHQGHPXVHXPREMHFWHQEHVFKRXZGDOVDXWRQRPHNXQVWZHUNHQµ'H
VFKRRQKHLGVEHOHYLQJZHUGJH]LHQDOVYDQHHQKRJHUHRUGHORVYDQWLMGHQUXLPWH¶666 Niets
PRFKWKHWNXQVWZHUNLQGHZHJVWDDQµDOOHV werd in het werk gesteld om de voorwerpen
JHKHHOYRRU]LFK]HOIWHODWHQVSUHNHQ¶667 'HµQDWLRQDOHV\PERROZDDUGH¶EOHHIHFKWHUEHZDDUG
+HWPXVHXPEOHHIµHHQVRRUWEROZHUNYDQKHWQDWLRQDOHFXOWXXUOHYHQ]RRDOVGH1HGHUODQGVH
Bank een bolwerk is voor de Nederlandsche economie. Dáár ligt, of liever: daar staat en daar
KDQJWRQ]HDUWLVWLHNH³GHNNLQJ´]RRDOVJLQGVKHWJRXGLQGHNHOGHUV¶668 Bij de opening in het
Rijksmuseum in 1937 van de nieuwe vaste presentatie van Nederlandse geschiedenis uitte
Johan HuiziQJD]LMQNULWLHNRSKHWRQWEUHNHQYDQKLVWRULVFKEHODQJULMNHYRRUZHUSHQµPHQ
houde goed in het oog, dat wat hier heden geopend wordt, is niet een Nederlands Historisch
0XVHXPPDDUHHQDIGHHOLQJYDGHUODQGVFKHJHVFKLHGHQLVDOVELMSURGXFWDIJH]RQGHUGXLW¶s
5LMNVYRRUQDDPVWHNXQVWYHU]DPHOLQJ¶669
In de jaren dertig werd in veel musea de publieksbenadering geconcretiseerd. Musea
ZHUGHQµRSHQJHJRRLGYRRUKHWJHZRQHSXEOLHN¶0DDURIGLWSXEOLHNYHUYROJHQVRRNNZDP"
De musea kwamen in ieder geval het publiek tegemoet. Voorheen legden directeuren zich
vooral toe op wetenschappelijke, veelal historische presentaties van voorwerpen. Na 1930 lag
het accent anders - de esthetische presentatie werd de leidraad bij de inrichting. De inspirator
voor deze reorganisatie was vooral Frederik Schmidt Degener. Presentaties werden
overzichtelijker gebracht, behalve wetenschappelijke catalogi kwamen er ook begeleidende
SXEOLFDWLHVXLWJHVFKUHYHQYRRUGHOHHNµEHGRHOGDOVKXOSYRRUKHQGLHWRWHLJHQYHUSRR]LQJ
kunstgenot gaan ]RHNHQ¶]RVWDDWLQGHLQOHLGLQJYDQHHQFDWDORJXVYDQKHW'RUGUHFKWV
Museum uit 1928.670 +HWGRHOYDQKHWLQJHRSHQGH5LMNVPXVHXP7ZHQWKHLVµDDQGH
bezoekers in onze bewogen en jachtigen tijd een ogenblik van rust en verpoozing en een
terugblik in heWYHUOHGHQWHJHYHQ¶%LMGHERXZZHUGGDDURPJHNR]HQYRRUµHHQH
ELQQHQSODDWVLQGHQJHHVWYDQKRIMHRINORRVWHU¶671 Bij de bouw van het Haags
Gemeentemuseum en de nieuwbouw van Museum Boymans werd dit idee ook gehanteerd:
µZLM]LMQXLWGHNHUNHQLQJHNHHUG tot het klooster met zijn besloten hof, een symbolische
overgang voor onzen tijd, die aan de kunst zooveel meer aandacht wijdt, bij zijn zoeken naar
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LQQHUOLMNHUXVWHQEH]LQQLQJ¶672 Zo leidt de gaanderij tussen de twee vijvers van het Haags
Gemeentemuseum µGHEH]RHNHUYDQXLWGHGDJHOLMNVHEHVORPPHULQJHQQDDUKHWKRJHUHGDWKHW
PXVHXPWHELHGHQKHHIW¶673 Het nieuwe Museum Kröller-Müller op de Hoge Veluwe diende
de bezoekers, gelouterd door de natuur, tot een beter begrip van de kunst te brengen.674 Bij al
deze vier musea werd behalve aan een ruimte voor tijdelijke tentoonstellingen ook gedacht
DDQGHPRJHOLMNKHLGYRRUµUDQGSURJUDPPHULQJ¶HHQ]DDOYRRUYRRUGUDFKWHQELMHHQNRPVWHQ
en concerten.675
Begin jaren zeventig hebben de aan de orde gestelde vragen in het debat over de
functies van musea betrekking op kwesties van legitimatie en maatschappelijke relevantie. De
discussie wordt op de spits gedreven met de verschillende overtuigingen over de
publieksfunctie van (kunst)musea: in hoeverre heeft een museum een educatieve functie en
een publieksbegeleidende functie? In de museumdiscussie zijn weer grofweg twee partijen
onder de museumprofessionals te onderscheiden. Eén groep stelt het verzamelen, de
conservering, de bewerking en de studie van de collecties als museale taak centraal en vindt
dat de kunst voor zich moet spreken. Een andere groep museummedewerkers ziet het
optimaliseren van de toegankelijkheid van de collecties voor het publiek als de primaire taak
van musea.676 Deze controverse verwijst naar het klassieke dualisme in de taakstelling van de
musea: aan de ene kant de taak van wetenschappelijk verantwoord verzamelen en
conserveren, aan de andere kant de publiekstaak - een educatieve taak voor een breed publiek,
waarmee musea bijdragen aan de kennis, bewustwording en emancipatie van diverse
groeperingen in de samenleving.677
De museumdiscussie begint met een debat in de vormgevingwereld. Op 9 november
1972 vindt in Museum Fodor aan de Keizersgracht in Amsterdam - dan een dependance van
het Stedelijk Museum - een legendarisch debat plaats tussen de prominente vormgevers Wim
&URXZHOHQ-DQYDQ7RRUQ=LMNXQQHQJH]LHQZRUGHQDOVUHSUHVHQWDQWHQYDQWZHHµSRODLUH¶
posities in het grafisch ontwerpen die te spiegelen zijn aan het museumdebat.678 Crouwel
beschouwt grafisFKRQWZHUSHQDOVµHHQSURIHVVLRQHOHDFWLYLWHLWWHQEHKRHYHYDQ
communicatie¶ - die moet ruisvrij zijn, µzich richten op het verminderen van visuele chaos en
op een dusdanig heldere en transparante manier zijn vormgegeven¶ dat de boodschap
overkomt. De ontwerper heeft een dienende rol en houdt afstand tot de inhoud van de
boodschap. Van Toorn meent juist dat YRUPJHYLQJµ]RZHOHHQNULWLVFKHDOVHHQ
HPDQFLSHUHQGHZHUNLQJ¶GLHQWWHKHEEHQ679 Een rationele aanpak is evenmin neutraal of
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objectief. Het is een technocratische benadering die tot eenvormigheid leidt en niet geschikt is
om een mentaliteit - bijvoorbeeld die van het werk van een kunstenaar - te visualiseren. Het
leidt tot steriliteit en uniformiteit. Ontwerpers moeten volgens hem veel gevoelsmatiger te
werk gaan.680 Wat de discussie verwarrend maakt is dat beide ontwerpers verschillend
LQWHUSUHWHUHQZDWHHQPXVHXPLV&URXZHOEHVFKRXZWKHWDOVµHHQRUJDQLVDWLHHQHHQ
LQVWLWXXW¶YRRU9DQ7RRUQLVKHWHHQµPHGLXPYRRUNXQVW¶YRRUEHLGHQEHWUHIWKHWµHHQ
instantie die bemiddelt tussen kunst en publiek. De identiteit ervan is voorbehouden aan het
GLUHFWRUDDWHQKHWEHOHLG¶681
%HLGHEHQDGHULQJHQ]LMQWHUXJWHYLQGHQLQGHµSRODLUH¶RSYDWWLQJHQLQGH
museumdiscussie, want grafisch vormgevers representeren de functie van een museum: het
autonome museum waar de kunst zelf centraal staat en het responsieve museum dat zich
JHsQJDJHHUGHQSXEOLHNVJHULFKWRSVWHOWHQHHQELMGUDJHOHYHUWDDQµPDDWVFKDSSHOLMNH
EHZXVWZRUGLQJ¶Een tentoonstelling wordt door vormgevers vaak kernachtig samengevat in
het ontwerp van het affiche, maar ook het beleid en de functie van het betreffende museum
wordt daarin weerspiegeld.682 De directie en vormgevers concipiëren de functie van het
museum en opereren in elkaars verlengde.
De inzet voor de museumdiscussie is: wat is het concept van het kunstmuseum, van de
exposities en het gebouw? Wat is de voornaamste functie? De ontwikkelingen in de
conceptualisering van tentoonstellingen en de uitbreiding van thematiek geven aanleiding tot
een hevig debat. Ook de overheid laat zich in het debat over de democratisering van de musea
niet onbetuigd. Een tastbaar voorbeeld daarvan is de sectornota Naar een nieuw
museumbeleid van minister Van Doorn uit 1976.683 Sterker, de discussie wordt door de nota
aangewakkerd.684 ,QGHQRWDZRUGWGHVRFLDOHEHWHNHQLVYDQPXVHDVWHUNEHQDGUXNWµPXVHD
YRUPHQJHHQGRHORS]LFK]HOI]LMKHEEHQHHQGLHQHQGHIXQFWLH¶ « µ(QHU]LMGV]LMQGHPXVHD
een onmisbaar instrument bij het in stand houden van culturele waarden, anderzijds kunnen
zij - in het verlengde daarvan - de algemene ontvankelijkheid voor culturele waarden
VWLPXOHUHQHQDDQ]HWWHQWRWGHHOQDPHDDQGHFXOWXXU¶0XVHDZRUGHQEHVFKRXZGDOV
LQVWHOOLQJHQPHWHHQWZHHOHGLJHWDDNKHWEHKRXGYDQGHYRRUZHUSHQZDDUYDQµ]LQYRO
JHEUXLN¶JHPDDNWNDQZRUGHQGRRUµZHWHQVFKDSLQIRUPDWLHHGXFDWLHLQVSLUDWLHRI
in de VIVID Galerie te Rotterdam, van 11 oktober tot 25 november 2008. Jan van Toorn (1932) is een
internationaal bekend grafisch ontwerper, tentoonstellingsmaker en docent. Hij maakte veelvuldig ontwerpen in
opdracht, zoals Jaarverslagen voor de gemeente Amsterdam en PTT post, affiches voor onder andere het
Stedelijk, het Van Abbemuseum in Eindhoven en De Beyerd te Breda, grafische commentaren voor Vprotelevisie, schetsontwerpen voor de nieuwe serie bankbiljetten van de Nederlandse Bank (1986-1987),
verschillende postzegels, catalogi voor musea en culturele instellingen en boeken zoals Museum in motion
(1979) en Design beyond Design (1997). De Kunsthal in Rotterdam presenteerde van 21 maart tot en met 20 juni
2004 een overzicht van zijn ruim veertigjarige praktijk als grafisch ontwerper: Re: Jan van Toorn. Er verscheen
een catalogus: Els Kuijpers, En/of, over tegenspraak in het werk van Jan van Toorn . Nuth, 2004. Zie ook: Rick
Poynor, Jan van Toorn: Critical practice . Rotterdam, 2008. In 2008 bracht Van Toorn zijn archief onder bij
Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam.
680
Ibidem, p. 63 en p. 57.
681
Ibidem, p. 64.
682
0D[%UXLQVPDµ9RUPJHYLQJYRRUPXVHDPLGGHOPDWLJHFRPPXQLFDWLH¶,Q Kunst in de provincie , K&V
Noord Holland, nr.3, december 2006. www.maxbruinsma.nl (bezocht op 16 mei 2009). Zo zijn
samenwerkingsverbanden tussen museumdirecteuren en vormgevers spraakmakend geworden: Willem Sandberg
was zowel directeur als vormgever in het Stedelijk Museum, Wim Crouwel werkte voor Edy de Wilde (Van
Abbemuseum en Stedelijk Museum), Jan van Toorn voor Jean Leering (Van Abbemuseum), Anthon Beeke voor
Wim Beeren (museum Boymans-van Beuningen en het Stedelijk Museum) en Swip Stolk voor Frans Haks
(Groninger Museum).
683
Ministerie van CRM, Naar een nieuw museumbeleid. Rijswijk, 1976.
684
Jan Vaessen, Musea in een museale cultuur . Zeist, 1979, p. 186. Zie oRN0D[0HLMHUµ'HNDPHUKHHIW
JHVSURNHQ+HWWLMGSHUNYDQGHNRSSHOVXEVLGLHVLVYRRUELM¶,Q Museumvisie, nr.4, 10e jrg., december 1986, pp.
138-140.

108

UHFUHDWLH¶685 De op het publiek gerichte taak van het museum omvat de museumpresentatie,
educatief werk - µGHDIVWDQGWXVVHQPXVHXP FROOHFWLHV HQSXEOLHNYHUNOHLQHQPHWKHW doel
KHWSXEOLHNWHEHWUHNNHQELMKHWPXVHXPJHEHXUHQ¶- voorlichting - het geven van informatie
over het museum en zijn activiteiten - en recreatie.686 Het museum dient, in het kader van het
publieksgericht functioneren ook aandacht te besteden aan recreatieve voorzieningen.
'DDUPHHZRUGWEHGRHOGµHHQUHFUHDWLHIHOHPHQWLQGHSUHVHQWDWLH¶]RDOVGHYRUPJHYLQJYDQ
de expositie, een diavoorstelling of een populaire publicatie. In de nota staat ook het advies
µvoorzieningen te treffen, die uitsluitend bedoeld zijn ontspanning te bieden en het bezoek
DDQJHQDDPWHPDNHQ¶HHQPXVHXPFDIpUHVWDXUDQWHHQSDUNWXLQRIWHUUDVYROGRHQGH
zitgelegenheid en opvangmogelijkheid voor kinderen. Behalve met de presentatie van
collecties dient het museum ook aandacht te besteden aan de randprogrammering: service,
publieksontvangst en -begeleiding.687
De opvattingen verwoord in de nota komen overeen met de doelstellingen die aan de
orde komen in de General Conference van UNESCO in 1976. Tijdens deze bijeenkomst
wordt nadruk gelegd op het feit dat cultuur van en voor iedereen is. Sociale en economische
beperkingen bemoeilijken echter de deelname aan cultuuruitingen en deze drempels dienen
geslecht te worden. µ$ccess by the people at large to cultural values can be assured only if
social and economic conditions are created that will enable them not only to enjoy the benefits
of culture, but also to take an active part in overall cultural life and in the process of cultural
development¶.688
Hoe moet het museum zich opstellen in de richting van het publiek: louter
informerend met meer aandacht voor de collectie dan voor het publiek, dan wel begeleidend
RI]HOIVµYRUPHQG¶"689 Voorafgaand aan de publicatie van de nota Naar een nieuw
Museumbeleid en waarschijnlijk aangewakkerd door de voorbereidende gesprekken daarover,
vinden in tijdschriften discussies plaats. Het startpunt van dit debat is te markeren met de
artikelenreeks vanaf eind 1975 in het literair tijdschrift Hollands Diep.690 In de discussie staan
steeds twee opvattingen tegenover elkaar. Er is de benadering waarin de museale middelen het gebouw, de ruimtes - neutraal worden gehouden en als autonoom worden beschouwd. Edy
de Wilde en Wim Crouwel zijn hiervan een voorstander: de sfeer wordt bepaald door het
esthetische gebruik. Het gaat in deze benadering om de kunst zelf, die neutraal, ]RµUXLVYULM¶
mogelijk aangeboden dient te worden.691 5XGL)XFKVYXOWDDQµNXQVWLVRS]LFKHHQ
maatschappelijk feit, dat zich niet nog eens een toegang hoeft te verdienen - door een functie
van iets anders in de maatschappij te worden (van de ruimtelijke ordening, van de sociale
vooruitgang). Anders verandert een museum, dat er is om voorwerpen te ordenen en een stand
van zaken te laten zien, in een soort psycho-WHFKQLVFKLQVWLWXXW¶692
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Lijnrecht hiertegenover staan Jean Leering, vanaf 1964 directeur van het Van
Abbemuseum, en zijn vormgever Jan van Toorn.693 Zij zien het museum als een
maatschappelijk betrokken en geëngageerde instelling, in de functie van µLQIRUPDQW¶KHW
museum brengt altijd een boodschap over en die moet expliciet zijn. Zij willen de bezoeker in
de eerste plaats onderzoeker laten zijn. 1DDUKXQRSYDWWLQJLVGHµUXLVYULMH¶IXQFWLRQDOLVWLVFKH
presentatie - ]HQRHPHQGH]HµGHJULM]HFRQFHSWLH¶- schijnbaar neutraal, omdat ook daar het
getoonde werk toch door de curator wordt geïnterpreteerd, alleen heeft de museumbezoeker
het vaak niet in de gaten. µ+HWJHWRRQGHPDWHULDDOKDQJWHUPDDUPRRLWHZH]HQ- op gezag
van het instituut - en leidt bij de bezoeker niet tot een reactie, een eigen comPHQWDDU¶694 Een
presentatie is dus nooit waardevrij. De strikt esthetische opstelling creëert een sfeer van
sacraliteit en distantie, in het bijzonder voor het grote publiek dat niet met de gehanteerde
esthetische codes vertrouwd is.695 Leering en Van Toorn schrijven een artikel waarin ze in de
vorm van een Socratische dialoog over beide benaderingen reflecteren.696 Edy de Wilde en
:LP&URXZHOVFKULMYHQHHQUHDFWLHRSGLWDUWLNHOPHWGHQLHWPLVWHYHUVWDQHWLWHOµ2PGH
NXQVW¶697 Zij betogen dat in het museum de kunst geen andere taak wordt gesteld dan zichzelf
te zijn. Hoewel kunst een maatschappelijk verschijnsel is, hoeft zij niet noodzakelijkerwijs
een reflectie te zijn van maatschappelijke verhoudingen. Een dergelijke sociologische
zienswijze gaat aan de kunst zelf voorbij: kunst is geen instrument tot
maatschappijhervorming. De betrokkenheid van het museum bij maatschappelijke
ontwikkelingen houdt in dat het museum de kunst een plaats geeft in de samenleving.698
De discussie die door de nota Naar een nieuw museumbeleid oplaait, lijkt hevig. Jan
Vaessens analyse in zijn studie Op zoek naar legitimiteit toont echter aan dat het hier vooral
RPGHNOHPWRRQJDDWµwelnu, een zakelijke bestudering van de museumdiscussie maakt
duidelijk dat het voor nagenoeg alle partijen in de discussie in wezen gaat om de vraag op
welk type activiteiten binnen het museum het accent moet worden gelegd. Tot dusverre heb ik
nog geen enkel recent artikel gelezen waarin het belang van de publiekstaak van het museum
in twijfel wordt getrokken; integendeel zelfs, ook de vertolkers van het objectgerichte
standpunt haasten zich, vrijwel zonder uitzondering, de zinvolheid van de publiekstaak te
was toen wetenschappelijk medewerker aan het Kunsthistorisch Instituut te Leiden en kunstcriticus voor De Gids
en NRC Handelsblad. In 1975 volgde hij Jean Leering op als directeur van het Van Abbemuseum.
693
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benadrukken. Het gaat dus niet om tegenstellinJHQPDDURPDFFHQWYHUVFKLOOHQ¶699 De
meningen lopen uiteen over welke betekenis er dient te worden gegeven aan de museale
objecten en over de museale functie die aan de eigen collecties dient te worden gegeven. Eén
JURHSLVHUYDQRYHUWXLJGGDWGHNZDOLWHLWYDQKHWREMHFWµHHQREMHFWLHYHKRHGDQLJKHLG¶LV
waarbiMKHWPXVHXPµKHWWRW]LMQWDDNHQHHU¶UHNHQWGH]HNZDOLWHLW]RJRHGPRJHOLMNWH
SUHVHQWHUHQ9RRUGHDQGHUHJURHSLVGH]HQRWLHYDQNZDOLWHLWµHHQILFWLHZDDULQVOHFKWVKHW
smaakoordeel van een insiders-FXOWXXUWRWXLWGUXNNLQJNRPW¶700
In het Van Abbemuseum organiseert Jean Leering tentoonstellingen over zowel
PRGHUQHNXQVWDOVVRFLDDOFXOWXUHOHWKHPD¶VEXLWHQGHNXQVWHij zorgt voor baanbrekende
presentaties van onder anderen Joseph Beuys, Christo, Robert Morris, Donald Judd, Richard
Paul Lohse en Bruce Nauman. Maar vooral dHPDDWVFKDSSHOLMNHWKHPD¶VWUHNNHQGHDDQGDFKW
in de publiciteit en daarmee maakt Leering geschiedenis. Een legendarische - en
controversiële - expositie is De Straat in 1972, over de straat als plaats waar allerlei
maatschappelijke processen te zien en te beleven zijn.701 De sociale relevantie van kunst is het
adagium voor Jean Leering. Hij wil - geïnspireerd door Sandberg - het museum van binnenuit
KHUYRUPHQWRWHHQµSODWYRUPYDQGLVFXVVLH¶- dat vindt hij de belangrijkste museale functie.
=LMQLGHDDOLVHHQµRSHQRSGHDFWXDOLWHLWJHULFKWPXVHXP¶702 /HHULQJ]LHWµPXVHXPZHUN « 
DOVHHQRQGHUGHHOYDQDFWLHYHJHHVWHOLMNHJH]RQGKHLGV]RUJ¶NXQVWVSHHOWHHQEHODQJULMNHURO
µLQGHYRUPLQJYDQZRRUG- en beeldbegrippen en daarop gebaseerde konkrete gestalten,
waarin de mens de mogelijkheid vindt zich t.o.v. zijn verleden en toekomst te oriënteren en
]LFKPHWKHWKHGHQWHLGHQWLILFHUHQ¶703 Hij wil ontwikkelingen in de samenleving laten zien en
ze in verband brengen met ontwikkelingen in de kunst. Hij werkt daarom het liefst met een
µPXOWLGLVFLSOLQDLUWHDP¶ PXVHXPPHQVHQNXQVWHQDDUVVRFLRORJHQVWXGHQWHQHQWHFKQLFL GDW
GHWHQWRRQVWHOOLQJHQYRRUEHUHLGW/HHULQJKHHIWHHQµUHVSRQVLHYHPXVHXPRSYDWWLQJ¶GH
afdeling cultuureducatie krijgt van hem een zware taak toebedeeld, variërend van
µNLMNEHJHOHLGLQJ¶HQµKHWVWLPXOHUHQYDQKHWRSQDPHYHUPRJHQYDQGHEH]RHNHU¶WRWKHWOHJJHQ
van contacten met groepen niet reguliere museumbezoekers.704 Leering opereert
publiekgericht. Dit staat lijnrecht tegenover het - gangbare - concept in kunstmusea een
tentoonstelling in te richten met als doelgroep een beperkte kring kunstliefhebbers.705
Met de tentoonstellingen wordt ingespeeld op de belangstelling en leefwereld van het
publiek, door ze te verbinden met voor de regio belangwekkende gebeurtenissen, aandacht te
EHVWHGHQDDQVRFLDDOFXOWXUHOHWKHPD¶VHQGRRUµQHYHQWHQWRRQVWHOOLQJHQ¶'HEHJHOHLGLQJYDQ
de exposities komt tot uiting in catalogi, zaalteksten, dia- en filmvertoningen en educatieve
activiteiten (rondleidingen, lezingen, excursies en na 1970 ook groepsdiscussies).706 Een
kernpunt in Leerings GHQNHQLVµGHUHODWLHWXVVHQNXQVWHQZHUNHOLMNKHLG¶9ROJHQVKHPZRUGW
699
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Amsterdam, 2005, p. 327.
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de alledaagse werkelijkheid gekenmerkt door dezelfde aspecten die kunstenaars in hun werk
aan de RUGHVWHOOHQ,QµLQVWUXFWLHYHQHYHQWHQWRRQVWHOOLQJHQ¶]RXGHQGLHSDUDOOHOOHQJHWRRQG
kunnen worden.707 In een interview met Carel Blotkamp legt hij uit wat hij hiermee bedoelt:
µELMYRRUEHHOGZDQQHHUMHHHQWHQWRRQVWHOOLQJYDQKHWZHUNYDQ)UDQN6WHOODEUHQgt, dan staat
het begrip struktuur in schilderachtige zin daarin centraal. Maar zeg tachtig procent van de
bezoekers heeft zelf geen flauw idee van wat struktuur is. Ik zou dan in een soort
nevententoonstelling de toeschouwer het begrip struktuur willen laten ontdekken door
voorbeelden uit zijn dagelijkse omgeving, uit het bouwen, het verkeer, een weefsel, de
arbeidsindeling, hem laten ontdekken welke rol struktuur in ons leven van vandaag speelt. En
laat het dan aan hem over deze polsstok te grijpen en op eigen kracht naar de overkant te
VSULQJHQ¶708
In de expositie De Straat wordt een veelomvattend overzicht gegeven van het urbane
OHYHQPHWGLDNODQNEHHOGHQGRFXPHQWDLUHVHQKRQGHUGHQIRWR¶VRSJHKDQJHQDDQ+HUDV
hekwerken. Het project wordt stevig gekritiseerd, omdat kunst een geringe rol speelt in de
thematiek en de presentatie een overdaad aan informatie laat zien in een vormgeving - van
zijn kompaan Jan van Toorn - die de museale conventies van rust en overzichtelijkheid tart.
Deze informatie wordt gepreVHQWHHUGELMµGHDOOHGDDJVHYHUVFKLMQLQJVYRUPHQYDQGHVWUDDW¶
zoals hekken, verkeersborden en planten, met als doel de bezoekers te verleiden tot een eigen
stellingname.709 De vormgeving geeft de politieke boodschap af dat de bezoeker zich ervan
bewust moet zijn dat het museum geen waardevrij instituut is.710 De meeste recensenten
vinden de gekozen vorm en de visuele presentatie teleurstellend. Een willekeurig
EXXUWDFWLHFHQWUXPYHUWHOWPHHURYHUGHVWUDDWGDQWLHQPXVHXP]DOHQYROPHWIRWR¶VILOPV
YLGHR¶VHQ GLD¶VDOGXV%HWW\YDQ*DUUHOLQGH Haagse Post, en dat ligt aan de academische
aanpak.711 Het is een moeilijk toegankelijke tentoonstelling, door het te gelaagde concept: de
bezoeker wordt geconfronteerd met een grote hoeveelheid informatie en invalshoeken die
PRHLOLMNWHRYHU]LHQ]LMQ'DWEHOHPPHUWGHµDFWLYHULQJYDQGHEH]RHNHUWHQDDQ]LHQYDQGH
beeld- HQEHJULSVYRUPLQJ¶0DDUXLWJHGUXNWLQEH]RHNFLMIHUVLVGHWHQWRRQVWHOOLQJHHQJURRW
VXFFHVPHWUXLPEH]RHNHUVLVµ'H6WUDDW¶HHQYDQGHGUXNVWEezochte
tentoonstellingen uit de geschiedenis van het museum tot dan toe.712 Voor Leering zelf is De
Straat het voorbeeld van een nieuw soort tentoonstelling waar de bezoeker centraal staat.713
Door deze benadering - een sociaal-cultureel programma en een keuze voor kunstenaars die
aanspreken - slaagt Leering erin het publieksbereik van het Van Abbemuseum met gemiddeld
dertig procent te vergroten. Vanaf 1969 trekt het museum meer dan 50.000 bezoekers, en in
1972 zijn dat er ruim 63.000, als gevolg van de tentoonstellingen Relativerend Realisme en
De Straat.714
Voor Jean Leerings afscheid als directeur van het Van Abbemuseum neemt Martin
Visser in 1972 het initiatief om een documentaire samen te stellen als µnabeschouwing¶ over
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zijn museumbeleid.715 De redactie bestaat behalve Martin Visser uit Carel Blotkamp, Frans
Haks en Jan van Toorn. Het resultaat verschijnt uiteindelijk in 1979: Museum in motion?Het
museum voor moderne kunst ter diskussie. Centraal thema is de kritische verhouding tussen
moderne beeldende kunst en het museum. De bundel bestaat uit een beknopte geschiedenis
van het Van Abbemuseum, een inventarisatie van theorieën die Leering ontwikkelde, het
verzamel- en tentoonstellingsbeleid en een bespreking van vijf museumlessen. Ten slotte vat
Leering zLMQLGHHsQVDPHQLQHHQµILFWLHILQWHUYLHZ¶716 Een internationaal gezelschap van
museumfunctionarissen, critici en kunstenaars geven in korte essays hun visie op de kwestie
of de functie en de werkwijze van het museum aangepast dienen te worden, omdat sinds 1960
niet alleen de opvattingen in de beeldende kunst, maar ook de kunstwerken zèlf sterk zijn
veranderd. In de conceptuele kunst gaat het minder om het kunstwerk als materie - om het
resultaat - GDQRPKHWNXQVWZHUNDOVSURFHVµGH]LFKWEDDUKHLGYDQHHQLGHH¶717 Het is de
vraag hoe je dat idee presenteert. 7HULOOXVWUDWLHYDQGH]HRPZHQWHOLQJ]LMQLQµEHHOGYHUKDOHQ¶
enkele activiteiten opgenomen van Wim T. Schippers, Andy Warhol en Joseph Beuys werken die aanvankelijk moeilijk waren in te passen binnen het traditionele
museumconcept.718 De bundel is een associatief bladerboek en naslagwerk geworden: een
collage van beelden en gezichtspunten. Het boek geeft een veelzijdig beeld welke functies een
kunstmuseum kon vervullen in de jaren zestig en zeventig. Kunstcriticus Gijs van Tuyl vindt
het boek echter een chaos en noemt het in een beschouwing in Vrij Nederland µHHQFROOHFWLHYH
EUHLNRXV¶719
Het Centraal Museum te Utrecht organiseert in 1979 HHQµKHUGHQNLQJVWHQWRRQVWHOOLQJ¶
over de Unie van Utrecht: Kogel door de kerk? Het concept en de uitwerking van deze
expositie en van de catalogus is een typisch voorbeeld van de informerende benadering - Jan
van Toorn tekent voor de vormgeving van beide. De tentoonstelling wordt geprezen om de
grondigheid van aanpak, het informatiegehalte en de kritische afstand.720 Kunsthistorica
Renée Kistemaker vindt het een boeiende en afwisselende tentoonstelling, maar betreurt het
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GDWGHYRRUZHUSHQGLHQVWGRHQµDOVGUDJHUVYDQKHWYHUKDDO1DDUPLMQVPDDNVSUHHNWGH
vormgeving, hoe consequent ook uitgevoerd, te opdringerige taal. De bezoeker wordt niet
gestimuleerd onderzoeker te zijn, want hij raakt in verwarring door de vormgeving.
Bovendien wordt de rust, nodig om een voorwerp - en dan bedoel ik vooral de prachtige
schilderijen - goed te bekijken zo geweld aangedaan ten bate van het ondergeschikt maken
YDQKHWYRRUZHUSDDQKHWYHUKDDO¶721
Beide partijen in de museumdiscussie delen het standpunt dat de democratisering van
het museum zich moet manifesteren in het streven het museum voor zoveel mogelijk mensen
WRHJDQNHOLMNWHPDNHQ,QGLWYHUEDQGZRUGWJHVSURNHQYDQGHµYHUPDDWVFKDSSHOLMNLQJ¶YDQ
het museum. Conservatoren kiezen meer dan voorheen voor thematische presentaties, zowel
in de vaste opstelling als in de tijdelijke tentoonstellingen. Het tonen van de collecties in de
permanente opstelling is niet meer vanzelfsprekend het hoofddoel. De collectie gaat meer
fungeren als een middel: er wordt steeds vaker een verhaal verteld, in eerste instantie vooral
in de cultuurhistorische en volkskundige musea. De onderwerpen van tentoonstellingen
worden veelzijdiger.722

Musea de wijk in
Presentaties vinden ook buiten het museale circuit plaats. In het begin van de jaren zeventig
JDDQFRQVHUYDWRUHQPHWWKHPDWHQWRRQVWHOOLQJHQµGHZLMNLQ¶- een concept waarmee de
pedagogische afdeling van het Haags Gemeentemuseum al experimenteerde tussen 1952 en
1960. De kunst wordt letterlijk naar de mensen toegebracht, in de hoop van het stereotype af
WHNRPHQGDWHHQPXVHXPµPXIHQGXI¶LV Als de wijkbewoners niet naar het museum komen,
dan moet het museum maar naar de wijken. 2SGDWGH1HGHUODQGHU]DOµYRHOHQKRHULMNZLMPHW
]LMQDOOHQ]LMQ¶(UZRUGWHHQKHUQLHXZGHSRJLQJJHGDDQRPEXLWHQGHPXUHQWHWUHGHQHQKHW
brede publiek vertrouwd te maken met kunst en cultuur, om mensen te bereiken die nog nooit
in een museum zijn geweest.723 De tentoonstellingen zijn thematisch van opzet in de traditie
van de pioniers Sandberg en Leering - opererend vanuit een breed cultuurbegrip, open en op
de actualiteit gericht.724
Het publieksonderzoek van Gerard van der Hoek in 1953 bevat ook enquêtegegevens
van wijktentoonstellingen, waaronder Kunst en werkelijkheid.725 De bezoekers van dit
µPLQLDWXXUPXVHXP¶EHRRUGHOHQGHWHQWRRQVWHOOLQJSRVLWLHI  HQVWHOOHQKHWRSSULMs als er
geregeld tentoonstellingen in hun wijk komen (93%).726 Er wordt echter met de
wijktentoonstellingen geen nieuw publiek bereikt. De respons op de deelenquête is minimaal
(11%) en van deze populatie zegt 82% al eerder in het Gemeentemuseum te zijn geweest. Het
zijn trouwe museumbezoekers! Er komen nauwelijks buurtbewoners binnen, die niet of
721
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ZHLQLJHHQPXVHXPEH]RHNHQ2RNGHWHQWRRQVWHOOLQJVZDJHQEOLMIWµHHQYHUVFKLMQVHOZDWPHW
KHWQRGLJHZDQWURXZHQZRUGWEH]LHQ « +HWSUREOHHPYDQGHDIVWDQGWXVVHn bezoeker en
PXVHXPODDW]LFKQLHWLQNLORPHWHUVXLWGUXNNHQ¶727 Deze vorm van cultuurspreiding blijft
binnen het concept van een museum vallen, ook al gebeurt het om de hoek van de staat waar
je woont.
Ondanks deze bevindingen brengt in 1970 de Rotterdamse Kunststichting een
ontwikkeling op gang in het Lijnbaancentrum, waar weer wijktentoonstellingen uit
voortkomen. Het Lijnbaancentrum ligt midden in het winkelcentrum in Rotterdam, met
verschillende ingangen: via een meubelpaleis, een boekhandel en een warenhuis.728
7RHQPDOLJGLUHFWHXU)HOL[9DONEOLNWWHUXJµZHJLQJHQHUYDQXLWGDWKHWWHQWRRQVWHOOLQJHQ
PRHWHQ]LMQYRRULHGHUHHQLHGHUHHQNDQHUNLMNHQHQGXV]LHQ « ³RSHQ´WHQWRRQVWHOOLQJHQ
gebaseerd op themata van alle dag die in het gehoor liggen of in het oog vallen via associaties
PHWGDJHOLMNVHKDQGHOLQJHQJHEHXUWHQLVVHQDOVRRNSUREOHPHQ¶  7UDSVJHZLMVHHQWKHPD
EHKDQGHOHQZDDUELMGHKRRJVWHRIODDJVWHWUHHGRRULHGHUHHQ]HOIZRUGWEHSDDOG¶729 Het doel
van het centrum is mensen visuele ervaring te laten opdoen. Het is echter niet de bedoeling
µPHQVHQWRW³NXQVWEH]RHNHUV´WHEHNHUHQ¶730 Een verschil met de ontwerpers van de Haagse
wijktentoonstellingen in de jaren vijftig is dat de thematiek en de mogelijkheid tot
identificatie hier veelzijdiger is en het cultuurbegrip breder - inclusief massacultuur, voorheen
voor de elite te triviaal, en daarom controversieel. Er worden thematentoonstellingen
georganiseerd, zoals: Wordt vervolgd (werk van striptekenaars), Ik zie ik zie wat jij niet ziet,
Maskers, Kuifje in Rotterdam, Wie verre reizen doet, Constructivistisch theater , Suriname,
Neon, Ontroerend goed (over zelf gemaakt speelgoed), Deskundologie, Thuis in Rotterdam.731
Deze formule blijkt zeer geschikt om µproblematiserend¶ te werk te gaan en µin thematiek¶
combinaties te maken binnen en buiten de kunsten.732 De doorsnee Rotterdammer wordt
echter met deze aanpak niet bereikt. Toch wordt er een nieuwe doelgroep aangeboord:
mensen die in interesse en maatschappelijke achtergrond weinig afwijken van de reguliere
museumbezoeker, maar (nog) geen musea frequenteren. Mede daarom wordt besloten om de
activiteiten te spreiden en tentoonstellingen in wijken te organiseren.733
Het Frans Halsmuseum te Haarlem stond vóór GHMDUHQ]HYHQWLJEHNHQGDOVµ1HHUODQGV
intiemstHPXVHXP¶- zo werd het museum in VVV-folders gekenschetst. Het functioneerde
YRRUDODOVWRHULVWLVFKHWUHNSOHLVWHUPHWµNDDUVOLFKWEORHPHQHQPX]LHN¶µGHVSRWVRSéén van
de beste zeventiende eeuwse schilderijenverzamelingen in Nederland worden gedempt, ³GH
IHsULHNHIHHVWYHUOLFKWLQJ´ZRUGWRQWVWRNHQ¶Gedurende zes weken in de lente en op
zaterdagen in de zomer weUGKHWPXVHXP¶VDYRQGVRSHQJHVWHOGYRRUKHWSXEOLHN'H
toenmalig directeur H.P. Baard RPVFKUHHIGHDPELDQFHDOVµKHW)UDQV+DOVPXVHXPLQ
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avondWRLOHW¶734 Baard opereerde in de traditie van Frederik Schmidt Degener. Ad de Jong
begon daar in 1961 zijn museale loopbaan als stagiaire.735 µ%DDUGZDVQLHWDOOHHQGHGLUHFWHXU
van het museum, maar ook de dirigent van de vitrines¶]RPHPRUHHUW'H-RQJ. µDe
conservatoren mochten deze hooguit inrichten; de vitrine mocht niet gesloten worden voordat
de directeur zelf de voorwerpen ³in spanning´ had gezet, waarmee hij de symmetrie à la
6FKPLGW'HJHQHUEHGRHOGH¶736 Het hoofd educatieve dienst, Henk Overduin, voert tijdens de
tentoonstelling Menselijke situaties een publieksonderzoek uit, dat is geïnspireerd door het
onderzoek van Gerard van der Hoek uit 1956.737 Zijn conclusie is dat het Frans Halsmuseum
JHULFKWLVRSZDW9DQGHU+RHNLQ]LMQDQDO\VHµGHPDDWVFKDSSHOLMNHHOLWH¶QRHPGH2YHUGXLQ
vindt dat musea te weinig rekening houden met de maatschappelijke gelaagdheid van de
bevolking - dit komt de toegankelijkheid niet ten goede.738 Een eerste stap om deze cirkel te
doorbreken is door veranderingen door te voeren in GHWKHPD¶VYDQWHQWRRQVWHOOLQJHQHQGH
objecten die daarbij gepresenteerd worden.739
Na 1972 ondergaat het Frans Halsmuseum een metamorfose, aangewakkerd door de
nieuwe directeur µPHWHHQVWHUNVRFLDDOengagement¶Dick Couvée. Hij wil het museum in de
eerste plaats in dienst stellen van de lokale bevolking. Overduin organiseert - geïnspireerd
door Jean Leering - HHQUHHNVµVRFLDDO-FXOWXUHOH¶WHQWRRQVWHOOLQJHQGLHQLHWDOOHHQKLVWRULVFKRI
kunsthistorisch interessant zijn, maar ook van aktueel belang voor de inwoners van
Haarlem.740 Couvée werkte voordien in het Rijksmuseum, waar hij sinds 1964 hoofd was van
GHDIGHOLQJ1HGHUODQGVH*HVFKLHGHQLVGLHKLMKHOHPDDORSQLHXZLQULFKWWH=LMQPLVVLHZDVµGH
VWHPYDQJHZRQHPHQVHQLQGHJHVFKLHGHQLVWHODWHQNOLQNHQ¶: zLMQµVOHXWHOVWXN¶ was een
schelpenportret van Willem Drees, dat een aanhanger hem had geschonken. Couvée
beschouwde dit als µeen belangrijk historisch document¶. Baard en Schmidt Degener zouden
KHWSRUWUHWDOVµHHQOHOLMNSUXOYDQKXLVYOLMW¶KHEEHQafgedaan.741 Dick Couvée richt in Haarlem
de afdeling Voorlichting Beeldende Kunst op en geeft de medewerkers Els Vogel en Henk
2YHUGXLQGHRSGUDFKWKHWPXVHXPµHHQDQGHUHIXQFWLHWHJHYHQYRRUGHVWDGJHQRRW¶Couvée:
µkijk, voor de zich nieuw aandienende bezoekers moeten we aan het werk. Zij zijn nu aan de
EHXUW¶742 =RRQWVWDDQµVRFLDDO-culturele tentoonstellingen van kleinere omvang, waarbij
kunsthistorisch en/of historisch uitgewerkte onderwerpen op hun aktuele waarde worden
JHWRHWVW¶Daarbij worden de inwoners van Haarlem zoveel mogelijk betrokken, om het
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Regouin, M. Bedaux-de Jonge en Henk Overduin, Met de kunstkar vooruit. Amsterdam, 1977, p. 28.
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museum ook voor hen betekenisvol te maken en zo nieuwe categorieën bezoekers aan te
trekken.743 Wetenschappelijke gegevens worden afgewisseld met verbale en visuele
informatie, afkomstig van de Haarlemse bevolking en instanties.744 Telkens wordt
Haarlemmers gevraagd materiaal aan te leveren. Er komen µZLMNWHQWRRQVWHOOLQJHQ¶H[SRVLWLHV
over een bepaalde woonwijk. Andere voorbeelden zijn: Bouwen en wonen (1973), over de
Haarlemse architect J.B. van Loghum (hieraan wordt een discussieavond gekoppeld over
sociale woningbouw), Dit is onze zorg (1975), over driehonderdvijftig jaar kinder- en
bejaardenzorg, en Groeten uit Haarlem (1976), over de stadgeschiedenis van de twintigste
eeuw.745 2YHUGXLQµDOVPHQVHQPHWKXQHLJHQ materiaal, hun eigen kennis en visie op de
tentoonstelling zijn vertegenwoordigd, komt de informatie en confrontatie, woorden die
museummensen maar al te graag in de mond nemen, tenminste van twee kanten. Het
versmalde cultuurbegrip van een culturele elite komt in aanraking met de cultuur van andere
groepen, die tot dusver zeker in de museale contreien maar al te vaak als inferieur wordt
EHVFKRXZG¶746
In 1976 vertrekt Overduin naar het Haags Gemeentemuseum. Ferry Walberg eveneens socioloog - volgt hem op en zet zijn koers voortµ'LFN&RXYpH]DJHHQGXLGHOLMNH
rol voor het museum weggelegd bij het educeren van publiek. Bovendien beschouwde hij de
educatieve afdeling gelijkwaardig aan alle andere afdelingen binnen het museum. Henk
Overduin had de weg bereid, dus ik kwam zonder ervaring in een gespreid bedje terecht. Ik
ging zelf tentoonstellingen maken. Rondleidingen hadden bij mij geen prioriteit. Daar
EHPRHLGHLNPHQDXZHOLMNVPHH'LHZHUGHQXLWEHVWHHG « :HZDUHQHHQEHHWMHHHQ
vreemde eend in de bijt, omdat we het educatieve werk anders opvatten dan op dat moment
gebruikelijk was. Dat was toch vooral groepen ontvangen en rondleidingen verzorgen. Ook
het onderwijs bedienen door schoolprojecten te organiseren begon toen te komen. Dat deden
ZLMGXVQLHW¶.747
Als in 1975 in het Van Abbemuseum Rudi Fuchs wordt aangesteld als directeur, komt
daar de kunst om de kunst weer voorop te staan. De museummedewerkers die in de filosofie
van Leering het museum een meer maatschappelijke functie toedichten, zoeken elders hun
heil.748 Eén van die medewerkers is Hein Reedijk.749 Hij wordt in 1975 curator bij de
Rotterdamse Kunststichting en krijgt de opdracht om wijktentoonstellingen te gaan maken in
twee oude zeecontainers, µdie al gauw kijkkisten worden genoemd¶ Reedijk: µGoor de
bewoners op te zoeken kan men, beter dan voorheen, in kontakt treden met de groepen die
men bereiken wil. Op deze wijze is het misschien, meer dan voorheen mogelijk mèt de
mensen te werken in plaats van voor de mensen¶750 µ0LMQRSGUDFKWZDVGRHLHWV in de wijken
ZDWGHZLMNHQLQWHUHVVDQWYLQGHQ¶751 µMet die twee oude blikken dozen ging ik in Rotterdam
de straat op om te laten zien wat sociaal engagement eigenlijk betekende. Nou, daar ben ik
wel achter gekomen! Wat we het eerste deden was contact zoeken met ³wijkorganen´, de
743
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club- en buurthuizen. Er waren op dat moment eigenlijk nog geen allochtonen in die wijk, wel
DFKWHUJHVWHOGHZLWWHPHQVHQ+HWLGHHZDVGDWZHWKHPD¶VDDQGHRUGHJLQJHQVWHOOHQGLHYRRU
hen enige betekenis zouden hebben en waarmee we maatschappelijk rendement zouden
boeken. Het is heel ingewikkeld om zoiets van nul af op te zetten¶.752 Daarnaast werkt Reedijk
mee aan bovengenoemde tentoonstellingen in het Lijnbaancentrum: µLNEHQPLMQKHOHOHYHQ
een soort van intermediair geweest tussen collectie, kennis en publiek. Programmering is wat
PLMEHWUHIWDIJHVWHPGRSGHGRHOJURHSHQGLHMHZLOWEHUHLNHQ¶Het is de bedoeling dat
shoppend publiek de tentoonstellingsruimte ingaat en iets te weten komt over het thema dat
daar aan de orde wordt gesteld - µHULVDOWLMGHHQOLQNPHWKHWDOOHGDDJVHOHYHQ¶753 Tussen
oktober 1975 en januari 1977 verschijnen er zes Kijkkist tentoonstellingen op twintig
YHUVFKLOOHQGHORFDWLHVLQ5RWWHUGDP*HGXUHQGHHQNHOHZHNHQZRUGWHHQµPRELHOHUXLPWH¶LQ
een bepaalde woonwijk geplaatst, met meestal een sociaal-culturele thematentoonstelling.754
De formule is veelbelovend. Voor deze projecten blijkt echter een lange voorbereidingstijd
nodig, en een geïntegreerde aanpak in overleg met de betreffende wijk. De projecten groeien
de Kunststichting organisatorisch en financieel boven het hoofd. In 1977 wijst de gemeente
het verzoek om meer budget en personeel af.755
µ5RWWHUGDPWUHNWPHWHHQ.LMNNLVW'HQ+DDJPHWHHQ.XQVWNDUGHZLMNHQLQ¶luidt de
oneliner in de Volkskrant in 1975. In het artikel wordt het Rotterdamse project gekoppeld met
een project in Den Haag - te beschouwen als een doorstart van de wijktentoonstellingen uit de
jaren vijftig. De opzet is identiek aan die in Rotterdam, alhoewel de plannen onafhankelijk
van elkaar worden ontwikkeld. Een verschil is dat in Den Haag het initiatief komt van het
gemeentelijke Dienst voor Schone Kunsten en niet van de staf van het Gemeentemuseum,
zoals de vorige keer.756 De Dienst wil de maatschappelijke functie van het museum verbreden
en meer stadgenoten confronteren met cultuur uit eigen woon- en leefomgeving.757 De staf
van het Gemeentemuseum krijgt de wijktentoonstellingen in de maag gesplitst, en dat gaat
niet van harte. Daarom komt het tentoonstellingenproject langzaam op gang. De eerste keer
wordt de Kunstkar - een soort container met een deur en twee kleine raampjes - de stad
ingestuurd met grafiek van M.C. Escher.758 Een groot deel van de bezoekers blijkt het thema
te waarderen, maar anderen juist niet, onder meer omdat er geen toelichting bij de presentatie
wordt gegeven. Dit leidt een keer tot het misverstand bij één van de bezoekers dat ze geen
onderscheid ziet tussen de originele grafiek die gepresenteerd wordt en de reproducties die te
koop worden aangeboden.759 Henk Overduin inspireert na zijn aanstelling in 1976 als hoofd
educatieve dienst tot tentoonstellingen als: Haagse zelfbouw (1978-1979), Is dat nou
kunst?(1983) en in 1976 Kijk op straatbeeld - Hagenaars en hun straat: wat kunnen mensen
PHWµVWUDDWPHXELODLU¶GRHQHQODWHQ"760 Veel tentoonstellingen hebben de vormgeving en
inrichting van de wijken als thema. Dit heeft een ideële reden, maar ook een pragmatische: het
blijkt namelijk dat veel kunstwerken niet bestand zijn tegen de tournees langs de Haagse
buurten.761 Het is de bedoeling om bezoekers van de kunstkar zo te enthousiasmeren dat ze
over de hoge drempel van het museum stappen - tijdens de tour door zes Haagse wijken
752
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worden bewoners uitgenodigd voor een tegenbezoek aan het museum.762 Bij één van de
exposities wordt weer publieksonderzoek verricht. De Haagse Kunstkar blijkt nieuw publiek
te trekken: de niet reguliere museumbezoeker. Die doelstelling van cultuurspreiding wordt
dus bereikt - HUZRUGWFRQWDFWJHOHJGPHWµYHUJHWHQ¶SXEOLHN763 De meeste respondenten
blijken uit de GLUHFWHRPJHYLQJWHNRPHQKHEEHQµHHQGRRUVQHHRSOHLGLQJ¶HQJDDQZHLQLJRI
niet naar een museum.764 Daarbij komt nog dat de bezoeker de tentoonstelling positief
waardeert, en het fenomeen Kunstkar zelfs nog meer.765 De tentoonstellingen worden zoals in
Rotterdam opgezet in samenwerking met gemeentelijke en andere plaatselijke instanties - en
waar mogelijk met Hagenaars zelf.766 Ook de communicatiestrategie wordt uitgebreid. Na
1975 krijgt niet alleen de vaste kring van bezoekers de informatie over wat de Haagse musea
te bieden hebben; alle Hagenaars ontvangen iedere maand bericht via huis-aan-huis
verspreiding. Het kunstkarproject blijft in Den Haag tot in de jaren tachtig functioneren.767
In de mobiele tentoonstellingsprojecten is het de bedoeling het publiek er meer bij te
betrekken. De educatieve dienst ontwikkelt veelal de presentaties, regelmatig in
samenwerking met de doelgroepen. Naast de tentoonstellingen buiten de museumgebouwen
ontstaan er ook nieuwe vormen van tentoonstellen, met de bezoeker als uitgangspunt. Een
nadeel bij deze benadering is dat bij de educatoren al snel de kunst op de tweede plaats komt,
omdat GHµEHZXVWZRUGLQJYDQGHHLJHQVLWXDWLH¶FHQWUDDO staat. De educatie is voornamelijk
gericht op het niet-specialistische lekenpubliek, waardoor er nog steeds een grote scheiding
blijft tussen de elite en de lagere strata in de samenleving.768 (G\GH:LOGHYLQGWGDW]HµDOOHV
vanuit een sociale bewogenheid direct voor de bevolking beschikbaar [willen] hebben, maar
de kunst zelf schijnt hen niet te interesseren. Er zijn nog ontzettend weinig mensen op het
ogenblik, ook in het culturele vlak, die nog van kunst houden. Ze zijn allemaal gek op
mensen, niet op kunst. Bovendien vind ik, en dat is mijn bezwaar tegen de opvattingen van
mensen als Overduin, dat als er op een gegeven moment gedacht wordt in termen van de
kunst naar de wijk brengen, dan vind ik het eigenlijk verschrikkelijk elitair en
ondemocratisch, dat je mindere kwaliteit in plaats van het beste zou stellen, en zou zeggen:
dat is goed voor de werker. Dat is knollen voor citroenen verkopen. En Chagall kan ik toch
QLHWLQHHQEXXUWKXLVJDDQKDQJHQRIHHQ3LFDVVRHHQ&p]DQQH"¶769 Of zoals de directeur van
de Rotterdamse Kunststichting, Felix Valk, verwoordt: µKHWPXVHXPEOLMIWde schatkamer van
eeQPLQGHUKHLGLQHHQWLMGSHUNYDQGHPDVVDFXOWXXU¶770
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I I Verzakelij king en publieksbereik
1 Georganiseerde modernisering onder W im Beeren
In het Stedelijk Museum, het toonaangevende instituut in de Nederlandse museumwereld,
leidt het vertrek van Edy de Wilde in 1985 tot een heftige benoemingsaffaire. Er dienen zich
twee kandidaten aan: Wim Beeren en Rudi Fuchs.1 Als de rivaliteit tussen Fuchs en Beeren
om de opvolging van De Wilde aan de orde komt bij andere competities om een
directeursfunctie, wordt in retrospectief gesproken van µHHQ RQYHUNZLNNHOLMNHVWULMG¶'H
rivalen staan beiden met een eigen visie over de functie van het museum voor de beeldende
kunst en de samenleving tegenover elkaar - een representatie van de µPXVHXPGLVFXVVLH¶ in de
jaren zeventig.2
Beeren vindt dat de museumbezoekers geïnformeerd moeten worden over
kunstwerken en wat de motieven van de kunstenaars zijn. Hij ziet het als zijn opdracht
informatie te verstrekken, interpretatie te geven en bemiddeling te bieden. Hij realiseert zich
µGDW er een enorme meerderheid is voor wie de kunst helemaal niets betekent in haar EHVWDDQ¶
Geïnspireerd door Sandberg wil Beeren µDWWHQW blijven op de bewegingen in de moderne
NXQVW¶en µDWWHQW op de mogelijkheden om een publiek hiermee in relatie te EUHQJHQ¶ In 1978,
na zijn aanstelling in Boymans-van Beuningen, maakte hij µHHQ rigoreus HLQGH¶aan de
traditionele rondleidingen. Hij vindt dat de educatie dient uit te gaan van de presentatie van de
kunstwerken - die heeft een wetenschappelijke onderbouw, maar krijgt dan naar buiten toe
een meer verstaanbaar commentaar, zo schrijft Beeren in zijn Nota Educatief Beleid.3
Voor Fuchs is het museum in de eerste plaats van de kunstenaar: het is eerder een
laboratorium voor kunstenaars dan een ontmoetingsplek voor het grote publiek. Hij
presenteert kunst µVHULHXV en ZDDUGLJ¶4 Fuchs volgde in 1975 Jean Leering op in het Van
Abbemuseum. Hij kreeg het verzoek om voor het boek Museum in motion? over het thema
µEHZHJLQJ¶ te reflecteren. De bundel is een ode aan zijn voorganger, wiens denkbeelden en
aanpak hij niet onderschrijft - integendeel. Hij schrijft in zijn - zeer korte - bijdrage dat het
museum voor moderne kunst voor hem niet ter discussie staat: µHHQ museum is de plaats waar
een kunst, op doortocht, wordt staande gehouden en tot een stil beeld wordt van een beweging
in de .XOWXXU¶ Het museum µNDQ beweging alleen in stilstand WRQHQ¶ Daarom noemt Fuchs

1

Wim Beeren (1928-2000) was van 1954 tot 1965 wetenschappelijk medewerker en hoofdconservator in het
Haags Gemeentemuseum en van 1965 tot 1971 hoofdconservator in het Stedelijk Museum. Vervolgens was hij
zeven jaar lector aan de universiteit in Groningen. Sinds 1978 was hij directeur van Museum Boymans-Van
Beuningen. Ook voor deze post waren verschillende gegadigden: Carel Blotkamp, Gijs van Tuyl, Wim Beeren;
ook de naam van Rudi Fuchs viel. Maar hier gaf de benoeming geen conflicten - B&W deed een voordracht en
de Rotterdamse gemeenteraad bekrachtigde die. Bron: Marianne Brouwer, µ:LH wordt de baas van ZDW"¶ Deel 1
in de driedelige serie µ+HW NXQVWEHGULMI¶ In: HP , 30 juli 1977. PvdA-wethouder Cultuur, Jan Riezenkamp,
speelde daarbij een prominente rol. Beeren volgde daar Coert Ebbinge Wubben (1915-2014) op - van 1941 tot
1978 daar werkzaam en sinds 1950 als directeur. In 2005 verscheen er een bundel van de essays die Beeren in de
loop van zijn carriere schreef: Wim Beeren, O m de kunst. Opvattingen van een museumman over moderne kunst,
kunstenaars, musea en kunstbeleid. Rotterdam, 2005. Kees Fens besprak de bundel enthousiast in zijn reeks In
het voorbijgaan: µ6\PSDWKLH voor %HHUHQ¶ In: de Volkskrant, 29 december 2005. Rudi Fuchs (1942) was sinds
februari 1975 directeur van het Van Abbemuseum te Eindhoven.
2
Zie voor een gedetailleerde reconstructie van deze strijd: Theo Stokkink, µ´:DDURP zou ik in JRGVQDDP"´¶ In:
idem (redactie), De Cultuur elite van Nederland. Wie maken en breken de kunst . Amsterdam, 1989, pp. 140-157.
De museumdiscussie wordt uitvoerig beschreven en geanalyseerd in deel I, hoofdstuk 4.
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Beeren werkte in deze µUHYROXWLRQDLUH¶ nota uit 1979 zijn ideeën uit over de informatievoorziening voor
beeldende kunst. Bron: Hein van Haaren e.a. (redactie), µ,QOHLGLQJ¶ In: Wim Beeren, O m de kunst. Rotterdam,
2005, p. 9. Zie ook: Agnes Grondman e.a., Over passie en professie. Utrecht, 2010, p. 203.
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het museum µGHRRJJHWXLJHvan de JHVFKLHGHQLV¶ in plaats van een centrum dat geschiedenis
maakt - het LVDQGHUVRPµGHgeschiedenis van een museum wordt door de kunst JHVFKUHYHQ¶5
Op initiatief van Edy de Wilde werd Beeren per 1 mei 1965 aangesteld als
hoofdconservator in het Stedelijk - die functie vervulde hij daarvoor in het Haags
Gemeentemuseum onder Wijsenbeek.6 In 1969 dwong Beeren bij De Wilde af in het Stedelijk
de tentoonstelling Op losse schroeven te organiseren.7 In deze spraakmakende expositie
werden nieuwe kunststromingen als arte povera, concept art, minimal art en land art voor het
eerst in Nederland gepresenteerd.8 Het oude kunstbegrip werd µRSORVVH VFKURHYHQ¶ gezet.
Beeren gaf de kunstenaars de gelegenheid om, onder het mysterieuze motto Situaties en
cryptostructuren µZDW GDQRRN¶ te exposeren.9 En dat deden ze! Deelnemers waren Richard
Long, Jan Dibbets, Marinus Boezem en Ger van Elk. Long exposeerde stenen uit Nederlandse
rivierbeddingen. Dibbets ondergroef letterlijk de bestaande structuren met zijn Museumsokkel
met 4 hoeken van 90º No 1: hij groef om de vier hoeken van het museum sleuven, waardoor
hij de fundering van het museum op die plekken blootlegde - hij wilde daarmee zeggen dat hij
het museum beschouwde als µHen instituut van het YHUOHGHQ¶10 Boezem hing witte lakens uit
de ramen van de voorgevel van het Stedelijk en legde kussens op de vensterbanken - hiermee
wilde hij de kunst in de publieke ruimte brengen en de publieke ruimte binnen het territorium
van de kunst inlijven. Van Elk maakte ter plekke Well Polished Floor Sculpture: een
glimmend geboend stuk vloer in de vorm van een driehoek, bewerkt met dezelfde boenwas
waarmee in het museum de parketvloer werd onderhouden.11 Kunsthistoricus Carel Blotkamp
5

Aldus Rudi Fuchs (zonder titel). In: Carel Blotkamp ea. (redactie), Museum in motion? Het museum voor
moderne kunst ter discussie. ¶V-Gravenhage, 1979, p. 257. Zie ook: Hans Ebbink, µ5XGL Fuchs. Moe van het
avontuur dat hedendaagse kunst KHHW¶ In: Metropolis M, 8, nr. 5/6, 1987. Themanummer: µ0XVHXPEHOHLG in de
jaren tachtig; een LQYHQWDULVDWLH¶ p. 89.
6
Rini Dippel, µ'H Amsterdamse jaren in het Stedelijk Museum 1965-¶ In: Wim Beeren, O m de kunst.
Rotterdam, 2005, p. 108.
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9
Wim Beeren, µ2S losse schroeven. Situaties en cryptostructuren. De WHQWRRQVWHOOLQJ¶ In: idem, O m de kunst.
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Modern Art, 2009, pp. 37-44.
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Handelsblad, 19 augustus 2010 en Rutger Pontzen, µ6SLHUEDOOHQNXQVW zonder EULOOH¶ In: de Volkskrant, 27
augustus 2010. Rudi Fuchs besteedde aandacht aan dit kunstwerk van Dibbets in µ)XQGDPHQWHQ¶ in zijn rubriek
µ.LMNHQ¶ in: De Groene Amsterda mmer , 23 september 2010 - later gepubliceerd in: Rudi Fuchs, Kijken. Een
leesboek over kunst. Amsterdam, 2011, pp. 143-145. Voor zijn gepubliceerde beschouwingen over beeldende
kunst kreeg Fuchs overigens in 2012 De Prijs voor de Kunstkritiek van de Mondriaanstichting - in de jury zit
onder anderen Carel Blotkamp.
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schreef in Vrij Nederland dat µYHUZDFKW wordt dat deze kunst de bestaande orde ondergraaft
en zijn vaste vorm RQWQHHPW¶12 Het ging Beeren om het signaleren van µQLHXZH DWWLWXGHV¶
tegenover kunst, die gestalte krijgen µLQintrigerende situaties zonder formele stijlkenmerken
die houvast ELHGHQ¶13 In zijn inleiding in de catalogus noemt Beeren als motto: µYHUDQGHULQJ
als vormgevend SULQFLSH¶14 De tentoonstelling was - in navolging van Sandberg - een
volgende mijlpaal in de benadering om kunstenaars zowel het concept van de tentoonstelling
mede te laten bepalen, als de keuze van de exposanten en de inrichting.15 Beeren exposeert nu
in de eerste plaats concepten in het museum - dat is nieuw.16 Fuchs herinnert zich dat het er
uitzag µDOV een conceptueel statement. Het ging er eerder om wat het was dan hoe het er
uitzag¶. +LMYRQGKHWµeen verrassend vreemde inventie die je aan het denken zette. Hoe kon je
anders kunst maken dan met brons, steen of olieYHUI"¶17 Kunstenaars kregen de volledige
vrijheid om zalen in te richten met materialen als takkebossen, neonbuizen, aarde, wol, vet,
aarde, kool, lood, water.18
Met deze tentoonstelling schreef Wim Beeren geschiedenis. Maar dat vond zeker niet
iedereen op dat moment - Blotkamp was één van de weinige positieve critici. Een half jaar
vóór dit evenement constateerde Beeren al in de voordracht µ$YDQW-garde DFKWHUDI¶ dat de
kunstkritiek altijd weer een nieuwe avant-garde met de normen van de oude beoordeelt.19 Dat
ondervond hij bij Op losse schroeven. Veel museumdirecteuren en kunsthistorici vinden deze
conceptuele kunst en µDDUGH-NXQVW¶ niet thuishoren in een museum. De landelijke pers
reageerde voorzichtig, in De Telegraaf worden de kunstprojecten µDIYDO¶JHQRHPG. Voor
Beeren was deze presentatie echter de realisatie van zijn persoonlijke missie: µNXQVWHQDDUV
staan ideëel met elkaar in verbinding; musea kunnen die verbindingen tonen; het museum kan
als medium een belangrijke rol spelen en daarom ]LWLNGDDU¶20
Een andere mijlpaal in deze µSURFHVPDWLJH¶ manier van exposeren is de vrijwel
gelijktijdig door Harald Szeemann samengestelde When attitudes become form/ Wenn
Attituden Form werden in de Kunsthalle te Bern. Deze expositie werd een week na die in
Amsterdam geopend. Zowel bij de tentoonstelling van Beeren als die van Szeeman werden de
meeste werken door de deelnemende kunstenaars ter plekke geïnstalleerd.21 Szeeman ging na
nieuwste versie « is een zacht glanzende gelijkzijdige driehoek van 4 x 4 x 4 meter. Geen van de zijden loopt
parallel met de wanden van de zaal en daardoor lijkt het ding te wiegen als een vlek dun zonlicht op kalm
deinend ZDWHU¶ Rudi Fuchs, µ'HLQHQGH GULHKRHN¶ in zijn rubriek µ.LMNHQ¶ in: De Groene Amsterda mmer, 15
september 2010 - ook gepubliceerd in: Rudi Fuchs, Kijken. Amsterdam, 2011, pp. 140-142. Zie ook: Ronald
Ockhuysen, µ(LQGHOLMN¶ In: Het Parool , 18 augustus 2010. Ger van Elk (1941-1914) was met Bas Jan Ader,
Marinus Boezem, Wim T. Schippers en Jan Dibbets één van de belangrijkste conceptuele kunstenaars. Hij
maakte onder meer sculpturen, installaties, video installaties en beschilderde IRWR¶V Zijn werk bevindt zich in de
collecties van het Stedelijk Museum, het Van Abbe Museum, het Kröller-Müller Museum, Rijksmuseum
Twenthe en de Sanders collectie.
12
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het museum is een meneer met een eigen PHQLQJ«´¶ In: Metropolis M, 8, nr. 5/6, 1987. Themanummer:
Museumbeleid in de jaren tachtig; een inventarisatie, p. 18.
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Kabinetten, galerijen en musea . Zwolle, 2005, p. 444.
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17
Rudi Fuchs, µ*HU van (ON¶ In: idem, Kijken. Een leesboek over kunst. Amsterdam, 2011, p. 142.
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Rini Dippel, µ'H Amsterdamse jaren in het Stedelijk Museum 1965-¶ In: Wim Beeren, O m de kunst.
Rotterdam, 2005, p. 114. De rede staat ook in de bundel: Wim Beeren, µ$YDQW-garde DFKHUDI¶ In: ibidem, pp.
149-158.
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Ibidem, pp. 113-114.
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1969 µEXLWHQ de instituties RSHUHUHQ¶HQ stelde vooral reizende tentoonstellingen samen. Hij
maakte exposities die niet voor de hand lagen, waarin hij µH[SOLFDWLHV van de moderne kunst
onderzoekt die buiten het terrein van de traditionele kunstgeschiedschrijving OLJJHQ¶ en
associatieve verbanden legt, buiten het kader van de chronologie: de tentoonstelling als
µ*HVDPWNXQVWZHUN¶ Dit type van exposeren is omschreven als µH[SRVLWLRQ DXWRULVp¶22 Beide
exposities geven informatie over de nieuwe tendensen die zich afspeelden in de beeldende
kunst en geven de boodschap af dat veel algemeen gangbare begrippen aan het wankelen
werden gebracht. Het museum werd aan kunstenaars ter beschikking gesteld als werkplaats zo wordt ook het ontstaansproces van een werk in de tentoonstelling betrokken. Wim Beeren
schrijft in de catalogus: µGH kunstenaars beslissen over de ruimten die zij ter beschikking
krijgen. En niet eerder dan wanneer zij daarin ZHUNHQ¶23 Lawrence Weiner was één van de
deelnemers aan de exposities van Beeren en Szeeman: µZDW zo goed was aan Op Losse
Schroeven, en ook aan de gelijktijdige tentoonstelling When Attitudes Become Form van
Harald Szeemann, was niet het werk dat er getoond werd. Die kunstwerken waren niet nieuw,
die hadden we in de jaren daarvoor ook al getoond. Wat goed was, was dat al die kunstenaars
nu bij elkaar kwamen. We waren geen van allen erg aan elkaar verwant, maar samen
creëerden we een nieuwe energie. Die exposities hebben de toon gezet van wat wij nu de
internationale kunstwereld noemen. Sindsdien is de kunstwereld echt globaal JHZRUGHQ¶24
Beeren is niet alleen een pionier als curator en een opinieleider voor de nieuwe avantgarde, hij is ook een voorstander van publieksbegeleiding in de traditie van Jean Leering:
bezoekers van een museum dienen geïnformeerd te worden over de kunstwerken, in welke
tijd ze gemaakt zijn en over de motieven van de kunstenaar.25 Hij is ervan overtuigd GDWµGH
relatie tussen de maatschappelijke werkelijkheid HQNXQVW¶door het museum aan de orde dient
te worden gesteld. Zo maakte hij met conservator Rini Dippel bij de grote Picasso
tentoonstelling in het voorjaar van 1967 een µPHFKDQLVFKH WRHOLFKWLQJ¶ met NOHXUHQGLD¶V en
een µNRUW instructief FRPPHQWDDU¶ Deze retrospectief trok veel nieuw publiek.26
Na de tentoonstelling Op losse schroeven kreeg Beeren een jaar onbetaald verlof van
zijn directeur.27 Hij gebruikte deze periode om in 1971 de tentoonstelling Sonsbeek buiten de
perken in het park in Arnhem te organiseren. Bij de voorbereiding liet Beeren zich tijdens een
interview ontvallen: µMH zoekt naar een ander apparaat dat sneller en efficiënter kan werken

ging vervolgens op tournee naar het Institute of Contemporary Arts in London en Museum Haus Lange in
Krefeld. Harald Szeemann (1933-2005) leidde als jongste artistiek directeur Documenta 5 in 1972 - hij breidde
het concept van de manifestatie uit: hij nodigde niet alleen kunstenaars uit schilderijen en beeldhouwwerken aan
te leveren, maar ook om performances en happenings te organiseren. In 1988 nodigde Wim Beeren hem uit om
zijn visie te geven op de collecties van Museum Boymans-Van Beuningen. Dit resulteerde in de tentoonstelling
¶$-historische NODQNHQ¶
22
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115 en 114.
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dan het PXVHXP¶28 Het doel van de expositie was een overzicht te geven van de sculptuur van
de voorafgaande vijf jaar. Hij stond weer voor de uitdaging om een grensverleggend project
uit te voeren. Hij µUHJLVVHHUW¶deze tentoonstelling buiten de museummuren, met video, film,
performances, installaties, beeldhouwwerken en een grootschalige presentatie van
landschapskunst.29 Het park fungeerde niet als decor voor de sculpturen, de kunstenaars
grepen actief in het landschap in. Het proces was belangrijker dan het product: µ6RQVEHHN was
geen tentoonstelling, maar een DFWLYLWHLW¶30 Beeren: µ het is duidelijk dat het woord
tentoonstelling nog maar ten dele van toepassing is. We zijn gaan spreken over manifestatie
en vervolgens over activiteit. Er is meer sprake van een workshop dan van een show. Dit
brengt met zich mee dat het publiek zich in Nederland niet links en rechts kan vergapen aan
grootse monumenten, maar dat het van de andere kant veel nauwer bij een kunstgebeuren
betrokken kan ]LMQ¶31 De manifestatie beperkte zich niet tot het park, maar speelde zich af
door het hele land. Geïnspireerd door Sandberg en Szeeman riep Beeren in Nederland een
trend in het leven om tentoonstellingen te concipiëren buiten het kader van de chronologie,
met allerlei associatieve verbanden en vaak vermengd met een persoonlijke visie van de
curator op de actuele stand van zaken in de kunst. µ+LHU wordt niet meer een beeld gegeven
van de kunst van dit ogenblik maar een beeld van de ontwikkelingen in de NXQVW¶aldus een
recensent in Vrij Nederland.32 De exposities - met de tot de verbeelding sprekende titels vestigen zijn naam, zowel nationaal als internationaal.33 Ze zijn een statement, een verkenning
waarvoor het traditionele museum te klein is: µKHW is duidelijk dat de kunst zichzelf een andere
opdracht geeft dan in het museum te KDQJHQ¶ aldus Beeren.34
In een portret over Beeren schrijven Betty van Garrel en K. Schippers in de Haagse
Post dat KLMµzijn beschutte museumfunctie voor het evenement had laten schieten. Teneinde
de kunst uit te dragen tot in de verste provinciale uithoeken van Nederland, moest de
gewetensvolle ex-conservator zich ontpoppen als een ware duizendpoot. Hij moest
functioneren als ambtenaar (besprekingen met overheid en gemeenten) als econoom (het
lospeuteren van subsidies en sponsorgelden) als kwartiermaker (het verkennen en selecteren
van bruikbaar terrein voor kunstenaars) als reiziger (bezoekjes aan België, Duitsland,
Frankrijk, Italië, Engeland, Amerika om kunstenaars te bewerken om tegen zeer lage
vergoedingen mee te doen aan Sonsbeek buiten de perken). Als geprekspartner (voor overheid
en bedrijfsleven) en public relations-officer, supervisor bij voorlichting van pers en publiek.
Dat alles zonder zijn innemende verstrooidheid kwijt te UDNHQ¶35 Terugblikkend, vindt Beeren
Sonsbeek µHHQ aangrijpende geschiedenis. « Pas toen het afgelopen was, werd het na alle
verguizing positief EHRRUGHHOG¶ Na het Sonsbeek avontuur wilde Beeren graag terug naar µKHW
museum als een instituut met muren: ³DOVMHEOLHIW PXUHQ´¶ - het liefst naar het Stedelijk, en
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dan naar de afdeling Educatie of Communicatie.36 De Wilde zei echter dat dit niet mogelijk
was.37 Beeren werd lector aan het Instituut voor Kunstgeschiedenis van de Universiteit van
Groningen. In plaats van dat hij over zijn tentoonstellingsprojecten vertelde, gaf hij
kunsthistorische colleges waarin hij begon met negentiende eeuwse kunst: µLNhad niet de
innerlijke vrijheid om over mijn eigen ervaringen te praten. Ik vond het toen ook beneden de
ZDDUGLJKHLG¶38 In oktober 1977 wordt hij aangesteld als algemeen directeur van Boymansvan Beuningen. Hij poneert: µKHW museum moet worden gered « als plek waar de discussie
kan worden JHYRHUG¶39 µ,Q Eindhoven heb ik in 1972 een tentoonstelling gemaakt onder de
titel µHHQ collectie is ook maar een PHQV¶ Die heb ik gemaakt om aan te tonen dat al die
zogenaamde ³REMHFWLHYH´ criteria in de kunst toch ook gebonden zijn aan een persoonlijke
visie. Het grote gevaar van het museum is, dat de suggestie veel te veel gewekt wordt dat de
presentatie objectief is. Dat lijkt me ook zinvol voor het publiek, want anders krijg je zo gauw
het idee van ³GLW is KHW´ ³GH´moderne NXQVW¶40
In biografische artikelen en interviews komt Wim Beeren naar voren als serieus,
bedachtzaam en spiritueel - µPHHU een wetenschapper dan een PDQDJHU¶ Hij stelt zich
gevoelvol op tegenover de kunst, hij bezit µHHQ onopgesmukte liefde voor uitingen van
NXQVWHQDDUV¶41 Hij is een voorstander van µNHLKDUGH nieuwe EHHOGHQ¶die de kijk op de wereld
verhelderen en relaties met de massacultuur weergeven.42 Hij legt de nadruk op
µRQWLQGLYLGXalisering van de kunst met haar REMHFWLYHUHQGHNUDFKW¶ en heeft een voorkeur voor
progressieve, filosofische, maatschappelijk gerichte kunst, terwijl zijn rivaal Rudi Fuchs de
esthetica voorstaat.43 Hij vindt dat kunst een maatschappelijke functie heeft: ze kan een
andere en nieuwe blik werpen op de samenleving. Hij heeft een afkeer van het zuiver
autonoom, esthetisch kunstbegrip wat Fuchs bepleit.44 Beeren spiegelt zich aan Sandberg en is
geïnspireerd door Frits van der Meer - hoogleraar Schoonheidsleer en Kunstgeschiedenis,
Christelijke Archeologie en Iconografie aan de Katholieke Universiteit te Nijmegen, waar
Beeren colleges bij hem volgde.45 Volgens Van der Meer brengt kunst niet alleen esthetiek,
maar bovenal µRSLQGULQJHQGH wijze een visie op het leven en de wereld WRWXLWGUXNNLQJ¶46
Beeren beschouwt hem als zijn leermeester - zijn ambitie is in het museum µPRGHUQH kunst
[te] doceren zoals Van der Meer dat met religieuze NXQVWGHHG¶47 Beeren is religieus
opgevoed, en laat zich door het geloof inspireren: µLNdacht een tijd dat ik het niet meer was
maar nu weet ik dat ik er nooit meer vanaf kom. « Toen ik ging studeren in Nijmegen heeft
36
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professor Van der Meer enorme invloed gehad op mijn vorming. Ik ben door die man met zijn
grote liefde voor architectuur van kerken zijdelings ook geconfronteerd met het katholieke
geloof. Maar op een heel hoog niveau. Het was een soort herbevestiging. Ik werd vooral
geïmponeerd door het feit dan Van der Meer, die alle reden had om niet te geloven, gelovig
was. Ik bedoel, hij was een zeer rijke persoonlijkheid, zo briljant en onafhankelijk, hij hoefde
niet aan de hand van het geloof door het OHYHQ¶48 In zijn studiejaren werd Beeren sterk
geïnspireerd door de joodse filosofe Simone :HLOµGH ervaringen (buiten de mystiek) van
Weil zijn die van mij. Alleen houd ik après tout meer van KHWOHYHQ¶49 Naar Beerens
overtuiging is er µHHQ diep religieus SRWHQWLHHO¶ aanwezig in de moderne kunst en architectuur:
µKHW scheppingsproces eist te allen tijde de inzet van de kracht, van opperste spanning die zich
in vervoering RQWVSDQW¶50 Vanuit de toepassing van de denkbeelden van Sandberg en Van der
Meer op de eigentijdse beeldende kunstwereld ontwikkelt Beeren een kunstbegrip dat sterk
lijkt op dat van Theodor Adorno. Hij citeert in 1976 instemmend uit zijn Ästhetische Theorie:
µYRRU Adorno kan een kunstwerk niet anders dan in zijn dualiteit bestaan, zijn autonome
bestaan als kunstwerk en als fait social . Het maatschappelijke aan de kunst is voor hem haar
immanente beweging tegen de maatschappij, niet haar manifeste stellingname. ³9RRU]RYHU
men van kunstwerken een maatschappelijke functie kan onderkennen is het haar
IXQFWLHORRVKHLG´¶51 Ook Beeren gaat ervan uit dat het kunstwerk een dubbel karakter heeft.
µ(QHU]LMGV is het als esthetisch, non-functioneel REMHFWDXWRQRRP¶- het komt in isolement tot
stand in een atelier en wordt aan het publiek getoond in musea en andere kunstinstellingen.
Anderzijds echter verhoudt het kunstwerk zich in verschillende opzichten tot een sociaalmaatschappelijke context. Niet alleen weerspiegelt het kunstwerk de werkelijkheid waarin het
ontstaat, maar doordat het deze becommentarieert, intervenieert het daarin RRN¶ De
autonomie van het kunstwerk is dus slechts betrekkelijk.52 Met deze vooronderstelling vat
Beeren begrip en waardering op voor de avant-garde bewegingen in de kunsten.
In Boymans-van Beuningen verdeelt Beeren, na zijn aanstelling in 1978, zijn aandacht
over de vaste collecties oude kunst, kunstnijverheid en moderne kunst. Daarnaast entameert
hij om de vier à vijf jaar thematentoonstellingen met titels als Goden en )DUDR¶V(1979), Het
Goud der Thraciërs (1984) en Meesterwerken uit de Hermitage (1985) die succesvolle
blockbusters blijken.53 Beeren maakt ook hiermee naam - dit is opmerkelijk voor iemand die
48

Beeren geciteerd in: Bibeb, µ:LP Beeren: ³HHQ scherpe tong heb ik altijd gehad, het is misschien een
gewoonte JHZRUGHQ´¶ In: Vrij Nederland, 6 april 1985. Beerens moeder was protestants en zijn vader
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Beeren, O m de kunst. Rotterdam, 2005, p. 15.
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kunst. Rotterdam, 2005, pp. 231-238 en pp. 236-237.
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museum en NXQVWEHOHLG¶ In: Wim Beeren, O m de kunst. Rotterdam, 2005, pp. 476-477.
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bij voorkeur moeilijk toegankelijke, abstracte sculpturen aankoopt. Maar hij moet wel: hij
werd gedwongen door noodzaak. Beeren zoekt namelijk naar een manier om het Rotterdamse
gemeentebestuur tegemoet te komen voor tegenvallende bezoekcijfers. Hij hervormt na zijn
aantreden de educatieve dienst en hevelt het aankoopbudget van de oude kunst grotendeels
over naar de moderne kunst. Maar het bezoekaantal keldert en daarmee dalen de inkomsten
van het museum. Hij neemt µ]LMQWRHYOXFKW¶ tot de blockbuster. Ondertussen stelt Beeren zich
op het terrein van verzamelbeleid tot taak om de gaten in de verzameling te dichten, vooral in
de collectie moderne kunst. In overleg met zijn hoofdconservator moderne kunst, Martin
Visser, concentreert hij zich op conceptuele kunst, minimal art en pop art: Joseph Beuys,
Walter De Maria, Bruce Nauman, Andy Warhol, Claes Oldenburg en Frank Stella.54
Rudi Fuchs is een generatie jonger dan Beeren en ziet de kunst als een absolute
waarde die hij met eigen autonome normen van kwaliteit mag beoordelen.55 Zijn aanstelling
als directeur in het Van Abbemuseum zorgde voor de nodige beroering. Zijn voorganger Jean
Leering stemde zijn beleid immers in toenemende mate af op de vermeende behoeften van de
museumbezoekers, het publiek - Fuchs concentreert zich daarentegen op de kunst zelf,
daarover was hij al duidelijk in de stukken die hij publiceerde in de museumdiscussie in de
jaren zeventig.56 Hij stelt de kunst als het hoogste doel, verheven boven de overwegingen van
politiek en democratie en hij verzet zich tegen massacultuur. Voor hem is het museum µJHHQ
ontspanningsplek YRRUJURRWSXEOLHN¶57 Hij organiseert geen publieksgeoriënteerde
opstellingen, maar een zuiver op de kunst afgestemde presentatie - µgezellige zalen¶ zijn hem
een doorn in het oog.58

Rivaliteit met Fuchs
Beeren wacht anderhalve maand met solliciteren naar de directeursfunctie in het Stedelijk, zo
vertelt hij Bibeb: µLN dacht: waarom zou ik in godsnaam. Ik heb volop werk, dit is een
interessant museum in de groei, een schitterend gebouw en daar kom ik in een oude keet, alle
wanden zijn te smal, de vloeren deugen niet. Maar mijn liefde ligt bij de moderne kunst en ik
voel heel duidelijk dat het Stedelijk essentieel LV « Veel later kwam ik in het rumoer
terecht en toen ik na enige tijd onzeker werd over de manier waarop ik mijn gedragslijn moest
bepalen, heb ik de I Tjing om advies gevraagd.59 Ik had het boek I Tjing van Walter de Maria
gekregen. « ³+HW hout in de aarde groeit zonder haast en zonder rust omhoog doordat het
zich gedwee om de obstakels KHHQEXLJW´ « Op die manier moest ik blijkbaar te werk gaan.
Dus absoluut geen agressie. Daar kwam het op neer. Ik voelde me er heel prettig bij. Ik dacht
260.000 mensen Goden en )DUDR¶V (jaartotaal: 389.676) en in 1984 trok Het Goud der Thraciërs 215.000
bezoekers (jaartotaal: 324.814). Bron: Tessa Haan, µ+HW bal van Assepoester en de stiefzusters. Het spektakel
van de blockbuster en de invloed van overheid, sponsors, publiek en SXEOLFLWHLW¶ Masterscriptie. Rotterdam, 3
november 2003, p. 14. Blockbusters komen uitgebreid aan bod in: µ%ORFNEXVWHUV publiek komt met publiek PHH¶
in hoofdstuk 4 in dit deel.
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eigen PHQLQJ«´¶ In: Metropolis M, 8, nr. 5/6, 1987. Themanummer: Museumbeleid in de jaren tachtig; een
inventarisatie, pp. 18-19.
55
Cathérine van Houts, µ:RUGW ¶W Stedelijk nóg spannender? Krijgt het museum een ³RQEHVXLVGH´ of een
³VHULHX]H´ GLUHFWHXU"¶ In: Het Parool , 29 december 1984. Voor zijn aanstelling in het Van Abbemuseum was hij
wetenschappelijk medewerker aan het Kunsthistorisch Instituut te Leiden en kunstcriticus voor De Gids en NRC
Handelsblad.
56
Hans Ebbink, µ5XGL Fuchs. Moe van het avontuur dat hedendaagse kunst KHHW¶ In: Metropolis M, 8, nr. 5/6,
1987. Themanummer: Museumbeleid in de jaren tachtig; een inventarisatie, pp. 87-88.
57
Ibidem, p. 86.
58
Ibidem, p. 89.
59
Het boek der veranderingen is een klassieke tekst uit oud China dat gebruikt wordt als orakelboek en bron van
wijsheid.
  

128

dat is precies wat ik wil. Mijn baan in Boymans is heel bevredigend. Als het niks wordt met
het Stedelijk is het geen opwinding ZDDUG¶ « Maar op een gegeven moment werd ik toch
onrustig. Ik vroeg Michel Cardena, die ook wel met de I Tjing werkt: ³NDQ ik nog een keer
YUDJHQ´ Weet je wat hij zei: ³QHH dan wordt KHWERHNERRV´Ik dacht, ik zal blij zijn als de
laatste hamerslag gevallen is maar die verwachtte ik veel HHUGHU¶60
Er ontbrandt een strijd tussen de voorstanders van Beeren en die van Fuchs. In zowel
de landelijke als de Amsterdamse media wordt hierover uitvoerig verslag gedaan.61 De
museumwereld is definitief ook een mediawereld geworden. Fuchs en Beeren genieten elk
steun van een krachtige lobby. Intomartdirecteur en kunstverzamelaar Frits Becht mengt zich
in de krachtmeting. Een groot deel van de verzameling hedendaagse kunst van het echtpaar
Becht wordt in het jaar dat De Wilde met pensioen gaat, in het Stedelijk geëxposeerd:
Collectie Becht - op uitnodiging.62 'H]Hµexposure van zijn YHU]DPHODDUVFKDS¶JHHIW
aanleiding tot het gerucht dat hij solliciteert naar het directeurschap van het Stedelijk. Becht
ontkent dit, hoewel hij al een keer dong naar het directeurschap van het Haags
Gemeentemuseum, eind jaren zestig bij het vertrek van Louis Wijsenbeek. Becht: µLN denk, ik
weet zeker, dat er een paar mensen zijn die veel meer in aanmerking komen dan een
buitenstaander als LN¶63 Zijn smaak sluit aan bij die van Fuchs, de schrijver van een lovende
inleiding in de catalogus van Collectie Becht.64 Becht kiest partij voor Fuchs. Terugblikkend
in een interview zegt Becht: µKRHZHO Wim Beeren en ik vanaf de middelbare school heel
goede vrienden waren, vond ik Rudi Fuchs voor het Stedelijk meer de aangewezen man dan
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In: NRC Handelsblad, 18 januari 2010 en Tom Rooduijn, µ%LEHE (1914- ¶ In: NRC Handelsblad, 20 januari
2010. Zie over interviews, openhartigheid en autorisatie ook µ5LMNVPXVHD gratis WRHJDQNHOLMN"¶ noot 1555 in
hoofdstuk 5, deel IV, p. 724.
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Wim Beeren, ook gezien zijn aard en karakter en de wijze van omgaan met NXQVWHQDDUV¶65
Fuchs lijkt geruime tijd de uitverkorene. Beeren: µLHGHUHHQ op de Grande Parade ging ervan
uit dat Fuchs het ]RXZRUGHQ¶66 µ2S een gegeven moment dacht ik: steeds maar Fuchs. Nu
hebben we het wel gehad. Nu wil ik wel even laten weten dat ik in de running ben. En dat
beeld van mij als bezadigd man die maar wat zit te suffen, daar wilde ik ook van DI¶67
De lobby voor Beeren bestaat uit D66-politicus Hans van Mierlo en de vormgevers
Wim Crouwel en Benno Premsela.68 Terugblikkend zegt Van Mierlo dat hij µvermoedelijk
wel¶zijn partijgenoten in de Amsterdamse gemeenteraad heeft benaderd en dat hij Wim
Crouwel vroeg een opiniestuk in het voordeel van Beeren te schrijven in Het Parool . Van
Mierlo: µ)XFKV was nog zo jong. Ik dacht: zijn beurt in het Stedelijk komt nog wel. Maar voor
Beeren betekende de benoeming de kroon en de afsluiting van zijn carrière¶.69 Beeren in een
interview met Bibeb: µRS de opening van Walter de Maria in Boymans heb ik tegen vrienden
gezegd: ³DOVLNhet nou leuk vind om het te worden en jullie ook dan moet er wat JHEHXUHQ´
Toen is de lobby begonnen. Volgens mij liep die van Fuchs al veel langer. Maar die van mij
heeft veel bereikt in een paar weken, terwijl ik met vakantie was. Daarvoor had niemand een
vinger naar me uitgestoken. Mijn vrienden RRNQLHW¶70 In datzelfde interview vertelt Beeren
hoe anders zijn sollicitatie in 1978 voor het directoraat van Boymans verliep. Daar had hij met
maar één sollicitatiecommissie te maken, waarna de politieke commissie de uiteindelijke
beslissing moest nemen. µ-DQRiezenkamp, wethouder cultuur, had voor die gelegenheid alles
wat ik geschreven had, laten inbinden. Dat pak van zevenenhalf kilo liet hij binnen brengen.
Iedereen ]HL³RK´1LHPDQGhad er iets van gelezen maar niemand zei meer nee. In
Amsterdam ging KHWGHPRFUDWLVFKHU¶71
In 1985 wordt Beeren benoemd tot directeur van het Stedelijk Museum, Wim Crouwel
volgt hem op in museum Boymans-van Beuningen. Bij de hoofdelijke stemming in de
Amsterdamse Gemeenteraad krijgt Beeren toch de meeste stemmen.72 Uit de pers valt te
destilleren dat vier argumenten van doorslaggevende betekenis zijn voor zijn benoeming: hij
staat een bredere aanpak dan Fuchs en De Wilde voor in zijn verzamelbeleid - hij besteedt
meer aandacht aan beeldhouwkunst en toegepaste kunst; hij is al bekend met het Stedelijk
omdat hij daar hoofdconservator was. Hij wekt de verwachting niet alleen de landelijke
betekenis van het museum op peil te kunnen houden, maar ook de internationale allure. Een
laatste - weinig flatteus - aspect is dat mocht er iets fout gaan, de schade gering blijft omdat
Beeren zeven jaar later de pensioengerechtigde leeftijd zal bereiken.73
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Avant-garde in kunsthistorisch perspectief
Bij zijn aantreden verklaart Beeren: µDOV het museum zwijgt, schiet het PXVHXPWHNRUW¶74 µIk
denk dat ik de kunstgeschiedenis mijn respect ga betuigen, om ook eens een contrast te
maken. Je gaat onherroepelijk structureren en kaderen, ook al ben je nog zo autonoom,
individueel of esthetisch bezig. Je suggereert altijd iets, ook al hang je twee schilderijen naast
elkaar. Het museum doet niet anders. Er zijn dus verbanden en ik vind dat die verbanden best
historisch gelegd mogen worden. Daar is alle aanleiding WRH¶75 Hij zet Sandbergs traditie
voort µdoor aan diverse kunstvormen, groepen kunstenaars of WKHPD¶V aandacht te schenken
zonder geografische of chronologische grenzen HQ]RQGHUKLsUDUFKLH¶76 µ+HW concept was er
en daarop ZLOGHLNYRRUWERXZHQ¶77 µ+HW gaat om kunstwerken die onze voorstellingen
vernieuwen, om het werk dat er uit moet zien als een actief proces van ontwikkeling¶aldus
Beeren. Hij ziet twee motieven om kunst aan WHNRSHQµGH individuele kwaliteit en de
historische betekenis van een kunstwerk. Voor een optimaal resultaat moet aan beide worden
YROGDDQ¶78 Willem Sandberg is zijn inspirator, maar hij is daarbij kritisch: µZDW Sandberg
binnenbracht in het Stedelijk gold als het signaleren van een nieuwe vitaliteit. Maar als je die
werken na dertig jaar ziet, ervaar je het anders. Dus moet je zorgen voor commentaar, dat
gebeurt de laatste jaren, alleen het historisch commentaar was in het Stedelijk nooit aan de
orde. Sandberg zag Cobra als het begin van een nieuwe ontwikkeling, ik wil een methode
toepassen die achteruitwijst¶79
Kort na de komst van Beeren in het Stedelijk stappen drie conservatoren op die zich
voor Fuchs hadden uitgesproken. Eén van hen is Karel Schampers - zijn contact met Beeren is
µvanaf het begin moeizaam: µDe Wilde had me vrijheid gegeven. Beeren wilde de touwtjes
strak aantrekken. Hij stelde voor dat ik terug zou gaan naar het prentenkabinet. Beeren dacht
ook meer in thematische tentoonstellingen. Ik was toen al meer monografisch ingesteld. Kort
daarop ben ik naar Boijmans vertrokken¶. Daar krijgt hij als hoofdconservator moderne kunst
µweer alle ruimte¶.80 Iets later vertrekken er nog twee.81 Beeren: µGH]HFRQVHUYDWRUHQ zijn
vertrokken toen ze merkten dat ik een andere aanpak had. Nou, dat lijkt me vanzelfsprekend.
Het is toch onverdraaglijk dat iemand plotseling iets totaal anders doet? Ik zou ook vertrokken
zijn. « Ik mocht hier na mijn benoeming niet met een nieuwe staf beginnen. Dat was een
handicap. Sommige mensen is dan ook niet afgeraden om weg te JDDQ¶ Er worden twee
medewerkers van Boymans in het Stedelijk aangenomen.82
In het tentoonstellingsbeleid van het Stedelijk vindt Beeren dat de actualiteit
ontbreekt: nieuwe impulsen zijn nodig. Hij kondigt grote, µVLJQDOHUHQGH¶ exposities aan en
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realiseert deze ook - ze worden kenmerkend voor zijn tentoonstelllingsbeleid. Zijn eerste
expositie Wat A msterda m EHWUHIW« gaat over µKHW kunstleven van de bruisende KRRIGVWDG¶.83
De tentoonstelling start op 21 november 1985 feestelijk met een groot buffet in de erezaal.84
Nadat hier jarenlang de nadruk lag op Amerikaanse kunst tot de jaren zeventig, kiest Beeren
ervoor te laten zien µKRH gevarieerd, veelzijdig en JHGXUIG¶de kunst in Nederland is.85 De
tentoonstelling neemt de hele bovenzaal in beslag en geeft een beeld van wat zich afspeelt in
Amsterdam in de beeldende kunst, architectuur, toegepaste kunst, en design,
modevormgeving, fotografie en video, film, muziek en dans, en µKHW alternatieve FLUFXLW¶.
Beeren vraagt ook aandacht voor de particuliere kunstverzamelaar.86 Hij vraagt het echtpaar
Sanders een zaal met werken uit hun collectie hedendaagse kunst in te richten - ze kiezen
onder meer voor het monumentale schilderij Wege der Weltweisheit (1977) van Anselm
Kiefer.87 Wat Amsterdam EHWUHIW« wordt kritisch gewaardeerd: de µUHSRUWDJH¶ tentoonstelling
lijkt µVRPVmeer op de braderie van een uit zijn kluiten gegroeide provincieplaats. (...) Het
resultaat was een rommelige uitstalling YRORYHUERGLJKHGHQ¶88 Beeren: µGDWwas de eerste
kennismaking met Amsterdam. Die tentoonstelling hebben we in drie maanden gemaakt. Dat
vond ik een hele prestatie. Het gaf een inzicht in het potentieel van de VWDG¶89 Na deze
verkenning van de actuele situatie in Amsterdam richt hij zijn aandacht op Nederland en
Europa, inclusief Oost Europa en de USSR. Hij exposeert ook kunstenaars uit landen in Zuid
Amerika - er is dan weinig belangstelling voor die gebieden en Beeren zet met zijn exposities
de kunst uit die streken op de kaart.90
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In 1989 is de tentoonstelling Horn of Plenty/Sixteen artists from New York te zien: een
µUHSRUWDJHDFKWLJ¶ overzicht van het werk van jonge New Yorkse kunstenaars.91 Eén van de
deelnemers is Jeff Koons, van wie Beeren kort daarvoor Ushering in Banality (1988) - µGH
Big van %HHUHQ¶ - aankocht voor honderduizend dollar.92 Beeren ziet de kunstenaar als µHHQ
gevoeliJHUHJLVWUDWRU¶ van wie het kunstwerk µLHWV over de HLJHQWLMG¶zegt. Daarom koopt hij
het beeldhouwwerk. Hij vindt Koons één van de belangrijkste hedendaagse kunstenaars.93 De
aankoop leidt tot grote verontwaardiging. Als hij zijn plan voorlegt aan de commissie van
aanwinsten, beginnen OHGHQµWH ODFKHQ¶ Maar voor Beeren is dit geen grap en hij zet zijn zin
door - het wordt zijn meest omstreden aankoop. Kunstcriticus Jhim Lamoree constateert
terugblikkend dat Ushering in Banality µ]LMQtijd en werkelijkheid wel YHUYRRUXLW¶was: µGH
banaliteit is sindsdien immers tot maatschappelijke norm verheven: de verpulvering van de
grenzen van openbaar en privé, de genotindustrie die op volle toeren draait, de hebzucht naar
geld en goederen, de pornoficatie van de samenleving « ¶Het beeld van Koons plaatst
daarbij µHHQ visueel vraagteken zonder het morele vingertje in de lucht te steken, wat de
houdbaarheidsdatum van het beeld vHUOHQJW¶ Het Stedelijk engageert zich µZHHU duidelijk met
de artistieke polsslag van het PRPHQW¶94 Beeren: µ.RRQVzegt: ik wil primitieve gevoelens
bevredigen. Nou, daar doe je de intellectuele circuits geen plezier mee. Hij wordt als zuiver
commercieel gezien, maar hij speelt met de media en PHWRQV « Hij is extreem hoffelijk,
het zou kunnen dat je EHOD]HUGZRUGW¶95
Beeren organiseert overzichtstentoonstellingen van onder anderen graffiti kunstenaar
Keith Haring en Anselm Kiefer - allebei in 1986. Hij werkt regelmatig samen met andere
musea om een retrospectief voor elkaar te krijgen - over bijvoorbeeld Frank Stella (Museum
of Modern Art, New York), Lucio Fontana (Centre Pompidou, Parijs), Malevich (musea in
Moskou en Leningrad) en Oscar Schlemmer (daarbij wordt geëxperimenteerd met de
openingstijden: het Stedelijk is dan ook een avond in de week open). Internationale museale
samenwerking gebeurde al eerder - Sandberg nam bijvoorbeeld Bewogen beweging over van
het museum voor moderne kunst in Stockholm - maar in de jaren tachtig wordt er
veelvuldiger samengewerkt. Op de exposities komt veel publiek af en dat ligt niet bij iedere
kunstenaar voor de hand. Fontana en Stella zijn moeilijk toegankelijke, abstracte kunstenaars
- dat geldt ook voor Kiefers oeuvre, bovendien stemt zijn thematiek niet bepaald vrolijk.
Beeren is blij met het µWRHQHPHQGH EH]RHN¶µGH tentoonstelling van Kiefer is uitgelegd als een
publiekstrekker, maar ik had die toeloop niet verwacht. Ik ben er niet op uit publiekssuccessen
te creëren. Driekwart van de mensen wist vóór de tentoonstelling niet wie Schlemmer was,
91
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zelfs de gemeenteraad QLHW¶96 Hij kan zich in Amsterdam meer veroorloven dan indertijd in
het Gemeentemuseum Den Haag en in Boymans, maar stuit ook hier RSµGH conventie die
onder geïnteresseerden over het nieuwe KHHUVW¶97 Hij merkt dat bij het retrospectief in maart
1986 over Keith Haring, wiens µDQGHUH manier van VFKLOGHUHQ¶niet wordt geaccepteerd. µ0HQ
leest tijdschriften, ontmoet andere mensen of gaat naar tentoonstellingen en vervolgens
spreekt men met elkaar af: dit is het nieuwe. Men verwacht in een museum het nieuwe dat al
is gevestigd. En als op die afspraak inbreuk wordt gemaakt, als zich dus werkelijk iets nieuws
aandient, dan is men ERRV¶98 Na Harings overlijden herdenkt Beeren hem in de Amsterdamse
discotheek Mazzo.99
Met medewerking van zijn hele staf ontwerpt Beeren in 1990 de tentoonstelling
Energieën.100 Uit de keuze van de deelnemers blijkt duidelijk zijn persoonlijke voorkeur:
Luciano Fabro, Anselm Kiefer, Rem Koolhaas, Jeff Koons, Walter de Maria, Bruce Nauman,
Sigmar Polke, Frank Stella. Daartussen vallen de Nederlanders Rob Scholte, Peter Struycken
en Rem Koolhaas op. Scholtes werk was al in 1985 te zien op Wat A msterdam betreft en twee
jaar later op de Documenta in Kassel, waardoor hij internationale bekendheid verwierf. Hij
kreeg in 1988 van Beerens opvolger Wim Crouwel in Boymans-van Beuningen de ruimte
voor een solotentoonstelling met werk uit de periode 1983 tot 1988: How to star. Scholte laat
zich inspireren door de media en maakt veel gebruik van montages van bestaand
beeldmateriaal. Zijn Utopia - een parafrase van Manets Olympia uit 1863 - ontlokt een debat
over parafrasering uit de hedendaagse kunst in het algemeen en µde betwiste bijdrage van Rob
Scholte in het ELM]RQGHU¶ is het schilderij µQLHXZ gebruik RIQDERRWVLQJ¶"101
Beeren beschouwt Energieën en Kazimir Malevich als de hoogtepunten in zijn beleid
in het Stedelijk.102 Terugblikkend schrijft hij in 1994: µGH tentoonstelling Energieën
belichaamde de kracht van actuele kunsten en bestreed daarmee de weekheid van regressieve
RSYDWWLQJHQ¶103 Hij kreeg zijn inspiratie voor het concept door een tentoonstelling van Walter
de Maria in Moderna Museet te Stockholm, waar zijn werk I Ching centraal stondµLNYRQG
dit werk en ook de andere onderdelen in de expositie zo superieur en activerend dat ik besloot
de tentoonstelling die wij beraamden over kunst uit het heden uitsluitend op te vatten als een
keuze van wat ik zou beschouwen als werk van overtuigende kwaliteit, creativiteit en
vernieuwing. De keuze werd dus in hoge mate beïnvloed door de kwaliteitsvraag en door de
vraag: wie voert de kunst, en daarmee ons, op dit moment naar een nieuwe VLWXDWLH"¶104 Het
Stedelijk bezit de grootste Malevich collectie buiten Rusland - één van de fundamenten van
de museumcollectie.105 Sandberg en Jaffé initieerden de aankoop van het ensemble van
werken in 1958 uit de collectie van de Duitse architect Hugo Häring - µGHJURRWVWH trofee
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tijdens het directoraat YDQ6DQGEHUJ¶106 Beeren maakt µJUHWLJJHEUXLN¶ van de glastnost van
Michael Gorbatsjov. De abstracte kunstwerken, waaronder die van Malevich, door de
cultuurpolitiek van Stalin in de ban gedaan, komen uit de depots te voorschijn.107 Beeren
organiseert in samenwerking met de Sovjet Unie Kazimir Malevich met het eigen ensemble
uit de collectie van het Stedelijk als centrum.108 Dit is µHHQ lang gekoesterde ZHQV¶ van
hem.109 Een journalist schrijft in de The New York Times: µVinds de Tweede Wereldoorlog is
er zelden zo gretig op een tentoonstelling gewacht als op het retrospectief van Kazimir
Malevich¶ Lange rijen bezoekers staan te wachten voor het museum.110
In 1992, drie jaar na Horn of Plenty, vindt in het Stedelijk het spectaculaire
retrospectief van Jeff Koons plaats - zijn eerste museale solotentoonstelling in Europa, in
samenwerking met de Staatsgalerie Stuttgart en het Aarhus Kunstmuseum.111 In de expositie
staat de serie Made in Heaven centraal: daarin spelen Koons en zijn toenmalige vrouw µDOV
object van YHUODQJHQ¶, pornoster Cicciolina, zelf de hoofdrol - hij legt alle clichés van de
pornoindustrie µIHOUHDOLstisch vast¶.112 Op de vraag van het Duitse tijdschrift Art of Jeff Koons
µHHQ belangrijk eigentijds NXQVWHQDDU¶ is, antwoordt Beeren: µJHHQ twijfel mogelijk: hier heeft
een kunstenaar nieuwe ideeën en beelden zo markant vormgegeven dat zij voor velen actueel
zijn en dankzij hun beeldende kracht ook tijdloos kunnen blijven. « Wat hij maakt, zijn
kunstwerken, werken die in hun thematiek, vorm, stijl en originaliteit ten opzichte van de
werkelijkheid een strategisch, en binnen de kunst een provocerend standpunt LQQHPHQ¶ Hij
karakteriseert .RRQV¶RHXYUH als volgt: µGHLFRQRJUDILH van zijn repertoire behelst het banale
van dit tijdsgewricht: volks sentiment, popidolen, luxe en gemakzucht, seksuele codes,
burgermansadoratie voor huisdieren, de tendens tot androgynie en statusfantasieën uit de
reclame. De expositie Jeff Koons krijgt veel aandacht in de pers en het publiek stroomt toe:
85.000 bezoekers.113

Publiek debat over vernieling en restauratie van abstracte kunst
De museumwereld is niet alleen verweven met de mediawereld, maar ook met de wereld van
het cultureel erfgoed, inclusief conservering en restauratie daarvan - die krijgt soms ook volop
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aandacht in de media. Op 14 augustus 1991 keert een gerestaureerd schilderij terug in het
Stedelijk Museum: :KR¶V afraid of Red, Yellow and Blue III van Barnett Newman.
Tegelijkertijd arriveert zijn werk Right Here (1954) - een schenking van zijn weduwe, als
eerbetoon aan de vroegere directeur van het Stedelijk Museum, Edy de Wilde, die drie werken
van Newman aankocht.114 Beide schilderijen komen te hangen in de erezaal, tussen Newmans
andere werken: Cathedra (1951) en The Gate (1954).115
Op 21 maart 1986 - kort na het aantreden van Wim Beeren als directeur - werd in het
Stedelijk Museum Who's afraid of Red, Yellow and Blue III met een stanleymes vernield: acht
sneden, vier horizontale en vier verticaal-diagonale sneden door verflaag en linnen. Rond alle
sneden zijn craquelures ontstaan in de verflaag met verlies van pigment, breuk en rafeling van
het linnen.116 Het doek is letterlijk aan flarden gescheurd. Volgens de dader, de
eenendertigjarige G.J. van B., is zijn daad een protestactie, een µRGH aan Carel :LOOLQN¶ - hij
had een boek van Willink gelezen, waarin deze schrijft dat hij zich voelt gehinderd door
abstracte kunstenaars. Van %¶V raadsman schetst in het proces een beeld van zijn cliënt als
µHHQ slachtoffer van de totale verwarring in de hedendaagse NXQVW¶GLH vindt dat om moderne
kunst te begrijpen je elke keer eerst moet lezen wat ermee wordt bedoeld.117 Iedereen kan
immers zo schilderen. De restauratie van het vernielde schilderij leidt tot een heftig openbaar
debat over restauratiemethode en -ethiek en over authenticiteit: is het gerestaureerde schilderij
nog wel een µ1HZPDQ¶"
Het schilderij, dat vóór de vernieling een marktwaarde had van vier miljoen gulden,
wordt beschouwd als een hoogtepunt in het oeuvre van Barnett Newman.118 Volgens kenners
is het kunsthistorisch µHHQ revolutionair schilderij, « één van de grootste monochrome
velden in de moderne VFKLOGHUNXQVW¶119 Fuchs schrijft in het jaar van de vernieling aan
Beeren: µ1HZPDQV schilderij is onvergetelijk omdat het voor een stroom van artistiek denken
in de 20ste eeuw de perfecte en complete vorm heeft gevonden. Net als Demoiselles
G¶$YLJQRQ, Mondriaans appelbomen en Malevich¶ Zwarte Vierkant heeft het de
kunstgeschiedenis van onze tijd richting gegeven HQYHUDQGHUG¶120 Newman schilderde dit
doek in 1967 en 1968 - het heeft een oppervlakte van twee meter vijfenveertig bij vijf meter
drieënveertig. Newman zocht naar µKHW meest intense rood en bracht daarom de door hemzelf
samengestelde verf in ten minste zes lagen op. Zijn schilderijen, die gerekend worden tot de
colourfield paintings, tonen meestal eenvoudige composities van twee of meer grote
kleurvlakken, doorbroken of geflankeerd door verticale EDQHQ¶121
Carel Blotkamp schreef in 1970 hoe hij het kijken naar :KR¶V afraid of Red, Yellow
and Blue beleeft: µPLMQpersoonlijke ervaring is dat Barnett Newmans schilderijen een
zeldzaam directe werking hebben ten opzichte van de toeschouwer en tegelijkertijd zeldzaam
hermetisch van karakter zijn. Wat het eerste betreft: er zullen weinig schilderijen zijn die een
zo hevige kleursensatie geven « . De intensiteit en de uitgestrektheid van het rood «
versterkten elkaar en brengen gezamenlijk een gevoel van desoriëntatie teweeg bij de
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toeschouwer die dicht bij het schilderij VWDDW¶122 Soms worden bezoekers zo hevig
overweldigd door een doek van Newman, dat zij bevangen raken van angst en dan agressief
reageren.123
Newman maakte vier versies van :KR¶V afraid of Red, Yellow and Blue: twee verticale
en twee horizontale. De laatste versie, die het grootst is, werd op 13 april 1982 in de National
Galerie te Berlijn met een stang bewerkt door een student diergeneeskunde - hij brak een stuk
van het hekje af, dat ervoor zorgde dat de bezoekers op gepaste afstand van het werk bleven,
en ging daarmee het doek te lijf. Hij verklaarde na zijn arrestatie dat hij bang was geweest
voor het schilderij, µZDDULQMH zodra je dichtbij gaat staan, haast kunt YHUGULQNHQ¶ Hij moest
zijn angst bezweren.124 Nu was dat de bedoeling van Newman - hij wilde dat het schilderij
µHHQ heel scala aan gevoelens bij de beschouwer zou oproepen, waaronder overweldiging,
verbazing en DQJVW¶125 Hij blijkt ook al rekening gehouden te hebben met agressie of angst Newman waarschuwde conservatoren voor gewelddadige reacties, µQRJ voordat de eerste
iconoclast had WRHJHVODJHQ¶126
Edy de Wilde kocht :KR¶V afraid of Red, Yellow and Blue III in 1969 - het was zijn
lievelingsschilderij.127 Het werd ook in brede kring bekend door de ingelijste reprodukties van
Openbaar Kunstbezit LQWUHLQFRXSp¶V128 Het kunstwerk wordt µGHNachtwacht van het
Stedelijk 0XVHXP¶ genoemd.129 Wim Beeren vindt het schilderij µVWRUPDFKWLJ Het is een
verbijsterend schilderij dat een immense emotie in zich draagt en dat is ook een statement van
Newman geweest, het statement om dat rood op een andere manier te gebruiken dan volgens
het calvinistische stramien van 0RQGULDDQ¶130 Na de aanslag komt de weduwe van de
schilder, Annalee Newman, over uit New York om het doek te inspecteren en is geschokt: µ,
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almost fainted when I saw it. It ZDVLQULEERQV¶131 Van B. krijgt een µPXVHXPYHUERG¶na een
kort geding dat door kunstenaars en door de Haarlemse kunstopleiding Ateliers µ63 tegen de
dader is aangespannen. Zes maanden later wordt hij door een rechtbank tot een
gevangenisstraf van acht maanden veroordeeld, waarvan drie voorwaardelijk met een
proeftijd van drie jaar. Van B. tegen de UHFKWHUµ,NEOLMIPLMQdaad verdedigen tegen de
dominantie van de DEVWUDFWHNXQVW¶132
Het gehavende kunstwerk - dat niet verzekerd is - moet worden gerestaureerd. µOm het
de kans te geven nog te kunnen VSUHNHQ¶ aldus Beeren, µHQRPGDWLNPH verbeeld dat het
werk over krachten beschikt die het als kunstwerk blijven rechtvaardigen. Het had als kadaver
alles verloren waarover het beschikte. Dat wou ik niet. Dat wou niemand. Kort na de
vernieling heb ik een gezelschap van geleerde restauratoren en dergelijke aan tafel gehad om
hun mening te vragen. Er was nog voldoende optimisme om het aan te durven SDNNHQ¶133 In
1987 beslist de gemeente Amsterdam om een half miljoen gulden ter beschikking te stellen
voor de restauratie. Die besteedt Beeren - op advies van onder anderen de weduwe Newman
en de directeur van het MOMA in New York - uit aan de Amerikaanse restaurator Daniel
Goldreyer, die eerder beschadigde werken van Ellsworth Kelly, Ad Reinhardt, Marc Rothko
en ook Newman behandelde.134 Voordat Edy de Wilde het schilderij voor het Stedelijk kocht,
had Goldreyer al in opdracht van de kunstenaar aan het schilderij restauratie werkzaamheden
uitgevoerd - hij kent het doek en de manier waarop het is geschilderd.135 Beeren stelt een
restauratiecommissie samen met daarin de conservator van de afdeling moderne kunst, de
restaurator Elisabeth Bracht en een vertegenwoordiger van de gemeente.136 Leden van de
commissie reizen regelmatig af naar Goldreyers atelier op Long Island om het
restauratieproces te volgen. Beeren: µZH hebben samen de restauratie bij herhaling tot en met
de hechtingen van de dertien meter sneden bekeken en waren het erover eens dat het goed
liep. Plotseling bleek de restauratie klaar te zijn. Ik ben toen naar het eindresultaat gaan kijken
in New York, daar was Elisabeth ook. Ik heb haar ontmoet en vroeg: ga je morgen mee naar
Goldreyer. Maar ze had een andere afspraak. Ze is een paar dagen later gegaan. Ze was van
mening dat het was overgeschilderd. Dat heeft ze me laten weten. Ik heb de andere leden van
de commissie evenals de wethouder ingelicht. Ik heb Goldreyer gebeld en gevraagd: is dat
waar? Nee, ]HLKLM¶137
Als het gerestaureerde schilderij op 14 augustus 1991 terugkeert in het museum,
verklaart Wim Beeren tevreden te zijn over de ruim vier jaar durende restauratie. De
GHVWUXFWLHµYDQ een zo levend NXQVWZHUN¶ heeft hij µHUYDUHQ als een PRRUG¶138 Maar hij vindt
dat over de UHVWDXUDWLHµLQ de EUHHGWH¶ moet kunnen worden gesproken. Daarom zal hij µELQQHQ
afzienbare WLMG¶een symposium over restauratie organiseren, met tegelijk een expositie van
gerestaureerde schilderijen, waarin µDOOH ethische en praktische aspecten van restauratie aan de
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orde ]XOOHQNRPHQ¶139 Daniel Goldreyer is ook ingevlogen. Hij verklaart dat dit de
moeilijkste restauratie was die hij ooit uitvoerde, µKHW schilderij was nagenoeg een OLMN¶140
Direct na de presentatie uit kunsthistoricus Ernst van de Wetering heftige kritiek op de
restauratie van het schilderij: op het eerste gezicht lijkt het herstelde doek µGH]HOIGH presentie
te hebben als het vroeger KDG¶. Hij voegt daar meteen aan toe: µKHW lijkt wel een reproductie
van zichzelf, het is onmogelijk dat een schilderij GDW]R¶Qdrama heeft ondergaan, er zo gaaf
XLW]LHW¶141 Volgens hem is de aura van het kunstwerk opgeofferd - Goldreyer heeft kennelijk
gekozen µYRRUhet optimale visuele HIIHFW¶, ten koste van de authenticiteit van het schilderij.
Bezoekers mogen het schilderij alleen van drie meter afstand bekijken, maar Van de Wetering
is in de gelegenheid het van dichterbij te bestuderen en constateert dat niet alleen de
beschadigde delen zijn overgeverfd, maar dat het rode vlak in zijn geheel is bewerkt.142 Van
de Wetering: µtot mijn vreugde werd me aangeboden om vóór de persconferentie het schilderij
te bekijken. Toen ik het bekeek stond Goldreyer naast me, als HQLJH¶ « Toen zei
Goldreyer, uit zichzelf, tegen me: ³MD « Newman heeft bij dit schilderij de laatste laag
aangebracht met een roller. En met acrylachtige YHUI´. « Toen ik voor het schilderij stond,
kon ik mijn ogen niet JHORYHQ¶ Hij ziet µHHQ continue oppervlaktestructuur met talloze kleine
toevallige verfklontjes. Hoe die ontstaan was, besefte ik op dat moment nog niet. Die
structuur liep eenvoudigweg door over de oneffenheden die bij de littekens zaten. Ik kijk al
vijfentwintig jaar zo naar oppervlakten van schilderijen en ik heb van honderden schilderijen
toestandsbeschrijvingen gemaakt, dus ik weet ongeveer wel hoe het eruit ziet als iets
overgeschilderd LV¶143 µIk zag onmiddellijk dat er iets niet klopte. « Het schilderij was een
stomp vlak geworden. Je moet je voorstellen dat het ooit godvergeten mooi was. Voordat het
kapotgesneden was, kreeg je, als je er vlak voor stond « een bijna psychedelische ervaring.
Je verzoop in een rode ruimte. Daarvan was niets meer over. Het was alsof je voor een
geverfde muur stond¶. Toen Van de Wetering werd gevraagd hoe hij zo snel tot een oordeel
kon komen, antwoordde hij dat µKHW ontdekken van een dergelijke fout bij een monochroom
werk leek op het zien van een mug op een witte muur¶.144
8LWµGH WRHVWDQGEHVFKULMYLQJ¶ van het restauratie-atelier van het Stedelijk - Van de
Wetering zoekt de documenten op in het Centraal Laboratorium - blijkt dat Newman olieverf
gebruikte en minitieus met een penseel schilderde, hoofdzakelijk in verticale streken.145 µ,Q
ieder geval werd geen enkele kunststof, dus ook geen acryl, DDQJHWURIIHQ¶146 Nu lijkt er een
verfroller gebruikt: alsof de restaurator µRS gigantische schaal heeft zitten schilderen op het
schilderij van een DQGHU¶ Reden voor Van de Wetering om µHQLJV]LQV geschokt naar huis te
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JDDQ¶147 Van de Wetering en andere experts met hem concluderen dat Goldreyer zich niet aan
de Code of Ethics van de restaurator - mede ondersteund door de International Council of
Museums - gehouden heeft. Deze code schrijft voor dat het te herstellen object aan een
gedegen analyse wordt onderworpen, dat de restauratie omkeerbaar is dus zo nodig ongedaan
gemaakt kan worden, dat alle stadia van restauratie gedocumenteerd moeten worden en dat
uitsluitend de beschadigde delen bewerkt mogen worden.148 De integriteit van een kunstwerk
dient minimaal te worden aangetast.149
Goldreyer houdt vol het met lange, horizontale messtrepen beschadigde doek, puntje
voor puntje - µPLOMRHQHQ SXQWMHV¶ - te hebben hersteld.150 Beeren: µWRHQheb ik een onderzoek
laten doen door een laboratorium van verfspecialisten. Ze vonden het een goede reparatie,
maar konden geen eindoordeel geven. Daarna heb ik Goldreyer herhaalde keren vragen
gesteld, schriftelijk, telefonisch en aan tafel. Door de niet bevredigende antwoorden begonnen
er bij mij ook twijfels te ontstaan. Maar ik had hem mijn vertrouwen JHJHYHQ¶151
De staf van het Stedelijk Museum in Amsterdam krijgt µDEVROXWH ]ZLMJSOLFKW¶
opgelegd over het gerestaureerde schilderij. Het is conservatoren noch restauratoren
toegestaan dichter bij het doek te komen dan 2,5 meter. Dat is de afstand die het publiek in
acht moet nemen.152 Gevraagd naar de reden, antwoordt Beeren: µGDt is onzin. We hadden
dreigbrieven gekregen waaruit bleek dat als het zou zijn gerestaureerd het weer vernield zou
worden. We wilden geen risico ORSHQ¶153
In haar dissertatie analyseert filosofe Renée van de Vall µKHW VXEOLHPH¶ en µKHW
YHUKHYHQH¶- zoals dat in de filosofische esthetica heet - in het werk van Barnett Newman. Ze
heeft zelf bij zijn werk µYDDN een gevoel van een woordloze RSHQEDULQJ¶ Ze herinnert zich
:KR¶V afraid of Red, Yellow and Blue III µLQZHHUZLOYDQGH uitdagende titel en de felheid van
de NOHXUHQ¶ vooral µDOVHHQkwetsbaar en ontroerend schilderij, een schilderij om van te
houden. En het weerzien had de bittere smaak van een ontmoeting met een verloren geliefde:
was dat inderdaad alles wat er was? Lag dat aan de weinig intieme opstelling van het
schilderij, achter een versperring en geflankeerd door twee oplettende suppoosten? Aan de
belichting, die het rood een wat vale, wittige reflectie meegaf? Of was er echt iets gebeurd
met het oppervlak, waardoor het schilderij harder was geworden, een mummie, een masker
van wat eens een levende huid was JHZHHVW"¶154
In deze kwestie ligt de kernvraag ten grondslag wat de taak is van de restaurator. Moet
een kunstwerk zoveel mogelijk in de oude staat teruggebracht worden - ook al bestaat deze
niet meer? Dit is de mening van Goldreyer. Van de Wetering en collega restauratoren vinden
dat alleen beschadigde delen dienen te worden geretoucheerd en dat de rest in de
oorspronkelijke staat moet worden behouden, alhoewel er dan meer van het letsel te zien zal
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blijven.155 Van de Wetering: µDOV je te werk gaat zoals Goldreyer heeft gedaan, had ook dat
hele gedoe met dat draad-voor-draad repareren van het doek niet gehoeven, had je het gewoon
op een vlakke plaat kunnen plakken en kunnen overschilderen. Dat was een werkje geweest
van een paar duizend gulden. En nu heeft het een half miljoen gekost of misschien zelfs meer,
èn het object zelfs als onvervangbaar ijkpunt van Newmans bedoelingen is daar aan
opgeofferd! Een heel RQ]XLYHUHEHQDGHULQJ¶ Hij noemt het nu een PXXUµMDGH muur van de
studentenkamer van een gek geworden student. Die denkt: léuk, roje muur! Meer is het niet.
Het schilderij was oorspronkelijk veel rijker, veel GLHSHU¶156
Rudi Fuchs neemt het in een ingezonden stuk in NRC Handelsblad op voor zijn
collega Beeren. Hij wijst erop dat Van de Wetering een Rembrandt deskundige is, ooit
betrokken bij de restauratie van De Nachtwacht, µKHWheiligste schilderij van 1HGHUODQG¶
Rembrandts handschrift bepaalt zijn schilderijen, maar het werk van Newman heeft een
andere conceptuele oorsprong: µHLJHQOLMN is het een sterk immaterieel werk dat aan het oog
verschijnt als een mirage. De kwestie van het handschrift doet zich daar alleen maar voor als
een sentimenteel probleem. Het schilderij had ook opnieuw kunnen worden JHVFKLOGHUG¶157
Amerikanen hebben de neiging schilderijen te restaureren tot µUHSURGXNWLHNZDOLWHLW « In
hun esthetische opvattingen speelt net als in hun kunst, van Newman via Judd tot Jeff Koons,
de perfectie een belangrijke rol. Ze hebben Mondriaans gerestaureerd tot ze bijna nieuw
waren¶ Daarom pleit Fuchs voor een Amerikaanse manier van restaureren voor dit schilderij.
µ5HPEUDQGW-specialisten die al jaren roepen dat Rembrandt vooral in de context van zijn eigen
tijd moet worden bekeken en beoordeeld, moeten dat toch kunnen begrijpen. Het is dus
denkbaar dat restaurateur Goldreyer perfecte kleurvlakken kan maken die mooier zijn dan
Newman « het zelf zouden kunnen - en het is zelfs denkbaar dat ook de kunstenaars
daarmee zouden instemmen. Donald Judd laat beelden van gelakt metaal in een Zwitserse
precisiewerkplaats maken, de beste plek ter wereld. Toch zijn de sculpturen onmiskenbaar
van Judd. Evenzo is ook het door restauratie vernieuwde schilderij van Newman nog steeds
van de PHHVWHU¶158 Conceptueel kunstenaar Jan Dibbets reageert daarop: µLNEHQhet niet eens
met mijn vriend Rudi Fuchs die mijn niet-vriend bijvalt. « Het is absoluut onzin dat je een
conceptueel schilderij NXQWRYHUVFKLOGHUHQ¶159
Begin oktober 1991 rapporteert de begeleidingscommissie van de restauratie aan de
Amsterdamse gemeenteraad. De conclusie van het verantwoordingsrapport is dat de
restauratie µJRHG en EHYUHGLJHQG¶ is verlopen. µ'H betekenis en in hoge mate de kracht van
het werk zijn KHUNUHJHQ¶ Commissielid Elisabeth Bracht constateert echter µKHW verdwijnen
van de penseelstructuur en van de verschillende schakeringen URRG¶ het restaureren van meer
dan alleen de beschadigde delen en overschildering van de originele verflaag. Van dit laatste
heeft zij Wim Beeren al in maart 1991 vanuit New York op de hoogte gesteld, maar Beeren
heeft de opmerking indertijd naast zich neer gelegd.160 Beeren geeft toe dat hij µGeels
waarneemt wat mevrouw Bracht ZDDUQHHPW¶ maar hij wijst op µHHQ wezenlijk onderscheid in
onze opvatting van deze UHVWDXUDWLH¶ Hij ziet - evenals Fuchs al aangaf - Newman als een
µQHZ SDLQWHU¶ die meer waarde hecht aan de impact van zijn werk dan aan plastische kwaliteit
en textuur. Het gaat Beeren om µKHW fundamentele herstel van het VFKLOGHULM¶161 De
verdedigers van de restauratie aanpak van Goldreyer vinden dat hij gehandeld zoals Newman
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gehandeld zou hebben: het gaat om het concept en dat is hersteld. Kunsthistorica Nicole Ex
noemt dit in haar boek over restauratie µFRQFHSWXHOH DXWKHQWLFLWHLW¶ de authenticiteit van de
intentie. Het tastbare object is de uitvoering van het concept van de kunstenaar. Het
kunstwerk kan vervangen worden of zelfs verdwenen zijn - de idee blijft echter bestaan. De
intentie van de kunstenaar staat voorop. Volgens Beeren en Fuchs mag de materiële
authenticiteit wijken voor de conceptuele. Met materiële authenticiteit wordt het
oorspronkelijke materiaal bedoeld, zoals de kunstenaar dat zelf op het doek of paneel heeft
aangebracht.162
De restaurator-onderzoeker Ysbrand Hummelen neemt in de polemiek stelling
tegenover Fuchs en Beeren met het argument: de kunstopvatting van Barnett Newman.
Hummelen was eerder bij het restauratieproject betrokken als adviseur.163 Hij wijst erop dat
Newman zich met zijn schilderij keerde tegen de µQHRSODVWLFL¶ zoals Mondriaan. Hij citeert uit
een gesprek tussen Newman en zijn biograaf, Thomas Hess: µZDDURP zou ik mij aansluiten bij
deze puristen en formalisten die een hypotheek schijnen te hebben op rood, geel en blauw en
daarmee deze kleuren tot een idee hebben gemaakt die ze als kleuren vernietigt? Ik had dus
een dubbel motief om deze kleuren te gebruiken voor datgene wat ik wilde uitdrukken: ik
wilde ze van het didactische verlossen en weer expressief maken en ze tevens bevrijden van
de hypotheek die op hen rustte. Waarom zou iemand bang zijn voor rood, geel HQEODXZ"¶
Hummelen: µYROJHQV Newman moet je dichtbij het schilderij staan. Hij hing zelfs bij een
expositie een briefje op met het advies de schilderijen vooral van dichtbij te bekijken - hij
heeft zichzelf, op de rug gezien, in die positie voor het schilderij Cathedra laten fotograferen.
De toeschouwer moest op die wijze door de kleur worden overspoeld. Het schilderij moet
voor Newman, als je er zo dicht voor staat, een transcendentale, sublieme ervaring oproepen
en wel door een directe wisselwerking van de toeschouwer met de geschilderde vlakken. «
Daarom maakt Newman meesterlijk gebruik van de penseelstreek, voor de schilder het middel
bij uitstek om uit te drukken hoe hij zich voelde toen hij VFKLOGHUGH¶ Dit is wat de
cultuurfilosoof en -socioloog Walter Benjamin µGH DXUD¶ noemt - µde eigenschap van
eenmaligheid, de kracht van de confrontatie, het origineel, dat niet reproduceerbaar LV¶164 Wie
het werk van Newman plaatst in de traditie van de conceptuele kunstenaars, zoals Fuchs in
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zijn stuk aangeeft en Beeren in het commissierapport oppert, doet Newman onrecht, aldus
Hummelen. µ%LQQHQ het rode vlak kon je kleurverschillen waarnemen; sommige roden leken
meer op je af te komen, terwijl ze de suggestie van terugwijken opriepen. =R¶Q effect is niet
van te voren uit te stippelen en ook niet waarheidsgetrouw te reproduceren. Concept-kunst is
naar mijn idee werk dat een kunstenaar bedenkt, maar dat door een assistent voor honderd
procent uitgevoerd kan worden. Zoals Sol LeWitt dat doet ELMYRRUEHHOG¶165 Het rood van dit
schilderij is volgens de opvattingen van de conceptuele kunst een concept, een idee, dat te
reproduceren is. Dit is echter nu net waartegen Newman met zijn schilderij ageert, namelijk
het rood reduceren tot idee. µ'H]H stellingname is zelfs het onderwerp van GLWVFKLOGHULM¶166
Henk van Os en Wim Crouwel schrijven een brief aan het Amsterdamse college van B
en W waarin ze het opnemen voor hun collega Beeren.167 µ'DW een dergelijke kwestie
openbaar aan de orde wordt gesteld, heeft ongetwijfeld zijn positieve kanten. Maar in te veel
commentaren wordt op voorhand met de beschuldigende vinger naar de directeur van het
Stedelijk gewezen. De indruk wordt zo gewekt dat deze een uiterst dubieuze rol zou hebben
gespeeld. Naar onze mening wordt er in deze zaak op grove wijze op de persoon gespeeld en
wordt getwijfeld aan de integriteit van Wim BHHUHQ¶168 De directeuren gaan niet in op de
kwaliteit van de restauratie. Ze benadrukken dat de doelstelling die bij deze restauratie werd
gesteld, µHHQ uitzonderlijke RSJDYHLQKLHOG¶ Ze wijzen op de grote internationale betekenis
die Beeren voor de moderne kunst heeft en op zijn µYRRUWUHIIHOLMNH wetenschappelijke en
museale activiteiten RSGLWJHELHG¶169
Op 18 december 1991 vergadert de commissie van cultuur in de Amsterdamse
gemeenteraad over de restauratie. Het schilderij wordt getypeerd als µHHQSDWLsQt na een
DDQVODJ¶ µLQ FRPD¶ als µHHQGRRGverklaarde LQHHQNLVW¶Ernst van de Wetering vindt de
gang van zaken eerder µHHQ Griekse tragedie dan een JODGLDWRUHQJHYHFKW¶ Hij gaat er echter
van uit dat Beeren nooit voor Goldreyer als restaurateur gekozen zou hebben als hij van
tevoren had geweten dat het doek zou worden overgeschilderd: µ%HHUHQ is ervan uitgegaan dat
dat nooit zou JHEHXUHQ¶170 Vervolgens krijgt Beeren de kans om zijn visie duidelijk te maken.
Midden in zijn betoog interrumpeert de commissie hem echter - de vergadertijd blijkt beperkt
omdat de leden van de commissie op tijd in een raadsvergadering moeten verschijnen.
Beeren: µLNstel voor het schilderij als een geliefde invalide in ons hospitaal te houden. Zo
niet, dan moeten we het uit de collectie halen en verkopen, veilen, of vernietigen, ofwel terug
geven aan mevrouw 1HZPDQ¶ Hij benadrukt dat de keuze voor Goldreyer zorgvuldig is
geweest: µZLM zijn niet van tevoren gewaarschuwd. Wij hebben geen geruchten over een
slechte reputatie van Goldreyer gehoord, ook de conservatoren en de restauratoren QLHW¶171
In een brief aan Beeren schrijft Goldreyer dat hij het doek met een µDON\G bevattende
VHDOLQJ¶ heeft bedekt om het µWHbeschermen tegen de invloed van licht en
OXFKWYHURQWUHLQLJLQJ¶ Hij reageert hiermee op een rapport van het Gerechtelijk Laboratorium
in Rijswijk, waaruit blijkt dat hij het olieverfschilderij met µDON\G-YHUI¶ had overgeschilderd 165
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een zeer agressieve en moeilijk te verwijderen verfsoort. Goldreyers argumentatie vinden de
rapporteurs µQLHW overtuigend en WHJHQVWULMGLJ¶ Hij blijft bij zijn standpunt - Goldreyer heeft
het doek µSXQWMHvoor SXQWMH « aangestipt met hetzelfde materiaal dat Newman heeft
JHEUXLNW¶Volgens hem is de restauratie µWHUXJ te draaien. Als ze het schilderij terugsturen
naar New York, zal ik met genoegen alles weer verwijderen - op hun kosten - en de restauratie
aan het museum overlaten¶.172 µ:DW mij betreft is er sprake van een YHQGHWWD¶ zo
reageert Goldreyer in een vraaggesprek in The New York Times, µRPdat de restaurator van het
museum het eigenlijk zelf had willen restaureren, maar daar niet toe in staat ZDV¶ Hij bedoelt
hoofdrestaurator Elisabeth Bracht van het Stedelijk, die al voordat de keuze op Goldreyer viel,
had verklaard niet tot een dergelijke ingrijpende restauratie in staat te zijn.173 Uit een fax blijkt
dat Goldreyer de kritiek van Bracht toeschreef aan haar µJHYRHOHQV van afwijzing en
professionele MDORH]LH¶174
De weduwe Newman zegt in een commentaar dat ze in verwarring is gebracht µWKDW the
Dutch have made this such a public thing, which only invites more GDPDJH¶ Ze verdedigt
Goldreyer nog VWHHGVµKH did a beautiful job of putting it back together, although I only saw
the painting in the GDUN¶ Maar daaraan voegt ze toe: µ,¶P hoping that if he has done
something to the work WKDWVKRXOGQ¶Whave been done, somebody will be able to bring it back
to what it was. ,W¶V one of %DUQH\¶V great ZRUNV¶175 In januari 1992 reageert Goldreyer op de
kritiek op zijn behandeling van het vernielde schilderij met schadeclaims van in totaal 225
miljoen gulden - de Amerikaanse methode. Hij dient claims in tegen Wim Beeren, Elisabeth
Bracht en Ernst van de Wetering. De gemeente Amsterdam schakelt het Gerechtelijk
Laboratorium te Rijswijk in voor een vervolgonderzoek. De gemeenteadvocaat dient 20 maart
een advies in bij het college van B en W over de mogelijkheid om juridische stappen te
ondernemen tegen Goldreyer.176
Restaurator Hummelen ergert zich aan de wijze waarop het schilderij - voorlopig nog
in depot - wordt afgeschermd. Hij maakte deel uit van de commissie die na de vernieling een
rapport over het schilderij uitbracht en na de restauratie verzocht hij enkele malen het doek
van dichtbij te mogen bekijken, maar dat werd geweigerd. µ0HWHHQ in het begin mocht het al
niet, dat was al raar. Een paar maanden geleden heb ik nog HHQV]R¶Qverzoek gedaan. Dat is
met Beeren besproken, maar het antwoord was negatief. Men was bang dat ik mijn
bevindingen naar buiten zou brengen en dat dat nadelig zou zijn voor het museum¶177
Op 7 april 1992 legt de Amsterdamse D66-wethouder van cultuur Marja Baak haar
functie neer. De week daarvoor nam de gemeenteraad met een ruime meerderheid HHQµPRWLH
van WUHXUQLV¶ tegen Baak aan, met het verwijt dat zij op cruciale momenten in de affaire
rondom de restauratie te weinig initiatief had getoond.178 Het Gerechtelijk Laboratorium
maakt op 8 september 1992 de uitslag van haar onderzoek bekend. Het blijkt dat Daniel
Goldreyer vijf verschillende lagen heeft aangebracht op het oorspronkelijke, door Newman
geschilderde rood: drie rode lagen, een laag blanke tussenvernis en een laag slotvernis. In vier
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lagen is alkydhars aangetroffen. Nu wordt KHWEHZLMVµRQRPVWRWHOLMN¶ bevonden.179 De
conclusie luidt dat µGHrestaurator, de heer Goldreyer, het werkplan voor de restauratie niet
heeft uitgevoerd zoals in de restauratieovereenkomst was DIJHVSURNHQ¶180 Hij is bij de
restauratie eigenmachtig te werk gegaan en heeft beslissingen genomen die achteraf niet
acceptabel blijken. Gegeven het strakke, uniforme kleurvlak van het schilderij oordeelde hij
dat kleur door Newman werd opgevat als een concept, als een abstract idee. Vanuit die
opvatting schilderde Goldreyer het doek met een verfroller geheel over nadat hij de scheuren
had gedicht. Hij dekte de oorspronkelijke verflaag niet eerst af met een neutrale tussenlaag,
waardoor zijn toevoeging nooit meer kan worden verwijderd - µ]LMQingreep kan nooit meer
door het schilderij ZRUGHQWHJHQJHVSURNHQ¶181 Kunstcriticus Rutger Pontzen: µGoldreyer «
die sausde het eenvoudigweg over, met een afsluitende kleurlaag. Het rood kon niet meer
ademen, de onderlagen konden niet meer doorstralen en daarmee was het hele luminicerende
effect YHUGZHQHQ¶182
Wim Beeren geeft als commentaar op de onderzoeksresultaten: µLN had nog de hoop
dat geen sprake was van een overschildering. Dat lijkt nu onomstotelijk vast te VWDDQ¶ Hij
heeft tijdens het restauratieproces geen twijfel gekend, hoewel hij nu erkent dat Goldreyer
hem technisch onvoldoende heeft ingelicht. µ'HRSGUDFKW aan Goldreyer ging met grote
zorgvuldigheid gepaard. Hij zou ons inlichten als hij een andere methode zou toepassen. Ik
vertrouw iemand tot het tegendeel blijkt. Dit staat in mijn rapport, dat heeft de pers gehad, dat
heeft de politiek gehad. Niemand blijkt het zorgvuldig te hebben gelezen. Ik heb de zaak niet
fout behandeld en ben ook niet van plan dat te zeggen. Als ik W.F. Hermans was, dan zou ik
een polemiek beginnen. Maar ik ben directeur van het 6WHGHOLMN¶183 µ,N had hem mijn
vertrouwen gegeven. Ik had een brief van Newman dat hij een bepaalde restauratie geheel aan
Goldreyer had toevertrouwd. Edy de Wilde had mij gelukgewenst met mijn keuze. En de
directeur van het Museum of Modern Art in New York noemde Goldreyer een tovenaar. Een
kunstenaar als Elsworth Kelly vertrouwde hem al zijn werk toe. Dus ik had alle reden om hem
QLHWWHZDQWURXZHQ¶184 µ:LM hebben de mededelingen van de restaurator van ons museum
over Goldreyers verkeerde aanpak wel ernstig genomen, maar er bestond geen aanleiding daar
direct in mee te JDDQ¶ Op de vraag of hij ooit heeft overwogen op te stappen, reageert Beeren:
µRSVWDSSHQ" Waarheen? Hoe bedoelt X"¶ Hij vindt dat vooral Van de Wetering en de media
hem in een verkeerd daglicht hebben gesteld. µ,NEHQambtenaar en daarom kan ik nu niet
reageren. Volgend jaar, na mijn pensionering, kan ik tegen ze van leer WUHNNHQ¶185 µIk ben
zeer zorgvuldig te werk gegaan. In de beeldvorming over die affaire bestaat die subtiliteit niet
meer. Dat is iets wat zeer hard aankomt. « Ik heb niet genoeg cynisme om te zeggen dat het
mij totaal niet raakt; maar het is ook weer niet zo dat KHWPHEUHHNW¶186 Beeren maakt in een
schriftelijke verklaring kenbaar dat het Stedelijk µRSdiligente ZLM]H¶ aandacht zal blijven
besteden aan het schilderij. Het zal onverminderd binnen wisselende opstellingen te zien zijn.
µ'DDUELM zal over de geschiedenis van het schilderij, ook die van de restauratie, informatie
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worden gegeven. Dat impliceert dat de naam van Newman niet aan het schilderij wordt
RQWKRXGHQ¶187
Rudi Fuchs neemt het in een interview weer op voor Beeren: µ*ROGUH\HU heeft de zaak
geflest, dat is nu gebleken. Maar de manier waarop die affaire begon, schoot me in het
verkeerde keelgat. Het is niet zo duidelijk, hoe moderne kunst gerestaureerd moet worden,
GXVYLQGLN]R¶Qcampagne tegen een museumdirecteur misplaatst. Het kreeg bijna het
karakter van een volksgericht, terwijl het hier om een artistiek-historisch probleem gaat: om
de vraag of er nog andere restauratiemethoden denkbaar zijn dan bij de doeken van
Rembrandt. Dat Van de Wetering zijn kritiek meteen aan de grote klok hing, zinde mij
QLHW¶188
In december 1992 bepaalt een rechter in New York dat Goldreyer zijn schadeclaimprocedures mag voortzetten tegen een aantal Nederlanders - onder wie Ernst van de Wetering,
die de restauratiekwestie aankaartte - en enkele Amerikaanse media. Goldreyer eist daarin
wegens smaad tientallen miljoenen dollars schadevergoeding. De gemeente Amsterdam
overlegt of ze tegen de uitspraak in beroep gaat. De gemeente heeft zelf in New York een
dagvaarding tegen Goldreyer ingediend, waarin hij wordt beschuldigd van het tekortschieten
in het nakomen van een contract en het begaan van een onrechtmatige daad - daaraan is ook
een eis tot schadevergoeding verbonden. Goldreyer moet kunnen aantonen dat de betrokkenen
van wie hij schadevergoeding eist, een inkomen of bezittingen hebben in New York om zijn
procedures te kunnen voortzetten. Goldreyer eist van Beeren 25 miljoen dollar, omdat hij µKHW
UHVWDXUDWLHFRQWUDFW¶ niet is nagekomen. Nu blijkt er sprake te zijn van twee conctracten. Er is
het restauratiecontract van 8 maart 1988, waarin staat dat de te gebruiken methode afhangt
van µGH beslissing van de restaurator in al zijn GHVNXQGLJHGLVFUHWLH¶ Er staan details in over
de reparatie van het doek, maar weinig over verflagen. Er is geen verwijzing naar de code van
de Nederlandse beroepsvereniging van restauratoren, VeRes.189 Er is echter nog een tweede
contract waarin Beeren belooft altijd de restauratie te verdedigen. Goldreyers verwijt aan Van
de Wetering en Elisabeth Bracht is dat zij op onrechtmatige wijze de contractuele relatie
tussen opdrachtgever en uitvoerder van de restauratie hebben verstoord.190 Bovendien
betitelde Beeren het gerestaureerde doek als µHHQ lichte LQYDOLGH¶ terwijl hij zich volgens dat
tweede contract nooit kritisch over het herstel mag uitlaten.191 Van de Wetering hangt een
vordering van 25 miljoen dollar boven het hoofd voor het µaanzetten van contractbreuk¶.192
Goldreyer klaagt ook de media aan. Hij eist van Time Magazine dertig miljoen dollar op
grond van smaad - daarin stond een artikel over de restauratie van journalist Wibo van der
Linde onder de kop µ:HUGer een meesterwerk YHUPRRUG"¶ In het artikel wordt Amerikaanse
kunsthistorica Suzanne Schnitzer geciteerd die in een reactie op Beerens uitspraak dat hij het
schilderij µDOV een geliefde LQYDOLGH¶ in het museum wilde behouden, zou hebben gezegd dat er
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dan wel een waarschuwingsbordje bij moet komen te hangen met de tekst µ1HZPDQ volgens
*ROGUH\HU¶ dit inspireert tot een schadeclaim van vijf miljoen dollar. Wall Street Journal
krijgt een claim van dertig miljoen dollar wegens een artikel met de NRSµ:DDURPlaten we
voor die prijs het hele museum niet RYHUVFKLOGHUHQ"¶193 Hoogstwaarschijnlijk wilden
Goldreyer, de kunstenaars voor wie hij werkte, particuliere bezitters en Amerikanse musea
voor moderne kunst voorkomen dat een overgeschilderd color field-schilderij niet meer als
authentiek wordt beschouwd - dat zou op de kunstmarkt µHHQ forse waardevermindering van
al die door Goldreyer gerestaureerde VFKLOGHULMHQ¶EHWHNHQHQ194
Sinds eind 1994 geldt in Amsterdam een nieuwe restauratiecode: als een object wordt
beschadigd, houden museumdirecteuren de eerste verantwoordelijkheid, maar ze moeten
voortaan in een zo vroeg mogelijk stadium grote en ingrijpende restauraties melden aan B en
W. Het gaat hierbij om kunstwerken met een geschatte waarde van meer dan twee miljoen
gulden, restauraties die meer kosten van 250.000 gulden en restauraties aan andere
kunstwerken die van bijzonder artistiek, cultuurhistorisch of stedelijk belang zijn.
Toekomstige restauraties moeten volgens het besluit bij voorkeur worden uitgevoerd in of
dicht bij het betreffende museum. Een restauratie moet volgens het contract in principe
teruggedraaid kunnen worden en worden uitgevoerd volgens de geldende gedragslijnen en
codes. Als de restaurator in gebreke blijft, heeft de gemeente de bevoegdheid het contract te
ontbinden.195
De gemeente Amsterdam laat de mogelijkheid onderzoeken een schikking te
196
treffen. In 1997 - elf jaar na de beschadiging en vijf jaar na de pensionering van Beeren bereiken de gemeente Amsterdam en Daniel Goldreyer overeenstemming over de afwikkeling
van de restauratie. De schikking houdt in dat de gemeente aan Goldreyer honderdduizend
dollar betaalt - bovenop het honorarium van 450.000 dollar dat was gemoeid met de
restauratie - en dat alle betrokkenen zich onthouden van commentaar op de kwaliteit van
Goldreyers restauratie, anders dan in een academisch en wetenschappelijk verband. Beide
partijen zien af van verdere procesvoering. De gemeente draagt de proceskosten van 1,3
miljoen gulden.197 Wim Beeren zegt verheugd te zijn met de schikking.198 Een woordvoerster
van het Stedelijk Museum formuleert voorzichtig - indachtig de clausule zich van kritisch
commentaar te onthouden - dat zij hoopt dat de bezoekers µKHW schilderij nu weer met een
gewone blik kunnen gaan EHNLMNHQ¶199
Rudi Fuchs, de opvolger van Beeren, biedt in januari 1997 - µRSveelvuldig YHU]RHN¶ gedurende een week de gelegenheid om het gewraakte schilderij te bekijken. De presentatie
duurt slechts een week, omdat daarna de ruimte wordt gebruikt voor een nieuwe expositie.200
Voor het schilderij is een RS]LFKWLJHµSXEOLHNVZDO¶ geplaatst, een hoge drempel om de
bezoeker op gepaste afstand te houden.201
Op 25 september 2012 bepaalt de rechtbank in Amsterdam dat de twee rapporten van
het Gerechtelijk Laboratorium van 28 november 1991 en 19 augustus 1992 over µGH
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omstreden UHVWDXUDWLH¶ openbaar moeten worden gemaakt - de gemeente weigerde dat uit
vrees voor µUHSXWDWLHVFKDGHYDQ *ROGUH\HU¶ en nieuwe schadeclaims van zijn erven. Jhim
Lamoree spande de procedure aan op grond van de Wet openbaarheid van bestuur. Zijn
advocaat noemt de uitspraak µKHHO mooi: die geheimhouding uit vrees voor nieuwe procedures
is flauwekul; alsof dure Amerikaanse advocaten de openbaarheid hier moeten EHwQYORHGHQ¶202
De gemeente Amsterdam gaat in hoger beroep tegen de uitspraak en weigert de twee
rapporten openbaar te maken.203 De Raad van State - de hoogste bestuursrechterlijke instantie
- beslist echter dat de rapporten uit de kluis moeten - dit besluit overstijgt de schikking met
Goldreyer en diens erven, waardoor de gemeente zich kan beroepen op µovermacht. Van de
gemeente kan niet meer worden verwacht dat ze de rapporten nog langer in een kluis
bewaart¶.204 De twee forensische rapporten bevestigen µGDW op het oorspronkelijke rode
gedeelte van het schilderij - afgezien van een smalle rand langs het blauwe gebied - een
dekkend rood is DDQJHEUDFKW¶ van een andere verfsoort.205 Er waren monsters genomen uit
alle verflagen, ook die Newman had geschilderd. Zo ontstond een gedetailleerd beeld van de
verf- en vernislagen die Goldreyer aanbracht. Hij blijkt drie dekkende verflagen te hebben
aangebracht.206 Toch is er ook verheugend nieuws: het is mogelijk het schilderij te herstellen.
Goldreyer heeft zich aan de restauratiecode gehouden dat zijn bewerkingen niet
onomkeerbaar mogen zijn - ze zijn te verwijderen zonder het origineel te beschadigen. De
reparatie wordt een complex en kostbaar karwei, maar is mogelijk. Goldreyer heeft twee
vernislagen aangebracht op de oorspronkelijke verflagen van Newman - deze zijn in 1991
door de consternatie over het hoofd gezien.207
In 2014 is :KR¶V Afraid of Red, Yellow and Blue III weer te bezichtigen in het
verbouwde Stedelijk.208 Ysbrand Hummelen vindt het nu µHHUGHU een interpretatie van Daniel
Goldreyer. In de restauratiewereld is sprake van een cultuuromslag. Eerst zagen we
schilderijen als plaatjes, tegenwoordig meer als processen. In dat kader moet je het schilderij
wel terughangen. Wat goede restauratie is, is cultuur-historisch bepaald. « In andere musea
hangen wel door Goldreyer overgeschilderde ZHUNHQ¶209 De staf van het Stedelijk weet nog
niet of er een hersteloperatie komt - dat hangt ook af van de reacties van het publiek.210
Conservator Bart Rutten, samensteller van de tentoonstelling, zegt over het schilderij: µLNwas
zeer onder de indruk toen ik het terugzag en ik ben erg benieuwd naar de reacties van het
publiek. Ik nodig iedereen uit om te komen kijkeQ¶211 µ,N vind het een prachtig werk, nog
steeds. Maar hoe het zich verhoudt tot het origineel, zal men zelf moeten EHNLMNHQ¶ Hij ziet
een µIDQWDVWLVFKHdialoog tussen de NOHXUHQ¶ en betreurt het dat de media meer aandacht
hebben voor de restauratiegeschiedenis dan voor µGH viering van de kracht van het URRG «
We willen het werk de kans geven op zaal te zijn, zichtbaar te zijn, en we gaan de
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geschiedenis niet onder het tapijt vegen. « We gaan het kunstwerk niet in de weg zitten, het
publiek moet zelf maar bepalen of het fantastisch is, of verschrikkelijk. We beperken ons in
de zalen tot wat uitgebreidere tekstuele LQIRUPDWLH¶212 Twee zalen op de eerste verdieping zijn
gewijd aan de werken van Barnett Newman uit de collectie van het Stedelijk. In één zaal
hangt :KR¶V afraid met daarnaast een wandtekst met gedetailleerde informatie over de band
van Newman met het Stedelijk, die met Edy de Wilde begon, en over de restauratie diplomatiek verwoord. Aan de wand er tegenover hangen achttien etsen op een rij: Notes. In
de tweede zaal hangt, al sinds de heropening van het Stedelijk, Cathedra - nu vergezeld door
Right here en The Gate. Een wandtekst geeft informatie over Cathedra en haar restauratie.213
In beide zalen surveilleren drie à vier beveiligers. Voor beide gerestaureerde schilderijen is
een laag hekwerk geplaatst dat bezoekers op twee meter afstand houdt. Op de begane grond,
in het entreegebied schuin tegenover de garderobe, is een tafelvitrine geplaatst met daarin
krantenknipsels over de vernieling en restauratie.214 Rudi Fuchs: µHen schilderij is net als een
mens en kan beschadigd raken. Daarmee is het echter nog QLHWGRRG¶215

Management en beleid
Tijdens zijn directoraat brengt Beeren in de organisatie van het Stedelijk ingrijpende
veranderingen aan. Hij formeert een managementteam, dat bestaat uit hemzelf, een zakelijk
adjunct-directeur, een plaatsvervangend directeur, een hoofd personeelszaken en een hoofd
secretariaat. Op de agenda staan ook onderwerpen als personeelsbeleid, bewaking en het
onderhoud van het gebouw. Hij loopt zelf geregeld rond op de werkvloer, wat erg
gewaardeerd wordt door ]LMQFROOHJD¶V216 In 1988 richt Beeren een Vereniging van Vrienden
van het Stedelijk Museum op; haar bestuur - gevormd door enkele Amsterdamse notabelen richt een Fonds op waarvan uit de rente museale evenementen kunnen worden betaald. Voor
de Vrienden worden lezingen georganiseerd, avondontvangsten, voorbezichtingen en
excursies.217 In de eerste jaren als museumdirecteur gaf Beeren prioriteit aan het maken van
tentoonstellingen. Gaandeweg ontwikkelt hij ideeën voor renovatie en nieuwbouw van het
museum vanwege onvrede over het bestaande gebouw. Hij schrijft in mei 1989 een
µDPELWLHGRFXPHQW¶aan de wethouder Kunst en Welzijn, Minny Luimstra-Albeda, over de
uitbreiding. Op grond daarvan worden vier architecten uitgenodigd een schetsontwerp te
maken.218
Op de vraag wat het profiel is van de ideale museumdirecteur, antwoordt Beeren: µRS
dit moment een kunsthistoricus die tegelijkertijd ook een groot manager is. Zoiets als Henk
van Os, de nieuwe directeur van het 5LMNVPXVHXP¶219 Beeren is een voorstander van
sponsoring « en ziet dat als een transactie met een opbrengst voor beide partijen:
212

Albert de Lange, µ2QEHUHNHQEDDU en dus RQJULMSEDDU¶ In: Het Parool , 19 april 2014.
De vernieling en restauratie van Cathedra op 21 november 1997, onder het bewind van Rudi Fuchs, komt
uitgebreid aan de orde in deel IV, hoofstuk 1.
214
Bronnen: eigen observatie bij bezoek op 27 april 2014 en µ6WHGHOLMN Museum. Controversieel doek weer op
]DDO¶ In: NRC Handelsblad, 1 april 2014 en Henny de Lange, µ:KR¶V afraid of red, yellow en blue ,,,¶ In:
Trouw, 24 april 2014.
215
Sjors Koevoets en Sander Machielsen, µ´:KR¶V Afraid moet te zien ]LMQ´¶ In: de Volkskrant, 10 oktober
2013.
216
Rini Dippel, µ,QOHLGLQJ¶ In: Wim Beeren, O m de kunst. Rotterdam, 2005, p. 307. Dippel was toen
plaatsvervangend directeur en en constateerde achteraf dat de teamleden goed op elkaar waren ingesteld en
efficiënt samenwerkten.
217
Ibidem, p. 308.
218
Wim Deetman, Ernst ten Heuvelhof en Hans Wamelink, Hang naar verstilling. Drang naar spektakel.
Eindrapport Evaluatiecommissie Bouwproces Stedelijk Museum Amsterda m. Amsterdam, 8 november 2013, pp.
24-26. In dit rapport staat gedetailleerd beschreven welke stappen Beeren ondernam in overleg met het college
van B en W.
219
Arjen Schreuder, µ,N zet mijn zin door. Gesprek met Wim %HHUHQ¶ In: NRC Handelsblad, 23 februari 1990.
213

  

149

µVSRQVRULQJ is geen noodzakelijk kwaad. « Het lijkt me zeer redelijk om van het
bedrijfsleven te eisen de taakstelling van het museum te onderschrijven. Het lijkt mij zeer
goed mogelijk het bedrijfsleven dan iets terug te geven dat in het voordeel van het
bedrijfsleven LV¶:H moeten niet voor een paar krummels in het stof gaan kruipen. Vergeet
niet dat de hele ontwikkeling van het museumwezen een zaak van twee partijen was. Er was
heel vaak een collectioneur die iets schonk of voor een redelijke prijs verkocht. Maar het
Nederlandse museumwezen is een prestatie van de overheden, ideëel en fLQDQFLHHO¶220 Wim
Beeren leidt het Stedelijk Museum in de geest van Sandberg: maatschappelijke
betrokkenheid, cultuur voor de massa, met eclectische tentoonstellingen en een aankoopbeleid
dat gemarkeerd wordt door een internationaal karakter.221 Lamoree: µ6DQdberg zag het
Stedelijk « als het verlengde van de straat en het atelier, De Wilde als de plek waar het
artistieke genie dat meesterwerken produceerde, op een voetstuk werd gezet. Beeren zag het
Stedelijk vooral als podium, waar opvattingen over kunst werden gesignaleerd, geanalyseerd
en bediscussieerd; het museum als verlengde van het klasssieke J\PQDVLXP¶222
Bij zijn afscheid presenteert Wim Beeren eind januari 1993 het Jaarbericht 19851992: een uitvoerig gedocumenteerd overzicht over deze periode. In de µ9HUDQWZRRUGLQJ¶
schrijft hij: µLN verlaat het museum liever met een zakelijke notitie over de jaren van mijn
directoraat dan dat straks een geïnteresseerde een omvangrijk wetenschappelijk onderzoek
zou moeten instellen om de feiten te DFKWHUKDOHQ¶223
2 E lco B rinkman: kwaliteit en verscheidenheid
In het cultuurbeleid vindt eind jaren zeventig en begin van de jaren tachtig een ingrijpende
heroriëntatie plaats.224 Deze veranderingen hebben belangrijke gevolgen voor het
museumbestel. Eind 1977 gaat het centrum-rechtse kabinet-Van Agt 1 van start, het komt met
een omvangrijk programma van ombuigingen in de publieke sector.225 Het aantreden van deze
regering markeert het einde van het geloof in de maakbaarheid van de samenleving. Het debat
over de doelmatigheid van overheidsinventies, dat in de jaren zeventig startte, leidt tot de
constatering dat de doelstellingen niet goed aansluiten op de subsidie instrumenten en
moeilijk toetsbaar zijn. Het overheidsbeleid blijkt weinig effectief en efficiënt, bovendien is
het kostbaar. Dit geldt ook voor het kunstbeleid: er is sprake van µRQJHFRQWUROHHUGH
NRVWHQVWLMJLQJHQ¶ en een µDFKWHUEOLMYHQGHSXEOLHNH EHODQJVWHOOLQJ¶226 Het is niet alleen tijd
voor een heroriëntatie in het beleid, maar ook voor daadkracht: reorganisaties in het
beleidsinstrumentarium.227 Het kabinet-Van Agt 1 publiceert een µRPEXLJLQJVQRWD¶ Bestek
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µ. De uitgangspunten zijn: de ombuiging van de groei van de overheidsfinanciën - met
behulp van µKHURYHUZHJLQJVRSHUDWLHV¶- een gematigde loon- en inkomensontwikkeling en
terugdringing van de werkloosheid. In de nota worden extra bezuinigingen aangekondigd in
de collectieve uitgaven van ongeveer tien miljard gulden: onder meer op de uitgaven voor
sociale zekerheid, gezondheidszorg en ambtenarensalarissen.228 De nota ontlokt veel
protest.229
De heroriëntatie van het overheidsbeleid gaat toch voort, sterker ingezet dan voorheen.
De verzorgingsstaat staat ter discussie. Socioloog Jacques van Doorn signaleert eind jaren
zeventig een µVWDJQDWLH¶ van de verzorgingsstaat. Hij µFRQVWDWHHUW regressie: van
verzorgingsstaat naar ZDDUERUJVWDDW¶ De overheid µLV overbelast en overvraagd; zij heeft te
veel willen doen en zich kwetsbaar gemaakt; de effectiviteit van het overheidshandelen is
afgenomen; de weerstand tegen overheidsbemoeienis is gegroeid; de democratische controle
op het beleid laat te wensen over en de kosten zijn onduldbaar hoog RSJHORSHQ¶ Hij bemerkt
een consensus µGDW er iets moet gebeuren. Dat wil zeggen, de staatsmachinerie is toe aan
reconstructie, het staatsapparaat dient uitgedund, de verzorgingsstructuur moet versoberd, de
kosten moeten gedrukt, de regeldichtheid verminderd en de bemoeienis met de burgers kan
heel wat globaler. « De staat lijkt topzwaar geworden, en iedere poging het gevaarte in de
steigers te houden draagt bij tot verdere ]ZDULJKHGHQ¶230

Pogingen tot effectief cultuurbeleid
Op 4 november 1982 treedt het kabinet onder leiding van Ruud Lubbers aan met negen
ministers van het CDA en zes van de VVD. Het kabinet krijgt te maken met veel
maatschappelijk verzet, vanwege het financieel-economische beleid en door de wens van de
regering om kruisraketten te plaatsen.231 De coalitie zet in op afstoting van overheidstaken en
deregulering in de vorm van een sanering van wetten en regels. De heroverwegingsprocedure
om de groei van de overheidsfinanciën om te buigen, wordt na 1982 geïntensiveerd. Het
kabinet-Lubbers start het project Heroverwegingsoperatie Collectieve Uitgaven. Tussen 1982
en 1984 zijn de musea, de kunstzinnige vorming, de bibliotheken, het monumentenbeleid en
de podiumkunsten onderwerp van µKHURYHUZHJLQJ¶ Het resultaat is nihil: de kunstensector
wordt begin jaren tachtig nauwelijks direct geconfronteerd met bezuinigingsvoorstellen als
resultaat van de heroverwegingsoperaties.232
Economen van het ministerie van Financiën waarschuwden in de jaren zeventig al dat
de overheid topzwaar was geworden, met weinig resultaat. Maar begin jaren tachtig kan dit
feit niet meer gerelativeerd worden. De omvangrijke overheidsbemoeienis is onder vuur
komen te liggen. Kamerbreed is men ervan overtuigd dat de collectieve uitgaven en het
financieringstekort fors omlaag moeten.233 Centraal doel van het kabinet wordt het tot grote
hoogte gestegen financieringstekort terug te dringen. Het optreden van de overheid wordt
herijkt, µLQ het licht van een veranderende kijk op haar rol en WDNHQ¶234 De toetsstenen in het
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cultuurbeleid worden efficiënte en effectieve bedrijfsvoering en publieksbereik, en nu worden
deze ook daadwerkelijk ingezet in het cultuurbeleid.235 Het no-nonsense kabinet-Lubbers zet
in met een zestal (later zo genoemde) µ*URWH 2SHUDWLHV¶.236 De bezuinigings- en
reorganisatiemaatregelen kennen de volgende operationele onderdelen: deregulering, de
reorganisatie van de rijksdienst zelf met als doel een verbetering van de bedrijfsvoering, de
vermindering van het aantal rijksambtenaren, met als doel het aantal formatieplaatsen binnen
de rijksoverheid te verminderen, het efficiënter maken van het subsidie instrumentarium en de
privatisering van overheidstaken met als doel een kleinere en doelmatige overheid die
aanstuurt op hoofdlijnen. Een deel van de Grote Operaties is al ingezet onder het voorgaande
kabinet, Van Agt 2.237 Studies van het Nederlandse cultuurbeleid memoreren meestal dat er
vanaf 4 november 1982, met het aantreden van het eerste kabinet-Lubbers een nieuwe wind
door Nederland waait.238 Deze heroriëntatie had echter een lange, moeizame aanloop die al in
de jaren zeventig begon.239 Vóór het kabinet-Lubbers waren er al confrontaties tussen de
µPHHU naar afstand WHQGHUHQGH¶economen van het ministerie van Financiën - die voortdurend
onderzoeken hoe de overheidsuitgaven beheersbaar zijn te maken en
µKHURYHUZHJLQJVRSHUDWLHV¶ inzetten - en de µERYHQRSGH sector ]LWWHQGH¶ cultuurambtenaren.240
Lubbers begint zijn aantreden met de ERRGVFKDSµRQ]H samenleving is in de winter
terechtgekomen. Daarvoor moeten we de ogen niet sluiten. Het gaat er nu om wat wij daarvan
maken. Ieder op haar of zijn eigen plaats: ieder naar vermogen, niet tégen elkaar, maar met
elkaar. « Ons volk heeft open gedachtewisseling en samenwerking nodig, maar vooral ook
wil het een regering die regeert. Besluitvaardigheid betekent het nemen van risico¶s, politieke
risico¶s in het belang van ons volk, in het belang waarvan wij onze taak op ons hebben
genomen¶.241 In het cultuurbeleid wordt sterker dan voorheen ingezet op verzakelijking. De
norm wordt dat de aandacht meer gericht moet zijn op de markt - efficiëntie in de
bedrijfsvoering en effectiviteit van beleid worden belangrijke ijkpunten. Een µWHUXJWUHGHQde
RYHUKHLG¶ moet zich minder met allerlei zaken gaan bemoeien. De rol van de verzorgingsstaat,
na de Tweede Wereldoorlog uitgebouwd, staat ter discussie.242 In de beleidsretoriek en het
openbaar debat wordt in mindere mate gesproken van verzorgingsstaat, en vaker van
µ]RUJ]DPH VDPHQOHYLQJ¶ Deze wijziging duidt op een subtiel verschil, namelijk dat de
overheid wel verantwoordelijk is, maar niet meer zonder meer allerlei collectieve goederen
verzorgt en koestert. Ze laat meer ruimte aan particulier initiatief en het µ]HOIEHZXVW]LMQ¶ van
de burger.243 Elco Brinkman introduceert de uitdrukking µ]RUJ]DPH VDPHQOHYLQJ¶ in een
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toespraak, met als boodschap dat Nederland zich tot een samenleving moet ontwikkelen
waarin gemeenschapszin en onderlinge zorgzaamheid kernpunten zijn.244
De regering gaat zich meer als µWHUXJWUHGHQGHRYHUKHLG¶ opstellen, waardoor zij zich
minder bemoeit met allerlei kwesties in de samenleving en meer zaken kan overlaten aan
particulieren of het µPDDWVFKDSSHOLMN PLGGHQYHOG¶ Zij beperkt zich daarbij tot
µYRRUZDDUGHQVFKHSSHQG EHOHLG¶ In het beleid moet de aandacht meer gericht zijn op de markt
en op efficiëntie in de bedrijfsvoering.245 Het inzetten van de µ*URWH 2SHUDWLHV¶ door het
kabinet-Lubbers komt niet uit de lucht vallen en staat niet op zichzelf. Overal krijgen
overheden te kampen met grote staatsschulden. Vanuit Amerika en Engeland komt het µ1HZ
Public 0DQDJHPHQW¶op, een stroming van ideologen die het bedrijfsleven en de markt als
voorbeeld zien van het openbaar bestuur: vergaande deregulering, een terugtreden van de
overheid ten gunste van het particulier initiatief en de markt.246 In de Verenigde Staten
worden onder het bewind van Ronald Reagan pogingen ondernomen om de rol van de
overheid daadwerkelijk te verkleinen.247 Vanaf 1979 is het beleid in het Verenigd Koninkrijk,
onder leiding van premier Margaret Thatcher, onder meer gericht op beperking van
overheidstaken, vermindering van regelgeving en privatisering van staatsbedrijven.248 Vanuit
deze landen slaat de vonk over naar Nederland.249 Het beleid van µPHHU markt, minder
RYHUKHLG¶ krijgt ook zijn weerslag op het cultuurbeleid.250
De wereld van het beleid is volop in verandering. Eind 1982 vindt een departementale
herindeling plaats. CRM en een deel van Sociale Zaken en Volksgezondheid worden
samengevoegd tot het ministerie van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur (WVC). Voor de
kunstenwereld begint het pijnlijk: bij de kabinetsformatie wordt besloten het ministerie van
CRM te wijzigen in een ministerie van Welzijn en Volksgezondheid. Het departement
Culturele Zaken wordt in de formatieplannen ondergebracht bij Welzijn. Na protest van
culturele organisaties besluit formateur Ruud Lubbers alsnog Cultuur aan de naam toe te
voegen.251 Er blijkt weinig animo om de uiteenlopende beleidssectoren binnen het
departement daadwerkelijk te koppelen. Cultuur wordt meer dan daarvoor gezien als een op
zichzelf staande sector van overheidszorg.252 Deze visie wordt in 1985 versterkt als het
mediabeleid met kunsten, musea, monumenten en archieven in één Directoraat-Generaal
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worden samengebracht, en de afdeling Internationale Betrekkingen Cultuurbeleid van
Buitenlandse Zaken wordt overgeheveld. Vier jaar later komt daar het bibliotheekbeleid bij.
Een belangrijke voorwaarde voor samenhangend cultuurbeleid gaat zo in vervulling.253 Thije
Adams, stafmedewerker bij de directie Kunsten, legt het als volgt uitµELM:9&LVGH&een
buitenbeentje, op een prettige wijze. Tijdens bezuinigingen kan het een beetje worden ontzien,
want bij Volksgezondheid gaan er veel grotere bedragen om. Er valt altijd wel wat te
VFKXLYHQ¶254
De vierendertigjarige Elco Brinkman wordt benoemd tot minister van WVC. Hij is
minister van 4 november 1982 tot 7 november 1989 - twee kabinetsperioden. Brinkman
verklaart een jaar na zijn aanstelling dat deze voor hem µHHQ volslagen YHUUDVVLQJ¶ was: µQHH
ik had het niet voelen aankomen. En ik heb nooit naar dat baantje gehengeld. « Ik had sterk
het gevoel dat ze in de Kamer dachten: eens kijken wat die kerel waard LV¶255

Verantwoording overheidssteun aan cultuur
In brede kring bestaat politieke consensus over de legitimiteit van overheidssteun voor de
cultuur. Bepalend voor deze unanimiteit is in de eerste plaats dat er een cultureel en politiek
klimaat heerst waarin de µexpressievrijheid van individuen in de ruimste zin van het ZRRUG¶
uitermate belangrijk wordt gevonden.256 Een tweede belangrijk principe is de verscheidenheid
binnen de cultuurpolitiek. De strijd om diverse groepen eigen varianten van de nationale
cultuur - de pluriformiteit in de permissive society die Nederland is - zelf te laten inrichten,
heeft geleid tot een grote mate van tolerantie en tot ruime aandacht voor een breed scala van
cultuurpatronen.257
Als derde criterium voor cultuurbeleid geldt kwaliteit. Het µprimaat van de kwaliteit¶
kwam in de jaren zestig en zeventig onder druk te staan door tijdsgebonden - functionele ±
criteria, wisselende maatschappelijke idealen als maatschappelijke relevantie, ontplooiing,
welzijn. Sinds de jaren tachtig is het criterium kwaliteit geworden. µKunstenaars zijn zwanen,
geen ezels die pakjes GUDJHQ¶ verkondigde Gerrit Komrij in een rede. Sinds de jaren tachtig
wordt kunst beschouwd als een waarde op zich en niet als een middel voor idealen of nut. De
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legitimering van het kunstbeleid wordt gezocht in de totstandkoming van een µbloeiend
kunstleven¶.258
Hans de Boer, minister van Cultuur in het vorige kabinet, gaf al een voorproefje van
een oriëntatie op kwaliteit.259 Hij stelde twee uitgangspunten tegenover elkaar: µHQHU]LMGV
behoort de kunst ruimte te behouden om in autonomie haar eigen richting te bepalen.
Anderzijds moet telkens weer worden getracht de betrokkenheid van een zo breed mogelijk
publiek te bewerkstelligen. Het beleid beweegt zich in de spanning tussen deze beide
uitgangspunten. In deze optiek is het acceptabel wanneer het publiek in bepaalde gevallen
toch klein LV¶Bij een afweging moet volgens de minister gekozen worden voor de artistieke
kwaliteit. In een spanning tussen beide uitgangspunten - kunst of publiek - wordt dus aan
kunst de prioriteit gegeven.260 De kunst zelf moet de doorslag geven bij subsidietoewijzing.
Minister Brinkman trekt het aanbodbeleid van zijn voorganger door, maar voegt daar een
nieuwe belangrijke voorwaarde aan toe: als is vastgesteld dat µKHW niet heeft ontbroken aan
een voldoende actieve publiekswerving «  pas dan is er reden op de aanbod gedachte terug
te YDOOHQ¶ Brinkman wijzigt de beleidskoers door het criterium publieksbereik zwaar mee te
laten wegen.261 Daarnaast krijgen criteria als bedrijfsvoering, professionalisering en efficiëntie
meer gewicht.262
Over het vierde uitgangspunt van het Nederlandse cultuurbeleid bestaat eveneens
consensus, maar geeft wel regelmatig aanleiding tot debat: de cultuurpolitieke
afstandelijkheid van de overheid. Dit principe kent zijn eigen paradoxen. De overheid
selecteert en meet zich weliswaar een oordeel aan, maar delegeert deze selectie in de praktijk
aan terzake deskundigen - peers - of aan een instantie. De minister moet het oordeel over de
kwaliteit van kunst en cultuur overlaten aan ingewijdenµNXQVWH[SHUWV¶263
Na 1945 zijn de uitgaven voor de cultuursector gestaag gegroeid. Het hoogtepunt lag
in het begin van de jaren tachtig, toen jaarlijks bijna één miljard gulden aan cultuur werd
besteed. Daarbij past overigens de kanttekening dat het budget voor cultuur nooit meer
bedroeg dan 0,7% van de rijksbegroting.264 Ondanks dat er relatief weinig geld is gemoeid
met het overheidsbudget voor cultuur, hebben kwesties vaak een grote impact in het openbaar
debat. Econoom Arjo Klamer: µFXOWXXU is één van de kleinere budgetten op de rijksbegroting.
Dit beperkte budget zorgt verhoudingsgewijs voor de meeste beroering, voor de fanatiekste
lobby en de meeste NUDQWHQDUWLNHOHQ¶265 Maar kunst en cultuur geven nauwelijks aanleiding
tot diepgaande politieke conflicten. In brede kring bestaat consensus over de bestemmingen
van subsidies en over de legitimering van de staatszorg voor kunst en cultuur. Althans, dat
geldt voor de regering en de volksvertegenwoordiging, voor het kabinet en de oppositie.266
Bovendien worden voor ]R¶QNOHLQdeel van de Rijksbegroting nu eenmaal niet snel politieke
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offers gebracht.267 Er is in de politiek - vooralsnog - een brede overeenstemming over de
noodzaak van kunstbeleid. Het kunstbeleid is weinig gepolitiseerd.268 Warna Oosterbaan
verklaart deze consensus deels DOVµeen vlucht in de unanimiteit, die voortkomt uit een zekere
verlegenheid bij bewindslieden en Kamerleden, uit een beduchtheid voor de discussie over de
zwakke legitimering van de overheidssubsidies voor de NXQVWHQ¶ Daarom zijn de passages in
de SURJUDPPD¶V van de politieke partijen over het kunstbeleid kort en lijken ze op elkaar.269
Veranderingen in het beleid verlopen vrijwel onafhankelijk van de politieke kleur van de
zittende regeringen.270
Waarom acht de overheid het wenselijk dat kunst en cultuur gesteund dient te worden?
De overheid verdedigt de staatssteun aan kunst en cultuur met het argument dat als de kunst
aan de wetten van vraag en aanbod wordt overgelaten, zij onvoldoende tot haar recht zal
komen. Het beleidsbeginsel wordt dat de overheid datgene doet wat de markt nalaat.271 Het
vrije marktmechanisme voor collectieve voorzieningen voldoet niet. Dit is een voorbeeld van
het µVXEVLGLDULWHLWVEHJLQVHO¶ µGH overheid treedt pas op als beschermer en ondersteuner, waar
de particuliere krachten IDOHQ¶ Ter legitimering van deze overheidsuitgaven is collectieve
steun vereist. Maar hier ligt een probleem. De markt µZHUNW¶niet, omdat er een gebrek is aan
afzetmogelijkheden. En dit tekort aan vraag geeft nu juist aan dat het de kunst ontbreekt aan
collectieve steun! Deze contradictie noemt Warna Oosterbaan de legitimeringsparadox: µKHW
ontbreken van collectieve steun is dus zowel een argument voor als een argument tegen het
NXQVWEHOHLG¶272 Hij constateert dat zonder een redenering die aannemelijk maakt waarom de
overheid belastinggeld reserveert voor kunst en cultuur, het cultuurbeleid kwetsbaar is voor de
regelmatig terugkerende vraag: waarom ondersteunt de overheid wat de burgers blijkbaar niet
willen?273
Wim Knulst ziet de legitimeringen in de beleidsretoriek als een permanente
verdediging van het cultuurbeleid tegenover µHHQ (vooralsnog onzichtbare) opponent, die
alleen gevoelig schijnt te zijn voor woorden met een hoge dagwaarde. Is dit de prijs die het
cultuurbeleid heeft moeten betalen voor zijn afsplitsing van het wetenschapsbeleid en zijn flirt
met het buitenschoolse en de welzijnssector? Het is immers opvallend dat kwaliteitszorg op
het terrein van onderwijs of wetenschap als vanzelfsprekend en in het belang van het publiek
wordt ervaren, terwijl hetzelfde op esthetisch terrein, als elitair en ondemocratisch kan
worden veroordeeld. Opvallend temeer, omdat de wijze van kwaliteitsjurering in de
cultuurzorg « onveranderd het systeem van de wetenschappen is blijven volgen. Zowel
artistieke als wetenschappelijke prestaties worden door kringen van ingewijden c.q.
vakgenoten gekeurd. Alleen de oordelen van de esthetische specialisten missen buiten de
kring van vakgenoten het gezag dat wetenschapppers op vele terreinen nog blijken te
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EH]LWWHQ¶ Maar Knulst heeft nog hoop: µPRJHOLMN is de verworvenheid van de
smaakdemocratie nog zo pril, dat zij nog weinig autoriteit op dit gebied verdraagt. Bij verdere
rijping zal de smaakdemocratie waarschijnlijk beter raad weten met de bijzondere kwaliteiten
en uitblinkers die ]LMYRRUWEUHQJW¶274
Oosterbaan constateert µHHQ permanente UHIOHFWLH¶ over het cultuurbeleid, die tot uiting
komt in interviews, ingezonden stukken in de krant, speeches bij openingen en culturele
manifestaties, brieven aan de Kamer en EHOHLGVQRWD¶VDe betogen zijn allerminst technisch
van aard, maar veelal ideologisch en principieel µHQhandelen over de uitgangspunten van het
EHOHLG¶275 Het gaat om bespiegeling en aanspreekbaarheid. De overheidszorg voor kunst en
cultuur is in de naoorlogse periode met een zekere regelmaat dienstbaar aan wisselende
maatschappelijke idealen - althans in de retoriek.276 De motieven voor de overheidssteun
veranderen met de algemene maatschappelijke normen.277 De politieke verhoudingen
waarbinnen de minister van Cultuur moet opereren zijn te typeren met hoe het begrip
µYULMKHLG¶ door links en rechts wordt geïnterpreteerd. Voor de linkse partijen betekent vrijheid
in het cultuurbestel dat de overheid µHHQ vrijplaats schept voor kunst: dat is nodig waar die
vrijheid wordt bedreigd door commerciële NUDFKWHQ¶ 278 Bij rechts heerst de overtuiging dat
vrije kunst ontstaat op de vrije markt, die ieder het zijne ELHGWµGH kunstenaar produktie- en
afzetmogelijkheden en de consument een veelheid van producten waaruit hij kan NLH]HQ¶ De
lijsttrekker van de VVD in 1986, Ed Nijpels zegt: µNXQVW is voor liberalen noodzaak, een
essentieel bestaan van ³EHVFKDDIG´ leven. Maar die noodzaak betekent voor ons niet dat de
overheid alles van a tot z moet regelen en betalen. Dat zou juist de eigen verantwoordelijkheid
van kunstenaar en SXEOLHNYHUVWLNNHQ¶279

Jan Riezenkamp en de opmars van de economen
Jan Riezenkamp (PvdA) wordt directeur-generaal Culturele Zaken.280 De minister moet zijn
aandacht verdelen tussen welzijns- en kunstzaken. Als het om kunstkwesties gaat, laat hij in
het begin van deze regeringsperiode veel aan zijn ambtenaren over.281 Gaandeweg ontwikkelt
Brinkman de gewoonte om uitspraken te doen, in interviews of bij de opening van een
gebouw of tentoonstelling, over welke kant het op moet in het cultuurbeleid. Hij ontdekt de
pr-waarde van statements buiten het parlementaire debat. µ,HGHUHkeer iets roepen, dat
ZHUNW¶282 In de bestuurskunde heet dit management by speech: µHHQ kabinet kan niet alleen
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regeren per wet en per circulaire, maar moet mensen ook via toespraken zien te
EHwQYORHGHQ¶283 Het lijkt er soms ook op dat hij nieuwe denkbeelden via de media eerst
uitprobeert. Journalisten citeren zijn uitspraken graag in hun artikelen.284 Representatie en
uitstraling werken. En daaraan wordt gewerkt, gelet op Brinkmans stijl, zijn scherp gesneden
pakken en de retoriek. De µ%ULQNPDQ-shuffle¶ wordt een bekend kenmerk: de door hem
gebruikte techniek - afgekeken van sprekers in Amerika - om niet van achter een
spreekgestoelte het publiek toe te spreken, maar wandelend over het podium met een
zendermicrofoon op de revers. Schrijver Gerard Reve complimenteert Brinkman in een brief:
µLN ben nog steeds trots op U, hoe zal ik het zeggen. « Uw openbaar optreden heeft altijd
iets zeer waardigs en voornaams « 285
Brinkman krijgt meer dan eens te horen dat hij een voorbeeld moet nemen aan de
flamboyante Jack Lang - µHHQ politicus met YLVLH¶- vanaf 1981 minister van Cultuur in
Frankrijk. Hij zegt over Lang: µLNheb hem in Athene ontmoet. Een doener. Niet iemand die
de ene na de andere commissie in het leven roept. En dat spreekt me wel aan. Hij heeft een
bepaalde ideologie en die draagt KLMXLW « Mijn vrouw zegt altijd: hij is de keerzijde van
wat jij bent. Hij is voor het grote gebaar. Joyeus. Extravert. Terwijl ik alle indrukken op me
laat inwerken en dan een beslissing neem. « Ik ben iemand die zegt: we hebben nou een
aantal ballen in de lucht gehad, laten we vervolgens eens voelen hoeveel ze wegen. Daar gaan
uw ogen niet van JODQ]HQ¶286 µ:DW heb ik aan bevlogen ideeën als de politieke realiteit mij er
op wijst dat ik er niets mee RSVFKLHW"¶287 Riezenkamp vermoedt dat µeen groots en meeslepend
FXOWXXUEHOHLG¶DOV in Frankrijk hier al snel zou worden afgedaan als megalomaan,
staatsdirigistisch en te gepolitiseerd.288
Jan Riezenkamp werpt zich naast Brinkman al gauw op als µKHW gezicht van het
FXOWXXUEHOHLG¶Hij begon zijn loopbaan als raadslid Financiën en Kunstzaken voor de
gemeente Rotterdam en als belastingadviseur bij Moret Gudde Brinkman. In een profiel van
Riezenkamp vertelt toenmalig VVD-raadslid Henk Koning: µik kwam daar wel eens, ik mocht
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hem graag. En daar zat hij in twee-, soms driedelig pak, terwijl hij in de raad van die slordige
truien en linkse broeken GURHJ¶289 Opgeklommen tot wethouder, wist hij voor museum
Boymans-van Beuningen een collectie surrealistische schilderijen in de wacht te slepen. Zijn
jeugdvriend Emile Fallaux herinnert zich: µ5LH]HQNDPS vertrok onmiddellijk naar het Engelse
landgoed waar dat werk zich bevond. Via een ingewikkelde truc - hij was tenslotte ook
wethouder van Financiën - wist hij die collectie aan te NRSHQ¶ Toen burgemeester André van
der Louw minister van CRM werd, haalde hij in 1982 Riezenkamp naar het departement.
Brinkman benoemt hem in 1984 tot directeur-generaal Culturele Zaken - het hoofd Ernst
Verwaal vertrekt.290 Fallaux kenschetst hem als µeen niet ideologisch bevlogen pragmaticus
met een sterke betrokkenheid bij de kunsten. Enerzijds is hij gecharmeerd van het
machiavellistisch gemanipuleer in de politiek, terwijl hij zich anderzijds volledig door
bijvoorbeeld muziek kan laten meeslepen¶. Felix Rottenberg, vriend van Riezenkamp en mede
PvdA-prominent, vindt hem µHHQ typische exponent van de tijdgeest. Een regent met oog voor
relevante JHNNLJKHLG¶ µDie professionalisering daar past hij heel goed in. Hij behoort tot de
Rotterdamse generatie van voornamelijk economen die nu aan de macht is. Buitengewone
bekwame technocraten maar zeker geen revolutionairen; daarvoor zijn ze allemaal te redelijk
en te prudent. « Ik zie hem meer als networker en als YHUELQGLQJVRIILFLHU¶291
In 1985 vindt er een ingrijpende reorganisatie plaats onder het Directoraat-Generaal
voor Culturele Zaken. Het brein achter deze operatie is Jan Riezenkamp. De afdeling
Bibliotheekwerk verhuist van het Directoraat-Generaal voor Welzijn naar dat voor Cultuur.
Zo ontloopt de afdeling mogelijk een bezuiniging: met de directie Radio, Televisie, Pers en
de afdeling Letteren, die voorheen onder de directie Kunsten viel, wordt zij omgevormd tot de
directie Media, Letteren en Bibliotheken.292 Een pijnlijke ingreep is de opheffing van de
Stafafdeling Culturele Zaken in 1986.293 Riezenkamp besluit de werkzaamheden op het terrein
van studie en onderzoek - tot dan toe ondergebracht in de Stafafdeling - te decentraliseren
naar de drie directies, aangestuurd door een onderzoekscoördinator. 294 Hij laat he
t inmiddels opgerichte Bureau Directeur-Generaal ondersteunen op het operationele terrein
van advisering en management.295 Protesten tegen de reshuffling weet Brinkman
µLQVWLWXWLRQHHO¶ te pareren: µIRUPHHO is hij bevoegd zijn personeel naar eigen goeddunken te
JURHSHUHQ¶296
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Op het Directoraat-Generaal voor Culturele Zaken komen nog vaker dan voorheen
mensen te werken die zich sterk betrokken voelen bij wat er in de wereld van kunst en cultuur
gebeurt. Het toenemende engagement van de staat bij kunst en cultuur komt ook tot
uitdrukking in het groeiend aantal ambtenaren op WVC - vergeleken met het totale aantal
departementsambtenaren is deze stijging aanzienlijk, vooral in de jaren zeventig. In 1972
werkten er 42 ambtenaren, in 1975 zijn dat er vijftig geworden, in 1980 steeg het aantal tot 65
en in 1985 is het aantal 82,5.297 Voor een deel worden de ambtenaren XLWµKHWYHOG¶
gerekruteerd, die goede contacten met dat veld onderhouden - zoals beroepsorganisaties,
adviescolleges, directeuren van schouwburgen, musea en concertzalen.298
Een nieuwe lichting beleidsambtenaren - onder wie veel economen - krijgt belangrijke
posities en slagen er in korte tijd in hun opvattingen ingang te doen vinden. Zij zagen niets in
de oriëntatie op welzijn en maatschappelijke relevantie, zoals de vorige generatie. De
ambtenaren cultuur concipiëren zelf de heroriëntatie op het µNZDOLWHLWVEHJLQVHO¶ van kunst en
cultuur. Kunsten worden vanaf nu vrijwel alleen beoordeeld met criteria ontleend aan de
kunsten zelf, en ethische of sociale overwegingen spelen nauwelijks nog een rol. Het begrip
kwaliteit blijkt een mooi attenderend begrip dat aansluit bij de voortschrijdende
autonomisering van de kunsten.299 De bereidheid wordt groter om kunst met artistieke
maatstaven te beoordelen: µDUWLVWLHN KRRJZDDUGLJFXOWXXUDDQERG¶ - er wordt niet meer
gesproken over kunst, maar over cultuur.300 In het parlementaire debat over de beoordeling
van kunst is de esthetische norm nooit helemaal weggeweest, maar KLMµZHUGveelal aan het
zicht onttrokken door discussies over levensbeschouwelijke en sociale aspecten van het
NXQVWEHOHLG¶301
Nu zal niemand iets tegen µNZDOLWHLW¶ hebben, maar de vraag blijft welke kwaliteit?
Wie bepaalt die? Het is een containerbegrip: vaag en multi-interpretabel. Jan Riezenkamp legt
als volgt uit waarom het een goede vondst is: µGXV dat kwaliteitsbegrip, wat moet dat dan
wezen? Wie maakt dat dan uit? Wie ben jij dan wel? Daarom hebben we de Raad voor de
Kunst en allerlei adviesclubs en beter dan dat hebben we niet. Het zal wel niet kloppen, net
zoals de democratie niet klopt, maar we KHEEHQQLHWEHWHU¶302 Wim Knulst constateert dat er
bij de politieke verdediging van het kunstbeleid µPHQLJPDDO van vaandel [is] JHZLVVHOG¶ de
legitimering en de besluitvorming van het beleid wijzigt regelmatig. Deze wijziging in
beleidsretoriek levert in de cultuurpolitiek een beweeglijk debat op tussen professionals en
insiders bij de selectie en allocatie van budgetten.303 In de Nederlandse dagbladen leidt dit
regelmatig tot heftige polemieken - zowel over gevallen van subsidietoewijzing als over de
systematiek daarvan.304

Nieuwe beleidsuitgangspunten: kwaliteit en pluriformiteit
Elco Brinkman wordt tijdens zijn eerste ambtsperiode getypeerd als een technocratisch
bewindvoerder, als µVQRHLHQGHNLOOHWXLQPDQ¶305 Anderen noemen hem µHHQ bekwaam
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EHVWXXUGHU¶306 In de media en door tegenstanders in het parlement wordt hij afgeschilderd als
µHHQ ambtelijke geest die geen enkele persoonlijke betrokkenheid ELMGHNXQVWHQKHHIW¶307 In
een interview geeft hij tamelijk geëmotioneerd repliek: µRI ik gedreven ben of niet, dat doet er
niet toe. Het hindert me wanneer politici en belanghebbenden met allerlei op de persoon
gerichte kritiek komen. Het gaat om een zakelijke beoordeling van mijn beleid, of wat ik doe
in het belang is van de kunst. Er bestaat echter in deze sector de merkwaardige opvatting dat
je een cultuurfanaat moet zijn om over cultuur te mogen oordelen. Er zijn tal van dingen die
ik niet mooi vind of waartegen ik persoonlijk bezwaren heb en die toch gesubsidieerd worden.
Als minister voer ik geen benepen NXQVWEHOHLG¶308
Als de begroting voor 1983 wordt behandeld, blijkt hoezeer Brinkman belang hecht
aan kunst en cultuur. Hij geeft daar het signaal dat hij de kunsten uitsluit van de bezuinigingen
die in het regeerakkoord zijn aangekondigd. Hij snijdt alleen in de welzijns- en
zorgvoorzieningen en geeft daarmee impliciet aan dat hij cultuur µQLHW langer onder de
welzijnsparaplu wenst te SRVLWLRQHUHQ¶309 Brinkman: µKHW is mijn overtuiging - en dit in
tegenstelling tot de opvatting die spreekt uit de uitslag van bepaalde enquêtes - dat
kunstbeleid ook in een periode van schaarser wordende middelen geen luxe is. Direct maar
ook indirect zijn kunst- en wetenschapsbeoefening samen in belangrijke mate bepalend voor
de kwaliteit in de samenleving. Enerzijds behoort de kunst ruimte te behouden om in
autonomie haar eigen richting te bepalen. Anderzijds moet telkens weer worden getracht de
betrokkenheid van een zo breed mogelijk publiek te bewerkstelligen. Het beleid beweegt zich
in de spanning tussen deze beide XLWJDQJVSXQWHQ¶310 Deze protectie is echter alleen te
verdedigen als het financiële en maatschappelijke draagvlak van culturele initiatieven
verbreed wordt. De afhankelijkheid van de overheid dient teruggedrongen te worden - de
minister ziet hiervoor mogelijkheden in µVSRQVRULQJ privatisering, toepassing van het
profijtbeginsel, differentiëring van subsidiesystemen en het introduceren van stimulansen
voor een meer ondernemersgericht JHGUDJ¶311
Het cultuurbeleid van Brinkman krijgt de nodige kritiek te verduren, ondanks zijn
toezegging dat de kunsten bij bezuinigingen µUHODWLHI zullen worden RQW]LHQ¶312 Er is binnen
de kunstenwereld argwaan tegen zijn marktgerichte denken. Deze minister legt verbindingen
tussen het culturele leven, de economie en het Nederlandse imago in het buitenland - dat is
toch vloeken in de kerk! Op een ambassadeursconferentie in augustus 1985 houdt hij zijn
gehoor voor dat cultuur een µJOLMPLGGHO¶NDQ zijn voor de economie en de internationale
betrekkingen.313 Brinkman: µgraag bied ik de cultuur aan als wervend reclamemateriaal voor
de BV Nederland mede ten behoeve van de marketing voor Nederlandse producten en
diensten in het EXLWHQODQG¶314 Cultuur omschrijft hij als µHHQ verzameling van exportabele
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diensten en producten. (...) Kunst is gewoon een SURGXFW¶315 In zijn Notitie Cultuurbeleid en
bij de behandeling daarvan tijdens de Uitgebreide Commissievergadering spreekt Brinkman
zich genuanceerder uitµLQessentie gaat het om het culturele gezicht en de culturele identiteit
van ons land. Het is naar mijn opvatting een goede zaak in het kader van het kunst- en
cultuurbeleid daarvoor oog te hHEEHQ¶316 µCultuurpolitieke overwegingen kunnen in mijn
visie zakelijk, nuchter samengaan met overwegingen van economische aard, bijvoorbeeld in
het kader YDQH[SRUWEHOHLG¶317
Tijdens de begrotingsbehandeling in 1983 vraagt mevrouw Hanske Evenhuis (CDA)
de minister om een nota waarin een µLQWHJUDOH beleidsvisie ten aanzien van de « cultuur
wordt JHJHYHQ¶318 Die krijgt ze. Op 15 mei 1985 presenteert Brinkman de Notitie
Cultuurbeleid die hij beschouwt als µHHQ WXVVHQEDODQV¶. Hij acht het namelijk µQLHW RSSRUWXXQ¶
om een nota uit te brengen vóórdat het Sociaal en Cultureel Planbureau uitspraken heeft
gedaan over de wenselijkheid van een wettelijke regeling van het cultuurbeleid.319 Tijdens de
Uitgebreide Commissievergadering op 18 november 1985 spreekt Brinkman bij de
behandeling van de begroting en de notitie toch wel degelijk over een µQota¶320 Deze
µXSJUDGH¶ komt op verzoek van de Kamer - nu kunnen Kamerleden de nota agenderen en
erover debatteren.321 Uit deze initiatieven van Kamerleden blijkt dat zij het belangrijk vinden
µ]LFKXLWWH spreken over principiële kwesties als de uitgangspunten van het NXQVWEHOHLG¶ - dit
doet Brinkman deugd. In zijn notitie constateert hij dat er in het politieke debat veel aandacht
wordt besteed aan µYUDDJVWXNNHQ van FXOWXXUEHOHLG¶ en ziet daarin een µJURHLHQGH politieke
bereidheid om voor culturele vraagstukken aandacht vrij te PDNHQ¶ Hij constateert dat de
QRWD¶V Kunst en Kunstbeleid en Naar een nieuw Museumbeleid uit 1976 daartoe µeen
belangrijke aanzet¶ hebben gegeven - hij ziet de betekenis van de nota Kunst en Kunstbeleid
µYRRUQDPHOLMN LQGDWYODN¶Nadrukkelijk neemt hij afstand van de teneur in die QRWD¶Vom de
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betekenis van kunst te relateren aan maatschappelijke relevantie. Hij poneert in plaats daarvan
µKHW primaat van het kwaliteitsbeginsel¶322
Het cultuurbeleid slaat een nieuwe richting in - dit werd al aangekondigd in
interviews, maar in de Notitie Cultuurbeleid staat het geboekstaafd: het welzijnsperspectief is
verleden tijd. Onder het bewind van Brinkman komt de nadruk te liggen op kwaliteit van en
de vraag naar culturele activiteiten: de aanbodgedachte wordt niet verlaten, maar wel
gerelativeerd. Het gevaar bestaat - zo wordt onderkend - dat een te ver doorgevoerde
aanbodgedachte tot een kloof leidt tussen kunst en publiek. De publieksparticipatie wordt een
factor die meeweegt in subsidietoewijzing.323 De notitie handelt over µcultuurbeleid¶en niet
over kunstbeleid, zoals daarvóór: het gaat om beleid van de vier sectoren van Culturele Zaken
in onderlinge samenhang.324 De centrale begrippen in de notitie zijn: kwaliteit, publieksbereik
en efficiëntie - deze hangen beleidsmatig nauw met elkaar samen. Daarnaast spelen de
concepten pluriformiteit en aanbod een rol.325 In een interview somt Brinkman zijn
belangrijkste beleidswensen op: µVFKHUSHUH normen voor het toekennen van subsidies aan
kunstinstellingen, waarbij de publieke belangstelling een maatstaf moet zijn, verwerving van
eigen inkomsten door de kunstproducenten en versterking van de eigen culturele identiteit niet alleen in het binnenland, maar ook door middel van manifestaties LQKHWEXLWHQODQG¶326
Brinkman beschouwt de µDDQERGJHGDFKWH¶ als µppQvan de SLMOHUV¶ van het kunst- en
cultuurbeleid. :DQWµGH ervaring leert dat het oordeel en de belangstelling van het grote
publiek niet altijd een zuivere graadmeter vormen voor de waarde van bepaalde kunst- en
FXOWXXUXLWLQJHQ¶ Maar dan moet er wel sprake zijn van kwaliteit - µDOV dat het geval is,
wanneer op basis van deskundigheid over de kwaliteit positief is geoordeeld, dan mag de
publieke belangstelling of het ontbreken daarvan niet het laatste woord hebben over het
bestaan of het voortbestaan van een bepaald LQLWLDWLHI¶327 Daarbij stelt hij wel als voorwaarde
µNULWLVFK te kijken naar de mate waarin op deze aanbodgedachte een beroep wordt JHGDDQ¶. De
sector wordt niet ontslagen µYDQ de verplichting om met de factor van de publieke
belangstelling rekening te houden en deze waar mogelijk te vergroten. Als ooit in ernst
verdedigd is dat juist het uitblijven van respons van de zijde van het publiek beschouwd
diende te worden als zekere indicatie voor kwaliteit, en dus op grond voor subsidiëring
vanwege de overheid, dan ligt die tijd nu wel definitief achter RQV¶328 µPas wanneer is
vastgesteld dat het niet heeft ontbroken aan een voldoende actieve publiekswerving en dat het
desbetreffende aanbod desondanks niet mag ontbreken in het artistieke of culturele palet van
het land of van een regio, pas dan is er reden op de aanbodgedachte terug te YDOOHQ¶329 Hij
pleit er in voorzichtige bewoordingen voor µRPactiever te zijn op het gebied van de
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publieksbenadering en niet meteen maar aan te nemen dat kunst en cultuur het nu eenmaal
naar hun aard zonder publiek moeten VWHOOHQ¶ Recent onderzoek toont immers aan dat
µVRPPLJHWHUUHLQHQ van de kunst- en cultuursector in dit opzicht wat meer inventiviteit aan de
dag ]RXGHQNXQQHQOHJJHQ¶330
Uit onderzoek blijkt telkens dat niet het inkomen, maar µKHWvermogen om cultuur te
waarderen, daarmee om te JDDQ¶ bepalend is voor cultuurparticipatie. Hier ziet Brinkman een
taak weggelegd voor de overheid µRP de artistieke en culturele competentie van de bevolking
op peil te KRXGHQ¶ Daarom µKHFKW¶ hij ook µYHHO EHODQJ¶ aan amateuristische kunstbeoefening
en kunstzinnige vorming binnen en buiten het reguliere onderwijs. Ook ziet hij als
mogelijkheid ter vergroting van de participatie, µGH beleidsmatige aandacht met name te
richten op de verschillende schakels tussen aanbod en DIQDPH¶331
Brinkman belooft in de notitie nogmaals dat hij bij de bezuinigingen de
overheidsuitgaven voor kunst en cultuur zal ontzien. Hij stelt hierbij wel de voorwaarde dat
dit µVOHFKWV dan verdedigbaar is wanneer alle mogelijkheden worden benut om het
maatschappelijk en financieel draagvlak van initiatieven te verbreden en de afhankelijkheid
van de overheid terug te GULQJHQ¶ Daarom dient µPHHU dan YRRUKHHQ¶aandacht te worden
besteed aan de vraag hoe in de bedrijfsvoering bij gesubsidieerde instellingen µHHQ zo groot
mogelijke efficiency kan worden bewerkstelligd. « SturingsmechanisPHQ¶, zoals
budgetfinanciering kunnen helpen µGH doelmatigheid bij de EHGULMIVYRHULQJ¶te bevorderen en
µGH inventiviteit van het PDQDJHPHQW¶te stimuleren. µ(HQ creatiever gebruik van het
SULMVLQVWUXPHQW¶ door prijsdifferentiatie kan hierbij ook van dienst zijn. Sponsoring en andere
fondsenwerving passen ook in deze optiek. Hij belooft geen subsidievermindering door te
voeren als het lukt andere dan gesubsidieerde geldstromen aan te boren.332 In de argumentatie
om particulier initiatief te stimuleren teneinde µook in de cultuursector het commercieel en
bedrijfsmatig denken en handelen te YHUVWHUNHQ¶ komt in de notitie een nieuw aspect naar
voren: het is niet alleen te beschouwen als extra financieringsbron, maar kan µRRN leiden tot
een grotere diversiteit van het culturele DDQERG¶333
Bij de behandeling in de Tweede Kamer op 18 november 1985 weerklinkt er vooral
kritiek vanuit de oppositie. Peter Lankhorst (PPR) vindt de notitie µHHQ typisch BrinkmanSURGXFW¶ µ]DNHOLMN praktisch, beperkt en ]RQGHUYLVLH¶PvdA-woordvoerder Frits Niessen zag
µ]elden nog (...) ]R¶QIUDDLHcollectie open deuren tegelijk ingetrapt als in deze QRWLWLH¶334 Hij
veroordeelt vooral µGH overheersende teneur van PDUNWJHULFKWKHLG¶ en de µJHGZRQJHQ
SXEOLHNVZHUYLQJ¶ Brinkman vat de reacties echter op als µPLOG¶335 Hij voelt zich µgelukzalig¶,
µnadat de mildheid van de kritiek van de heer Niessen en anderen in hun eerste termijn mij al
was RSJHYDOOHQ¶ Hij legt nog eens uit dat het cultuurbeleid er altijd op gericht zal moeten zijn
µRP de cultuurdeelname door een mondig publiek te vergroten. « Het is in zekere zin
letterlijk een koud kunstje om met wat overheidsgeld een cultuuraanbod in stand te houden en
vervolgens te constateren dat er daarnaast in een ander circuit ook cultuurdeelname
plaatsvindt en dat die beide zaken weinig met elkaar van doen hebben. Spannend wordt het
pas wanneer dat aanbod en die participatie op elkaar inwerken. Vanuit die overweging heb ik,
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in naar ik hoop genuanceerde bewoordingen, in de Nota Cultuurbeleid gesproken over
samenhang tussen aanbod, distributie en SDUWLFLSDWLH¶336
Voor Brinkman staat µKHW primaat van het NZDOLWHLWVEHJLQVHO¶ voorop. Dit betekent een
ingrijpende koerswijziging in het cultuurbeleid.337 Volgens de minister dient kwaliteit niet
opgevat te worden µals iets statisch, als een norm die bij voorbaat YDVWOLJW¶ maar µPHHU als een
richtsnoer voor het niveau waarnaar gestreefd moet worden. Kwaliteit op verschillende
niveaus en van verschillende aard, maar steeds getoetst over de grenzen van sectoren aan
meer algemene opvattingen met betrekking tot kwaliteit, waarbij het gaat om onder andere
zeggingskracht, oorspronkelijkheid en ambachtelijk kunnen. Deze toetsing, zoal niet aan
objectieve dan toch aan intersubjectieve kwaliteitsnormen, heeft op den duur iedere sector
nodig om werkelijk tot ontwikkeling te komen. Dit impliceert een voortdurende discussie.
« Het kan niet zo zijn dat het gevestigde bij voorbaat verdacht is en dat nieuwe of andere
initiatieven alleen op grond van dat nieuw of anders zijn reeds rechten kunnen doen
JHOGHQ¶338 Volgens de Raad voor de Kunst, die in de beoordeling van kwaliteit moet werken
met de omschrijving, houdt intersubjectiviteit in dat µGRRU de confrontatie van een aantal
subjectieve (kwaliteits)oordelen « een intersubjectief eindoordeel wordt JHYRUPG¶339
Thije Adams wijst RSµKHWstrategische en ideologische gehalte van dit
kwaliteitsbeginsel¶op het moment dat het werd ontwikkeld: µvoor een cultuurbeleid dat, vrij
van dienstbaarheid, geheel op eigen kompas kon koersen, moesten eind jaren zeventig, begin
jaren tachtig van de vorige eeuw twee obstakels worden overwonnen. Allereerst de laatste
resten van de verzuiling. Daarbij ging het om de grenzen die bepaalde politieke denominaties
op grond van levensbeschouwelijke en morele overwegingen nog steeds aan cultuur- en
vooral kunstuitingen stelden. De kunstensector zelf was in die dagen duidelijk meer
geporteerd voor vrijheid, blijheid en verbeelding aan de macht. Dat gaf « spanning. Met
een enigszins formalistisch, sterk intrinsiek kwaliteitsbegrip werd een dam opgeworpen tegen
een mogelijke terugslag van de verzuiling. Kwaliteit moest zo weinig mogelijk
aanknopingspunten bieden waaraan de representanten van het ancien régime zich konden
vastklampen. Op hoofdpunten was de strijd echter al wel beslist. Het water van de
vernieuwing was definitief over de dijken gelopen. Spraakmakend Nederland zag daarin
louter vooruitgang. Maar vooral de kleine christelijke partijen in de Tweede Kamer lieten
geen begrotingsbehandeling voorbijgaan zonder erop te wijzen dat de kunst, óók de kunst, een
grotere zaak had te dienen dan alleen zichzelf¶. Pluriformiteit is in deze filosofie een
belangrijk aspect van kwaliteit: verscheidenheid biedt de mogelijkheid tot
levensbeschouwelijke of geografische representatie. Het is belangrijk dat er een
verscheidenheid wordt aangeboden aan artistieke disciplines, stijlen, objecten.340 Het tweede
obstakel was meer urgent: de Beeldende Kunstenaars Regeling. Het aantal kunstenaars dat
daarvan gebruikt maakte, steeg tussen 1960 en 1983 van tweehonderd naar 3.800, terwijl uit
onderzoek bleek µGDWGH artistiek-culturele component volstrekt ondergeschikt was gemaakt
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aan de sociale overwegingen van de UHJHOLQJ¶341 µVooral op die flank moest de
kwaliteitsbezem vegen. En zo JHVFKLHGGH « het ideologische zwaard waarmee de strijd
rond de BKR werd beslecht, was inderdaad het kwaliteitsbeginsel. Toen eenmaal de opvatting
ingang had gevonden dat het weliswaar allemaal heel sociaal was met die BKR, maar dat je
toch moeilijk kon volhouden dat het hier om kwaliteit ging, waren de dagen van de BKR
geteld. Dat het alleen maar sociaal was, werd opeens een argument tegen het paradijs. En dus
moest het dicht. De sputterende gasten werden met vaste hand naar buiten JHOHLG¶.342
Adams wijst op een cruciaal moment in de hierboven al aangehaalde behandeling in de
Tweede Kamer op 18 november 1985 - het zet de toon voor het openbaar debat over de
uitgangspunten in het cultuurbeleid voor de komende twintig jaar.343 De woordvoerder cultuur
voor het CDA in de Tweede Kamer, Marten Beinema, dient een motie in om naast kwaliteit
een tweede beginsel leidend te maken in het cultuurbeleid: pluriformiteit.344 Hij ageert tegen
wat hij ziet als µeen verabsolutering van het kwaliteitsbegrip¶, wat hij al merkte aan
Brinkmans µYHHOYXOGLJ en VSRQWDDQ¶ gebruik van het begrip µWRSNXQVW¶ in toespraken en
interviews. Beinema: µhet moge waar zijn dat de toepassing van het ons dierbare
pluriformiteitsbeginsel begrensd is en behoort te zijn door financiële beperking enerzijds en
door kwaliteitseisen anderzijds (...). Maar het is evenzeer waar dat de toepassing van het
kwaliteitsprincipe verruimd moet worden door een evenwichtige aandacht voor spreiding in
velerlei vormen. Anders dreigen wij te vervallen in een elitaire cultuur die weldra bij gebrek
aan ondergrond en weerklank als Narcissus in de diepte YHU]LQNW¶. Beinema leest in de notitie
dat pluriformiteit in het cultuuraanbod beschouwd wordt als een onderdeel van kwaliteit µPHW deze absolute benadering is mijn fractie het absoluut RQHHQV¶ Daarom stelt hij de motie
voor om pluriformiteit officieel nevengeschikt te maken aan kwaliteit.345 Dit was µHYHQ
VFKULNNHQ¶, aldus Adams: µliep je « niet het risico dat je de deur opnieuw openzette voor
problemen die zojuist leken opgelost? Een stap terug naar verzuiling? Minister Brinkman kon
en wilde zijn partijgenoot echter niet voor het hoofd stoten. In zijn antwoord ging hij vooral in
op kwaliteit en spreiding. Hij beschouwde de motie als een nuttige aansporing om die
begrippen in de praktijk van het cultuursubsidiebeleid nader te concretiseren¶.346 In zijn
antwoord brengt Brinkman echter µeen zekere beveiliging¶aan: µ « de heer Beinema sprak
over pluriformiteit, begrensd door financiële mogelijkheden en door het kwaliteitsbeginsel. Er
is een zekere spanning te bespeuren tussen nevenschikking en onderschikking, maar ik denk
dat dit waarschijnlijk ook moeilijk anders kan, net zo goed als het kwaliteitsbeginsel
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overigens wordt opgerekt door het beginsel van de spreiding. Als wij de motie van de heer
Beinema in deze zin mogen verstaan, « dan heb ik er geen moeite PHH¶347
µBeide christendemocraten begrepen instinctief, ofschoon zij uit verschillende kanten
het speelveld betraden, « dat kwaliteit en pluriformiteit, of later kwaliteit en
verscheidenheid, elkaar nodig hadden¶ constateert Adams. µBijna niemand kon toen
overigens bevroeden hoe snel de zorg van Beinema terecht zou blijken. Dat niet
verscheidenheid door kwaliteit binnen de perken moest worden gehouden, maar dat
verscheidenheid te hulp moest worden geroepen om de ideologische verstarring op de flank
van de kwaliteit te doorbreken. Namelijk toen kunstpausen « precies meenden te weten
waar het met mens, maatschappij en kunst naar toe moest, en welke voortrekkersrol zijzelf
daarbij hadden te vervullen. Kwaliteit én verscheidenheid dus. Met dank aan Marten
Beinema¶.348 Thije Adams concludeert dat het van µbestuurlijke wijsheid¶ getuigt µdat
kwaliteit als cultuurpolitiek criterium verscheidenheid naast zich heeft gekregen. Dat houdt
kwaliteit met beide benen op de grond. Zoals verscheidenheid door kwaliteit op sterkte wordt
gehouden. Kwaliteit vormt een rem op de tendens tot verdunning en vervluchtiging die eigen
is aan verscheidenheid. Met haar tendens tot verbreding is verscheidenheid het democratische
beginsel, terwijl kwaliteit met haar tendens tot versmalling eerder aristocratisch is van aard.
Kwaliteit kan vervallen in hooghartig zwijgen; verscheidenheid praat mensen graag naar de
mond. « Kwaliteit is het beginsel van de beterweters. Als iedereen voor zichzelf mocht
uitmaken wat kwaliteit is, dan hadden we het natuurlijk niet over kwaliteit maar over
verscheidenheid. Bij kwaliteit komt het stemrecht nu juist niet aan iedereen toe, maar alleen
aan mensen met verstand van zaken. Het kwaliteitsbeginsel berust op de erkenning dat
bepaalde personen, zelfs als zij elkaar tegenspreken, beter tot oordelen in staat en daarmee
meer tot oordelen gerechtigd zijn dan anderen¶.349

Bestuurlijke verhoudingen
De Amerikaanse politicoloog Charles Lindblom ontwikkelde in de jaren vijftig en zestig van
de vorige eeuw een analyse over beleidsprocessen. Zijn uitgangspunt is dat beleidsmakers te
weinig kennis en informatie tot hun beschikking hebben over de samenleving om
verantwoord veelomvattende en verstrekkende beslissingen te kunnen nemen. Lindblom pleit
daarom om via een behoedzaam trial and error te trachten hanteerbare, korte
termijnproblemen op te lossen. Hij bepleit µLQFUHPHQWDOLVPH¶ stap voor stap, in een eindeloze,
continue stroom van marginale beleidsaanpassingen en interventies, de bestaande situatie
bijstellen en zo het beleid verder ontwikkelen.350 Hij noemt dit proces muddling through:
beleidsontwikkeling volgens een methode van µGRRUPRGGHUHQ¶ De toenemende complexiteit
in de samenleving vraagt om bescheiden ambities en om voortdurende aanpassing en
herformulering.351 Incrementeel beleid dient te worden geëvalueerd: µZDQQHHU de evaluatie
aantoont dat bijstelling van een beleid noodzakelijk is, ligt er meteen ook het
³EHZLMVPDWHULDDO´ waarmee de noodzaak van de volgende beleidsaanpassing kan worden
DDQJHWRRQG¶352 Beleid is volgens Lindblom niet het resultaat van de voorkeuren van
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electorale meerderheden, maar komt tot stand in een voortdurend onderhandelingsproces
tussen betrokken minderheden.353 Hij spreekt in dit verband RRNZHOYDQGHµWDN-PHWKRGH¶
waarbij aan bestaand beleid in de loop van de tijd nieuwe loten ontstaan.354
Politicoloog Hans Blokland ontleent veel aan de denkbeelden van Lindblom.355 Een
beleidsmaker of een eenstemmige groep van beleidsmakers bereikt in de Nederlandse politiek
vrij zelden het geplande resultaat.356 Er zijn kunstinstellingen - van de overheid afhankelijk en
van elkaar - die als een intermediair en buffer tussen de politiek en de burger fungeren. Zij
vormen gezamenlijk µKHW maatschappelijke miGGHQYHOG¶Deze instellingen laten hun stem
horen in het openbaar debat en laten hun invloed gelden in de besluitvorming. De partijen in
het netwerk hebben vaak tegengestelde belangen en opvattingen, daardoor worden
beslissingen niet door één betrokkene vanuit een centraal punt genomen - bijvoorbeeld de
overheid, het departement of een instelling - maar in een compromis. Juist in de wereld van
kunst en cultuur vindt dit debat voortdurend plaats over verschillende thHPD¶Ven verschuift
de balans.357 Onderhandeling, aanpassing en compromisvorming staan centraal in de
besluitvorming.358 Het is een continu proces van onderhandelingen tussen ambtenaren,
adviesraden, politici, opinieleiders, culturele instellingen en kunstenaars. Er wordt niet zozeer
geprobeerd µHHQ duidelijk omschreven verder liggend doel te bereiken, maar eerder een
onmiddellijk probleem op te lossen of een direct belang tevreden te stellen. Het initiatief tot
subsidiëring van bepaalde voorzieningen wordt veelal genomen door krachtige OREE\¶VXLWGH
VDPHQOHYLQJ¶359 Deze groepen belanghebbenden vormen een veranderlijk netwerk waarin zij
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afhankelijk zijn van elkaar: een figuratie. De deelnemers bepalen het karakter van de figuratie,
maar geen van hen kan het naar zijn hand zetten.360 Bram Kempers noemt in een ander
verband ]R¶Qconstellatie van met elkaar discussiërende deskundigen, journalisten,
cultuurambtenaren en politici een µSROHPLVFK YHUERQG¶361 Het is een onderhandelingsproces
in beweging, met mechanismen van in- en uitsluiting van individuen en instellingen.362
Voorbeelden van incrementele beleidsuitvoering in de cultuursector zijn de pogingen tot
decentralisatie en het ontstaan van de kunstenplansystematiek en de Wet op het specifiek
cultuurbeleid.
In de jaren zeventig zette de overheid, in het kader van de democratisering, al
bestuurskundige operaties in gang om gericht het binnenlands bestuur te reorganiseren en het
functioneren van de rijksdienst te verbeteren. In 1982 is decentralisatie één van de µ*URWH
OpHUDWLHV¶ die het eerste kabinet-Lubbers bij aantreden inzet - een al bestaand streven krijgt
een µQLHXZ etiket RSJHSODNW¶.363 Ook op het terrein van kunst en cultuur blijken de
verantwoordelijkheden te zeer verdeeld geraakt en wordt decentralisatie ingezet. Maar
decentralisatie is een wat vage term. Er zijn drie varianten te onderscheiden: territoriale
spreiding van voorzieningen, afstandelijkheid van bestuur en territoriale decentralisatie van
zeggenschap en bekostiging.
Naarmate het cultuuraanbod meer financieel afhankelijk raakte van de overheid, kwam
vooral uit de regio de wens naar voren om het aanbod meer over het land - territoriaal - te
spreiden. Daar betaalt de burger immers ook belasting en heeft deze recht om in gelijke mate
gebruik te maken van het cultuuraanbod. De territoriale, geografische spreiding van
voorzieningen verschilt per kunstsector. Podiumuitvoeringen worden bijvoorbeeld in
verhouding tot de bevolkingsaantallen meer dan evenredig in de stedelijke agglomeraties - de
Randstad - aangeboden. Het blijkt moeilijk om dit beleidsmatig te corrigeren en het
podiumkunstaanbod te deconcentreren. Hier werkt een self fulfilling prophecy: de
podiumkunstenwereld richt zich van oudsher sterk op de Randstad, waardoor de regionale
taakstelling als minder in status wordt ervaren. Daarom trekken de professionals veelal daar
naartoe. Ook leefde bij de georganiseerde kunstwereld het wantrouwen in de bereidheid van
lokale besturen om de belangen van kunst veilig te stellen: µmen vroeg zich af of lokale
bestuurders onder druk van concurrerende politieke eisen wel voldoende voor cultuur zouden
overhebben¶. Er worden in het kader van de Grote Operaties op het terrein van cultuurbehoud,
musea en monumenten wel bevoegdheden overgeheveld naar de gemeentelijke overheden.364
Bij de afstandelijkheid en afslanking van centraal bestuur - ook wel functionele
decentralisatie genoemd - is het de bedoeling om de overheid zo min mogelijk invloed op de
cultuur te laten uitoefenen. Het aantal verantwoordelijkheden en bevoegdheden wordt
beperkt. Ook het aantal rijksambtenaren wordt verminderd: de medewerkers van de culturele
voorzieningen die van het bestuurlijke apparaat zijn losgemaakt, worden werknemers van
360
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private instellingen. Een afstandelijker bestuur kan zich beter concentreren op de hoofdlijnen
en randvoorwaarden van het beleid.365 Zelfstandige instellingen die geen deel uitmaken van
de departementale organisatie zorgen voor de uitvoering. Budgetfinanciering is de eerste
poging van de centrale overheid om los te komen van µLQFidentele beslissingen over
instellingen die op declaratiebasis IXQFWLRQHHUGHQ¶: instellingen dienen een µtaakstellende
begroting¶op te stellen - deze wordt hieronder besproken.366 Een voorbeeld van functionele
decentralisatie zijn de Fondsen.367 In het begin van de jaren tachtig is er een stelsel opgezet
van door de overheid gefinancierde fondsen: zelfstandige, op afstand van de overheid
opererende rechtspersonen verdelen de subsidies ten behoeve van instellingen en individuele
kunstenaars. Hierdoor is de subsidietoewijzing aanzienlijk vereenvoudigd. In het
fondsenstelsel ligt de verantwoordelijkheid voor het artistieke oordeel en de financiële
afwikkeling bij het bestuur van het betreffende fonds. Achteraf dient een fonds het gevoerde
beleid aan de minister te verantwoorden.368 In deze systematiek is sprake van µVRHYHUHLQLWHLW
in eigen NULQJ¶369 De centrale overheid keert geld uit aan de fondsen, die over de toewijzing
daarvan beslissen. Daartoe hebben de fondsen commissies waarin deskundigen zitting
hebben. Zij hebben zo meer invloed gekregen - de consument is in deze systematiek niet of
nauwelijks vertegenwoordigd.370 Eigenlijk is hier niet echt sprake van decentralisatie, want de
besluitvorming vindt nog steeds plaats op een centraal niveau - hij is slechts verschoven van
de rijksoverheid naar de fondsen. Een ander voorbeeld van deze variant is de zogenaamde
verzelfstandiging van rijksmuseale instellingen, teneinde ze meer in staat te stellen flexibel te
opereren.371
In 1988 begint onder Brinkman het experiment met de kunstenplansystematiek die hij
presenteert in oktober 1987.372 Deze functionele decentralisatie - afstandelijkheid en
afslanking van centraal bestuur - is een vorm van mixed-scanning beleid, een beleidsstrategie
ontwikkeld door de socioloog Amitai Etzioni.373 Het mixed-scanning model is een combinatie
van µKLJK-order, fundamental policymaking processes which set basic directions and «
incremental ones which prepare for fundamental decisions and work them out after they have
been UHDFKHG¶ « It provides a strategy for evaluation and it does not include hidden,
structural assumptions.374 In deze vorm is veel ruimte voor µHHQ publiek substantieel-rationeel
debat over de instrumenten en doeleinden van het betreffende EHOHLG¶375 Dit is de formule
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waarop de kunstenplansystematiek is gebaseerd. Het eerste Kunstenplan geldt voor de periode
1988-1992.376
De zeggenschap en bekostiging is in Nederland van oudsher sterk gespreid. Aan deze
territoriale decentralisatie ligt de gedachte ten grondslag dat het logisch is over voorzieningen
die plaatselijk worden aangeboden en gebruikt, ook plaatselijk te beslissen. Minister
Brinkman zegt in een interview: µPHQ heeft weleens gehoond, die Brinkman wil alleen maar
topkunst. Nee, minister Brinkman vindt dat zijn taak als centrale overheid daar ligt. En dat
zaken van regionale of plaatselijke betekenis ook op dat bestuurlijk niveau tot uitdrukking
moeten NRPHQ¶377 Op het gebied van cultuurbehoud (en cultuureducatie) wordt deze lijn al
gevolgd. In de kunstenwereld is men altijd huiverig geweest voor decentralisatie van
rijkstaken, omdat men zich afvraagt of lokale bestuurders wel voldoende overhebben voor
kunst en cultuur, onder druk van concurrerende politieke eisen. Er bestaat de angst dat
culturele belangen niet meer worden µDIJHZRJHQ tegen straaljagers maar tegen
ODQWDDUQSDOHQ¶378
De oriëntatie op welzijn is afgezworen. Het criterium is µkwaliteit van kunst en
cultuur¶ geworden. De consequentie hiervan is dat in september 1983 wordt besloten af te
zien van de invoering van de Kaderwet Specifiek Welzijn.379 Een opmerkelijke stap, want de
wet is dan al gepubliceerd in het Staatsblad.380 Maar wat komt ervoor in de plaats? Er is
bijvoorbeeld geen wettelijke verdeling van taken en bevoegdheden tussen rijk, provincies en
gemeenten: de territoriale decentralisatie van zeggenschap en bekostiging. In Nederland
bestaat op grond van het subsidiariteitsbeginsel - delegeer waar mogelijk taken naar lagere
overheden - een traditie op het gebied van gedecentraliseerde overheidszorg voor kunst en
cultuur.381 Maar er is geen afgewogen taakverdeling tussen de drie overheden, eerder een
gegroeide samenhang door het gebruik van koppelsubsidies - een systeem waarin
verschillende overheden volgens een verdeelsleutel meebetalen aan de instandhouding van
culturele instellingen. Dit blijkt uit het onderzoek Kunstbeleid en decentralisatie uit 1981,
waartoe minister Til Gardeniers opdracht gaf - tot op dat moment is er met de resultaten
nauwelijks iets gedaan.382 De onderzoekers constateren dat koppelsubsidies artistieke
vernieuwing in de weg staan - instellingen dienen in dat systeem meer heren, dat is
verwarrend. Brinkman neemt de analyse en de aanbevelingen van de rapporteurs over en
besluit de koppelsubsidies af te schaffen en een nieuwe complementaire taakverdeling op te
zetten. De eerste stap daartoe is de reorganisatie van het podiumkunstenbestel en het
museumbestel, waarbij voorop staat µde in het beleid aanwezige samenhang¶ in het oog te
houden en te verbeteren, daarom blijft de belangrijkste regie bij het rijk liggen: µODQGHOLMNH
YHUDQWZRRUGHOLMNKHLG¶is het uitgangspunt.383 De centrale overheid is verantwoordelijk voor
het landelijke aanbod en op landelijke schaal functionerende instellingen en voorzieningen.
De gemeenten dienen zich te richten RSµGH afname van het DDQERG¶ en de huisvesting en de
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exploitatie van plaatselijke voorzieningen.384 Van de provincies wordt verwacht zorg te
dragen voor µVSUHLGLQJ coördinatie en RQGHUVWHXQLQJ¶385 Daarnaast vindt Brinkman dat de
doelstellingen, in verband met de onderlinge verschillen, per sector moet worden geregeld en daarop komt in de praktijk de taakverdeling toch het meest neer, zo blijkt. De taakstelling,
zoals voorgesteld in de Notitie Cultuurbeleid, is erg ideaaltypisch en modelmatig, gebaseerd
op de productieketen voor cultuur - aanbod, spreiding en participatie. Het rijk verzorgt de
productievoorwaarden, de provincies de spreiding en de gemeenten richten hun beleid op
afname, participatie en accommodaties. De werkelijkheid is grilliger, en daarin is het
genoemde onderscheid moeilijk te maken.386
Op het terrein van cultureel erfgoed vindt er in november 1985 een doorbraak plaats:
de Wet tot behoud van cultuurbezit komt tot stand. De wet bevat de lijst beschermde
voorwerpen en collecties die vanwege hun bijzondere betekenis voor de Nederlandse
cultuurgeschiedenis het land niet mogen verlaten.387

Nota Museumbeleid: decentralisatie van bestuurlijke bevoegdheden
In de Verenigde Staten is het - als gevolg van het µPDUNWJHULFKWH¶ denken - al in het begin van
de twintigste eeuw gewoonte om ruim aandacht te besteden aan publieksonderzoek: op basis
van uitvoerige enquêtes tracht men optimale presentatiemethoden te ontwikkelen.388 Door dit
onderzoek werd men zich bewust van het bestaan van verschillende publieksgroeperingen, die
ieder om een eigen benadering vragen.389 De in de Verenigde Staten ontwikkelde
publieksgerichte benadering in musea wordt mondjesmaat in Nederland uitgeprobeerd. In de
loop van de jaren tachtig vindt er - langzaamaan - een omslag plaats in de mentaliteit van
beleidsambtenaren en museumprofessionals, in ondernemingszin en publiekgerichtheid.
Vooral in de grote musea spelen zich processen af van professionalisering, bijvoorbeeld
taakdifferentiatie en specialisering. In een aantal vooraanstaande musea is deze trend duidelijk
te merken aan de veranderende bedrijfscultuur: de museumdirecteur dient te opereren als een
manager. Het museum gaat zich van beschermde, gesubsidieerde instelling meer richten naar
het model van een particuliere onderneming.390 Het beeld van het museum als een
behoudende, enigszins geïsoleerde en introverte instelling, waar de bezoeker door de curator
als storend wordt ervaren, gaat niet meer op.
Het beleid dat ten grondslag ligt aan deze ontwikkelingen is vastgelegd in de Nota
Museumbeleid en een Aanvullende notitie.391 Brinkman presenteert op 28 juni 1985 zijn
museumnota - een vervolg op de nota Naar een Nieuw Museumbeleid uit 1976. De minister
meent dat de rol van de overheid te afstandelijk is gebleven en met zijn nota wil hij hierin
verandering aanbrengen. Het belangrijkste verschil tussen beide museumnota¶V is dat de
musea nu niet meer als welzijnsinstellingen worden beschouwd. Een belangrijke
overeenkomst is dat beide documenten de nadruk leggen op de erkenning van de klassieke
conserveringstaak van het museum en ook op de educatieve activiteiten voor een breed
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publiek. In deze tweede museumnota wordt de ontwikkeling van een µLQVWHOOLQJHQEHOHLG¶naar
een µYRRUZDDUGHQVFKHSSHQG EHVWHOEHOHLG¶voortgezet.392 Het museumbeleid wordt geplaatst in
het bredere cultuurbeleid dat betrekking KHHIWRSµKHWscheppen van voorwaarden opdat
cultuuruitingen kunnen ontstaan, behouden worden en voor het publiek toegankelijk worden
gemaakt; kwaliteit en pluriformiteit van dit aanbod zijn daarbij van het hoogste EHODQJ¶393 De
museumnota vermeldt een tweeledige taakstelling voor de overheid tegenover de musea. Ten
eerste heeft zij een generale verantwoordelijkheid voor het hele museumbestel. Daarbij gaat
het om het voeren van een µYRRUZDDUGHQVFKHSSHQG EHOHLG¶GDW aan alle musea ten goede kan
komen, ongeacht wie hen betaalt. Ten tweede heeft de rijksoverheid verantwoordelijkheid
voor de eigen instellingen - de rijksmusea, de ondersteunende instellingen en enkele musea
van nationaal belang die door het rijk gefinancierd worden.394 De instrumenten die gestalte
kunnen geven aan de generale verantwoordelijkheid zijn µUHJHOJHYLQJ overleg, financiering
van instellingen en organisaties die ten bate van het gehele museale terrein werkzaam zijn en
subsidiëring van projecten die bijdragen tot een verhoging van de kwaliteit van het museale
aanbod LQRQVODQG¶395 De doelstellingen van democratisering uit de museumnota van 1976
zijn losgelaten, zowel door de overheid als door de musea.396
In 1982 kreeg de Vereniging van Nederlandse Gemeenten de opdracht de
mogelijkheden tot decentralisatie te onderzoeken. De bevindingen in het rapport Zorg voor
het museum leiden tot een pleidooi voor een betere verdeling van bestuurlijke taken en
verantwoordelijkheden tussen de overheden.397 Dit is een moment om de koppelsubsidies af
te schaffen.398 Decentralisatie wordt het belangrijkste thema in de Nota Museumbeleid van
Brinkman. De minister stelt voor een wettelijke regeling te ontwikkelen voor de taken en
bevoegdheden tussen de verschillende overheden en welke musea nog onder de
verantwoordelijkheid van het rijk vallen: µPXVHD van nationaal EHODQJ¶ Om daarvoor in
aanmerking te komen, moet de verzameling van een museum µHHQ hoge NZDOLWHLW¶bezitten en
µeen thema van nationale reikwijdte bestrijken¶. Bovendien moet het museum de taken
conserveren, documenteren en presenteren op nationaal niveau uitoefenen. Voor de meeste
kunstmusea verandert er door de reorganisatie niet veel - het Rijksmuseum, het Mauritshuis
en Kröller-Müller blijven onder de rijkszorg. Evenals het Rijksmuseum Twenthe en het Van
Goghmuseum, ondanks dat ze niet aan alle criteria voldoen.399 De kamer µEHWUHXUW KHW¶ dat het
Groninger Museum en het Van Abbemuseum niet onder de rijkstaken vallen - dat zou
gewenst zijn met het oog op de spreiding van beeldende kunst. De minister geeft deze musea
echter geen structurele steun.400 De Tweede Kamer aanvaardt de nota. De musea die van
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Brinkman QLHWµKHWpredicaat van nationaal EHODQJ¶ krijgen, worden per 1 januari 1987
overgedragen aan provincies of gemeenten.401 Sindsdien vallen verreweg de meeste
Nederlandse musea voor moderne en hedendaagse kunst onder gemeentelijke competentie het ministerie geeft de regie daarover uit handen.402 Dit is opmerkelijk, omdat een aantal van
deze musea geacht wordt landelijke betekenis te hebben en zelfs internationale allure
nastreeft!403 Thije Adams vindt dat deze µXLW]XLYHULQJ¶ van moderne kunstmusea µJHHQ
verstandige bestuurlijke FRQVWHOODWLH¶ heeft opgeleverd - hij was bij de decentralisatie operatie
betrokken. µ'H lokale schaal is niet groot genoeg om die rol te vervullen¶, aldus Adams. Hij
spreekt van µeen mission creep¶.404 Het rijk heeft de regie helemaal uit handen gegeven. De
functie van het museum wordt op lokale schaal vastgesteld, afhankelijk van de politieke
koers. Er is geen sprake van een vaste strategie op nationaal niveau - het lokale museumbeleid
varieert per wethouder en directeur. Adams stelde indertijd de directie Cultureel Erfgoed voor
om de moderne kunstmusea een aankoopsubsidie te geven van vijf ton, opdat het rijk een
partij zou blijven in de lokale politiek: µNRRS partnership in - het rijk zou lokale politieke
discussies kunnen NDOPHUHQ¶ Er komen echter geen arrangementen, met als resultaat µHHQ
zwalkend EHOHLG¶in museale functies op het gebied van moderne en hedendaagse kunst.405
In het museumbeleid domineren sinds de jaren tachtig drie onderwerpen:
cultuurbehoud, bedrijfsvoering en publieksbereik.406 Brinkman vindt dat tot nu toe de
aandacht teveel gericht is op de kwaliteit van het aanbod in de musea, terwijl er volgens hem
juist gekeken moet worden naar waar de publieke belangstelling naar uitgaat. Musea zijn µQLHW
alleen de bewaarplaatsen van de materiële neerslag van de FXOWXXU¶ voor het publiek zijn ze
ook een µFXOWXXUYRUPHQGHIDFWRU van onschatbare waarde. « 'H musea legitimeren hun
bestaan door hun publiekstaken: hun verzamelingen krijgen pas werkelijk zin als men er, op
welke wijzen dan ook, kennis van kan QHPHQ¶407 Op een bijeenkomst voegt Brinkman daar
met gevoel voor drama aan toe: µGHonmisbare waarde van musea is daarin gelegen dat ze in
deze drukke wereld een mogelijkheid tot reflectie bieden. « Deze ³DOOHULQGLYLGXHHOVWH
uiting van een allerindividueelste ]LHO´ LV « een duidelijk maatschappelijk JHJHYHQ¶408 De
401
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nadruk op de publieksfunctie betekent voor de museale taakstellingen een ommekeer: het
accent van de collectiegerichte taak verschuift naar een publieksgerichte - de musea dienen
meer rekening te gaan houden met wat het publiek interessant vindt. De publiekstaak komt
voorop te staan - behoud en beheer dienen daarvan afgeleid te zijn.
Met zijn museumbeleid geeft Brinkman de eerste aanzet µYDQ ERYHQDI¶ tot een
verschuiving van de inhoudelijke doeleinden naar marktgerichte doeleinden in de
museumwereld. Vanaf dat moment verandert de maatschappelijke rol van het museum.
Tentoonstellingen werden al na de Tweede Wereldoorlog een belangrijk onderdeel in de
taakstelling van de musea, maar in de jaren tachtig komt hierop de nadruk te liggen. Dit is
bijvoorbeeld te zien aan de ideologie van de sociale cultuurspreiding, die van oudsher
geïnterpreteerd kan worden als een beschavingsoffensief. Socioloog Ton Bevers constateert in
een essay dat aan het ideaal van de cultuurspreiding langzamerhand een zodanig andere
inhoud wordt gegeven, dat het samenvalt met het neutrale marketingbegrip µSXEOLHNsEHUHLN¶
de spreidingsgedachte is vervangen door principes die zijn ontleend aan de markt. µ1LHW
zozeer wélk publiek, maar in welke mate publiek wordt bereikt staat voortaan op ¶V ministers
DJHQGD¶409 Het criterium is van betekenis veranderd: het accent wordt verlegd van
cultuurspreiding naar cultuurparticipatie: de µPDDWVFKDSSHOLMNH UHVSRQV¶. Niet zozeer wie er
naar de instellingen komt, maar met zijn hoevelen men komt, wordt het criterium.410 De
beoordeling van subsidieverzoeken is naar de mening van de minister te exclusief
geconcentreerd geraakt op de kwaliteit van het aanbod, waarbij de aandacht voor de vraag
naar de achtergrond verdwijnt. Er dient meer met de factor van de publieke belangstelling
rekening te worden gehouden.411 Want, zo is de redenering op het departement, µHHQ
aanbodbeleid waarin geen rekening met de publieke belangstelling wordt gehouden zou «
zijn legitimiteit op den duur zeker YHUOLH]HQ¶412
Brinkman introduceert een nieuw aspect in het kwaliteitsbeginsel: de kwaliteit van de
deelname. Het µJHERGHQH¶ dient µYROGRHQGHEHYDW¶ te worden. Daarbij kan kunstzinnige
vorming een belangrijke rol spelen - een sector waarvoor hij in zijn beleidsplan extra geld
beschikbaar stelt.413 Als Brinkman in een interview nog eens benadrukt dat de komende jaren
µGH factor SXEOLHN¶meer betrokken moet worden bij de subsidiëring, nuanceert hij wat hij
onder die publiekstaak verstaat; hij koppelt publieksbereik - impliciet - aan cultuureducatie.
µ0HW mijn spreiding heb ik geen gelijkheidsideaal voor ogen, alsof iedereen de musea in moet.
Ik zeg alleen: breng je geld meer naar de plaats waar de mensenstromen zich bevinden, ook al
vind je dat die kunst daar burgerlijk, passé of niet altijd even vernieuwend is. Men zal mij
misschien verwijten dat ik pleit voor het beroemde negerinnetje aan de wand, voor het
beeldhouwwerkje dat nu voor de tiende keer in brons kan worden gegoten (...) en, minister, is
dat nu bevordering YDQ³WRSNXQVW´" Ik vind dat een gemakkelijk verwijt. De aandacht voor
³WRSNXQVW´ komt niet alleen van de kant van connaisseurs, maar kan ook van onderop groeien.
Als je mensen niet via onderwijs en faciliteiten binnen handbereik stimuleert, dan zullen ze
inderdaad nooit aan de Zonnebloemen van Van Gogh toe komen. Je hebt een breed
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voorzieningenniveau nodig om mensen kwaliteitsbesef überhaupt bij te brengen. Dat lukt, dat
denk ik wel. Dat is de natuur der mensen gegeven. Mensen streven naar iets anders, iets
beters, iets mooiers, een duurdere voorstelling, een beroemdere GLULJHQW¶414 Het
bezoekersaantal is het criterium geworden waarop musea zich dienen te legitimeren. Mede
daarom dienen ze rekening te houden met de vraagkant, om publiek te bereiken en te
interesseren.415

Budgetfinanciering
Naast het bereik van meer publiek stuurt Brinkman aan op meer efficiëntie bij culturele
instellingen. Deze zakelijke houding ligt in lijn met het politieke beleid van het kabinetLubbers. Er wordt onderzoek opgestart naar de mogelijkheden om de afhankelijkheid van de
overheid terug te dringen, door µVSRQVRULQJ privatisering, toepassing van het profijtbeginsel,
differentiëring van subsidiesystemen en het introduceren van stimulansen voor een meer
ondernemersgericht JHGUDJ¶416 Hiermee wordt echter geen strikte toepassing bedoeld van de
wet van vraag en aanbod in de markt - de µinvisible hand¶van Adam Smith. Kunst en cultuur
wordt in politiek bestuurlijke kring beschouwd als een merit good: goederen waarvan de
consument de waarde en het belang onderschat, maar waarvan de overheid juist poogt het
gebruik te stimuleren, omdat zij oordeelt dat mensen zich tekort doen bij geen of weinig
gebruik.417 Anders gezegd, µLHWV dat goed voor de mensen is zonder dat zij dat EHVHIIHQ¶418
Daarom dient cultuur tegen het vrije spel van de markt te worden beschermd - Brinkman
verdedigt deze waarde. Hij benadrukt de merit good waarde als gevolg van de uitkomst van
een SCP-onderzoek - daaruit blijkt dat een groot deel van de Nederlandse samenleving er niet
van overtuigd is dat de overheid voor kunst en cultuur zorg moet dragen. Een groot deel van
de bevolking wijst de staatszorg voor kunsten aan als geschikt terrein voor bezuinigingen cultuur komt als bezuinigingsmogelijkheid op de tweede plaats met 73%, alleen defensie
scoort hoger met 75%.419
De betekenis van de term verzakelijking wordt in de beleidsretoriek genuanceerd
geïnterpreteerd: het begrip µVODDW in dit verband op de gedachte dat culturele instellingen
vooral efficiënt en zakelijk moeten handelen en dat zij zich er bewust van moeten zijn dat zij ondanks de door de subsidie geboden bescherming - functioneren in een markt met
verschillende ³DDQELHGHUV´ waarmee zij in een zekere concurrentieverhouding VWDDQ¶420
Brinkman: µHUmoet toch een zekere concurrentie en vernieuwing mogelijk blijven in de
kunst? Als je kunstenaars beschermt door eeuwigdurende subsidies en politieke
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machtsblokken verdwijnt de stimulans om iets nieuws te brengen en het eigen werk ter
discussie te stellen. Dan werk je vervlakking en kwaliteitsverlies in de KDQG¶421
De directie Kunsten van het departement introduceert in 1984 het systeem van
budgetfinanciering. Om de cultuurinstellingen te prikkelen de eigen inkomsten op te voeren
krijgt de gesubsidieerde instelling een vast bedrag, waarop inkomsten niet in mindering
worden gebracht. Zo kan de instelling zelfstandig op de markt opereren.422 De directie
Kunsten neemt zelf het initiatief tot deze wijziging.423 Minister Brinkman verklaart in een
interview dat budgetfinanciering een goede methode is om instellingen kritischer met hun
geld om te laten gaan.424 In de tijd vóór de invoering van de budgetfinanciering µZDUHQ de
grenzen ruimer, de QRWD¶V waren vrijblijvender, de regie was losser en SRUHX]HU¶425 Die tijd is
voorbij. Voorheen vulde de overheid tekorten aan door exploitatietekort subsidiëring. In dat
systeem had de gesubsidieerde geen baat bij meer, en geen last van minder inkomsten - dit is
niet bepaald een systeem dat inspireert om eigen extra inkomsten te genereren.426
Sinds begin jaren tachtig werken er economisch geschoolde ambtenaren bij WVC,
die gewoon zijn te denken in termen van efficiëntie en effectiviteit: Berend Jan Langenberg,
Cees van ¶W Veen, Jacques Hilhorst en Pim van Klink. Rond 1985 breidt Riezenkamp zijn
µHFRQRPHQWHDP¶ uit met Frits de Leeuw, Marineke van der Reijden, Ocker van Munster en
Fred Voncken, die Pim van Klink vervangt.427 Langzaamaan dringt de filosofie van
rendement door tot de burelen van het departement. Nu zijn de ambtenaren Kunsten zelf
ontevreden met de bekostigingssystematiek. Was voorheen binnen de directie Kunsten de
beleidsinhoudelijke factor dominant, in 1983 wordt in het kader van de versterking van de
financieel economische functie een afdeling gevormd µGLHRS beleidsontwikkelend en bepalend niveau de inbreng van de financieel economische component moet garDQGHUHQ¶ Het
subsidiesysteem van de betaling van exploitatietekorten wordt daar ter discussie gesteld.
Budgettering lijkt effectiever dan tekortdekking.428 Er doen µYHUKDOHQ¶ de ronde µvan
gerespecteerde kunstmanagers die ruiterlijk toegeven dat zij nutteloze eindejaarsuitgaven
doen om te voorkomen dat de indruk wordt gewekt dat ze met minder subsidie toe zouden
NXQQHQ¶- die geven aanleiding de financiering te wijzigen. Deze herziening gebeurt
behoedzaam, omdat µGH huiver in de kunstensector voor het economische instrumentarium
421

Paul Hellman en Hans Maarten van den Brink, µ0LQLVWHU Brinkman bij zijn tweede kunstbegroting: ³ Ik heb
laten zien dat het mij ernst is met de FXOWXXU´¶ In: NRC Handelsblad, 23 september 1983.
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423
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analyses in Economisch Statistische Berichten werd deze kritiek geuit en die zal zeker tot inspiratie hebben
gediend.
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Kunst en overheid: beleid en praktijk. Amsterdam, 1990, pp. 125-137, zie p. 135 (oorspronkelijk verschenen in:
Economisch-Statistische Berichten, jrg.71, 17 december 1987, pp. 1238-1243).
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groot LV¶429 Het financieringssysteem wordt getest in pilotprojecten bij de
podiumkunstinstellingen Haagse Comedie en Het Nationale Ballet. Evaluatie wijst uit dat er
weinig sprake is van efficiëntieverbetering en dat de eigen inkomsten evenmin zijn gestegen.
De stafleden van die instellingen oordelen wel positief over het nieuwe systeem, maar de
artistieke leiding blijkt beducht voor de confrontatie met de zakelijke leiding.430
In de Notitie Budgetfinanciering benadrukt Fred Voncken, dat µEXGJHWWHULQJ
betekent vanuit de overheid afstand nemen van het instellingsgebeuren nadat
overeenstemming is bereikt - en afspraken zijn gemaakt over het uit te voeren beleidsplan;
vanuit de instelling impliceert budgettering meer eigen verantwoordelijkheid waar het gaat
om de overeengekomen beleidsdoelen te realiseren, minder leunen op de overheid, doch ook
meer vrijheid in de wijze waarop doelstellingen gerealiseerd gaan ZRUGHQ¶431 Voorwaarde
om in aanmerking te komen voor budgetfinanciering is een beleidsplan dat geldt voor de
middellange termijn en dat weergeeft welke activiteiten, op welke manier en tegen welke
kosten gerealiseerd gaan worden. Na elk jaar moeten er een jaarverslag en een jaarrekening
ter controle gepresenteerd worden.432 Voncken waarschuwt twee jaar later dat naast de
omschakeling op financieel en administratief technisch gebied, de budgettering µHYHQ]HHUeen
DWWLWXGHZLM]LJLQJ¶ vereist µELM al diegenen die bij dit proces betrokken ]LMQ¶ In het beleidsplan
dienen naast doel en activiteiten ook de kosten en opbrengsten verantwoord te worden. De
zakelijk leider moet daarom verantwoordelijk zijn voor de budgetbewaking. Voncken pleit
voor gelijkwaardigheid van financieel en artistiek beleid.433 Deze combinatie blijkt moeilijk te
bewerkstelligen. Pim van Klink bespiegelt in een analyse dat µHHQ zakelijke mentaliteit bij de
leiding van GLHLQVWHOOLQJHQ¶ een voorwaarde is, µGLHvooralsnog nog niet overal aanwezig lijkt
WH]LMQ¶434
Deze koerswijziging onder minister Brinkman maakt de verhouding tussen overheid
en culturele instellingen eenduidiger en transparanter. De instellingen - dus ook musea worden nu op grond van werkplannen en resultaten beoordeeld. In hun taakomschrijving staan
duidelijke voorwaarden zoals de effectiviteit van de plannen, efficiëntie en publieksbereik.435
Deze herziening heeft fundamentele gevolgen: alle cultuurinstellingen worden nu periodiek
getoetst op hun bijdrage aan de realisatie van op basis van politiek bestuurlijke overwegingen
geformuleerde doelstellingen - eenmaal verworven rechten op subsidie zijn niet meer
vanzelfsprekend. Er komt meer aandacht voor de economische aspecten van het
cultuurbeleid.436

429
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In onze economische orde speelt het prijsmechanisme - de werking van vraag en
aanbod - een grote rol. In de cultuursector treedt de overheid corrigerend op, omdat het
prijsmechanisme faalt. Echter, instellingen worden pas geprikkeld om nauwlettender hun
onkosten te bewaken en wegen te vinden om de eigen inkomsten te verhogen, mìts ze er zelf
belang bij hebben en voldoende de handen vrij hebben om te opereren op de markt. De
introductie van het instrument budgetfinanciering is bedoeld om de gesubsidieerde
instellingen te stimuleren scherper met hun kapitaal om te gaan. Nu kan de instelling
zelfstandig op de markt opereren.437 Om dezelfde reden worden de mogelijkheden onderzocht
in hoeverre functionele decentralisatie - privatisering dan wel verzelfstandiging - effectief is.
Zowel de musea als ambtenaren op het departement klagen over de welbekende µODQJH weg
langs overheidslokHWWHQ¶ Dit geeft aanleiding om te onderzoeken welke organisatievorm
musea de mogelijkheid biedt zelfstandiger en efficiënter zakelijk te opereren.438
Het ministerie van Financiën zet in het kader van de µHeroverwegingsoperaties¶een
grootschalig interdepartementaal onderzoeksproject op om de effectiviteit en efficiëntie van
overheidssubsidie en beleid te onderzoeken.439 Deze operaties zijn onderdeel van de µGrote
Operaties¶van het kabinet-Lubbers, ingezet naar aanleiding van de nota Bestek µ om de
overheidsfinanciën waar mogelijk µRPWH EXLJHQ¶tot meer doeltreffendheid en doelmatigheid.
Bij deze µexercitie binnen de rijksdienst¶ wordt jaarlijks een aantal beleidsterreinen µop de
schop genomen¶.440 De heroverwegingsprocedure heeft een dubbel doel: bestaand beleid
kritisch doorlichten op doelmatigheid en doeltreffendheid en beleidsmakers aansporen om
andere beleidsinstrumenten te gebruiken.441 Het gaat om een technische beoordeling van
bestaand beleid en om de ontwikkeling van technische beleidsvarianten. Op basis van de
resultaten van de heroverwegingsrapporten vindt vervolgens in het kabinet besluitvorming
plaats.442
In september 1982 stelt het ministerie van Financiën een onderzoeksteam samen in het
kader van de Interdepartementale Begeleidingscommissie Privatisering, voortgekomen uit de
aanbevelingen van het rapport Heroverweging Collectieve Uitgaven.443 De werkgroep staat
onder leiding van Jan Riezenkamp en bestaat uit zes ambtenaren van WVC, twee ambtenaren
van Financiën en een ambtenaar van Binnenlandse Zaken. Het team van Riezenkamp bestaat
uit twee sociologen en vier economen, respectievelijk Chris Buijs, Ton Bevers, Pim van
Klink, Jacques Hilhorst, Jan Riezenkamp (voorzitter) en Cees van ¶W Veen (secretaris). Berend
Jan Langenberg werkt niet meer bij WVC, maar wordt als deskundige voor de podiumkunsten
geraadpleegd.444 De interdepartementale Werkgroep privatiseringsonderzoek podiumkunsten
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en rijksmusea krijgt als opdracht van het ministerie van Financiën de mogelijkheden af te
tasten om de subsidies te verminderen. In hoeverre is afstoting en/of uitbesteding van
bepaalde overheidstaken mogelijk?445 In de sector kunst en cultuur dient te worden nagegaan
wat de mogelijkheden zijn om het profijtbeginsel te versterken.446 Het fenomeen
µSURILMWEHJLQVHO¶- in de jaren zeventig door de regering Biesheuvel op de politieke agenda
gezet - krijgt een µRSZDDUGHUing¶ tot onderwerp van beleidsonderzoek.447 Ook dient er getoetst
te worden welk effect twee varianten van privatisering sorteren: het afstoten dan wel het
uitbesteden van overheidstaken.448
Het onderzoeksrapport is het eerste in een reeks onderzoeken naar
verzelfstandiging.449 De werkgroep concludeert dat zolang het aanbod in stand dient te
worden gehouden, een consequente toepassing van het profijtbeginsel geen goed
bezuinigingsmiddel is. Het lijkt beter het management van de instellingen te versterken, zodat
deze door toepassing van marketing tot een maximaal bedrijfsresultaat kunnen komen. Dat
maakt een creatiever gebruik van het prijsinstrument - door middel van budgetfinanciering mogelijk.450 De overheid zou bij subsidiëring ook op de managementvisie moeten keuren.
µ(IIHFWLHI PDQDJHPHQW¶ wordt een sleutelbegrip. De werkgroep raadt privatisering af, want dat
zal bij musea ten koste gaan van twee van de drie kernfuncties: behoud en onderzoek - dit
zijn collectieve voorzieningen die ophouden te bestaan als de overheid ze niet steunt. De
belangrijkste conclusie is - en daarover zijn alle betrokkenen het eens - dat de
subsidiemethodiek te weinig prikkels bevat om de instellingen aan te sporen hun
publieksinkomsten te verhogen.451 Daarvoor is het nodig de musea meer zelfstandigheid te
geven, maar dan dienen de rijksmusea meer vrijheid te krijgen om eigen inkomsten te
genereren, niet alleen door de entreeprijzen maar ook door sponsoring en de museumwinkel.
Als museumdirecties zelf verantwoordelijkheid zijn voor hun budget springen ze veel zuiniger
om met hun uitgaven, zo verwacht de werkgroep.452
Op het departement wordt verzelfstandiging een onderwerp van gesprek - Riezenkamp
begint erover na te denken, omdat de kwaliteit van het management zeer te wensen overlaat.
Als musea meer buiten de overheid worden gepaatst en meer voor zichzelf moeten zorgen,
leidt dat tot meer efficiency en effectiviteit van bestuur. Om een dergelijk proces in gang te
zetten haalt hij in 1985 Jan Jessurun naar het ministerie: µLHPDQG met genoeg gezag om beleid
af te dwingen, maar geen FRQFXUUHQW¶.453 Een man met µHQWKRXVLDVPH communicatieve
zakelijk leider bij de Haagse Comedie/Het Nationale Toneel. Langenberg was ook directeur van de Vereniging
van Nederlandse Toneelgezelschappen. Bron: www.tin.nl/over-tin/organisatie (bezocht op 16 december 2014).
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vaardigheden en gevoel voor KXPRU¶ iemand die gemakkelijker het vertrouwen wint in de
museumwereld - Jessurun gaat de strategie uitvoeren.454
In de onderhandelingen over de opzet van het project van de Werkgroep
privatiseringsonderzoek met het onderzoeksteam van het ministerie van Financiën is sprake
van een diplomatieke krachtmeting tussen beide economenteams. Het is een confrontatie
µWXVVHQ algemeen economische opvattingen, naar voren gebracht vanuit het ministerie van
Financiën, en de verdedigingsmechanismen van een beleidssector, in dit geval van de directie
.XQVWHQ¶.455 De economen van Kunsten weten de doelstelling µQDDU ongevaarlijker terreinen
te OHLGHQ¶terwijl de onderzoekers van Financiën inzetten op concrete mogelijkheden om te
bezuinigen. De vakgenoten van beide partijen zijn het er over eens zijn dat het cultuurbeleid
effectiever en efficiënter moet. De kunsteconomen willen echter het heft in eigen hand
houden en bezuinigingen van buitenaf mijden. Dit is een verschil in belang en de inzet voor
µVWULMG¶, zoals Van Klink de situatie typeert - als een diplomatiek economisch duel. Eén van de
conclusies van het rapport is dat de toepassing van het profijtbeginsel in de podiumkunsten
slechts een half miljoen gulden zal opbrengen, een bedrag dat politiek bestuurlijk niet de
moeite waard LVµZDDUPHH de belangstelling van de financiële rekenmeesters aanzienlijk
YHUIODXZW¶456 Uit de cultuursector blijkt niet veel geld te halen. Het rapport verdwijnt in een
lade en leidt niet tot commentaren of debat. De WKHPD¶V zullen later terugkomen op de agenda,
bij de zoektocht op het departement naar mogelijkheden tot privatisering en verzelfstandiging,
de werking van het prijsmechanisme, verzakelijking en het profijtbeginsel.
De Werkgroep privatiseringsonderzoek podiumkunsten en rijksmusea peilt in haar
beleidsonderzoek tevens de prijselasticiteit van de vraag naar cultuuruitingen: de mate waarin
de vraag reageert op een verandering in prijs. Is de prijselasticiteit klein, dan heeft een
verandering in de prijs niet veel gevolgen voor de vraag naar dat product. Is de prijselasticiteit
groot, dan heeft een verandering van prijs veel effect op de vraag - dit is bij luxe goederen het
geval. Volgens de econoom Tibor Scitovsky is de prijsgevoeligheid bij eerste levensbehoeften
op korte termijn aanzienlijk maar op langere termijn beperkt. Voor cultuurproducten zou het
omgekeerde gelden.457 Het gaat hier om economische factoren voor cultuurdeelname. In
hoeverre speelt de toegangsprijs een rol bij de afweging tot museumbezoek? En hoe gevoelig
is de reactie op veranderingen in entreeprijzen? Cultuurparticipatie wordt in dergelijk
economisch onderzoek gezien als een vorm van consumptie, die onderhevig is aan de invloed
van een aantal economische factoren, zoals inkomen en prijs. De mate van kunstappreciatie
wordt in deze benadering als een gegeven beschouwd - dit is de ceteris paribus clausule:
esthetische, psychologische of sociale factoren worden buiten beschouwing gelaten.
Econometrist René Goudriaan wijdt er zijn bijdrage aan in het rapport van de werkgroep.458
De prijselasticiteit blijkt klein - in tegenstelling tot de aanname van Scitovsky. Bezoek aan de
rijksmusea is nóg minder prijsgevoelig dan het bezoek aan podiumkunsten: een
bewerkstelligen voor allochtonen. Jessurun: µKHW verbaast mij altijd dat we met zijn allen op vakantie gaan omdat
we belangstelling hebben voor andere culturen, zoals die van Marokko en Tunesië, maar dat die belangstelling
op de laatste vakantiedag weer RSKRXGW¶ Bronnen: Peter de Waard, µ.DSLWHLQ der mariniers die de cultuurpaus
van Nederland ZHUG¶ In: de Volkskrant, 13 juli 2010, Kasper Jansen, µ5DDG voor Cultuur zit niet in ivoren
WRUHQ¶ In: NRC Handelsblad, 8 maart 1996 en µ7RSDPEWHQDDU cultuur Jan Jessurun overleden. In: NRC
Handelsblad, 26 juni 2010.
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prijsverhoging leidt tot meer eigen inkomsten, zonder een al te grote daling van bezoek. Bij
een prijsverhoging van één procent daalt het bezoek op korte termijn met niet meer dan 0,2
procent en op langere termijn met niet meer dan 0,4 procent.459 Overigens waarschuwt de
werkgroep µJHHQ al te grote wonderen te verwachten van het SULMVLQVWUXPHQW¶ Ook met
maximaal gebruik hiervan zal het niet meer zijn µGDQ een bescheiden wapen in de strijd tegen
VWLMJHQGHNRVWHQ¶ In het gehele exploitatieoverzicht van de gesubsidieerde culturele
instellingen spelen de opbrengsten van de toegangsprijzen namelijk maar een geringe rol: om
en nabij tien procent. Bij een stijging van de entreeprijs dient ook rekening te worden
gehouden met de toegankelijkheid - het participatiebeleid van de overheid indachtig.460
Vaak is in onderzoek naar prijselasticiteit het hypothetische karakter problematisch.
De respondent wordt gevraagd hoe deze zou reageren als de prijs zou stijgen - dat is iets
anders dan een daadwerkelijke reactie als een prijsstijging zich voordoet. Goudriaan krijgt
echter de kans om de prijselasticiteit van musea preciezer te meten, op microniveau.461 In vier
Rotterdamse gemeentemusea, waarvan de vaste collectie tot 1983 gratis te bezichtigen was,
worden met ingang van 1 januari 1983 toegangsprijzen ingevoerd.462 In Boymans-van
Beuningen, het scheepvaartmuseum De Buffel, het historisch museum De Dubbelde
Palmboom en het Museum voor Land- en Volkenkunde wordt vóór en na de invoering van
toegangsprijzen een publieksonderzoek gehouden om mogelijke veranderingen van
publiekssamenstelling te traceren.463 Goudriaan concludeert: µ]RDOV gratis toegang er niet
noodzakelijk toe leidt dat een bredere dwarsdoorsnede van de bevolking de musea bezoekt, zo
leidt de invoering van een bescheiden toegangsprijs er niet toe dat de publiekssamenstelling
van de vier musea drastisch verandert¶464 Opvallend is dat bezoekers uit de lagere
inkomensklassen relatief weinig prijsgevoelig blijken - dit is anders dan de gangbare opinie.
Wanneer mensen ondanks een laag inkomen één van de musea EH]RHNHQµODWHQ]LM]LFK vergeleken met andere bezoekers - door invoering van een bescheiden toegangsprijs niet meer
dan evenredig van HHQPXVHXPEH]RHNZHHUKRXGHQ¶465 De publiekssamenstelling van de vier
musea is niet drastisch veranderd. Goudriaan waarschuwt dat de musea na verdere, forsere
verhogingen van de toegangsprijzen beslist niet kostendekkend kunnen opereren. Om dat te
bewerkstelligen moet de toegangsprijs zo hoog worden dat het aantal bezoeken drastisch daalt
tot een fractie van het huidige aantal. De kosten van de vier Rotterdamse musea worden
namelijk voor nog geen één procent gedekt uit entreegelden.466
Een belangrijke factor voor de toegenomen publieke belangstelling voor musea in de
jaren tachtig is de verandering in de besteding van de vrije tijd.467 De hoeveelheid vrije tijd
waarover het publiek kan beschikken is sinds 1975 niet toegenomen.468 De mogelijkheden om
de vrije tijd te besteden zijn echter enorm toegenomen. Uit het periodieke onderzoek van het
Sociaal en Cultureel Planbureau blijkt dat vooral de voorzieningen populair zijn geworden bij
de recreatie consument die geen dwingend beslag leggen op de manier waarop men de vrije
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tijd besteedt. Een dergelijke voorziening is het museum ook. Voor de schouwburg,
concertzaal of bioscoop moeten kaartjes gereserveerd worden en een avond vrijgehouden.
Daar is het gebodene een µRQGHHOEDDU JRHG¶ dat gepoolde consumptie vereist: de
voorstellingen vormen een ondeelbaar pakket - alles of niets - dat niet aan de individuele
wensen van de bezoeker kan worden aangepast.469 In een museum heeft de bezoeker meer
vrijheid om te kiezen wanneer hij het bezoekt en in welk tempo hij de objecten bezichtigt.470
De bezichtiging kan hij ook onderbreken, zonder dat hij iets hoeft te missen of andere
bezoekers ongerief bezorgt.471 Deze keuzemogelijkheid geldt in mindere mate als een
tentoonstelling toegankelijk is in een µWLPHVKLIW¶
In november 1988 slingert minister Brinkman in een toespraak het debat over de
verhoging van toegangsprijzen weer aan. Bij die gelegenheid oppert hij ook de mogelijkheid
om in musea een differentiatie van toegangsprijzen toe te passen - niet alleen bij bijzondere
tentoonstellingen, maar ook gebaseerd op tijd. Hij argumenteert: µZDDURP zouden bepaalde
musea geen onderscheid maken tussen een soort prime-ti me, die vooral door druk bezette
mensen met banen en inkomens en zo - benut wordt, en wat rustiger uren, waarop tegen
lagere prijzen weer een ander publiek wordt aangetrokken? Laat men hier nog maar eens over
QDGHQNHQ¶472 In Amerika wordt hier en daar het museumbezoek al meer gestroomlijnd door
reservering.473 De toegangsprijs voor culturele evenementen wordt weer onderwerp van
openbaar debat. Brinkman pleit voor een grotere financiële onafhankelijkheid van
kunstinstellingen. Culturele instellingen dienen hogere eigen inkomsten te genereren. Hij
motiveert zijn pleidooi overigens niet met een beroep op de laagconjunctuur in Nederland. Hij
legt een verband PHWµHHQnoodzakelijke vergroting van de legitimatie van het bestaan van die
culturele instellingen zelf als ook van de overheidsuitgaven GDDUYRRU¶474 Brinkman meent dat
wanneer het gaat om de spreiding van cultuur over alle strata, het instrument van prijsbeleid
maar zeer beperkt blijkt te werken. Daarom dient µHHQ zekere SULMVYHUKRJLQJ¶ gekoppeld te
worden aan een verder GRRUJHYRHUGHµGLIIHUHQWLDWLHYDQ SULM]HQ¶. Als er behalve de duurdere
plaatsen ook nog plaatsen beschikbaar blijven voor mensen met wat minder geld - zoals
houders van een Cultureel Jongeren Paspoort of een 65+ kaart - wordt dit segment van het
publiek niet door de hoge prijzen afgeschrikt.475 Uit nagenoeg ieder onderzoek op dit terrein
blijkt, aldus de minister, dat toch vooral mensen met een hogere opleiding en de beter
gesitueerden gebruik maken van het gesubsidieerde aanbod in de kunstensector. Lage prijzen
op zichzelf volstaan dus blijkbaar niet om mensen te stimuleren tot theater- en
museumbezoek. Deze mensen zijn echter wel bereid µfors hogere toegangsprijzen te betalen
voor andere evenementen, bijvoorbeeld op het gebied van sport of de UHFUHDWLH¶ Met de wens
om een prijsverhoging te koppelen aan een differentiatie blijft de toegankelijkheid van het
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cultuuraanbod in principe gewaarborgd. Zo kan het profijtbeginsel - wie het zich kan
veroorloven, betaalt wat meer voor de kunsten - meer worden doorgevoerd. 476
De Tweede Kamer stemt in een Commissievergadering in met Brinkmans voorstel,
met als voorwaarde dat de toegankelijkheid van de culturele instellingen gewaarborgd blijft.
Een Kamermeerderheid drukt de minister op het hart dat culturele uitingen iets meer zijn dan
economische goederen.477 Minister Brinkman gaat er in zijn voorstel vanuit dat een
prijsverhoging zal leiden tot een hogere recette, dus dat een verandering in de prijs niet veel
gevolgen heeft voor de vraag naar dat product. Hij veronderstelt dat een in te voeren
prijsverhoging netto meer zal opleveren, ondanks een te verwachten vermindering van het
aantal verkochte toegangskaarten. Ofwel: een procentuele vermindering van het aantal
verkochte kaarten weegt op tegen de inkomsten voortkomend uit een procentuele
prijsverhoging.478 Het valt te bezien of de verwachtingen van de minister uitkomen.
In onderzoek naar consumentengedrag gaan economen uit van de prijs en het inkomen
als determinanten van de vraag. Sociologen analyseren de cultuurparticipatie door naast de
economische benadering ook factoren als opleiding, beroepsstatus, leeftijd, culturele kennis
en alternatieve vrijetijdsbestedingen te betrekken. Het inkomen is bij hen slechts één van de
factoren.479 Uit diverse onderzoeken valt op te maken dat het nog steeds de mensen met de
hogere inkomens en de beter gesitueerden zijn die vooral profiteren van de gesubsidieerde
cultuur. In zijn onderzoek naar cultuurdeelname stelt socioloog Harry Ganzeboom vast dat de
beleidslijn van sociale cultuurspreiding niet speciaal gericht was op de stimulering tot
cultuurdeelname van achtergestelde bevolkingsgroepen, maar eerder is te beschouwen als een
beschavingsoffensief.480 Uit zijn analyse blijkt dat sterke inkomenseffecten als determinant
voor de deelname aan culturele evenementen ontbreken. Ganzeboom ziet dit als een indicatie
dat het laag houden van de prijzen voor cultuurdeelname in het algemeen toch stimulerend is
geweest voor theater- en museumbezoek. µ+HW inkomen zou ongetwijfeld een belangrijkere
determinant van culturele activiteit zijn, als de prijzen hoger waren. Een dergelijk effect is nu
slechts aan te treffen voor cultuurvormen die wat hoger geprijsd zijn. Het is daarom
aannemelijk dat het overheidsbeleid op het punt van inkomensverschillen tussen groepen
effectief is JHZHHVW¶481 Zijn constatering wijkt sterk af van Brinkmans opvatting en geeft een
argument tegen verhoging van toegangsprijzen.
Op 12 september 1986 biedt het Sociaal en Cultureel Planbureau het rapport Advies
cultuurwetgeving aan het parlement aan.482 Brinkman vroeg in 1984 het SCP om een advies
teneinde een antwoord te geven op de vraag hoe het na het afblazen van de Kaderwet
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specifiek welzijn verder moet met de al lang gewenste wettelijke regeling van het
cultuurbeleid.483 Het is de bedoeling met een wet alsnog LQµGH incrementele EHPRHLHQLV¶ van
de overheid enige ordening aan te brengen.484 De plannen voor de Kaderwet dateren uit de tijd
van CRM - eind jaren zeventig werd geopperd alle sectoren van het beleid op het gebied van
cultuur, recreatie en maatschappelijk werk die nog niet over een wettelijke basis beschikten,
onder te brengen in één overkoepelende regeling. Die regeling is er nooit gekomen. In
september 1983 is besloten om van de Kaderwet af te zien. De betrokkenen in de
cultuursector zijn opgelucht - ze waren bang dat kunst en cultuur zouden verdwijnen in een
breed gedefinieerd en maatschappelijk relevant welzijnsbeleid.485 De Tweede Kamer drukte
op 18 januari 1982 in een motie de wens uit te komen tot een wettelijke regeling van het
kunstbeleid. Deze motie is de aanleiding voor Brinkman om het SCP om advies te vragen.486
Het Sociaal en Cultureel Planbureau adviseert de bestaande wetgeving op het terrein van de
kunsten samen te voegen tot een wet voor de kunsten en een wet voor cultuurbehoud.487
Ondertussen loopt het ministerie op de wettelijke regeling vooruit door een meerjarig
beleidsplan uit te brengen voor de kunstensector: het Kunstenplan - het systeem van de
budgetfinanciering per jaar wordt uitgebreid tot periodes van vier jaar. Stevijn van Heusden,
directeur Kunsten bij het ministerie van WVC, is de architect van deze beleidssystematiek.488
In het Kunstenplan wordt vastgelegd welke cultuurinstellingen waarom voor de komende vier
jaar gesubsidieerd worden.489
Brinkman presenteert op 9 oktober 1987 het Plan voor het Kunstbeleid 1988-1992.
Omdat kunstinstellingen teveel leunen µRSde immer continuïteit YHUVFKDIIHQGHRYHUKHLG¶ wil
Brinkman bij de µNXQVWEHGULMYHQ¶, zoals hij ze noemt, een ander budgetteringssysteem
invoeren. Een systeem dat het management van de instellingen nieuwe impulsen geeft en het
zoeken stimuleert naar bronnen van aanvullende financiering, zoals sponsoring.490 Gesteund
door het SCP-advies stelt de minister voor om een Wet op het cultuurbeleid te ontwikkelen
die het hele terrein zal omvatten. Deze kaderwet zal de minister verplichten elke vier jaar een
cultuurnota te publiceren. Brinkman: µKHW grote voordeel van een dergelijke nota acht ik
daarin gelegen dat het cultuurbeleid in al zijn geledingen geïntegreerd aan de orde komt, in
plaats van versnipperd, al dan niet in GHHOQRWD¶V YHUZRRUG¶491 Aldus wordt met het
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Kunstenplan een nieuwe benadering geïntroduceerd.492 Stevijn van Heusden: µGH minister en
wij, zijn adviseurs, denken dat dit voor het moment een goed plan is. =R¶Q integraal plan voor
het kunstbeleid, dat zo concreet is uitgewerkt, is er nog nooit geweest. Maar het zou hier niet
bij moeten blijven. Om de zoveel tijd moet er een nieuw plan worden gemaakt. Want de
kunsten, dat beweegt, dus het beleid moet ook EHZHJHQ¶ Het beleidsproces wordt zo
inzichtelijker gestructureerd, daarover is iedereen het eens. Van Heusden is µJHSDVW WURWV¶ op
het plan. µ$OV je geen integraal plan maakt, blijf je op deelgebieden hozen. We hebben geen
alternatieven klaarliggen. Natuurlijk kan er op onderdelen iets veranderen, maar voor het
geheel geldt: een alternatief is altijd lelijker dan het plan. Als de minnen niet mogen, kunnen
de plussen ook niet. Een voorbeeld. Iedereen vindt dat er meer aandacht en meer geld moet
komen voor dans. Dat kan dus niet, als het geld niet ergens anders mag worden weggehaald.
Als er niets mag veranderen, als het zo blijft, dat blijft de situatie zoals ie nu is. Daarvan
worden onherroepelijk de minder gevestigde belangen de dupe, en dat is niet goed voor het
kunstleven¶493 De reacties op het Kunstenplan zijn heel positief. Kunstinstellingen vinden het
een grote vooruitgang dat zij nu de zekerheid krijgen van een subsidietoezegging voor vier
jaar.494
Privatisering: de dreigende sluiting van het Nederlands Openluchtmuseum
Eind 1986 begint een opzienbarende affaire: het plan om het Openluchtmuseum in Arnhem te
sluiten.495 Op het ministerie wordt overwogen op de sector musea te bezuinigen; daarbij doen
allerlei geruchten de ronde. Het directeurenconvent van hoofden van dienst van rijksmusea
schrijft een brief aan de minister waaruit blijkt dat de museumdirecteuren de illusie hebben te
kunnen kiezen: een afdeling sluiten of nóg een dag in de week dicht. Ze stellen de minister
voor om de rijksmusea niet alleen op maandag maar ook op dinsdag te sluiten, µLQ de hoop het
publiek wakker te schuddHQ¶496
Jan Jessurun schrijft een voorstel voor de bezuinigingen van het ambtenarenapparaat hij leidt de verzelfstandigingsoperatie van de rijksmusea. Hij ontkent in een interview dat er
iets te kiezen valt: µHU zal deze keer gesneden worden en niet geschoren moeten worden: er
moeten heel rigoureuze maatregelen genomen worden, zoals het sluiten van een afdeling, een
paar kamers in een vleugel of een heel PXVHXP¶ De minister zal µKHHO SUHFLHV¶ aanwijzen,
hoe er bezuinigd moet worden, µHQ dat is niet met extra VOXLWLQJVGDJHQ¶ Hij wil niet zeggen
op welke musea de keuze valt. Hij benadrukt dat hij vindt dat deze bezuinigingsoperatie te
vroeg komt, gezien de strategie die hij zelf voert: de overheid gedraagt zich bij deze
bezuiniging µDOVGHDEVROXWHheer en meester over de musea, terwijl over enige tijd er zoveel
beweging in de comptabiliteitswet ³GDW monster, die mammoet, die in beweging PRHW´ ]RX
moeten zitten dat musea tenminste met een eigen budget een eigen beleid voeren kunnen, ³HQ
niet voor iedere schrijfmachine zeventien formulieren bij het rijk meer hoeven in te
GLHQHQ´¶497 Jessurun schrijft het voorstel omdat dit zijn taak is, maar hij is het er niet mee
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eens. De personeelsreductie kan µYDQZHJHonbetamelijke KDDVW¶ niet als een beleidskwestie
van de lange termijn bekeken worden; er ontstaat zo µHHQ onverantwoord SUDJPDWLVPH¶ in
tegenstelling tot µHHQ gedegen, LQWHJUDOHEHQDGHULQJ¶ De politiek brengt deze
bezuinigingsronde op de centrale overheid voort, en dat begrijpt hij µDOV EXUJHU¶ ook wel weer.
Maar Jessurun is ervan overtuigd dat er op behoud werkelijk niets meer bezuinigd kan
worden, µGDDU is de grens allang bereikt. Het enige dat de politiek nog doen kan, is musea
sluiten. Gedeeltelijk, RIKHOHPDDO¶498
Minister Brinkman past in de bezuiniging inderdaad niet de kaasschaafmethode toe.
Hij kiest voor afstoting van het Openluchtmuseum om de andere musea te behouden.499
Brinkman stelt voor te onderzoeken of daar andere exploitatievormen mogelijk zijn,
µHYHQWXHHO tezamen met SDUWLFXOLHUHQ¶.500 Jan Riezenkamp verklaart in een interview de
beslissing als volgt: µik heb voorgesteld het Openluchtmuseum in Arnhem te sluiten. Onder
het motto: better kill one than cripple them all. Toen Lubbers de live-uitzending op tv over de
sluiting zag, belde hij me om te zeggen dat dat toch niet de bedoeling NRQ]LMQ¶501 Als
gegadigde om de exploitatie over te nemen wordt Van der Valk genoemd, µHLJHQDDU van een
grote KRWHONHWHQ¶ wat de burgemeester van Arnhem, Job Drijber, de reactie ontlokt: µGDW is
toch ongelooflijk. Moeten we van dit museum dan een groot pretpark maken? Daarbij gaat
WVC toch volledig voorbij aan de kwaliteit van de FROOHFWLH¶502 Het Openluchtmuseum komt
voor afstoting in aanmerking omdat daar op korte termijn stevig moet worden geïnvesteerd daarvoor ontbreken de middelen bij het ministerie van WVC - en er sprake is van sterk
teruglopende bezoekersaantallen.503 Jan Vaessen, terugblikkend in een interview ter
gelegenheid van zijn afscheid als directeur van het PXVHXPµdaar kwam bij dat het museum
gericht was op wat toen officieel Nederlandse Volkskunde heette. Een onderwerp waar men
zich met goed fatsoen toen niet mee bezig kon houden, tenminste in de ogen van de culturele
elite uit de Randstad. « Het werd een beetje als achterlijk boerengedoe gezien. En dan lag
het museum ook nog eens in de bossen, richting Duitse JUHQV¶504 Vaessen kenschetst het
museum als µHHQ wetenschappelijke etalagekast, ingericht door geleerden in de
YRONVNXQGH¶505 Er komen na dit museum nog twee musea in aanmerking voor een onderzoek
naar een andere exploitatievorm, namelijk het Zuiderzeemuseum en Rijksmuseum Het Loo,
maar deze vallen af omdat ze over te weinig formatieplaatsen beschikken om de gewenste
besparing te bereiken en omdat er in deze musea al fors was geïnvesteerd, wat exploitatie
door derden µLOOXVRLU¶ maakt.506 Brinkman overlegt - zonder de Kamer te raadplegen - met het
provinciebestuur van Gelderland en het gemeentebestuur van Arnhem, en spreekt met de
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Nationale Investeringsbank over de exploitatie van het Openluchtmuseum. De Bank krijgt van
het ministerie de opdracht om verschillende µWUDMHFWHQ van SULYDWLVHULQJ¶ te onderzoeken.507
Het plan voor deze strategie wordt naar de Tweede Kamer gestuurd, maar komt eerder in de
pers. In februari 1987 verschijnen berichten in de kranten over mogelijke sluiting van het
Openluchtmuseum te Arnhem, net als het museum zich opmaakt om haar 75-jarig jubileum te
vieren.508 Brinkman wordt als volgt in de Volkskrant geciteerd: µLNspeel onontkoombaar mijn
rol, schrijf vooral op dat er een traan in mijn stem GRRUNOLQNW¶509
In zijn toelichting op de beslissing het Openluchtmuseum te sluiten, schrijft Brinkman
aan de Kamer dat zijn keuze gebaseerd is op µRYHUZHJLQJHQ van beleidsmatige en van
bedrijfseconomische DDUG¶510 Het is niet zijn bedoeling ¶RP culturele objecten die eigendom
van de Staat zijn te YHUNRSHQ¶ hij hoopt wel overeenstemming te bereiken met de
betrokkenen over een andere vorm van H[SORLWDWLHµGLH ertoe kan leiden dat het museum open
kan EOLMYHQ¶511 De minister moet zich verantwoorden in de Kamer en wordt bekritiseerd
omdat hij buiten de kamer om opereerde. Kamerlid Aad Nuis van 'µKHWgaat hier om het
weghalen van bureaucratisch vet en niet om het afhakken van de KDQGMHV¶512 De minister
verdedigt zich nog dat het Convent van Museumdirecteuren ook µOLHYHU wilde snijden dan
VFKHUHQ¶- het zag liever het Openluchtmuseum gesloten µGDQ zich zelf JHNRUWZLHNW¶ De
minister wordt door de Kamer teruggefloten.513
De andere reden dat het bezuinigingsplan in de kiem wordt gesmoord, is de kleine
volksoproer die het nieuws over de voorgenomen sluiting teweegbrengt: meer dan
honderdduizend mensen protesteren!514 Als het museum het weekend van 7 en 8 februari
1988 gratis de deuren opent, komt er een massa mensen op af om steun te betuigen, met
spandoeken en al.515 Brinkman terugblikkend: µLNKHEer vaak over nagedacht of we dit wel
goed genoeg hadden voorbereid. Ik realiseerde me ook dat een Volksmuseum makkelijker
steun kreeg dan een eliteair PXVHXP¶516 Hij zegt toe dat het museum 1 april - na de
winterstop - µLQ de normale VHWWLQJ¶ open gaat. Maar de toegangsprijs gaat met anderhalve tot
twee gulden omhoog: naar zes en een halve tot zeven gulden. De bezuiniging van anderhalf
miljoen die sluiting had opgeleverd moet wel worden gehaald, anders moet elders op musea
worden bezuinigd.517 In de zomer 1987 tekenen alle betrokkenen een intentieverklaring. Ze
leggen vast dat het beheer en exploitatie van WVC overgaat naar een door de Vereniging
Vrienden van het Openluchtmuseum op te richten beheersstichting.518 Op 3 juli 1987 biedt
Brinkman de Tweede Kamer een rapport aan over alternatieve vormen van exploitatie van het
Openluchtmuseum, verricht door de Nationale Investeringsbank. Mocht het museum
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privatiseren dan zijn er twee varianten mogelijk: exploitatie door particuliere ondernemingen
of exploitatie volgens het stichtingsmodel.519 Eind 1987 wordt er met de komst van
projectleider Lex Kater - nog onder het directoraat van Frans van Puijenbroek - een begin
gemaakt met pogingen tot privatisering van het museum.520
Minister Brinkman zoekt een bezuinigingsmethode en vindt die in het overdragen van
overheidsverantwoordelijkheid naar de particuliere sector - aldus interpreteert hij
µSULYDWLVHUHQ¶ als hij zijn plan kenbaar maakt.521 Hij spreekt over sluiting, en die intentie
wordt direct overgenomen door de pers en veroorzaakt tumult. De voorganger van Brinkman,
dan secretaris-generaal van WVC, Hans de Boer, geeft het volgende commentaar: µHUhad niet
moeten worden aangekondigd dat het museum dicht zou gaan. Het was de bedoeling het te
privatiseren, te YHU]HOIVWDQGLJHQ¶ Brinkman interpreteert en communiceert privatisering na de
misère met het Openluchtmuseum als µRYHUGUDFKW van kapitaal en vermogen van de staat naar
het particuliere RQGHUQHPHUVFKDS¶522 Maar al snel wordt voor het museumbestel
verzelfstandiging het sleutelbegrip.
Cees van ¶W Veen is bij het ministerie van WVC nauw betrokken bij de
verzelfstandiging van rijksmuseale instellingen - µKLMLVGH manager LQFKDUJH¶.523 Hij blikt in
een interview terug: µLNKHEQRJ meegemaakt met die eerste keer dat het niet goed ging met
het Openluchtmuseum, ook in de communicatie. Ik heb toen geleerd dat bij het
verzelfstandigen van musea, de crux, de kritische succesfactor de communicatie is en de
voorlichting. De twee grootste misverstanden bij het Openluchtmuseum waren naar het
publiek toe dat de collectie niet verkwanseld werd en naar de medewerkers toe dat het
pensioen overeind bleef. De onderkant van een museum is het grootst: de suppoosten, de
baliemedewerkers, de depotmedewerkers. Zij waren allemaal bang dat hun ABP pensioen op
de helling ging - ze waren toch ambtenaar bij het Rijk. Wij van het ministerie moesten zeggen
dat dat niet zou gebeuren. Dat is ook niet gebeurd, maar ze gingen wel naar een ander
pensioenfonds. Toen kon dat nog niet bij het ABP blijven, maar nu kan het wel. Dat is wel
een zorg minder, moet ik ]HJJHQ¶524 Van ¶WVeen en zijn team worden geconfronteerd met het
feit dat de directies van veel musea geen affiniteit hebben met management, sterker, er
allergisch voor zijn. Twee werelden ontmoeten elkaar in het privatiseringsproces en staan
tegenover elkaar, in de ene spreken beleidsambtenaren over doelmatige bedrijfsvoering,
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efficiëntie en publieksbereik, in de andere wereld is de houding van de directeur en de
conservatoren wetenschappelijk en inhoudelijk georiënteerd. Van ¶WVeen staat de toenmalige
directeur van het Openluchtmuseum, Frans van Puijenbroek, nog helder voor de geest: µ «
ik kan er nog van dromen. Die man kon het woord management QLHWXLWVSUHNHQ¶525 Van
Puijenbroek noemt Brinkmans actie achteraf µEHGULMIVHFRQRPLVFK geargumenteerd
gestoethaspel met het belangrijkste maatschappij-historisch en volkskundig museum van
1HGHUODQG¶526
Ter voorbereiding op de verzelfstandiging is gekeken naar voorbeelden in het
buitenland waar al geprivatiseerd was. Cees van ¶WVeen: µZLM hebben gestudeerd op het
Engelse en Zweedse model. Het Engelse model is een volledige privatisering. Als ik het
zuiver zou zeggen dan is in Nederland de beheersfunctie geprivatiseerd, want de gebouwen en
de collectie zijn rijkseigendom gebleven. In Engeland is toen premier Thatcher aan de macht
kwam alles geprivatiseerd en dat is toen niet goed gegaan. Na vier, vijf jaar bleken de
gebouwen en de FROOHFWLHV]R¶Qachterstand te hebben, eigenlijk net als in Nederland, maar
daar hadden de individuele instellingen geen geld voor. Dat was voor ons ook een goede les:
de achterstanden in het conserveren en restaureren moesten voor het verzelfstandigen eerst
weggewerkt worden. Zweden heeft een soort agency model, je hebt daar het ministerie van
cultuur en een agency die het geld verdeelt over de LQVWHOOLQJHQ¶527
Met het vertrek van Van Puijenbroek op 1 april 1988 breekt er tot het voorjaar van
1990 een periode aan waarin vier kort op elkaar volgende interim directeuren de
verzelfstandiging in gang zetten.528 Eind januari 1989 kiest de staf definitief voor de variant
µH[SORLWDWLHvolgens het VWLFKWLQJVPRGHO¶ Dan presenteert de interim directeur, de econoom
Jan Willem Drukker, een plan aan het ministerie dat voorziet in de oprichting van een
stichting waarin het museum wordt ondergebracht. De stichting Het Nederlands
Openluchtmuseum wordt µGHH[SORLWDQW¶ en krijgt de collecties - die eigendom blijven van het
rijk - in bruikleen.529 Zo wordt voorkomen dat het museum afhankelijk wordt van bijdragen
uit het bedrijfsleven of dat het wordt overgenomen door een particulier.530
Na vier interim directeuren, die de verzelfstandiging proberen vorm te geven, wordt op
16 april 1990 Jan Vaessen directeur van het museum.531 Hij µkwam in een museum waar het
gewoon was onder conservatoren om de educatieve afdeling te waarschuwen met
opmerkingen als: ³liever saai dan slecht´. Om zo¶n cultuur te veranderen, is piecemeal
engineering nodig, stapje voor stapje, om de filosoof Karl Popper te citeren. Je moet met
kleine veranderingen je eigen mensen laten zien dat jouw ideeën weldoordacht zijn en iets
opleveren, voor de hele organisatie. Niet hard roepen hoe het allemaal anders moet¶.532 Een
jaar na zijn aanstelling begint hij met de verzelfstandiging - als eerste rijksmuseum in
Nederland. Dat gaat niet zonder slag of stoot. Bij Vaessens aantreden blijken er binnen het
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museum verschillende kampen te bestaan. Het proces van verzelfstandiging had door
µYHUVFKLOOHQGH LQ]LFKWHQ¶ tot partijvorming geleid - het was de interim directeuren niet gelukt
deze controverses te verzachten. Twee partijen binnen het museum waren faliekant tegen
verzelfstandiging. De agenda van de Vereniging Vrienden, in 1942 opgericht, was het
PXVHXPµWHUXJ te QHPHQ¶ - de vereniging was daarnaar al aardig op weg door de
beheersstichting die ze in de zomer van 1987 hadden opgericht. De µ'ienstcommissie¶LQ
1973 tot stand gekomen, bestond uit representanten van de museumleiding en conservatoren,
die niet bepaald bekendstonden om hun publiekgerichte houding - zij zagen in de commissie
een kans om de verzelfstandiging tegen te gaan. Tijdens het tumult door de dreigende sluiting
en privatisering van het museum in 1987 kreeg Van Puijenbroek een spreekverbod opgelegd
van het departement. Dit gaf de Dienstcommissie µHHQ PDFKWVEDVLV¶ zodat deze µHHQ
VFKDGXZGLUHFWLH¶kon worden. Vaessen krijgt met dat machtsblok te maken, maar hij weet
µPet diplomatie en tact¶ de Dienstcommissie µPHHte NULMJHQ¶ Na de verzelfstandiging wordt
de commissie opgeheven en omgevormd tot ondernemingsraad.533 Op 1 januari 1991 is het
eerste verzelfstandigde museum als Stichting Het Nederlands Openluchtmuseum een feit.534
Vaessen beschrijft zijn strategie in zijn boek dat verschijnt bij gelegenheid van het
honderdjarig jubileum van het PXVHXPµLNben er vanaf het allereerste begin vanuit gegaan
dat streven naar meer bezoekers het meest logisch - en het meest natuurlijk - zou zijn. Dat
betekende onherroepelijk dat we de aantrekkelijkheid van het museum snel dienden te
verhogen: meer levendigheid, meer beweging, meer demonstraties, meer dieren en meer
activiteiten voor kinderen. Er moest echter veel weerstand en wantrouwen tegen een beetje
meer marktgericht denken worden overwonnen. We gaan met die nieuwe directeur toch niet
alsnog een pretpark ZRUGHQ"¶Hij realiseert zich ook, en µJDDQGHZHJ steeds meer mensen om
mij heen, dat we moesten leren veel beter te letten op de bezoekers. Gastvrijheid en attente
dienstverlening moesten hoger in het YDDQGHO¶.535 µStel, het museum organiseert een
tentoonstelling over hondenkarren. Dat kan interessant zijn, maar alleen als de conservator
heel goed begrijpt dat hij geen kennerstentoonstelling maakt die slechts interessant is voor
zo¶n honderd andere verzamelaars « Gewone bezoekers µwillen het verhaal van de
hondenkar en vooral van de trekhond. Dan toon je de karren die dat het beste vertellen. Dat
zijn niet altijd de karren waar de verzamelaar de vingers bij aflikt. Ik ben altijd meer een
verhalenman dan een voorwerpenman geweest. Voorwerpen zijn belangrijk, in ieder museum,
maar vooral als ze als decor kunnen dienen van een verhaal. « Zo weet ik nog goed, het
was op een zondagochtend in mijn tweede jaar in het museum. Ik was in de wasserij en ik
hoorde hoe een vader zijn zoon uitlegde hoe kaas werd gemaakt, en hij wees naar de
wastobbes. Ik dacht toen niet: wat een domme man, lees µns de bordjes aan de muur. Ik
realiseerde me: we doen iets fout. Inmiddels is er een werkende wasserij, met medewerkers
die laten zien hoe het werkt. Ik wist: we móeten leren denken vanuit de bezoeker. Klinkt nu
misschien logisch, maar vergeet niet: toen ik kwam, zagen nog veel medewerkers de
bezoekers vooral als lastig¶.536 Jan Vaessen leidt het Nederlands Openluchtmuseum nieuwe
wegen in.537 Het Nederlands Openluchtmuseum is immiddels allang niet meer µHHQ
³SRVW]HJHOYHU]DPHOLQJ´ van molens en ERHUGHULMHQLQKHWERV¶Het YHUELQGWµGH verhalen van
gewone mensen met actuele SUREOHPHQ¶ De verandering in het presentatiebeleid heeft een
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huldiging tot gevolg: het museum wordt in 2005 verkozen tot Europees museum van het jaar:
µHHQ prachtig voorbeeld voor andere klassieke musea die nieuwe wegen willen LQVODDQ¶ aldus
de jury.538
Privatisering is voor de rijksmusea één van de µ*URWH 2SHUDWLHV¶ die worden ingezet
om het overheidsapparaat lichter en efficiënter te maken. Dit begrip wordt wisselend
geïnterpreteerd. Het kabinet omschrijft privatisering als volgt: activiteiten die aanvankelijk
door de overheid werden verricht, komen onder een minder directe vorm van
overheidsinvloed, of worden geheel aan overheidsbeïnvloeding onttrokken.539 Er zijn drie
hoofdvormen van privatisering te onderscheiden: afstoting, verzelfstandiging en
uitbesteding.540 Bij afstoting worden besluitvorming over en financiering van bepaalde
overheidsactiviteiten voortaan geheel overgelaten aan de particuliere sector. De overheid
draagt µGH eigendom van de SURGXFWLHPLGGHOHQ¶ over aan derden. Bij verzelfstandiging krijgt
een overheidsinstelling juridische, organisatorische en/of economische zelfstandigheid. Hier
krijgt de directie meer vrijheid van handelen en een grotere eigen verantwoordelijkheid, maar
er blijft een binding met de overheid.541
De inzet van deze operatie is dat alle rijksmuseale instellingen niet langer
overheidsdiensten zijn, maar µ]HOIVWDQGLJH UHFKWVSHUVRQHQ¶moeten worden.542 Deze variant is
een vorm van µXLWEHVWHGLQJ¶ Er wordt bij een aantal musea geëxperimenteerd met bescheiden
vormen van verzelfstandiging. Het experiment µFRQWUDFWPDQDJHPHQW¶ gaat bij drie rijksmusea
van start. Dit experiment houdt in, dat de bevoegdheden van het ministerie tot op zekere
hoogte naar de desbetreffende musea worden gedelegeerd. Binnen een vastgesteld budget
mag de museumdirectie zelf beslissingen nemen. Dit experiment wordt echter door het
ministerie als mislukt beschouwd en stopgezet. De redenen voor het mislukken zijn tweeledig.
De betrokken musea blijken niet goed voorbereid en hebben niet genoeg deskundigheid in
huis. Gebrek aan kennis van en ervaring met management en beheerszaken in de musea
beperken de mogelijkheden. Ten tweede valt het de beleidsambtenaren van WVC moeilijk
hun bevoegdheden te delegeren: zij doen met moeite afstand van hun invloed en status. µ=LM
hielden een vinger in de SDS¶ aldus Jan Riezenkamp in een toespraak.543 In de praktijk blijft
de bestaande regelgeving een onoverkomelijke barrière om een beperkte zelfstandigheid voor
de museale instellingen te creëren. Dit is de voornaamste reden waarom het departement
besluit om de mogelijkheden tot een externe verzelfstandiging van alle rijksmusea te
onderzoeken. Zowel op het ministerie als bij de musea is men het erover eens dat de
bestaande regels onvoldoende ruimte bieden. Er moet dus aan het bestel zèlf worden
gesleuteld. Het streven naar µRQWEXUHDXFUDWLVHULQJ¶HQ verzakelijking leidt tot de wens om de
gesubsidieerde rijksmusea en ondersteunende instellingen te privatiseren.544
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Achterstanden in behoud erfgoed
Eind jaren tachtig blijkt uit onderzoek van de Algemene Rekenkamer dat de stand van zaken
wat betreft de conservering en restauratie in de Nederlandse rijksmusea zorgwekkend is.545
Vóórdat dit onderzoeksrapport verschijnt, bracht het Centraal Laboratorium al in de loop van
de jaren tachtig de µSUREOHPDWLVFKHEHZDDURPVWDQGLJKHGHQ in diverse PXVHD¶aan het licht.
Deze noodkreet wekt in de pers µJURWH EHURHULQJ¶546
Journalist Tessell Pollman bezoekt de depots van zes rijksmusea en treft bij een aantal
musea een schrikwekkende achterstand aan in beheer en EHKRXGµ]H worden niet zelden
onder droeve omstandigheden EHZDDUG¶547 Een impressie: µZHbezoeken kelders en zolders,
een door gelovigen verlaten kerk vol spinnewielen en koekplanken, een tweetal tochtige
schuren met nachtkastjes en Biedermeier ladekasten, we bezoeken de lekkende deel van een
boerderij en de geheime bergplaats van de twaalfduizend prenten, de zevenhonderdvijftig
merklappen en de kilometers lakens en dekens, we bezoeken een oude fabriek vol sleeën en
boerenwagens, gaskachels en noodkachels en kolenkachels en we constateren dat het
Openluchtmuseum dringend behoefte gevoelt aan svp nog een noodkacheltje uit de oorlog. En
aan tafelzeiltjes, niet van plastic, maar van echt zeil zoals die vroeger na het eten om de stok
werden gerold. Het is in het Openluchtmuseum QRRLWJHQRHJ¶548 De depots staan vol met
µVXE-YHU]DPHOLQJHQ¶die elkaar niet of ten dele aanvullen - in de permanente opstelling is er
geen plaats voor. De museumstaf denkt aan een µRSHQGHSRW¶ als oplossing voor de
µGHSRWYHU]DPHOLQJHQ¶ µHHQ symbiose van expositie en archief waar op simpele wijze zonder
veel toelichting of esthetische aankleding verzamelingen worden gerangschikt naar materiaal,
grootte, volgorde in de tijd of plaats YDQKHUNRPVW¶(U is in het verleden µ]RYHHO zomaar in de
depots gedumpt terwijl nergens is vastgelegd van wie het komt, hoe het precies gebruikt werd,
waarom het verzameld werd, en hoe oud het LV¶549 Pollman stelt in het artikel de vraag
waarom er nooit iets uit enig depot wordt verkocht, µRRN niet om van de opbrengst
bijvoorbeeld een suppoost aan te stellen die de depots, als was het maar zo nu en dan,
toegankelijk te PDNHQ"¶Verkoop schrikt schenkers af, wordt wel beweerd. Catalogi van
veilinghuizen worden gespeld door zowel verzamelaars als conservatoren. Als daar een
museumobject in staat wordt er µPHW PLVSULM]HQ¶ gereageerd.550 Bovendien heerst er de norm:
µZDW vandaag bijzaak is kan morgen hoofdzaak ]LMQ¶551 Maar musea voeren geen op elkaar
afgestemd, gecoördineerd verzamelbeleid om overlapping tegen te gaan. Dat werd al in de
museumnota van 1976 opgemerkt.552
In 1987 voert onderzoeksbureau Intomart Qualitatief bv in opdracht van de
Nederlandse Museumvereniging en het ministerie van WVC een onderzoek uit naar de
omvang en de inhoud van de cultuurhistorische collecties in Nederland. De aanleiding voor
dit onderzoek is dat door de groei van musea en collecties in toenemende mate inzicht in en
overzicht over deze museale sector ontbreekt. Evenmin is er een duidelijk beeld van de mate
van samenwerking tussen musea en de onderlinge afstemming van het verzamelen. Inzicht in
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hoeverre het tijdelijke en permanente bruikleenverkeer tussen de musea geregeld is ontbreekt.
Het is de bedoeling om de onderlinge samenwerking tussen musea te stimuleren - vooral op
het gebied van de standaardisatie en automatisering van inventarisatiesystemen in de
betrokken musea. Een overzicht van de diverse collecties is hiervoor een voorwaarde.553
In de jaren zeventig vond een kentering plaats, zo blijkt uit het onderzoek: dan komt
het publiek als doelgroep meer in beeld. De presentatie van de verzameling wordt meer
analytisch, in een historische context geplaatst - men legt zich vaker toe op het vertellen van
een verhaal. Dit heeft gevolgen voor het verzamelen. Veel musea (40%) verzamelen ook
voorwerpen uit de hedendaagse cultuur, van 1950 tot heden: hedendaagse beeldende kunst,
speelgoed, IRWR¶s, en topografie. Meestal gebeurt dit in aansluiting op de eigen collecties en
rondom een specifiek thema.554 Door verandering van visie op de wijze van presenteren en
verzamelen kunnen er niet alleen leemtes ontstaan, maar kunnen objecten ook overbodig
worden. Maar voorwerpen afstoten blijkt een precair onderwerp. Permanente bruikleen kan
daarvoor een oplossing zijn; maar samenwerkingsverbanden op dit gebied staan nog in de
kinderschoenen. Wel worden er tijdelijke bruiklenen uitgewisseld, hoewel dat nog
ongestructureerd verloopt. Kleine musea blijken vaak moeite te hebben om een bruikleen te
krijgen - ze hebben de indruk door de grote musea niet serieus te worden genomen.555
Restauratie en conservering zijn µKHW stiefkind van het museumbeleid « en dat
terwijl er ]R¶Qenorme schade valt in te KDOHQ¶556 In de depots zijn de zorgwekkende
omstandigheden te zien die Tessel Pollmann in haar reportage schetst: er is bijna overal
ruimtegebrek, de klimatologische, licht- en vochtigheidsbeheersing is ronduit slecht, evenals
de brand- en andere beveiliging. In slechts zes van de eenentwintig bezochte
cultuurhistorische musea is men tevreden over de depotvoorziening. Het depotprobleem is
overigens wat verhuld, omdat de depots vaak niet openbaar toegankelijk zijn. Dat is soms
maar goed ook, want een paar respondenten vinden een bezoek aan het depot µDQWLUHFODPH
voor het PXVHXP¶557 Het belang van registratie van voorwerpen wordt onderkend, maar de
wijze waarop de collecties zijn beschreven - voor zover dat al gebeurd is - is niet op elkaar
afgestemd. Veel musea zijn een voorstander van een centraal registratiesysteem, om meer
inzicht te krijgen in wat FROOHJD¶V verzameld hebben. Dit vergemakkelijkt het
bruikleenverkeer. Ook kan dan het verzamelbeleid beter op elkaar worden afgestemd.
Opmerkelijk is dat cultuurhistorische musea nauwelijks worden gebruikt als een
µYLVLWHNDDUWMH¶ - slechts een enkele gemeente gebruikt het plaatselijke museum voor
representatiedoeleinden.558
Intomart presenteert de bevindingen op de voorjaarsmuseumdag van de Nederlandse
Museumvereniging in 1988. Op het symposium in het Teylers Museum te Haarlem gaat het
debat over de groei van museale collecties en in het verlengde daarvan over de problematiek
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van de overvolle depots en de achterstanden in beschrijvingswerk.559 Er blijkt nu minder
taboe te rusten op de mogelijkheid tot µYHUYUHHPGHQ van YRRUZHUSHQ¶ Robert de Haas, sinds
1985 hoofd van de Rijksdienst Beeldende Kunst in Den Haag, onderstreept zijn verklaring
helemaal niet bang te zijn voor selectieve afstoting met de pregnante uitspraak: µGDW is een
culturele bezigheid die voor mij op een even hoog intellectueel niveau staat als het
YHU]DPHOHQ¶560
De Algemene Rekenkamer verricht ondertussen het onderzoek naar de rijkscollecties
en brengt in 1988 het vernietigende rapport uit over het beheer en behoud - de publicatie van
Rijksmusea doet veel stof opwaaien.561 De Rekenkamer onderzocht het functioneren van
zeventien rijksmusea, waarvan de meeste onder het ministerie van WVC ressorteren.562 De
rapporteurs stellen een aantal µfeilen en knelpunten bij beheer en management¶ van
rijksmusea aan de kaak. Rijksmusea raakt bekend als µGH accelerator van het
YHU]HOIVWDQGLJLQJVSURFHV¶563 De centrale vraag van het onderzoek luidt: µIXQFWLRQHUHQ de
rijksmusea zodanig dat zij een goede invulling kunnen geven aan de in de Nota Museumbeleid
vastgestelde KRRIGWDNHQ"¶ De twee taken zijn behoud en presentatie - ¶XLWHUDDUG hangen deze
taken ten nauwste samen: om de collecties zo goed mogelijk te presenteren moeten deze in
goede staat verkeren, wetenschappelijk zijn bestudeerd en dient aan de opstelling en eventuele
begeleiding alle zorg ]LMQEHVWHHG¶564 Met het oog op het door het departement voorgenomen
proces van verzelfstandiging krijgt de bedrijfsvoering van de Rijksmusea ook aandacht. De
minister neemt de bevindingen op 19 september 1988 in ontvangst. Ze zijn niet mis. Het blijkt
onder meer dat de bedrijfsvoering van de musea zeer te wensen overlaat: er is onvoldoende
aandacht voor het zakelijke management en het ontbreekt op dit gebied aan deskundigheid.
De afhankelijkheid van WVC op dit gebied is te groot. En er is teveel verwevenheid met
steunstichtingen en vriendenverenigingen. Er heerst een groot tekort aan personeel. De
Rekenkamer rapporteert ook schokkende bevindingen op het gebied van het cultuurbeheer: er
zijn enorme achterstanden in restauratie en registratie, er is een gebrek aan mogelijkheden om
te conserveren - µHHQ tekort aan (geschikte) depotruimten of slecht onderhouden
deSRWUXLPWHQ¶ - geen of een tekort aan expositieruimte, en de bewaking en beveiliging is in
veel musea ronduit slecht. Bovendien zorgt de dubbele loyaliteit die de ambtelijke status van
de museumdirecteuren met zich meebrengt, namelijk aan het museumveld en aan het
departement, in de praktijk voor problemen.565 µ5LMNVPXVHDzijn niet voorbereid op een
situatie van meer zelfbeheer. Betwijfeld wordt dan ook of zij binnen afzienbare tijd onder die
beoogde nieuwe condities goed zullen kunnen IXQFWLRQHUHQ¶566
Brinkman reageert onverwachts op deze kritische bevindingen van de Rekenkamer. In
deze ambtelijke bedrijfscultuur is het gebruikelijk in een dergelijk geval de ernst van de
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situatie te onderkennen, beterschap te beloven en meer regels en voorschriften over de
rijksmusea uit te storten. Brinkman doet echter iets heel anders.567 Met Riezenkamp nodigt hij
alle museumdirecteuren op 15 december 1988 uit in Rijswijk. Behalve dat hij reageert op het
Rekenkamerrapport, komt hij met het voorstel tot verzelfstandiging; die wordt µRSJHOHJG¶
hoewel dat niet - µwellicht om tacWLVFKHUHGHQHQ¶ - expliciet zo wordt geformuleerd.568
Brinkman zegt zich te realiseren µGDWGHbeheersregels van het rijk de musea belemmeren om
als slagvaardige cultuurinstelling op de cultuurmarkt te RSHUHUHQ¶569 Hij wijst de
bestuursstructuur als hoofdschuldige aan. Minder rijksregels, voorschriften en beperking van
de ministeriële verantwoordelijkheid kunnen de doelmatigheid zowel van de musea als van de
rijksdienst ten goede komen.570 µ8 zult het met mij eens zijn dat het exploiteren van eigen
rijksmusea op zijn zachtst gezegd op gespannen voet staat met een afstandelijke rol van de
overheid « Laten we het scherp stellen: op elk incident in een willekeurig rijksmuseum kan
de minister van WVC politiek worden aangesproken. Dat is ook gebeurd en ik acht dat
principieel een RQJHZHQVWHVLWXDWLH¶571 Daarnaast is, aldus de minister, op vele terreinen van
het overheidsbeleid een politieke tendens merkbaar om tot een µYRRUZDDUGHQVFKHSSHQGH¶ rol
van de overheid te komen, in plaats van een uitvoerende rol. µ'H huisbaasrol van de overheid
bij de rijksmusea is hier niet mee LQRYHUHHQVWHPPLQJ¶572
Kortom, het departement stuurt aan om tot verzelfstandiging van de rijksmusea over te
gaan. De musea dienen gestimuleerd te worden zich te ontwikkelen van µEHZDDUSODDWVHQ van
rijksmuseaal EH]LW¶WRWµFXOWXUHOH RQGHUQHPLQJHQ¶ De rijksmusea dienen te veranderen van
µGRRU regels beheerste rijksdiensten in bedrijven die opereren tussen markt en RYHUKHLG¶ De
verzelfstandiging lijkt een logische volgende stap voor de instellingen en de ontwikkeling ligt
bovendien volledig in lijn met het privatiseringsbeleid van het kabinet-Lubbers en de
maatschappelijk politieke context van de jaren tachtig.573 Berend Jan Langenberg oppert dat
de kritiek van de Rekenkamer Brinkman goed uitkomt. Het collectiebeheer liep namelijk al
jaren tegen achterstanden aan; al jaren werd er geëxperimenteerd om het management in
musea te professionaliseren en de complexe bestuurlijke verhouding tussen departement en
musea te vereenvoudigen.574 Manus Brinkman beaamt dit - hij interviewde Jan Riezenkamp
over de strategie die deze volgde: µMe moet zorgen voor een noodsituatie. De reflex in de
politiek is dan de vraag wat de minister daar aan gaat GRHQ « Als de Rekenkamer langs
komt voor een kopje koffie, is altijd de vraag of er nog zaken zijn waaraan aandacht moet
worden besteed. Meestal is dat niet het geval. Deze keer wilde ik daar gebruik van PDNHQ¶
Hij stelt de Rekenkamer voor het behoud en beheer van de rijksmuseale collecties te
inspecteren - hij bracht de minister hiervan niet op de hoogte. De alarmerende
onderzoeksbevindingen geven een µH[WHUQHUHGHQ¶RPGH rijksmusea op afstand van de
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overheid te plaatsen. Hierdoor versnelt het proces naar de verzelfstandiging en groeit op het
departement het besef dat er een nieuw type directeur moet komen: de manager.575

Onderzoek naar verzelfstandiging
Tussen de bedrijven door boekt Brinkman in januari 1989 wel resultaat met een tweede
privatisering: de afkoop van het Spoorwegmuseum.576 Die gaat zo snel dat het al
geprivatiseerd is voordat de Kamer wordt ingelicht. De Kamer protesteert hiertegen.
Brinkman verontschuldigt zich voor het zondigen tegen de informatieplicht aan de Kamer en
daarbij blijft het.577 Met het Joods Historisch Museum, het Afrika Museum en Teylers
Museum vormt het Spoorwegmuseum op de begroting van het ministerie de groep µQLHWrijksmusea waarvoor wel een volledige rijkstaak was HUNHQG¶ Na ontvangst van een
afkoopsom van acht miljoen gulden wordt het Spoorwegmuseum per 1 januari 1989
zelfstandig.578 De Nederlandse Spoorwegen is dan nog de enige subsidiënt van het museum.
Het hele bedrag wordt belegd door de NS en met de rente wordt de gederfde subsidie
gecompenseerd.579
Paul van Vlijmen, directeur van de Stichting Nederlands Spoorwegmuseum, vertelt
hoe de onderhandeling verliep: µZLM zijn gewoon met een bruidschat weggestuurd. « Je had
eerst een subsidie van de stad, de provincie en het rijk. Dat was toen in het kader van µPXVHD
van nationaal EHODQJ¶- dat waren er toen een stuk of vijf. Het Afrika Museum, het Joods
Historisch, ZLM« Toen heeft de overheid die subsidies geclusterd, heeft ze van de gemeente
en provincie overgenomen en een eis gesteld. Ze hebben gezegd, jullie zijn een beetje een
oudheidkamer - in 1989 was dat. En we blijven jullie alleen maar subsidiëren als jullie een
totale renovatie doen. De NS voelde daar wel voor en zei, uitstekend dan gaan we dat toch
doen? Daar is enigszins de verwachting gewekt dat de overheid daar aan mee zou betalen. Op
het laatst zei het ministerie, nee, dat is gewoon voorwaardenscheppend, jullie verbouwen en
wij blijven daarna betalen. Toen is de directie van de NS ontploft! En heeft gezegd, betalen
jullie niet mee aan de verbouwing, dan moeten jullie maar wegwezen ook! Daar is toen met
Jan Riezenkamp over gesproken. Riezenkamp was natuurlijk ook een potentaat, dus dat was
wel geestig om te zien. Die riep, oké, dan gaan we. Er is toen vanuit de NS gezegd, als jullie
weggaan dan betalen jullie wel een uitkoopsom. Toen is de contante waarde van de subsidie
omgerekend. We hebben uiteindelijk acht miljoen gulden gekregen. Ik heb altijd begrepen dat
het Rijk vier bood en de NS twaalf vroeg, en het is uiteindelijk acht miljoen geworden. «
Daarna heb ik nog wel met Riezenkamp gesproken en die zei, op zich is dit natuurlijk de
verzelfstandiging zoals je hem voor ogen hebt. Ik zei daarop, al die vangnetconstructies met
die voormalig rijksgesubsidieerde musea, hoezo voormalig? Ik bedoel, het is nog steeds
rijksgesubsidieerd, het ziet er alleen wat anders uit. Het is een cosmetische veUDQGHULQJ¶580
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Riezenkamp geciteerd in: Manus Brinkman, De verzelfstandiging. Amsterdam, 2015, pp. 71-71 en p. 76.
Politicoloog Manus Brinkman (1950-2015) werkte al voor zijn afstuderen bij het Koninklijk Instituut voor de
Tropen - hij was daar vijf jaar educator, vervolgens gaf hij vijf jaar leiding aan Tropenmuseum Junior. Van 1990
tot 1998 was Brinkman directeur van de Nederlandse Museumvereniging, waar hij Max Meijer opvolgde.Daarna
werd hij secretaris-generaal van ICOM. Bron: Hanna Pennock, µ0DQXV Brinkman 1950-¶ In: ibidem,
pp.16-18.
576
De eerste was de poging tot privatisering van het Nederlands Openluchtmuseum.
577
Cas Smithuijsen, µ2S naar de volgende DIVSUDDN¶ Amsterdam, 1990, p. 19.
578
Sanne Hoogervorst, µ'H kunsten in het parlement 1986-¶ In:Truus Gubbels (redactie), Kunst kroniek en
parlement 86-89. Amsterdam, 1990, p. 131.
579
Tineke Pronk, µ.URQLHN kunst en beleid: de parlementaire jaren 1986-¶ Amsterdam, 1990, p. 229.
580
Interview met Paul van Vlijmen op 29 maart 2007 in Utrecht. Kunsthistoricus Van Vlijmen (1954) werd op 1
februari 1987 conservator van het Spoorwegmuseum en was daar van 1990 tot 1 november 2014 directeur.
Daarvoor werkte hij bij het Catharijneconvent in Utrecht. Hij is nu algemeen directeur van de stichting
Defensiemusea - daaronder vallen vier musea: het nieuwe Nationaal Militair Museum in Soesterberg, het
Marinemuseum in Den Helder, het Mariniersmuseum in Rotterdam en het Marechausseemuseum in Buren. De
  

197

Minister Brinkman LVµ]HHUverheugd met het welslagen van deze RSHUDWLH¶ De
beëindiging van de µNRSSHOVXEVLGLHUHODWLH¶ is in het belang van het museum en bovendien is
GDDUPHHµGHkwaliteit van het museale EHVWHO¶ gediend.581 De structurele subsidie die aan het
Spoorwegmuseum werd gegeven, komt jaarlijks vrij. Daarmee kunnen urgente problemen in
het museumbeleid worden aangepakt. Teylers 0XVHXPLV]R¶Qprobleem, volgens Brinkman;
het museum blijkt te kampen met µDDQ]LHQOLMNHDFKWHUVWDQGHQ die door ontoereikende
bedrijfsvoering en middelen waren RQWVWDDQ¶582 Teylers krijgt de kans een aangrenzend pand
te kopen - de minister verhoogt de subsidie om zo deels tegemoet te komen aan de
verbouwing van het museum.583
In 1988 initieert het ministerie een onderzoek om te achterhalen µKRH voldoende
armslag kan worden geboden voor een zelfstandig, slagvaardig en kwalitatief hoogwaardig
IXQFWLRQHUHQ¶van de rijksmusea. In de onderzoeksopzet staat nadrukkelijk dat het rendement
van de organisatie en het inspelen op marktontwikkelingen alleen dan mogelijk is wanneer de
musea zelf de ruimte wordt geboden de productiefactoren (personeel, materieel, huisvesting)
naar eigen inzicht in te zetten.584 De rijksoverheid blijft eigenaar van de collecties van de
rijksmusea; van privatisering in termen van µRYHUGUDFKW van kapitaal en JRHGHUHQ¶is dus geen
sprake. De verzelfstandigde musea gaan overeenkomsten aan met het Rijk, daarin worden de
conserveringsfunctie, de publieksfunctie en het wetenschappelijk onderzoek geregeld. In de
overeenkomst stelt de overheid een bepaald bedrag ter beschikking in ruil voor de door het
museum te leveren prestaties. In het kader van dit vooronderzoek krijgen eenentwintig
betrokken musea en museale diensten de opdracht om als een zelfstandige instelling een
ondernemingsplan op te stellen.585 Andersson Elffers Felix bv begeleidt in eerste instantie de
museale instellingen in dit proces om te opereren als een zelfstandige onderneming.586 Deze
samenwerking valt echter niet goed bij enkele musea, daarom neemt het projectbureau van
WVC, het Bureau Managementondersteuning en -Ontwikkeling (BMO), de coaching over.587
De afdeling BMO is dan zojuist opgericht.588 Daarvóór was er - onder leiding van Jan
Jessurun - µHHQ projectbureau in RSULFKWLQJ¶ dat bedoeld was als denktank voor een beter
beheer van de Rijksmusea, µPDDU dit bleek QLHW]R¶Qswingende WHQW¶589 Omdat er toch al
gedecentraliseerd wordt op het departement, komen enkele µGRHQHUV¶ uit het DirectoraatGeneraal Culturele Zaken op het idee een meer uitvoeringsgerichte stafafdeling op te richten,
gefuseerde musea hielden elk een eigen directeur. Bron: Sandra Jongenelen, µ´9HUPDDN is een fantastisch
YHKLNHO´ Paul van Vlijmen naar Stichting 'HIHQVLHPXVHD¶¶ In: Museumvisie, 04, 14, pp. 26-28. Marten Foppen
(1975) volgde hem per 20 april 2015 op - hij was daarvoor zes jaar directeur van het Dolfinarium te Harderwijk.
Foppen vindt dat het Dolfinarium en Het Spoorwegmuseum hetzelfde doen: µEH]RHNHUV ontvangen voor een leuk
dagje uit en ze ook iets meegeven zonder belerend te ]LMQ¶ Bron: Peter van de Vusse, µ'LUHFWHXU Dolfinarium
nieuwe baas 6SRRUZHJPXVHXP¶ In: Algemeen Dagblad, 12 maart 2015.
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met als doel zich met het management in de hele cultuursector te gaan bezighouden. Dat
wordt BMO, met onder andere de opdracht de rijksmuseale instellingen met projecten en
cursussen in management te coachen. Het is een µXLWYRHULQJVJHULFKW¶ projectbureau dat in
september 1989 wordt opgericht, direct ressorterend onder het Directoraat-Generaal Culturele
Zaken.590 BMO is op te vatten als een management adviesbureau voor de rijksmusea, met als
belangrijke taakstelling de rijksmusea te helpen een ondernemingsplan te schrijven in het
kader van het verzelfstandigingonderzoek.591 Het bedient µRS niet-commerciële EDVLV¶ de
markt - de museumdirecties die om advies vragen krijgen geen rekening gepresenteerd. BMO
verleent diensten aan de organisaties die direct onder het DG ressorteren of daarmee een
subsidierelatie hebben.592 Het stelt werkgroepen in die mogelijke knelpunten onderzoeken op
het gebied van de arbeidsvoorwaarden, het behoud van de verantwoordelijkheid voor de
collectie, de bedrijfseconomische en de financiële aspecten.593 De rijksmusea bevinden zich in
het cultuurveranderingsproces dat door WVC is gestimuleerd. Fred Schot, hoofd van het
bureau: µ]H zitten in dat « proces en moeten dat in principe zelf trekken. In de praktijk
blijkt dat echter vaak om heel praktische redenen niet te lukken: ze missen de specifieke
vereiste deskundigheid en ze hebben niet de benodigde FDSDFLWHLW¶ Dan kan BMO verzocht
worden in actie te komen.594
Jan Riezenkamp, µPRWRU achter de ideeën tot YHU]HOIVWDQGLJLQJ¶, nodigt redactieleden
van Museumvisie uit voor een interview. Hij denkt µGDW met de activiteiten die nu in gang zijn
gezet met betrekking tot rijksmusea en waar in de publiciteit al het nodige over te doen is
geweest, het misschien goed is dat door het departement « ook eens wat te berde wordt
gebracht¶ Hij benadrukt dat µGH plannen tot verzelfstandiging niet te maken hebben met
bezuinigingen. Het is geen gefingeerde truc of handeling om nog weer eens op een verkapte
manier bezuinigingen door te voeren. « Het is een poging om de rijksmusea en de mensen
die daar werken in de gelegenheid te stellen zich vooral bezig te houden met die onderwerpen
waarvoor ze eigenlijk zijn DDQJHQRPHQ¶ Riezenkamp ziet dat museumdirecteuren vooral
managers dreigen te worden, door allerlei overleg met het departement HQµGH race langs de
loketten, waar heel veel tijd in gaat zitten. « En vanuit mijn optiek is dat niet de primaire
bedoeling. Management is een middel bij het bereiken van een doel en is niet het primaire
GRHO¶ dat is µKHW vervullen van een museale IXQFWLH¶ Op de vraag, of er aan de top van een
museum een manager moet zitten of een inhoudelijk iemand, antwoordt hij: µDOV je geen
inhoudelijke kennis hebt, dan kun je het wel YHUJHWHQ¶ Dit is nodig om gezag te hebben
binnen het museum en voor de FROOHJD¶V daarbuiten. µ+HW gaat om de persoonlijke relaties en
het vertrouwen dat mensen in je hebben. « Ik ben tot nu toe altijd geneigd geweest, zeg
maar vanaf de benoeming van Wim Beeren bij Boymans-van Beuningen, om altijd
inhoudelijke mensen aan de top neer te zetten. Alleen moeten ze als het even kan natuurlijk
wel - en dat heeft een zwaarder accent gekregen in de loop der jaren - affiniteit hebben met
PDQDJHPHQWSUREOHPHQ¶ Hij gelooft niet in een tweehoofdige leiding van een zakelijk en
artistiek directeur, maar bepleit µHHQ inhoudelijk iemand aan KHWKRRIG¶ te zetten en die te
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ondersteunen, µYHHO zwaarder dan tot nu toe het geval is, door mensen die zich met
bedrijfskunde EH]LJKRXGHQ¶595
Voordat het Ministerie van WVC het vooronderzoek naar de mogelijkheden tot
verzelfstandiging liet uitvoeren, riep de Nederlandse Museumvereniging eind 1987 een aparte
µCommissie PULYDWLVHULQJ¶ in het leven die vanuit het perspectief van de musea de
µYHU]HOfstandiging, verzakelijking en maatschappelijke verankering van Nederlandse PXVHD¶
diende te onderzoeken. De Commissie bestaat uit Frits Becht, Jan Maarten Boll, Job Drijber,
Arthur Hartkamp, Simon Levie, Anton Zijderveld en Theo Scholten (voorzitter). Beide
laatstgenoemden schreven het rapport.596 De initiatiefnemer van dit onderzoeksproject is
Henk Overduin, de voorzitter van de NMV.597 De Commissie presenteert haar rapport Het
vitale museum op 17 mei 1989 op de voorjaarsmuseumdag van de NMV. Anton Zijderveld
memoreert dit moment bij het overlijden van Theo Scholten - het blijkt dat de NMV het
rapport in eerste instantie niet bepaald met open armen ontving: µTheo en ik waren in de
commissie grote voorstanders van verzelfstandiging en waar mogelijk privatisering, maar dat
strookte niet met de ideeën van de genoemde museumvereniging. Die zat in die tijd nog
geheel in het verzorgingsstaatsdenken verstrikt. Zonder de financiering en dus ook de
bemoeienis van de overheid zouden musea in onze samenleving niet kunnen overleven. Men
wilde de zekerheid van de staatssteun niet inwisselen voor de uitdaging van de
onafhankelijkheid. We schreven samen het eindrapport met de brutale titel Het vitale museum.
Omdat Theo op vakantie was, kreeg ik de taak het rapport in een zaal vol museummensen aan
de verenigingsvoorzitter aan te bieden. Dat heb ik geweten! De afkeer en minachting
zinderden door de zaal¶.598
In het rapport beschrijven Zijderveld en Scholten naar eigen zeggen µYDQXLWeen
KHOLNRSWHUYLHZ¶hoe de musea op een verantwoorde wijze gestalte kunnen geven aan de
veranderingen waarvoor zij zich geplaatst zien. Zij plaatsen hun onderzoek binnen het kader
van de µUHYLWDOLVHULQJ van de samenleving op grond van concrete economische, sociaalpsychologische en sociologische RYHUZHJLQJHQ¶ - teneinde de bemoeizucht, verstarring en
µRUJDQLVDWRULVFKHYHUYHWWLQJ¶ een halt toe te roepen. De rapporteurs raden DDQµGH
verzakelijking tot een centrale museale doelstelling te PDNHQ¶ Het lijkt hen raadzaam µYRRU
elke organisatie die zich een doel VWHOW¶ een beleidsplan op te stellen met keuzen en bedragen
en bij de kleine musea om µLQGH organisatie enige vorm van budgettering in te voeren. «
Het zou een vooruitgang betekenen als in de Nederlandse musea op breder schaal enige
management-atmosfeer ontwikkeld wordt. Beleid voeren door kiezen en sturen,
resultaatgericht werken - waarbij resultaat lang niet altijd samenvalt met geldbedragen medewerkers motiveren door het belang van deze gerichtheid te laten zien. Efficiënt
overleggen maakt hier ook deel vDQXLW¶599 Ook een sterkere commerciële inslag µ]RXRSvele
plaatsen geen kwaad kunnen. « Met het woord commercialiteit wordt hier voorts met name
gedoeld op een keuze van activiteiten die financiële overschotten opleveren. (Het streven naar
595
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winst en rendement speelt niet bij musea, die immers vrijwel zonder uitzondering non profit
organisaties ]LMQ ¶ Daarbij wordt vooral gedacht aan het museumcafé en de -winkel, de
verkoop van copyright, het tegen betaling uitlenen van objecten en het voorbereiden van
tentoonstellingen voor derden. µ(HQ meer klantgericht optreden van de museummedewerkers
kan bij deze oriëntatie QLHWJHPLVWZRUGHQ¶600
Ongeveer gelijktijdig met dit cultuursociologische rapport verschijnt in opdracht van
dezelfde commissie het rapport Musea en privatisering, uitgevoerd door econoom Ocker van
Munster van adviesbureau Berenschot.601 Vergeleken met de rapporten voor WVC en de
NMV is de opdracht aan Berenschot sterk ingeperkt - dit onderzoek levert vooral praktische
gegevens op. Van Munster geeft advies over de bestuurlijke en organisatorische aspecten van
µSULYDWLVHULQJ¶ bij zowel interne als externe verzelfstandiging. Voor de beleidsinhoudelijke en
cultuurpolitieke implicaties van privatisering verwijst hij naar Het vitale museum.602
Opmerkelijk is dat er nog steeds gesproken wordt van privatisering. Verzelfstandiging is een
variant van privatisering, naast afstoting en uitbesteding. Het museum krijgt juridische,
organisatorische en/of economische zelfstandigheid - de leiding van de organisatie krijgt meer
vrijheid van handelen en een grotere eigen verantwoordelijkheid.603 Jan Jessurun benadrukt in
een interview dat niet mag worden gesproken van privatisering, omdat de overheid in het te
ontwikkelen concept in grote lijnen nog iets te zeggen dient te hebben over de collecties - de
Rijksmusea beheren ten slotte de eigendommen van de gemeenschap.604 De
onderzoeksrapporten zijn eensluidend in de conclusie: de verzelfstandiging van de rijksmusea
is onvermijdelijk.
De Nederlandse Museumvereniging, opdrachtgever van de µ&RPPLVVLH 3ULYDWLVHULQJ¶
LVµQLHWgeheel JHOXNNLJ¶ met de resultaten van haar eigen onderzoek en met de bevindingen
van het rapport van het ministerie. Op de voorjaars-Museumdag, gehouden op 17 mei 1989 in
Museum Boymans-van Beuningen, heerst verdeeldheid. Tijdens de bijeenkomst stelt de
vereniging dat zij niet volledig achter de conclusies en aanbevelingen kan staan: de rapportage
LVµWHalgemeen in het beantwoorden van een aantal NOHPPHQGHYUDJHQ¶ Het rapport is naar
de mening van de Museumvereniging te weinig toegespitst op specifieke museale problemen,
bijvoorbeeld de garantstelling voor de continuïteit van het behoud van collectief erfgoed, het
wegwerken van achterstanden, de kwaliteit van het museale product, de rechtszekerheid van
de museummedewerkers en het spanningsveld dat ontstaat als een private rechtspersoon met
de uitvoer wordt belast van een overheidstaak.605 Maar ook de Museumvereniging is een
voorstander van verbetering van efficiëntie, kostenbeheersing en de publiekgerichtheid: µKHW
zijn echter hulpmiddelen tot een beter functioneren; geen doel RS]LFK¶606 Bij die gelegenheid
deelt Jan Riezenkamp mee dat de recente val van het kabinet-Lubbers II op 3 mei 1989 geen
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einde maakt aan de departementale voorbereidingen om de Nederlandse Rijksmusea te
verzelfstandigen.607
Het vooronderzoek van het Ministerie van WVC, met de medewerking van Peter Felix
van het Utrechtse organisatieadviesbureau Andersson, Elffers & Felix, resulteert in augustus
1989 in het rapport Zoeklicht op zelfstandigheid. Bij de presentatie verwoordt Brinkman de
conclusie aldus: µYHU]HOIVWDQGLJLQJ van de zestien rijksmusea is de aangewezen weg om een
einde te maken aan de problemen die de laatste jaren zijn geconstateerd op zowel
beleidsmatig als EHKHHUVPDWLJJHELHG¶608 In het rapport wordt een onderscheid gemaakt
tussen externe en interne verzelfstandiging. In het geval van externe verzelfstandiging van de
musea zal het noodzakelijk zijn private rechtspersonen op te richten - stichtingen, EY¶VRI QY¶V
- die de museale taken op zich nemen. Kiest men voor deze externe variant, dan kunnen de
collecties in bruikleen aan de musea worden afgestaan.609 Deze suggestie doet Van Munster in
zijn Berenschot rapport ook. Voor het overige dient de overheid afstand te nemen en zich niet
meer met de concrete uitvoering van taken te bemoeien - alleen met de resultaten daarvan.610
De werknemers dienen hun ambtelijke status op te geven en voor de musea moet er een cao
komen µZDDULQ een marktconforme beloning moet worden DIJHVSURNHQ¶611 De consequenties
van een interne verzelfstandiging zijn ook in kaart gebracht. In een dergelijke situatie blijven
de rijksmusea binnen de sfeer van de rijksoverheid; een zelfstandig bestuursorgaan moet dan
fungeren als een intermediair tussen de rijksmusea en het ministerie. De minister onderhoudt
dan geen contact meer met de afzonderlijke musea.612 Ook in deze variant zullen veel YDQµGH
ORNHWWHQ¶ verdwijnen, maar in de praktijk blijven de musea dan toch een hiërarchisch
onderdeel van het centrale bestuursorgaan. Dat maakt de kans op een nieuwe bureaucratie
groter dan bij een externe verzelfstandiging, waar de centrale bemoeienis beter kan worden
afgebakend.613
De samenstellers van het rapport Zoeklicht op zelfstandigheid - ambtenaren van de
directie Beleidszaken Cultuurbeheer van het departement - wijzen op de urgente problemen
waarmee de musea worstelen. Veel van deze problemen kunnen niet worden ondervangen
door verzelfstandiging. Vooral de gigantische achterstanden bij registratie, conservering en
restauratie van collecties vragen om aparte maatregelen. Zo blijken er ongeveer honderdvijftig
mensjaren aleen al nodig te zijn om de achterstand te registreren, laat staan in te lopen. Voor
wat betreft de daadwerkelijke conservering en restauratie van de diverse collecties, is de
achterstand opgelopen tot ongeveer twaalfhonderd mensjaren.614
Zowel de rapporteurs van de Algemene Rekenkamer als de onderzoekers van het
Ministerie, de Nederlandse Museumvereniging en Berenschot wijzen erop dat externe
verzelfstandiging een middel is om de organisatie van de rijksmusea meer autonomie en
mogelijkheden te geven. Maar, in alle rapporten wordt ook benadrukt dat verzelfstandiging
niet kan betekenen dat de overheid haar financiële inspanningen voor de museumsector kan
verminderen. Integendeel, gigantische achterstanden in conservering, restauratie en registratie
hebben juist aanvullende budgetten nodig!
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Ondanks zijn demissionaire status continueert Brinkman het vooronderzoek om de
verzelfstandiging te realiseren. De vaart wordt er zo in gehouden. Brinkman deelt de Tweede
Kamer mede dat zowel de interne als de externe verzelfstandiging voor de musea zal worden
bestudeerd - dit wordt het µWZHHVSRUHQ EHOHLG¶ genoemd. Op het ene spoor wordt
proefondervindelijk uitgezocht hoe verzelfstandiging binnen het rijksoverheidsapparaat
uitwerkt, dit is het Project Maximale Zelfstandigheid onder leiding van Jan Jessurun. Op het
andere spoor zoekt een µLQWHUGHSDUWHPHQWDOH RYHUOHJJURHS¶uit wat de mogelijkheden,
beperkingen en gevolgen zijn van verzelfstandiging buiten de rijksoverheid.615 Zowel het
rapport over de in de praktijk uitgeprobeerde interne verzelfstandiging als het rapport van de
overleggroep worden eind 1990 afgerond.616 Ze vormen het sluitstuk van de voorbereidende
fase.617 De operatie kan een succes genoemd worden. De keuze valt, zoals te verwachten, op
externe verzelfstandiging en voor stichting als de meest toepasselijke rechtsvorm.618
De verzelfstandigingoperatie is een typisch voorbeeld van µLQFUHPHQWDOLVWLVFK¶
619
beleid. De rijksmusea worden heel systematisch en stap voor stap voorbereid op de nieuwe
situatie. Het uiteindelijke besluit tot verzelfstandiging valt na verschillende rondes van
onderzoek, proefprojecten en rapportages, telkens afgerond met inspraak van alle
betrokkenen.620 Bovendien begeleidt een projectbureau voor de verzelfstandiging van de
rijksmusea - het al genoemde Bureau Managementondersteuning en -Ontwikkeling (BMO) de betrokken musea.621 Er lag van tevoren geen blauwdruk of einddoel aan het proces ten
grondslag, om te komen tot een besluit, µGH aanpak was fasegewijs met een open HLQG¶ De
prudente aandacht voor de betrokkenen tijdens het proces met overleg, voorlichting en
publiciteit was nodig - zowel de politiek, de media en het museumpersoneel stonden sceptisch
tegenover de privatiseringsplannen.622 De overhaaste actie met de dreiging het
Openluchtmuseum te sluiten, deed dit geen goed. Achteraf gezien is deze affaire te
beschouwen als een proefballon voor de reorganisatie bij de rijksmusea.623 Overigens is niet
iedere betrokkene even enthousiast over de verzelfstandiging van de musea. Er zijn
directeuren die hun positie ter beschikking stellen omdat ze zich niet voldoende competent
achten als manager of omdat ze de voorkeur geven aan museaal inhoudelijk werk.624 Hans
Schneider, directeur van het Rijksmuseum van Oudheden te Leiden, maakt dit in een
615
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interview kenbaar. Hij beëindigt zijn directeursfunctie op eigen verzoek om zich weer
volledig te kunnen wijden aan het conservatorschap op de Egyptische afdeling: µLNZLO
archeoloog zijn en geen PDQDJHU¶625
Op 19 maart 1991 gaat de Tweede Kamer akkoord met de voorstellen van minister
Brinkman voor de verzelfstandiging van de rijksmusea. De overheid bemoeit zich in de
nieuwe situatie veel minder direct met de gang van zaken bij de rijksmusea. Bedoeling is dat
de musea daardoor economisch efficiënter gaan werken. De musea worden een rechtspersoon
en via vierjaarlijkse budgetfinanciering gesubsidieerd.626

Noodzakelijke hervormingen
In de zeven jaar van zijn ministerschap houdt Elco Brinkman zich aan de belofte de kunsten
bij bezuinigingen µUHODWLHIWH RQW]LHQ¶ zo blijkt uit de slotcijfers van de ministeriële
uitgaven.627 In zijn ambtsjaren heeft hij in de cultuursector niet gesnoeid. Brinkman heeft in
de jaren tachtig de koers voor de toekomst in het cultuurbeleid uitgezet.628 Directeur Kunsten,
Stevijn van Heusden beklemtoont dat Brinkman weinig µthuis¶ was in de kunstwereld, maar
dat hij een bekwaam bestuurder iVµKij heeft hard gevochten om het cultuurbudget op peil te
houden. Achteraf bezien, kijken mensen met veel respect op die tijd terug¶.629 Cas
Smithuijsen evalueert in een beschouwing het beleid van Brinkman, waarin hij zijn
bestuurlijke daadkracht prijst. Zowel hij als zijn beleidsambtenaren zagen hun kans schoon
om µKHUYRUPLQJHQ door te voeren die voorgangers al noodzakelijk achtten, maar niet konden
doorvoeren bij gebrek aan politieke mogelijkheden en misschien ook wel politieke
GRRUWDVWHQGKHLG¶630
Op museaal terrein legde Brinkman de basis voor de bestuurlijke reorganisatie van
de rijksmusea - een proces dat eerst privatisering, later verzelfstandiging werd genoemd. Met
vallen en opstaan en met behulp van velerlei onderzoeksprojecten legt hij de basis voor de
uitvoering van de verzelfstandiging. Brinkman schafte daarnaast op het terrein van de
beeldende kunsten de BKR af. Toen hij dat plan kenbaar maakte, kreeg hij begin 1983 (tijdens
een bijeenkomst in de Nieuwe Kerk te Amsterdam) van een demonstrant een taart in zijn
gezicht gedrukt - een reactie op zijn opmerking in Vrij Nederland: µLN]HJ niet dat het
allemaal rotzooi is, maar er is heel ZDWURW]RRLELM¶631 Hij stelde met de staatssecetaris van
Sociale Zaken voor de regeling af te schaffen, waarbij het grootste deel van het BKR-budget
naar het ministerie van WVC overgeheveld zou worden. Daar kon met dit geld µHHQ op
625
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artistiek-kwalitatieve criteria gebaseerd beeldende kunstbeleid worden RQWZLNNHOG¶ In 1987
werd de BKR inderdaad afgeschaft en het jaarlijkse beeldende kunstbudget van WVC met
ruim 36 miljoen euro verhoogd.632 Nog een daad van betekenis is dat Brinkman bij de
podiumkunsten het toneel- en orkestenbestel reorganiseerde, waarvan het gevolg was dat de
beleidsregie in 1985 bijna geheel bij het rijk kwam te liggen - zeer tegen de
decentralisatietrend in.633
Brinkman legde beleidsmatig een fundament voor de kunstenplansystematiek. Deze
systematiek is bepalend voor het cultuurbeleid in de komende twee decennia. Ton Bevers
typeert hem DOVµGH minister van de bestuurlijke YHUQLHXZLQJ¶ en ziet het kunstenplan als µ]LMQ
NURRQMXZHHO¶ een instrument dat bedacht LVµRP de subsidieverdeling flexibeler te maken op
een integrale DIZHJLQJ¶634 Brinkman introduceert de verzakelijking in het cultuurbeleid.
Tijdens zijn bewind gaan economen zich meer bemoeien met het beleid en betreden de
bemiddelaars, consultants en managers het podium. Hij doorbreekt de scheiding tussen
cultuur en µ]DNHQ¶ er wordt meer rekening gehouden met de markt.635 Er zijn pogingen
ondernomen de uitgaven meer beheersbaar en effectief te maken. De mede door economen
geïnspireerde rationaliseringsmaatregelen - budgetfinanciering en verzelfstandiging - hebben
grote invloed op de cultuursector.636 Brinkman loopt vooruit op het thema µPDDWVFKDSSHOLMN
UHVSRQV¶ µGRRUmeer te letten op het gebruik van de culturele voorzieningen door de
bevolking, en daaraan mogelijke consequenties voor de subsidiëring te YHUELQGHQ¶ De
bestuurbaarheid van de cultuursector - µLQGH zin van beheersing van kosten en evalueren van
rendement - is tussen 1982 en 1989 aanzienlijk toegenomen¶.637
Bij wijze van afscheid van zijn ministerschap nodigen negen directeuren van
rijksmusea en de directeur van de Rijksdienst Beeldende Kunst, Elco Brinkman uit op te
treden als gastconservator: µHHQ kleine en persoonlijke keuze « uit de diverse aanwinsten
die gedurende de laatste zeven jaren voor de Rijkscollectie ]LMQYHUZRUYHQ¶638 Deze expositie
vindt plaats in het Mauritshuis en in het gebouw van de Rijksdienst Beeldende Kunst te Den
Haag. Brinkman schrijft zelf de teksten in de begeleidende catalogus, waarin hij aan de
gekozen kunstwerken persoonlijke anekdotes en bespiegelingen verbindt:
µlandschapschilderkunst is reizen in de stoel; van vergezichten genieten in de geest. Na
urenlang vermoeiende reis kom ik aan op het spoorwegenemplacement van Piacenza. Ik voel
de warmte van de Italiaanse middagzon. Of ik lig in de wei in het Friesland van Benner. Er
bloeien daar natuurlijk nog boterbloemen en dotters langs de slootkant. Mijn kinderen lopen
plagend een koe achterna. De strakblauwe hemel steekt af tegen het groen van het gras. Even
ben ik weggedroomd, kijkend naar een schilderij. Op naar de volgende DIVSUDDN¶639 De
tentoonstelling Een keuze wordt in de pers besproken door niet de eerste de besten. Rudi
Fuchs noemt het HHQµDUWLVWLHNgezien, structuurloze maar wel mooie NHX]H¶ Hij vindt het
632
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typisch een tentoonstelling van µHHQ dillettant - van een liefhebber die zich, anders dan de
professioneel, niet hoeft te bekommeren om bepaalde objectieve verhoudingen in het
artistieke veld. « Bij de prachtige, decadente haarkam van Lalique denkt hij, door
schoonheid overmand, even aan die kam in het haar van zijn vrouw. Maar tussen haakjes
volgt dan: ik houd overigens niet van oorbellen. Hier staan de dilettant in kunst en trouwens
ook de politicus weer helemaal in de traditie van Vader Cats: luxe mag wel maar met mate. Ik
vind die houding V\PSDWKLHN¶640 Anna Tilroe grijpt de kans aan om Brinkmans beleid te
kritiseren. Er is gebrek aan ruimte om het cultureel erfgoed op te bergen en gebrek aan budget
µRPQLHWalleen dit nieuwe maar ook het oude rijksbezit te conserveren en te UHVWDXUHUHQ¶
Toch vindt ze het µHHQ tamelijk JHHVWLJHWHQWRRQVWHOOLQJ¶ geworden. Ze beschrijft enkele
ensembles in de opstelling, waaronder één opmerkelijke, die bij de beschouwing van Rudi
Fuchs op de foto staat: twee zoutvaten in een vitrine, µGHene van krullerig zilver uit 1618, de
ander het wit/blauwe plastic ding dat in ieder Nederlands keukenkastje staat. Presentatie van
het banale alsof het kunst is: die kunnen de moderne musea LQKXQ]DNVWHNHQ¶641
3 O nderzoek en evaluatie van beleid
Begin jaren tachtig ontstaat er meer intense samenwerking tussen het ministerie van WVC en
universiteiten. Ambtenaren van de Stafafdeling Culturele Zaken van het Directoraat-Generaal
Culturele Zaken hebben behoefte aan PHHUµIXQGDPHQWHHORQGHU]RHN¶.642 In de jaren zeventig
ontstond al de traditie waarin wetenschappelijk onderzoekers feiten, ideeën en begrippen
aandragen ter ondersteuning van het beleid. De Discussienota in 1972, de Knelpuntennota in
1974 en de Nota Kunst en Kunstbeleid in 1976 geven niet alleen intenties weer, ze bevatten
ook cultuurhistorische en cultuursociologische analyses van het beleidsterrein. Warna
Oosterbaan noemt ze µRHIHQLQJHQ LQV\VWHPDWLHN¶643 Om het cultuurbeleid te analyseren, te
systematiseren en te legitimeren dragen vooral sociologen materiaal aan. Sinds 1973 bedient
het Sociaal en Cultureel Planbureau de overheid met statistische analyses - onder meer om
trends in cultuurdeelname te registreren, de fluctuaties daarin te analyseren en het
cultuurbeleid te evalueren. Ook de Boekmanstichting is dan nog actief met kwantitatief
onderzoek naar bijvoorbeeld cultuurparticipatie en -spreiding en de sociaal economische
positie van de kunstenaar.644 Als het Sociaal en Cultureel Planbureau de opdracht krijgt om
een advies te schrijven voor een wetgeving op cultureel terrein, is Wim Knulst
verantwoordelijk voor een analytisch hoofdstuk over de ontwikkelingen in de Nederlandse
cultuurpolitiek.645

640

Rudi Fuchs, µ%ULQNPDQV keuze: het verslag van een RSHQEDULQJ¶ In: NRC Handelsblad, 6 november 1989.
Anna Tilroe, µ'H minister wil niet overkomen als droogstoppel. Brinkman laat bij het scheiden van de markt
het achterste van zijn tong ]LHQ¶ In: de Volkskrant, 4 november 1989. Anna Tilroe (1946) is kunstcriticus en
curator, gespecialiseerd in hedendaagse beeldende kunst en cultuur. Ze was van 1985 tot 1994 verbonden aan de
Volkskrant en van 1995 tot 2007 aan NRC-Handelsblad, waarin ze nog regelmatig publiceert. Tilroe is per 15
september 2010 benoemd tot bijzonder hoogleraar Kunst en Cultuur aan de Faculteit der Letteren van de
Radboud Universiteit Nijmegen.
642
Deze afdeling werd ook wel Stafafdeling Beleidsvoorbereiding genoemd, dat was namelijk haar functie.
643
Warna Oosterbaan. Schoonheid welzijn, kwaliteit: over legitimerings- en toewijzingsproblemen in het
kunstbeleid. Amsterdam, 1990, p. 59.
644
Er werd weleens gekscherend gesproken van µGH telefoonboeken van de %RHNPDQVWLFKWLQJ¶
645
Sociaal en Cultureel Planbureau, Advies Cultuurwetgeving. Rijswijk 1986, pp. 25-103. Een bewerking van
deze µYRRUJHVFKLHGHQLV¶ fungeerde als historische schets in de eerste drie edities van het Nationaal rapport
Cultuurbeleid in Nederland, respectievelijk in 1993, 1998 en 2002.
641

  

206

Wetenschappelijk onderzoek naar cultuurbeleid
Socioloog Piet van Montfort is sinds 1972 plaatsvervangend hoofd op de Stafafdeling
Culturele Zaken.646 Hij volgde daar Wim Knulst op, die verhuisde naar de sectie Vrije tijd,
media en cultuur van het Sociaal en Cultureel Planbureau. Van Montfort vindt begin jaren
tachtig de kerncijfers die het Sociaal en Cultureel Planbureau aanlevert - ondersteund door
sociologische analyse - niet meer voldoende basis voor de beleidsvoorbereiding en evaluatie.647 Hij zoekt µHHQ visie op kunst, cultuur en samenleving, waarvoor de sociale
wetenschap de begrippen en theorieën zou moeten OHYHUHQ¶648 In het periodieke overleg met
de Boekmanstichting merkt hij dat daar de kunstenaarslobby, zoals de Federatie van
Kunstenaarsverenigingen, een sterke druk uitoefent op de onderzoekers. De kans bestaat dat
deze invloeden de analyses van het kunstenaarsonderzoek sturen.649 Sinds 1982 staat de
legitimering van het cultuurbeleid meer in het teken van µde totstandkoming van een bloeiend
kunstleven en « de kwaliteit van de NXQVW]HOI¶650 Vandaar dat de ambtenaren op de
Stafafdeling Culturele Zaken druk debatteren over wat die kwaliteit kan zijn. Ze hebben
daarom behoefte aan meer inhoudelijke input: theoretisch gefundeerd onderzoek. Van
Montfort, terugblikkend: µwe wilden voorzien worden van intellectueel voer, van sociaal
wetenschappelijk onderzoek. Eigenlijk moest de Boekmanstichting doen wat wij bij de
stafafdeling GHGHQ¶ Van Montfort vindt steun bij zijn naaste collega op de Stafafdeling, Ton
Bevers. Behalve het reguliere, toegepaste kwantitatieve onderzoek willen zij meer kwalitatief
onderzoek uitzetten - met wetenschappelijke distantie en diepgang.651 Die rol past de
Nederlandse universiteiten, maar daar wordt in Van Montforts ogen aan deze thematiek te
weinig aandacht besteed en dat betreurt hij.652 Zij nemen contact op met de hoogleraren
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geschiedenis en andere essays. Amsterdam, 1971, pp. 157-203. Ook antropoloog André Köbben heeft hierover
veelvuldig gepubliceerd, met veel anekdotes uit de onderzoekspraktijk. Zie: André Köbben, Het gevecht met de
engel. Over verheffende en minder verheffende aspecten van het wetenschapsbedrijf. Amsterdam, 2003 en André
Köbben en Henk Tromp, De onwelkome boodschap, of hoe de vrijheid van wetenschap bedreigd wordt.
Amsterdam, 1999. Köbben was van medio 1987 tot eind 1993 voorzitter van de Boekmanstichting.
650
Warna Oosterbaan Martinius, Schoonheid, welzijn, kwaliteit. Amsterdam, 1990, pp. 63-64.
651
Aldus Piet van Montfort in een gesprek in Amsterdam op 19 december 2011.
652
Bram Kempers, µ.XQVW wetenschap en beleid. Verandering in DIKDQNHOLMNKHLG¶ In: Intomart, Kunst
onderzocht. Hilversum, 16 april 1999, pp. 46-47. Ton Bevers, terugblikkend: µGH Boekmanstichting stond op de
begroting van het ministerie en viel onder het stafbureau Culturele Zaken. « Aan het begin van de jaren
tachtig, nam het ministerie voor om het onderzoek weg te halen bij de Boekmanstichting. Dat was niet alleen
maar een bezuinigingskwestie, maar ook een meer principiële kwestie. De minister (Gardeniers) vond dat het
departement opdrachten voor onderzoek in eigen huis moest houden. De Boekmanstichting, lees de toenmalige
directeur Jan Rogier, entameerde zelf het onderzoek op het gebied van kunst- en cultuurbeleid. Het ministerie
was niet altijd tevreden over de RQGHU]RHNVWKHPD¶V van de Boekmanstichting, o.a. historische studies over het
kunstbeleid van Amsterdam en andere onderwerpen waar de historicus Jan Rogier belangstelling voor had. Meer
zeggenschap over de onderzoeksopdrachten en het soort onderzoek leidden tot het voornemen om de taken van
de Boekmanstichting te beperken tot de bibliotheekfunctie en het doen van desk-research (literatuuronderzoek).
Beleidsonderzoek in opdracht zou voorbehouden zijn aan het ministerie ]HOI¶ De minister zegde µDOV
compensatie voor het wegvallen van het kunstsociologisch RQGHU]RHN¶ toe µKHW fundamenteel
sociaalwetenschappelijk onderzoek van kunst en cultuur te willen stimuleren door samenwerkingsverbanden te
smeden met een aantal universiteiten en daar onderzoeksprojecten op te zetten op het terrein van kunst en
cultuur. « De opzet was om te bevorderen dat de universiteiten na deze stimuleringsronde zelf verder zouden
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Reinhard Wippler van de Rijksuniversiteit van Utrecht, Joop Goudsblom van de Universiteit
van Amsterdam en Anton Zijderveld van de Katholieke Hogeschool Tilburg, bij wie Bevers
promoveerde. Met hen gaan ze een samenwerkingsverband aan. Het is de bedoeling om
sociologische theorievorming en empirisch onderzoek op het terrein van het cultuurbeleid te
stimuleren. Het ministerie treedt daarbij op als mecenas.653
De vakgroep Sociologie en Geschiedenis van het Sociologisch Instituut van de
Universiteit van Amsterdam overhandigt in december 1982 een voorstel, Civilisatie, kunst en
staat, waarin twee deelprojecten zijn geformuleerd. De projecten worden goedgekeurd en
twee pas afgestudeerde sociologen krijgen de opdracht onderzoek te verrichten op het terrein
van cultuurbeleid en kunstmecenaat: Warna Oosterbaan Martinius en Bram Kempers.654
Oosterbaan publiceert Schoonheid, welzijn, kwaliteit, een studie over de legitimerings- en
toewijzingsproblemen in het kunstbeleid. Hij presenteert de publicatie in 1985 in de
Boekmanstichting. Abram de Swaan houdt op zijn verzoek een inleiding - hieruit destilleert
hij de column µ6PDDN RSVWDQG¶655 In 1990 verschijnt Oosterbaans dissertatie met dezelfde
titel - een uitwerking van deze studie. Bram Kempers promoveert in 1987 op zijn analyse van
het kunstmecenaat: Kunst macht en mecenaat.656 In deze µZLVVHOZHUNLQJ tussen sociologie en
NXQVWJHVFKLHGHQLV¶ munt hij het begrip µNXQVWPHFHQDDW¶ Kempers analyseert de machtsbalans
van opdrachtgevers en kunstenaars, waarin hij aantoont µGDW de kunstenaars zich in die
machtstrijd verder professionaliseerden en daarmee hun onderhandelingspositie met de
opdrachtgever YHUVWHUNWHQ¶657 Een ander resultaat van het Amsterdamse project - inmiddels
µ0HFHQDDW markt en EHOHLG¶getiteld - zijn twee analyses en evaluaties van kunstsociologische
studies: Benjo Maso schrijft µ.XQVWVRFLRORJLH in 1HGHUODQG¶ en Bram Kempers, µ3UREOHPHQ
en beloften van kunstsociologie in Nederland, 1970-¶. Kempers concludeert in zijn
gaan met het kunstsociologisch onderzoek door hiervoor op den duur speciale expertise vrij te maken in het
aanstellingsbeleid van wetenschappelijk personeel. De Tweede Kamer ging hiermee akkoord. Vervolgens gingen
Piet van Montfort en ik met diverse hoogleraren praten over onderzoeksprojecten. « Het leidde niet meteen tot
vaste banen nadat de projecten waren afgerond, zoals de bedoeling was, maar wel kreeg het kunstsociologisch
onderzoek aan de betrokken universiteiten (Amsterdam, Tilburg, Utrecht) voldoende vlieghoogte om daarna niet
meer van de agenda te YHUGZLMQHQ¶ Bron: email van Ton Bevers op 17 maart 2016.
653
Bram Kempers, µ(HQ geleerde op zoek naar een genre. Cultuur in het werk van *RXGVEORP¶ In: Nico
Wilterdink, Johan Heilbron en Abram de Swaan (redactie), Alles verandert. Amsterdam, 1997, p. 140. Ik ga hier
nader in op de samenwerking met de Universiteit van Amsterdam. In Utrecht rondde Harry Ganzeboom in 1984
zijn proefschrift Cultuur en Informatieverwerking af en in Tilburg promoveerde Jan Vaessen op het thema
legitimering, toegespitst op het moderne kunstmuseum: Musea in een museale cultuur: de problematische
legitimering van het kunstmuseum. Zeist, 1986.
654
Warna Oosterbaan Martinius, Schoonheid, welzijn, kwaliteit. Amsterdam, publikatiereeks Sociologisch
Instituut Universiteit van Amsterdam, 1985, p. 7.
655
Abram de Swaan, µ6PDDN op VWDQG¶ In: NRC Handelsblad, 25 mei 1985. In hetzelfde jaar verscheen zijn
essay Kwaliteit is klasse - µHHQ kernachtige uitwerking van de distinctietheorie van Pierre Bourdieu uit 1979,
gecombineerd met het concept Art Worlds van Howard Becker uit 1982 en een analyse van de dynamiek in
cultuurspreiding, vooral in 1HGHUODQG¶ Aldus Bram Kempers in zijn eerbetoon aan De Swaan bij zijn emeritaat:
µ6HFUHWDULV van Stendhal. Kunst, geschiedenis en sociale ZHWHQVFKDS¶ In: Annet Mooij, David Bos en Sonja van
¶W Hof (redactie), Grenzeloos nieuwsgierig. Opstellen voor en over Abra m de Swaan. Amsterdam, 2007, p. 126.
De Swaan (1942) is sinds 2001 Universiteitshoogleraar Sociale wetenschappen aan de Universiteit van
Amsterdam, vanaf 2007 emeritus. Van 1973 tot 2001 was hij hoogleraar Sociologie. Hij was mede-oprichter en
directeur van de Amsterdamse School voor Sociaalwetenschappelijk Onderzoek (1987-1997) en daarna
voorzitter (tot 2007). Van 1969 tot 1991 was hij redacteur van het maandblad De Gids. Hij debuteerde in 1968
met Amerika in termijnen; een ademloos verslag uit de U SA en promoveerde in 1973 op Coalition theories and
cabinet formations.
656
Bram Kempers, Kunst, macht en mecenaat. Het beroep van de schilder in sociale verhoudingen 1250-1600.
Amsterdam, 1987.
657
Aldus Cas Smithuijsen in zijn lezing op de bijeenkomst µ0HFHQDDW de wetenschap VSUHHNW¶ op 20 september
2011 in Spui 25 te Amsterdam, in het kader van µHHQ interactieve lezingenreeks over PHFHQDDW¶ Het Prins
Bernhard Cultuurfonds organiseerde de reeks en bundelde de lezingen in het boekje De staat van het mecenaat.
De andere sprekers waren Bram Kempers, Anna Tilroe en Nachoem Wijnberg.
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overzicht in 1985 dat de kunstsociologie µHHQ mooi genre in de marge van de universitaire
VRFLRORJLH¶ vormt.658 Kempers krijgt vervolgens de opdracht om onderzoek te doen naar de
ontwikkelingen op de markt voor moderne beeldende kunst. Beeldend kunstenaars en
vormgevers blijken op de Nederlandse kunstmarkt in hoge mate afhankelijk te zijn van µHHQ
economisch, demografisch en cultureel beperkte groep PHQVHQ¶, met verhoudingsgewijs grote
invloed op het debat. Het aandeel van de overheid is groot: µGDW er zoiets als een ³YULMH´PDUNW
zou bestaan is een mythe. De rol van de overheid op de kunstmarkt heeft zich over alle
segmenten uitgebreid. De meeste van de vijf- tot achtduizend beeldende kunstenaars zijn voor
tenminste een deel van hun inkomen afhankelijk van de RYHUKHLG¶659 .HPSHUV¶
constateringen worden hem niet in dank afgenomen. µ=Hvoelden zich aangevallen en
reageerden agressiever dan het stuk zelf rechtvaardigt. Uiteindelijk denken ze: ja dat maken
wij wel uit. Op het moment dat een onderzoeksresultaat er ligt hebben opdrachtgevende
ambtenaren zich daar op een of andere manier toe te verhouden. « De overheid oefent grote
invloed uit op het kunstenveld en in zekere zin dwingt ]R¶Qanalyse van de kunstmarkt de
ambtenaren ook wel iets van verantwoording af te leggen. Kunstenaars zijn nu eenmaal in
hoge mate afhankelijk van beslissingen van RYHUKHLGVDPEWHQDUHQ¶660
De wetenschappelijke studies die gerealiseerd worden in het kader van het project
µ0HFHQDDW markt en EHOHLG¶geven stof voor een bloeiend openbaar debat.661 Cas Smithuijsen
constateert een µYHUZHWHQVFKDSSHOLMNLQJ van het NXQVWEHOHLG¶Voor hem µstaat het vast dat
juist de wetenschappellijke habitus ten opzichte van het kunstbestel heeft bijgedragen aan de
moderne manier van argumenteren met betrekking tot zaken van kunstbeleid, tot verandering
van de contacten tussen ministerie en veldpartijen, tot verandering van de samenstelling van
de groep actoren die aan de formulering van het kunstbeleid bijdragen¶.662 Bevers concludeert
dat µdeze episode in de geschiedenis van het cultuurbeleid van Nederland « belangrijk [is]
geweest voor alle betrokken partijen: het beleid (overheden), de praktijk (culturele
instellingen) en de wetenschap XQLYHUVLWHLWHQ ¶663
In 1986 laat Jan Riezenkamp een reorganisatie uitvoeren op het Directoraat-Generaal
Culturele Zaken. Deze resulteerde in de afslanking van de Stafafdeling Culturele Zaken tot
één onderzoekscoördinator en de optuiging YDQµ]LMQ¶Bureau Directeur-Generaal - de
uitkomst van de µLQWHUQH VWULMG¶ tussen Riezenkamp en de ambtenaren van de Stafafdeling en
de directies Kunsten en Musea, Monumenten en Archieven.664 Warna Oosterbaan vervult
vanaf 1986 de functie van onderzoekscoördinator, in 1988 volgt socioloog Vladimir Bina
hem op.665 Het Bureau Directeur-Generaal entameert de meeste taken op het operationele
658

Benjo Maso, µ.XQVWVRFLRORJLH in 1HGHUODQG¶ (ongepubliceerd), 1983 en Bram Kempers, µ3UREOHPHQ en
beloften van kunstsociologie in 1HGHUODQG¶ 1970-1985. In: Sociale Wetenschappen, jrg.28, 1985, nr.2, pp. 99118. Geciteerd in het vervolg op beide studies: Ton Bevers, µ.XQVWVRFLRORJLH in Nederland 1980-¶ In:
Boekmancahier 1; 1ste jrg. augustus 1989, p. 5.
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Bram Kempers, µ'H macht van de markt. Aanbod, afname en bemiddeling van moderne kunst in 1HGHUODQG¶
In: Kunst en beleid in Nederland 3. Amsterdam, 1988, p. 62. Zie voor de andere artikelen die Kempers schreef in
het kader van het project µ0HFHQDDW markt en EHOHLG¶ ibidem, p. 65.
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Kempers geciteerd in: Theo Stokkink, µ´:LM hebben de centen, wij hebben de PDFKW´¶ In: idem (redactie),
De Cultuur elite van Nederland. Wie maken en breken de kunst. Amsterdam, 1989, p. 240. Oorspronkelijke bron:
interview radioprogramma Over Kunst & Cultuur, 9 februari 1989.
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Bram Kempers, µ.XQVW wetenschap en beleid. Verandering in DIKDQNHOLMNKHLG¶ In: Intomart, Kunst
onderzocht. Hilversum, 16 april 1999, p. 47.
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Cas Smithuijsen, µ'H verwetenschappelijking van het NXQVWEHOHLG¶ In: Intomart, Kunst onderzocht.
Hilversum, 16 april 1999, p. 41.
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Ton Bevers, µ.OHLQH sociologie van de Boekmanstichting. &DV¶ directeurschap 1986-¶ In: André
Nuchelmans (eindredactie), Con Spirito. Een klinkend slotakkoord voor Cas. Amsterdam, 2014, p. 34.
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Aldus Piet van Montfort in een gesprek in Amsterdam op 19 december 2011.
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Warna Oosterbaan nam het aanbod aan om redacteur bij NRC Handelsblad te worden.Bina (1945-2014) was
van 1988 tot en met 2009 verbonden aan de Stafdirectie Cultuurbeleid.
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terrein van advisering en management.666 Het nieuwe bureau richt zich op economie en
marketing en zet vooral toegepast onderzoek uit. Piet van Montforts droombeeld om
theoretisch gefundeerd sociologisch onderzoek te stimuleren, valt in duigen.667 Ton Bevers
vindt dat Van Montfort juist heel tevreden kan terugkijken op deze periode, omdat deze
stimulans in het begin van de jaren tachtig µZHO degelijk succesvol LVJHZHHVW¶µKHW
kunstonderzoek is sindsdien aan de universiteiten alleen maar gegroeid, heeft mooie
dissertaties opgeleverd en uiteindelijk ook bevorderd dat er structureel fte. beschikbaar kwam,
ook op hoogleraarniveau. Niet alleen het onderzoek, maar vooral ook het onderwijs heeft
profijt gehad van deze injectie vanuit het PLQLVWHULH¶668
Al voor de reorganisatie vertrekt Bevers naar de Katholieke Universiteit Brabant in
Tilburg en wordt in 1990 hoogleraar Kunst- en Cultuurwetenschappen aan de Erasmus
Universiteit in Rotterdam.669 Van Montfort vertrekt naar onderzoeksbureau Intomart
Qualitatief in Hilversum - hij is één van de eerste ambtenaren van het department die
overstapt naar de particuliere sector.670 Het is part of the deal met Intomartdirecteur Frits
Becht dat Van Montfort van het departement een aantal onderzoeksopdrachten in portefeuille
meekrijgt.671 Hij gaat bij Intomart onderzoek initiëren en verrichten, vaak in opdracht van het
ministerie van WVC - hij blijft daar contact onderhouden met universitaire onderzoekers.672
Intomart Qualitatief bv is één van de bedrijven die Becht onder de koepel van Intomart
oprichtte, toegerust op specifieke technieken - in dit geval is dat kwalitatief onderzoek op het
gebied van kunstbeleving en cultuurparticipatie.673 Vanaf 1987 is Van Montfort daar
directeur.674 Met de reorganisatie van het Directoraat-Generaal Cultuur verandert de
samenwerking tussen het departement en de universiteiten. Dat deze als nuttig wordt
beschouwd, blijkt ook uit het feit dat de Boekmanstichting in 1988 aan de Universiteit van
Amsterdam een leerstoel opricht µLQGH beginselen en methoden van de NXQVWVRFLRORJLH¶
Bram Kempers wordt de eerste bijzonder hoogleraar - hij spreekt zijn rede uit op 8 december
1988.675
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Dos Elshout, µ(LQGYHUVODJ 6WDJH¶ van 15 mei 1986.
Dit liet Van Montfort duidelijk merken in zijn afscheidsspeech bij WVC in 1986 (waarbij ik aanwezig was)
en hij bevestigde het in een gesprek in Amsterdam op 19 december 2011.
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Bron: Ton Bevers in een email op 17 maart 2016.
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contracteerde mij als freelance onderzoeker bij verschillende onderzoeken - die reeks begon met het onderzoek
naar cultuurhistorische collecties.
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Hanneke Savenije, µ)ULWV Becht, manager in NXQVW¶ In: S ignature, nr. 5, 1990, pp. 62-63.
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Hij ging in 1999 met pensioen. Zie in dat verband: Intomart, Kunst onderzocht. Hilversum, 16 april 1999. Piet
van Montfort overleed op 1 januari 2013.
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Sociaal en Cultureel Planbureau: schept aanbod vraag?
Door de verzakelijking in de museumwereld komt in het beleid in de loop van de jaren tachtig
de promotie van het product centraal te staan. Veel musea passen in hun
tentoonstellingsbeleid de zogenaamde kunstschattenformule toe. Musea gaan beter begrijpen
hoe ze publiek moeten trekken, daartoe eind jaren tachtig gestimuleerd door de µterugtredende
RYHUKHLG¶ Marketing doet in Nederland eind jaren tachtig zijn intrede in de cultuursector. Niet
iedereen gaat uit zichzelf naar een museum, zo blijkt telkens uit onderzoek. Als er ergens een
cultureel evenement wordt aangeboden dan moet dat kenbaar gemaakt, gecommuniceerd
worden. Het geloof in de Wet van Say, µHlk aanbod schept zijn eigen YUDDJ¶, wordt op het
ministerie terzijde geschoven.676 Met behulp van een analyse van trendcijfers toetst het
Sociaal en Cultureel Planbureau het aanbodbeleid in de cultuursector. De analyse in het
Sociaal en Cultureel Rapport van 1984 toont aan dat aanbod niet automatisch vraag schept.
De tabel in het hoofdstuk over participatie laat zien dat bij theater - veelal µUHJLVVHXUVWRQHHO¶ aanbod en gebruik dramatisch uiteenlopen.677 Het aantal gezelschappen stijgt in twaalf jaar
met meer dan de helft, terwijl het aantal bezoekers daalt met bijna de helft: overaanbod.678
Bij de musea valt het overigens nog mee: tussen 1970 en 1982 stijgt het aantal musea
met 62% en het aantal bezoeken met 89%. Het bezoek is daar dus relatief sterker toegenomen
dan het aantal musea. Begin jaren zeventig is in de museumsector een geweldige slag
geslagen, in de eerste vijf jaar stijgt het aantal bezoeken met bijna de helft. De musea staan
meer open voor een heterogeen publiek en schenken aandacht aan toegankelijke presentaties
van tentoonstellingen en vaste collecties. Veel publiek wordt gewonnen onder de incidentele
bezoekers.679 Uit deze empirische constateringen blijkt dat evaluatie-onderzoek van groot
belang is: in hoeverre komen intenties uit en treft uitgestippeld beleid doel? Het blijkt dat er
meer op de vraagzijde gelet dient te worden. Marketingstrategieën zijn van cruciaal belang.
De SCP analyse roept op tot een beleidsbijstelling en die wordt door het departement op het
terrein van de podiumkunsten doorgevoerd. Uit de Notitie Cultuurbeleid van mei 1985 blijkt
dat de publieke belangstelling zwaarder weegt bij de beoordeling van het gesubsidieerde
kunstaanbod dan daarvoor. De kunstinstellingen dienen aandacht te besteden aan
publiekswerving en aan mogelijkheden om uitvoeringen en presentaties via audiovisuele
registraties in wijdere kring publiek te maken. De overheid gaat sterker letten op
µYHUVFKLMQVHOHQ YDQRYHUDDQERG¶680

Cultuurparticipatie in het vrijetijdsrepertoire
Het streven naar spreiding van de kunsten is een constante in de verschillende pogingen om
het kunstbeleid een passende legitimering te geven. Kunstspreiding functioneert als middel
676

Dit citaat is overigens niet van Say zelf, maar een interpretatie van de econoom John Maynard Keynes (18831946). De wet van Say gaat uit van het geloof dat er voortdurend µHHQ mechanisch herstel van het economisch
HYHQZLFKW¶ optreedt, wat er ook geproduceerd wordt. Anders gezegd: de productie schept zijn eigen afzet.
Bedenker van de stelling is de klassieke econoom Jean-Baptiste Say (1767-1832). Keynes haalde Say aan om
hem te bekritiseren: hij geloofde niet in de vrije markteconomie. Hoewel hij pleitte voor nationale planning,
bleef hij voorzichtig met het toekennen van taken voor overheden. µ7KH important thing for government is not to
do things which individuals are doing already, and to do them a little bit better of worse; but to do those things
which at present are not done at DOO¶Geciteerd in: Iwan Sewandono, µ7KHRULH achter de YHU]RUJLQJVVWDDW¶ In:
J.A.A. van Doorn en C.J.M. Schuyt (redactie), De stagnerende verzorgingsstaat. Meppel, 1982, pp. 47-69, p. 54.
Zie ook: Pim van Klink, Kunsteconomie in nieuw perspectief. Groningen, 2005, p. 128.
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Regisseurstoneel is een vorm van Experimenteel Theater, waarin de enscenering een belangrijke rol spelt. De
acteurs zijn ondergeschikt aan de concepten van de regisseur. Deze variant werd sinds de jaren zeventig
dominant in zowel het Duitstalige als het Nederlandstalige theater.
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om hogere doelen te bereiken: in de jaren vijftig in het kader van esthetische vorming en ter
relativering van de opkomende massacultuur als een beschavingsoffensief, en in de jaren
zestig en zeventig voor het welzijn van de burger. In de jaren tachtig komt de bevordering van
een bloeiend kunstleven voorop te staan - dan gaat het om de intrinsieke waarde in plaats van
dat de kunst als middel wordt ingezet.681 Sindsdien groeit het aantal sociologische studies naar
kunst en cultuur als maatschappelijk verschijnsel en naar cultuurparticipatie en de
achtergronden daarvan.682 Op het ministerie neemt de belangstelling daarvoor toe en worden
tal van opdrachten uitgezet: spraakmakende onderzoeken waarvan de methode innovatief is.
De uitkomsten geven aanleiding tot debat en in veel gevallen ook tot een beleidsbijstelling.
Wim Knulst plaatst in zijn rapportages de cultuurdeelname in de bredere context van
mediagebruik, vrije tijd en recreatie, Intomart experimenteert met de methode van
dataverzamelen, Harry Ganzeboom ontwikkelt zijn modellen voor de determinanten van
cultuurdeelname en dankzij SCP onderzoek krijgt de amateurkunst meer aandacht.
Allerwegen worden jongeren als doelgroep onder de loep genomen.
Cultuurpolitici houden lange tijd de cultuurspreiding op de agenda en relativeren de
treurig makende conclusies uit participatieonderzoek. De welvaart stijgt, de vrije tijd neemt
toe en ook het opleidingsniveau stijgt - daarmee zijn de belangrijkste voorwaarden gecreëerd
voor een succesvolle sociale cultuurspreiding. Dat geeft toch hoop? Bovendien zien politici en
cultuurambtenaren een opgave weggelegd voor het kunstbeleid om kunst in de samenleving
een belangrijke rol te laten vervullen.683 Echter, in de loop van de jaren tachtig kentert dit
optimisme en daarmee het debat: de cultuurspreiding is goeddeels mislukt, zo wordt openlijk
geconstateerd.684 Op grond van participatieonderzoek moet telkens erkend worden dat de
pogingen om de cultuurspreiding te bewerkstellingen op vrijwel niets zijn uitgelopen.685 Ton
Bevers maakt in een essay de balans op en constateert dat uit ieder onderzoek blijkt dat vooral
de beter opgeleide middengroepen het meeste profijt hebben van het gevoerde cultuurbeleid voor degenen die tot deze groepen behoren is kunst maken, kunst waarderen en ervan
genieten een vanzelfsprekende gewoonte die van huis is meegekregen of anders door
scholing, carrière en sociale omgeving is bijgebracht. Alle onderzoeken maken duidelijk dat
slechts een relatief klein en bevoorrecht deel van de bevolking deelneemt aan de kunsten.
Meer dan driekwart van de bevolking gaat nooit naar toneel, ballet of cabaret, en meer dan de
helft nooit naar een museum (54%) of bioscoop. Het cultuurspreidingsbeleid stond in het
teken van het principe dat iedereen recht heeft op zijn eigen cultuur, dat alle cultuuruitingen
gelijkwaardig zijn en dat kunst en cultuur maatschappelijk relevant dienen te zijn. Het aloude
ideaal van het beschavingsoffensief - de µQHHUZDDUWVHFXOWXXUVSUHLGLQJ waarbij de cultuur van
de hogere klasse model VWRQG¶- past niet meer in een gedemocratiseerde samenleving waarin
veel variaties van kunst en cultuur naast elkaar erkenning krijgen.686
Bevers constateert dat de toegenomen welvaart en het gestegen opleidingsniveau
hebben gezorgd voor een µFXOWXXUVSUHLGLQJ in de EUHHGWH¶ - onder de middenklasse - dit is het
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resultaat YDQµGH cultuurspreiding die vanzelf JDDW¶ Onderzoek heeft uitgewezen dat culturele
belangstelling en gedrag deel uitmaken van de levensstijl van mensen: µELM het gedrag en de
levensstijl van de middengroepen hoort een zekere mate van culturele belangstelling. Zij
bezitten cultureel kapitaal dat doorgaans via scholing LVYHUZRUYHQ¶687 De dynamiek van de
cultuurspreiding in de breedte µNRPW vooral tot uiting in de vormen van cultuuroverdracht en
cultuurovername die horen bij het streven van mensen naar distinctie en identificatie. Als in
het spreidings- en marketingbeleid op deze processen wordt ingespeeld en op afzonderlijke
doelgroepen, dan kan dat beleid resultaten boeken¶.688
Het blijft telkens weer een interessante vraag - zowel voor sociologen, beleidsmakers
als uiteraard voor marketeers - welke afwegingen een rol spelen wanneer mensen hun vrije
tijd besteden. Welke keuzeprocessen spelen een rol in de vrijetijdsbesteding en
cultuurparticipatie? Wat is het participatiegedrag van het publiek? Hoe komen mensen ertoe
naar het museum te gaan, naar het theater, een café of restaurant bezoeken, een sportwedstrijd
of wanneer ze thuis blijven om tv te kijken? Deze vragen stelt Wim Knulst in zijn empirischtheoretische studie naar verschuivingen in het uitgaan en het gebruik van media sinds de jaren
vijftig - in juni 1989 promoveert hij op dit thema.689 Knulst zoekt in zijn proefschrift naar een
empirische verklaring van de cultuurdeelname in Nederland - in brede zin geïnterpreteerd. Hij
past daartoe een secundaire analyse toe op de participatiecijfers die hij bij het Sociaal en
Cultureel Planbureau tot zijn beschikking heeft.690 Hij zet triviale zaken, zoals bezoek aan
pretparken, een voetbalwedstrijd of een restaurant naast GHµKRJHUH¶culturele activiteiten,
zoals museum-, theater en concertbezoek.691 Hij gebruikt de term µYHUPDDN¶in neutrale zin,
µDOV een algemene categorie voor alle soorten receptieve activiteit die leiden tot genoeglijke
EHOHYHQLVVHQ¶ µ.XQVW]LQQLJJHQRW¶ komt zo niet tegenover vermaak te staan maar wordt
daarvan een µVXEFDWHJRULH¶ Op die manier ontdekt hij wat vermaak tot vermaak maakt: µHHQ
nieuwe sensatie, een prikkeling die het contrast aangeeft tussen het gewone en het
EXLWHQJHZRQH¶692 Binnen het departement leeft echter de opvatting dat kunst en cultuur een
andere categorie vormen dan uitgaansgedrag, zoals bezoek aan pretparken, voetbalwedstrijden
of restaurants.693
Doordat in Nederland sinds de jaren vijftig het opleidingsniveau steeg en het
cultuurbeleid gericht was op regionale en sociale cultuurspreiding, was de verwachting dat de
belangstelling voor µKRJHUH - en dat is vaak ook meer complexe - FXOWXXU¶ zou toenemen. Dit
blijkt niet het geval.694 De publieke belangstelling is vooral bij podiumkunstenbezoek en
lezen gedaald. Volgens Knulst is de teruggang hoofdzakelijk een uitkomst van µHHQ autonome
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RQWZLNNHOLQJ¶ waar vooral µH[WUD-DUWLVWLHNH¶ factoren een rol spelen. Deze zaken hebben tot
dan toe van de beleidsmakers weinig aandacht gekregen.695 Knulst noemt µWULYLDOH HOHPHQWHQ¶
zoals bereikbaarheid, parkeergelegenheid en zitcomfort. De vorm waarin de cultuuruiting
wordt aangeboden speelt ook een rol: de belangstelling voor µRQGHHOEDUHXLWJDDQVGLHQVWHQ¶is
sterk teruggelopen. Bijvoorbeeld bij filmvertoningen en podiumuitvoeringen, waar je niet
kunt komen en gaan wanneer je wilt, wat bij tentoonstellingen - meestal - wel het geval is.
Naarmate de mogelijkheid tot µ]HOIEHGLHQLQJ¶ mogelijk is, wordt de belangstelling groter.
Daarbij speelt een rol dat openbare voorstellingen en tentoonstellingen µSRVLWLRQHOH JRHGHUHQ¶
zijn - het laten zien dat je tot de µLQFURZG¶ behoort, kan een nevenmotief zijn voor bezoek,
maar kan potentieel geïnteresseerden die de gedragscodes niet beheersen, weerhouden te
gaan. Bij thuisconsumptie (van de media, en boeken, tijdschriften en kranten) speelt dit
µVRFLDOHVSHO¶ niet. Knulst wijst op de druk EH]HWWHµYULMHWLMGVDJHQGD¶ - daarmee dient in het
cultuurbeleid rekening gehouden te worden.696
In november 1989 staat het symposium Cultuurbeleid als achterhoedegevecht? in het
teken van de vraag wat de mogelijke gevolgen van de onderzoeksresultaten van Wim Knulst
zijn voor het cultuurbeleid.697 Ambtenaren van het ministerie nemen Knulst in het debat
vooral onder vuur op het punt dat hij geen waarderend onderscheid maakt tussen kunst en
cultuur en µKHW VOHXWHOZRRUG¶ van zijn boek: µYHUPDDN¶698 Een inhoudelijke benadering van de
betekenis van kunst en het kunstbeleid ontbreekt, waardoor het debat zich verlaagt tot µKHW
niveau van directe kosten en baten analyse die voornamelijk in de termen van belastingen of
profijt wordt JHYRHUG¶699 Knulst benadrukt achteraf dat zijn studie geen beleidsevaluatie is,
zoals de beleidsambtenaren interpreteren en bekritiseren. De studie is een analyse van het
gedrag van het publiek, waarvan hij de uitkomsten confronteert met cultuurpolitieke idealen;
op grond daarvan formuleert hij beleidsaanbevelingen.700 Dit debat is wederom een voorbeeld
van de confrontatie van een onderzoeker die - nuchter - empirische gegevens analyseert en
beleidsmakers die op grond van bevlogen denkbeelden een missie uitvoeren.
Bij zijn overstap van het ministerie naar onderzoeksbureau Intomart is één van de
onderzoeksopdrachten die Piet van Montfort meekrijgt, het in kaart brengen van µKHW culturele
uitgaansgedrag van de NederlDQGHUV¶ Het onderzoeksproject is bedoeld als een aanvulling
van het onderzoek van het Centraal Bureau voor de Statistiek en het Sociaal Cultureel
Planbureau. Afgezien dat die statistieken zeer relevant zijn voor beleidsevaluaties, worden er
beperkingen geconstateerd. De op deze wijze verzamelde data geven bijvoorbeeld alleen een
indruk van het absoluut aantal bezoeken dat gebracht is aan instellingen. Hoeveel bezoekers
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er achter deze aantallen schuil gaan is hier niet te achterhalen. Van Montfort kiest voor
uitvoerige mondelinge interviews en een dagboekregistratie van het uitgaansgedrag dat
gedurende vier weken wordt bijgehouden. De respondenten worden ingedeeld in vier groepen
- duizend personen per groep - die over de vier seizoenen worden verdeeld.701 Het is een
bevolkingsonderszoek en geen publieksonderzoek: de respondenten worden thuis benaderd.
Deze methode lijkt op die van de informatiebronnen van het Sociaal Cultureel Planbureau: het
leefsituatie-onderzoek, het aanvullend voorzieningengebruik onderzoek en het
tijdsbestedingsonderzoek. Maar in die surveys wordt gebruikt gemaakt van een
¶UHWURVSHFWLHYHYUDDJVWHOOLQJ¶ - deze methode heeft als nadeel dat de respondenten putten uit
herinneringen die vervaagd of vertekend kunnen zijn µKHW telescoping-effect¶  bovendien kan
dit leiden tot sociaal wenselijke antwoorden. Deze onderzoeksmethode is erg ingewikkeld en
tijdrovend. De onderzoekers krijgen te kampen met een hoge non respons. Daarom worden
tijdens het project maatregelen getroffen om de respons op een meer representatief niveau te
brengen door een flexibeler recrutering van respondenten en herwegingen van de data - in het
rapport is een uitgebreide verantwoording voor de steekproef en de representativiteit
opgenomen. Zo is er in de loop van de veldwerkfase besloten dat de interviewers bij de
introductie van het onderzoek in mindere mate de begrippen kunst en cultuur laten vallen, ten
gunste van de termen µXLWJDDQ luisteren en kijken naar radio HQWHOHYLVLH¶702
De onderzoeksmethode is innovatief, complex en ambitieus. De inspanning wordt
echter beloond: het onderzoek levert µHHQ rijkdom aan JHJHYHQV¶ op - een nuttige aanvulling
op de bekende empirische gegevens. Als de vrije tijd buitenshuis wordt doorgebracht, dan is
dat vooral om een restaurant te bezoeken (62%), gevolgd door een café of bar (39%) en aan
sportwedstrijden (34%), waarna het bezoek aan musea en tentoonstellingen volgt (29%). Ook
in dit onderzoek worden dus µXLWJDDQVPRJHOLMNKHGHQ¶in brede zin gepeild, met daarin
opgenomen cultuurparticipatie - zoals Wim Knulst in zijn proefschrift deed. Het zal niet
verbazen dat ook hier een sterke correlatie wordt gevonden tussen het niveau van opleiding en
het bezoek aan culturele instellingen.703
Het participatie-onderzoek Intomart is toegepast van aard. Alhoewel het
onderzoeksconcept is gebaseerd op theoretische noties vergaard door deskresearch, blijven
deze in de rapportage impliciet. In 1989 rapporteert ook socioloog Harry Ganzeboom over
zijn empirisch theoretisch onderzoek naar cultuurdeelname en factoren die daarop van invloed
zijn. Hij werkt zelfs aan twee projecten: een onderzoek naar cultuurdeelname in het algemeen
en één samen met Folkert Haanstra, toegespitst op museumbezoek. Beide projecten bestaan
uit een secundaire analyse van eerder verricht publieksonderzoek.704
Het rapport Museum en publiek biedt inzicht in de relatie tussen de toegankelijkheid
van collecties en de samenstelling van het publiek en in de rol die museumeducatieve
activiteiten daarbij spelen. Een belangrijke conclusie van het museumonderzoek is dat
informatie- en statusdrempels de voornaamste obstakels zijn voor museumbezoek.
µ,PPDWHULsOHEHOHPPHULQJHQ¶ weerhouden mensen om in cultuur te participeren. Geld of tijd
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spelen in mindere mate een rol in de keuzeprocessen.705 Voor Cultuurdeelname in Nederland
ontwikkelt Ganzeboom µHHQ model waarin factoren in slagorde staan opgesteld om er het
cultureel gedrag van mensen mee te verklaren en te YRRUVSHOOHQ¶706 Ganzebooms
µYHUNODULQJVYUDDJ¶luidt: hoe kan de sociale samenstelling van culturele publieksgroepen
verklaard worden? Ofwel, hoe kan de sterke samenhang tussen dimensies van sociale
stratificatie en cultuurdeelname verklaard worden? Zijn ambitie is om een theorie te
ontwikkelen: µDOJHPHQH in deductieve relatie staande uitspraken over de voorwaarden
waaronder cultuurdeelname WRWVWDQGNRPW¶. Hij toetst vervolgens deze theorie aan een
enquête onder een steekproef van bewoners van Utrecht en aan al bestaande, landelijke
databestanden waarop hij een heranalyse pleegt.707 In de studie wordt niet duidelijk
gedefinieerd wat onder cultuur verstaan wordt.708 In een artikel in 1982 definieert Ganzeboom
het begrip wel, hoewel het vaag blijft: µKHW terrein van de ³ VFKRQH NXQVWHQ´ of ³KLJK
FXOWXUH´ « Welke activiteiten we precies onder cultuur rekenen laten we onafgegrensd. Ter
bepaling van de gedachten zij het voldoende theater, film, concert, musea en
tentoonstellingen, beeldende kunst, en boeken en tijdschriften WHQRHPHQ¶709 Ganzeboom
probeert in zijn onderzoek onder Utrechtenaars ook µFXOWXUHOH NHQQLV¶WHachterhalen. Dit is
onderzoekstechnisch lastig: als een respondent in een vraaggesprek getest wordt op kennis bijvoorbeeld de herkenning van de afbeelding van een schilderij µKHUNHQW De .RRQLQJ¶
µKHUNHQW Gerard 'RX¶  architectonische en historische objecten in Utrecht, IRWR¶V van
Utrechtse straten, µHHQ zelfbeoordeling op muzikaal WHUUHLQ¶ µZHHW dat fagot lager klinkt dan
NODULQHW¶ - kan dat een gevoel van gêne opleveren als hij er niet al te veel vanaf blijkt te
weten. Dit is de reden waarom Intomart het kenniselement achterwege liet en zich toespitste
op gedrag, met behulp van de dagboekregistraties. Ganzeboom constateert dat culturele
kennis nauw samenhangt met culturele activiteiten - Piet van Montfort ging hiervan al uit bij
de conceptualisering van zijn Intomartonderzoek, omdat dit nogal wiedes is en uit eerder
onderzoek al naar voren kwam.710
Aan secundaire analyse kleeft het gevaar dat appels met peren worden vergeleken. Op
dat probleem stuit Ganzeboom bij beide onderzoeken. Hij signaleert dat veel onderzoek
vooral beschrijvend is en niet µFXPXOHHUW¶ later onderzoek voegt geen inzicht toe aan wat
eerdere studies hebben opgeleverd.711 Bovendien blijken de onderzoeken waarop hij een
705

Harry Ganzeboom en Folkert Haanstra, Museum en publiek. Rijswijk 1989, pp. 96-98. Drie jaar later
verrichtte Haanstra een verkennend onderzoek naar in hoeverre bezoekers iets opsteken van hun museumbezoek.
Wat is de µOHHUHUYDULQJ¶ en de waardering van de bezoeker? In hoeverre is de waardering te relateren aan de
presentatie en de begeleiding in musea? Dit onderzoek diende om instrumenten te ontwikkelen waarmee
leerervaringen in kaart kunnen worden gebracht. Het onderzoek werd gehouden in de vaste presentaties in drie
musea: het Amsterdams Historisch Museum, het Drents Museum in Assen en het Fries Museum in Leeuwarden.
Folkert Haanstra, Beleving en waardering van museumbezoek. Een onderzoek in drie historische musea .
Amsterdam, oktober 1992.
706
Ton Bevers, µ.XQVWRQGHU]RHN in Nederland. Sociologie en kunstwereld sinds ¶ In: idem,
Georganiseerde cultuur. Bussum, 1993, p. 30.
707
Harry Ganzeboom, Cultuurdeelna me in Nederland. Een empirisch-theoretisch onderzoek naar determinanten
van deelna me aan culturele activiteiten. Assen/Maastricht, 1989, pp. 1-4. Ganzeboom (1953) werkte toen in de
Werkgemeenschap Verklarende Sociologie aan de Rijksuniversiteit Utrecht, onder supervisie van professor
Reinhard Wippler.
708
Vergelijk de kritiek van socioloog Nico Wilterdink in een bespreking van het boek: µPDDU wat is
³FXOWXXUGHHOQDPH´ en wat ³FXOWXXU´ in dit verband? Aan die fundamentele vraag wordt in dit boek geen regel
JHZLMG¶ Nico Wilterdink, µ&XOWXXUVSUHLGLQJ en PLOLHX¶ In: Boekmancahier 3, 2de jrg, maart, 1990, pp. 60-63, p.
61.
709
Harry Ganzeboom, µ&XOWXXUGHHOQDPH als verwerking van informatie of verwerving van status. Een
confrontatie van twee alternatieve verklarende theorieën aan de hand van reeds verricht RQGHU]RHN¶ In: Mens en
Maatschappij no.4, jrg.57, 1982, pp. 341-372, p. 342.
710
Aldus Van Montfort in een telefoongesprek op 31mei 2011.
711
Harry Ganzeboom, Cultuurdeelna me in Nederland. Assen/Maastricht, 1989, pp. 24-27.
  

216

secundaire analyse wil uitvoeren µVOHFKWV]HOGHQ]Ropgezet dat ze vergelijkbaar ]LMQ¶ Dat is
bezwaarlijk. Juist bij kwantitatief onderzoek is de ratio dat het datamateriaal kan worden
vergeleken, gecontroleerd en herhaald. Maar de meetinstrumenten blijken weinig
gestandaardiseerd: het verschil in steekproeftrekking, in de vraagstelling, de hercoderingen en
statistische analysetechnieken maken µHHQ exacte vergelijking van resultaten een complexe
RSJDYH¶ Ook de ideeën vooraf en de hypothesen blijken vaak afwezig dan wel impliciet.712
De geraadpleegde onderzoeksrapportages geven geen afdoende antwoord op de vraag hoe de
gemeten milieugebonden verschillen in cultuurdeelname - ondanks de cultuurspreiding - te
verklaren valt.
Ganzeboom ontwikkelt vier hypothesen als determinanten van cultuurdeelname:
geldkosten, de hoeveelheid vrije tijd, culturele competentie - de capaciteit om kunst en cultuur
te begrijpen en te waarderen - en status. De eerste twee factoren, tijd- en geldkosten, zijn te
plaatsen in het economisch afwegen van kosten en baten (rationeel keuzegedrag). De derde
factor is geïnspireerd door de psychologische informatieverwerkingstheorie en de vierde door
de sociologische statusverwervingstheorie.713 Beide concepten presenteerde Ganzeboom
overigens al eerder in een artikel en in zijn dissertatie.714 In de informatieverwerkingstheorie
wordt ervan uitgegaan dat cultuur varieert in complexiteit van informatie - µFXOWXXUJRHGHUHQ
kunnen worden geschaald naar FRPSOH[LWHLW¶- en dat de waardering daarvan afhangt.
Moeilijke vormen zullen meer plezier verschaffen naarmate iemands vermogen, kennis of
voorkeur beter geschikt is om complexere culturele informatie te verwerken.715 Hier kan
overigens op uiteenlopende manieren worden uitgemaakt wat gemakkelijk of moeilijk is - dit
is een achilleshiel in het concept. Is complexiteit van informatie objectief meetbaar?716 In de
statusverwervingstheorie is de belangstelling voor kunst en cultuur een kwestie van status,
van distinctie tegenover mensen die µODJHU¶ staan op de maatschappelijke ladder en
conformiteit aan degenen die als gelijken of hogeren gelden. Deze theorie is te plaatsen in een
traditie die voortkomt uit onder meer de studie van Max Weber over de invoering van het
attenderende EHJULSµVWDQG¶ en de daarbij behorende levensstijl, Thorstein Veblens theorie
over de µOHLVXUH FODVV¶en haar µFRQVSLFXRXV FRQVXPSWLRQ¶ - rijkdom ostentatief tonen en
daarmee prestige verwerven - en de distinctietheorie van Pierre Bourdieu.717 Uit de analyse
van Ganzeboom blijkt dat geld een vrij onbelangrijke rol speelt in het keuzeproces en dat de
beschikking over vrije tijd een iets belangrijker element is. Statusmotieven spelen een grotere
rol, maar de belangrijkste factor is de culturele competentie.718 Culturele kennis en
vaardigheid is µYULMZHO XLWVOXLWHQG¶ op de genoten opleiding terug te voeren. Culturele
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socialisatie in het ouderlijk gezin blijkt daaraan minder bij te dragen - de invloed hiervan
µPRHW eerder verklaard worden via het VWDWXVPHFKDQLVPH¶ De factor informatieverwerking is
ook bepalend voor het verschil in de sociale samenstelling in de publieksgroepen: µGH meest
H[FOXVLHYHSXEOLHNVJURHSHQ¶zijn te vinden bij de µDFWLYLWHLWHQ die de meest complexe
informatie ELHGHQ¶719
In zijn bespreking van Cultuurdeelname in Nederland constateert Nico Wilterdink dat
het moeilijk is door middel van kwantitatief onderzoek een µXLWHUVW complex SUREOHHP¶ als
statusverwerving en informatieverwerking te meten en te analyseren. µ-XLVWGLHmogelijke
verwevenheid van verschillende motieven maakt het moeilijk ze in aparte, concurrerende
hypothesen onder te brengen en het relatieve gewicht ervan WHEHSDOHQ¶Hij bepleit intensief
kwalitatief onderzoek en µYRRU de globale verbanden en YHUVFKXLYLQJHQ¶de kwantitatieve
methode te hanteren.720 Ton Bevers geeft in een artikel over tien jaar kunstsociologisch
onderzoek een analytisch overzicht van internationale en Nederlandse literatuur en
concludeert: µ1HGHUODQGVHNXQVWVRFLRORJHQ zijn ijverige trendvolgers en creatieve afkijkers.
Zelf doen ze weinig aan theorievorming, maar theorieën van anderen weten ze wel goed te
absorberen en geschikt te maken voor vaderlands JHEUXLN¶721 Hij bespreekt ook het werk van
Ganzeboom en komt tot dezelfde aanbeveling als Wilterdink. Voor wie in cultuurparticipatie
cijfers is geïnteresseerd, gaat het om trends in cultuurdeelname, stijging of daling van
interesse, inkomen, opleiding en sociale achtergrond - dan is de culturele statistiek zeer
bruikbaar. µ&LMIHUV zijn mooi, maar ze spreken nooit voor zich en zijn meestal voor meer dan
één uitleg vatbaar. En in het koor van stemmen dat over de resultaten discussieert, is de uitleg
die onderzoekers er zelf bij leveren er één YDQ¶9RRUmeer kennis over kwaliteit en intensiteit
van cultuurdeelname zijn kwalitatieve methoden nuttiger, zoals participerende observatie,
open interviews en inhoudsanalyses.722
Bij zijn inventarisatie en heranalyse van bestaand publieksonderzoek constateert
Ganzeboom dat de meetinstrumenten weinig gestandaardiseerd zijn. Veel onderzoek is
verricht op semi-professioneel niveau, omdat het onderzoek werd uitbesteed aan stagiaires of
aan medewerkers die daarnaast andere taken hebben. De onderzoeksopzet is in veel gevallen
oncontroleerbaar. µ(HQ exacte YHUJHOLMNLQJ¶ van de resultaten blijkt buitengewoon moeilijk.
Als reactie op deze bevinding geeft het ministerie van WVC de opdracht een handleiding te
ontwikkelen voor publieksonderzoek, zowel voor musea als voor podia. In 1994 publiceren
Harry Ganzeboom en Letty Ranshuysen de Handleiding publieksonderzoek culturele
instellingen, om systematiek aan te kunnen brengen in empirisch onderzoek.723 Het is een
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praktische doe-het-zelf gids, waarin staat hoe je een steekproef kan trekken, een verantwoorde
vragenlijst opstelt en hoe je de gegevens statistisch analyseert.724 In de bijlage is een manual
opgenomen met enquêtevragen, opdat de vragenlijsten meer gestandaardiseerd worden.
Bovendien bevat de publicatie algemeen theoretische kennis over cultuurdeelname, die
geoperationaliseerd wordt - in verband gebracht met onderzoeksvragen voor musea en podia.
In 1999 publiceert Ranshuysen een herziene en uitgebreide versie, waarin zij ook aandacht
besteedt aan kwalitatief onderzoek.725 Beide publicaties zijn een succes. Sindsdien is het
afzonderlijke publieksonderzoek meer op elkaar afgestemd geraakt en worden
onderzoeksresultaten verzameld en gerapporteerd door de koepelorganisaties van podia en
musea. Uit deze traditie is in 2002 de MuseumMonitor ontstaan - een initiatief van de
Nederlandse Museumvereniging RPPXVHDµLQstaat te stellen goede, vergelijkbare en actuele
informatie te verkrijgen over hun museumpubliek en op basis daarvan te kunnen werken aan
NZDOLWHLWVYHUEHWHULQJ¶726

De kunstzinnige burger
In 1991, twee jaar na het verschijnen van zijn dissertatie, pleegt Wim Knulst met collega Paul
van Beek wederom een secundaire analyse op de SCP cultuurparticipatiecijfers. Nu staat de
cultuurbeoefening door amateurs centraal - een opdracht van het ministerie van WVC. De
conclusies van Knulst en Van Beek zijn opmerkelijk. De actieve cultuurparticipatie blijkt een
uitzondering te zijn in de trend van laag blijvende participatiecijfers.727 Circa zes miljoen
Nederlanders besteden een deel van hun vrije tijd aan culturele vorming en ontplooiing van
henzelf en hun kinderen - twee miljoen in georganiseerd verband. Maandelijks zijn er
ongeveer twee en een half keer zoveel personen die kunstzinnige activiteiten beoefenen, als
bezoekers van culturele evenementen.728
De groep die actief aan cultuur deelneemt is minder ongelijk van samenstelling dan de
bezoekers van culturele manifestaties. En het aantal µNXQVW]LQQLJH EXUJHUV¶ dat musiceert,
zingt, toneel speelt, schildert, beeldhouwt, boetseert of fotografeert is sinds 1975 stabiel
gebleven, terwijl het bezoek aan schouwburg, bioscoop en concertzaal sinds de jaren zestig is
teruggelopen. De auteurs concluderen dat µ]Rwel de groep die aan cultuurbeoefening door
amateurs deelneemt, als het deel daaruit dat gebruik maakt van muziekscholen en
creativiteitscentra, een redelijke afspiegeling vormt van de inkomensverhoudingen onder de
bevolking als JHKHHO¶729 Met andere woorden: er is een kleinere kloof tussen aanbod en
publiek in de amateurkunst dan in de gevestigde kunsten. Knulst verklaart dit verschil door de
actieve betrokkenheid van de beoefenaars. In de cultuurbeoefening door amateurs zijn
representativiteit en inspraak belangrijke aspecten: de kunstzinnige burgers hebben invloed op
stijl- en repertoirekeuze, de organisatie en het bestuur. Zij hielden µKHW heft in eigen KDQGHQ¶
terwijl die rol bij µKHW UHVSHFWDEHOHNXQVWDDQERG¶ gaandeweg is overgenomen door
µEHURHSPDWLJHbestuurders en EHRRUGHODDUV¶730 Bovendien blijkt dat amateurs die zich bij
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educatieve instellingen of verenigingen aansluiten, meer oog krijgen voor de
kwaliteitsverschillen in het professionele cultuuraanbod. µ'HJHQHQ die zich de regels van de
kunst laten bijbrengen of deze in samenspel met anderen willen beheersen, scherpen kennelijk
tegelijkertijd hun onderscheidingsvermogen als toeschouwer RIWRHKRRUGHU¶731 De
onderzoekers pleiten daarom voor meer beleidsmatige belangstelling voor deze participatie
variant - die aandacht is namelijk minimaal. Tijdens het symposium over de
onderzoeksbevindingen raadt Wim Knulst aan de kunstzinnige burger µHHQ legitieme SODDWV¶WH
geven µLQMXU\¶V en commissies die over het gesubsidieerde kunstaanbod adviseren. Dat is
voor de bloei van het kunstleven van grote EHWHNHQLV¶732
Niet alleen in het beleid wordt de actieve cultuurparticipatie ondergewaardeerd. Knulst
en Van Beek wijzen erop dat ook het wetenschappelijk onderzoek - waardoor beleid wordt
geïnspireerd en bijgesteld - eenzijdig is gefundeerd. De onderzoekers richten zich namelijk op
theorieën die ontwikkeld zijn om de receptieve vormen van cultuurparticipatie te verklaren Pierre Bourdieus statustheorie over de werking van smaakverschillen is daarvoor een zeer
belangrijke inspiratiebron en referentie.733 Zijn stelling luidt dat personen hun economische en
intellectuele status onwillekeurig uitdragen in hun esthetische smaak en participatiegedrag.
Echter, Bourdieus these kan niet verklaren waarom iemand zèlf kunstzinnige activiteiten
beoefent en een ander niet. Ook bij de beoefening van amateurkunst zullen uiteraard het
excelleren en aandacht trekken een rol spelen. Maar µJHVWHOG dat statusvertoon al een specifiek
motief zou zijn voor het deelnemen aan amateuristische kunstbeoefening, dan nog valt te
betwijfelen of dit verklaringsbeginsel voldoende is. Wie bijvoorbeeld als muzikant het sociale
spel van distinctie wil meespelen, moet zich heel wat offers JHWURRVWHQ¶734 Als het om
statusvertoon te doen is, zou het veel eenvoudiger en ook doelmatiger zijn om samen met
anderen passief in een zaal te gaan zitten of een tentoonstelling te bezoeken.735 µ:DDURP zou
men die moeilijke weg inslaan als er eenvoudiger wegen bestaan om anderen de ogen uit te
steken? Omdat serieuze beoefening van kunstzinnige activiteiten veel moeite vergt die voor
derden onwaarneembaar blijft, moet men wel aannemen dat de ware liefhebber minstens ook
door het kunstzinnige spel aangetrokken ZRUGW¶736 Het gaat dus in ieder geval om een
intrinsieke waarde. Actieve cultuurparticipatie is vaak een µVROLVWLVFKHYRUP¶µGHeenzame
inspanningen brengt men op indien men daarvan een groter genoegen in de toekomst
YHUZDFKW¶737 Het begrippenapparaat van Bourdieu over het verschil tussen de smaak van
hoger opgeleiden en die van personen uit de lagere sociale strata is wel toepasbaar op de
analyse van dit onderzoek. Daarmee kan verklaard worden waarom ouders uit hogere sociale
strata hun kinderen vooral in de richting van de vrije kunsten stimuleren en ouders uit de
middelbare en lagere strata meer in de richting van praktisch toepasbare varianten, zoals
fotografie, film of textiele werkvormen.738
Uit de SCP analyse blijkt een samenhang tussen amateuristische kunstbeoefening en
het bezoeken van professionele kunstvoorstellingen en -evenementen. Amateurs tonen de
meeste belangstelling voor kunstaanbod dat aansluit bij hun hobby.739 De beoefenaars van
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beeldende vakken blijken bijvoorbeeld het meest frequent musea en galeries te bezoeken.740
Hier is wellicht een brug te slaan naar de participatie van professionele kunsten. De
amateurkunst schept namelijk een afzetmarkt! Sinds de publicatie van dit rapport wordt in het
cultuurbeleid de actieve participatie serieus genomen - in het debat staat sindsdien
amateurkunst prominent op de agenda.741

Cultuurparticipatie van jongeren: daar ga je toch niet heen?
Sinds eind jaren tachtig besteden beleidsmakers en wetenschappelijk onderzoekers meer dan
voorheen aandacht aan de cultuurparticipatie van jongeren.742 Jongeren worden als doelgroep
ontdekt! In september 1987 initieert minister Brinkman het plan Meer doen met Cultuur. De
campagne µLVerop gericht meer jongeren bij cultuur te betrekken en omgekeerd kunst en
cultuur bij jongeren te EUHQJHQ¶ Er is per jaar een miljoen gulden beschikbaar.743
Cultuurpedagoog Dick van Zuilen vat het plan samen als het vertalen van µGH cultuur van de
dominante intellectuele elite « in een soort gedragsbeïnvloedend cultureel ZHUN¶ een brug
slaan tussen jeugdbeleid en cultuurbeleid en zo actieve en receptieve cultuurdeelname onder
jongeren te bevorderen.744 Zowel docenten als jeugdwerkers en werkers in culturele centra
wordt hierin een belangrijke rol toebedacht - zij moeten jeugd van achttien tot twintig jaar
deelgenoot maken van zowel ¶WUDGLWLRQHOH als ook moderne YRUPHQYDQFXOWXXU¶745 In het
Meerjarenplan jeugdbeleid 1988, een uitgave van het departement, worden drie milieus
onderscheiden waar opvoeding plaatsvindt: het gezin, de school- en werksituatie en de vrije
tijd. De rapporteurs zien de vrije tijdsector als de plek waar µJHwQWHUYHQLHHUGµdient te worden
om cultuurparticipatie te bevorderen. Onder cultuur wordt overigens µFXOWXXU met een grote &¶
verstaan.746 Van Zuilen vindt echter dat de cultuur van jongeren als uitgangspunt voor de
cultuuropvoeding genomen moet worden, µKHW proces van eigen betekenis- en zingeving aan
de cultuur, met of zonder ontlening aan wat een aantal elites nu eenmaal altijd belangrijk
YLQGW¶Eerst dient geïnventariseerd te worden wat die cultuur behelst, zonder de gevestigde
kunst als norm te hanteren.747
Vladimir Bina pleitte in 1984 voor een relativering van het kunstbegrip. Volgens hem
functioneert kunst namelijk niet meer als de voornaamste trendsetter: µKDDU culturele
voorkeuren en leefstijl zijn niet langer toonaangevend. De omtrekken van een cultureel
pluriforme samenleving, waarin verschillende taste groups om de gunst van een breder
publiek strijden, worden hoe langer hoe PHHU]LFKWEDDU¶748 Het wordt interessant om cultuur
in relatie tot jeugdcultuur te onderzoeken, µGH verschillende cultuuruitingen waarin jongeren
plezier YLQGHQ¶749 Bina beschouwt levensstijl in de sociologische betekenis die Anthony
Giddens daaraan geeft. Personen kenmerken zich in allerlei combinaties van
gedragspraktijken waaraan ze zelf interpretaties en waarden geven. *LGGHQVµD lifestyle can be
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defined as a more or less integrated set of practices which an individual embraces, not only
because such practices fulfill utilitarian needs, but because they give material form to a
particular narrative RIWKHVHOI¶750
Antropologe Mieke de Waal laat in 1989 zien hoe een klein groepje scholieren van
rond de zestien jaar uit Gouda tegen de gevestigde kunst aankijkt. Het gaat in eerste instantie
om het insiders perspectief van de jongeren.751 Ze bevestigt met haar bevindingen de
constatering van Bina. In haar onderzoek gaat het er niet om welke vormen van kunst de
jongeren bezoeken en in welke mate, maar welke motieven ze hanteren om dit al dan niet te
doen. Het antwoord op de vraag waarom zo weinig jongeren interesse hebben voor kunst,
vindt De Waal in de verschillende jeugdculturen die er blijken te zijn. Jongeren wijzen de
gevestigde kunst af, omdat deze niet past bij hun maatschappelijke normen en waarden. De
Waal: µGHVFKROLHUHQ met wie ik sprak hebben over het algemeen geen positieve indruk van
het publiek waarvan zij vermoeden/weten dat het gevestigde kunstinstellingen bezoekt. Het is
een ander soort mensen en de scholieren willen in de regel niet dat anderen van hen denken
dat ze ook zo ]LMQ¶ De aversie die zij koesteren tegen kunsten heeft meer te maken met de
mensen die zij hiermee associëren dan met het kunstaanbod. Zij willen niet met kunst in
verband gebracht worden omdat ze zich niet wensen te identificeren met de groepen die naar
hun indruk van kunst houden.752
Toch speelt kunst een rol in hun onderlinge omgang. Identificatie met een bepaalde
stijlgroep - jeugdsubcultuur - blijkt van invloed te zijn te zijn op de cultuurparticipatie.
Jongeren identificeren zich met elkaar en onderscheiden zich van elkaar met behulp van
hedendaagse culturele middelen en gedragscodes. De Waal: interesse voor en deelname aan
kunst blijkt te voorspellen WH]LMQµRS grond van de stijl waartoe iemand door zijn uiterlijk lijkt
WHEHKRUHQ¶753 µ%LM de referentie (het zoeken van gelijken) en de distinctie (het zich
onderscheiden van anderen) maken scholieren gebruik van stijl. Bij een stijl hoort een
specifiek uiterlijk, bepaalde opvattingen, een eigen vrijetijdsbesteding, een typerende smaak
op allerlei gebieden. Door elkaars uiterlijk nauwkeurig te analyseren, lezen scholieren daaruit
allerlei boodschappen af, onder andere over een eventuele interesse voor en bezoek van kunst.
Afhankelijk van de stijlgroep waartoe iemand gerekend wordt, zijn kunstinteresse en
kunstbezoek zaken die benadrukt worden of juist verdoezeld worden. In het eerste geval kan
belangstelling voor kunst tot een stijlkenmerk uitgroeien, tot iets wat de leden met elkaar
YHUELQGW¶754
Dit exploratieve onderzoek onderscheidt zich van eerdere onderzoeken, omdat het een
kwalitatief onderzoek is - een micro studie waarin de onderzoekster zich inleeft in de beleving
van de respondenten - en niet het gebruikelijke groots opgezette publieksonderzoek. De Waal
zet de jeugd zelf centraal die ze serieus neemt als zelfstandig µFRKRUW¶ Met het onderzoek
Daar ga je toch niet heen? maakt De Waal een begin voor een reeks onderzoeken naar
jongeren en cultuurparticipatie - niet alleen binnen de gevestigde kunsten maar ook binnen de
populaire cultuur, waaraan jongeren meer aandacht blijken te besteden. Er blijkt een
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diversiteit aan µMHXJGVWLMOHQ¶op te komen die een uitvloeisel lijken van de jeugdfase, waarin
jongeren de ruimte krijgen en nemen voor de zoektocht naar de eigen identiteit.755
Begin jaren negentig staat de cultuurparticipatie van jongeren nog steeds op de agenda
- zowel de beleidsinteresse als het onderzoek naar de cultuurdeelname van jongeren houdt
aan. Op het departement is het jongerenbeleid ondergebracht bij de directie Jeugdbeleid opmerkelijk genoeg bij de Sectie Preventie. In dit preventieve beleid is de bevordering van de
kunst- en cultuurparticipatie een belangrijk onderdeel, omdat gedacht wordt dat consumptie
van - gevestigde - kunst allerlei heilzame effecten heeft.756 Maar ongeacht de goede
voornemens in EHOHLGVQRWD¶V blijkt uit onderzoekscijfers dat het slecht is gesteld met de
cultuurdeelname van jongeren. Het beleid blijkt weinig invloed te hebben op de participatie in
de gevestigde kunsten.757
Uit jeugdonderzoek blijkt dat ook µKHW onder elkaar ]LMQ¶ van jongeren een belangrijke
rol speelt.758 Enkele resultaten van empirisch onderzoek naar de cultuurdeelname van
jongeren passeren hier de revue. Cultuurpsycholoog Tom ter Bogt verricht in 1990 onderzoek
in opdracht van het ministerie van WVC naar de leefsituatie van jongeren (van twaalf tot
eenentwintig jaar): Andere wereld: jongeren en vrije tijd.759 In een kleinschalig kwalitatief
onderzoek met semigestructureerde interviews tracht Ter Bogt de betekenissen te achterhalen
die jongeren aan vrije tijd geven - geheel volgens het concept µcultuurparticipatie onder de
noemer van vrije WLMGVEHVWHGLQJ¶ waarvoor Wim Knulst in zijn proefschrift al de toon zette.760
Hij wil een samenhangend beeld geven van de vrijetijdspatronen van jongeren op de gebieden
van televisie, muziek, lezen, cultuur en expressieve KREE\¶V Uit de bevindingen blijkt dat
uitgaan, sporten en omgaan met vrienden/vriendinnen het hoogst scoren. Kunstbezoek wordt
niet gezien als een statusverhogende activiteit. Er wordt ook een µKDDVW niet te overbruggen
NORRI¶ geconstateerd tussen gevestigde kunst en de populaire culturen van jongeren. Ook uit
ander onderzoek naar cultuurdeelname van jongeren blijkt dat er aan µFXOWXXU met een grote
&¶weinig wordt gedaan.761 De uitkomsten maken Ter Bogt pessimistisch: in zijn optiek zijn
jongeren ¶JHHVWORRV materialistisch en GXVRQLQWHUHVVDQW¶762
In het debat over de belangstelling van jongeren naar kunst en cultuur en de deelname
daaraan wordt meestal de populaire cultuur voorgesteld als een dissonant, een vulgair zijspoor
van de µHFKWH¶ gevestigde cultuur.763 Vanuit die optiek word je inderdaad pessimistisch over
de interesses van jongeren en de potentie van een beschavingsoffensief. Wim Knulst draait de
verhouding echter om met de stelling dat de kunsttraditie niet het uitgangspunt en de norm is,
maar een afsplitsing vormt van folk culture, ofwel populaire cultuur - een hoofdstroom die
volgens Knulst het meest gepraktiseerde cultuurgenre is gebleven.764 Maar hij vormt een
minderheid. Liefhebbers van de ¶OHJLWLHPHNXQVW¶ kijken veelal neer op de culturele
voorkeuren van jongeren. Hoe dan ook, de µFRPPHUFLsOH DDQELHGHUV¶ van vrijetijdsdiensten
zijn veel succesvoller geweest in het mobiliseren van burgers dan de overheid, dat blijkt uit
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tijdsbestedingonderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau. Dit succes is mede te
danken aan het feit dat de aanbieders zich richten op de markt - deze is
consumentgeoriënteerd en opereert flexibel.765 Vrijetijdswetenschapper Theo Beckers wijst
hier in 1992 op tijdens een congres over sociaal democratie en cultuurbeleid in Amsterdam.
Beckers is evenals Knulst gewoon om cultuur te integreren in een algemeen beleid op het
terrein van de vrije tijd, waardoor je eerder tot een dergelijke nuchtere constatering komt - hij
herinnert er terloops ook aan dat onderzoekers van het CBS en het SCP nog steeds wordt
ontraden om vrije tijd en cultuur onder dezelfde noemer te publiceren. Beckers pleit ervoor de
µsplendid-isolation benadering van FXOWXXU¶ te doorbreken - µHHQYRXGLJHWZHHGHOLQJHQ als
staat versus markt, burger versus consument, vorming versus vermaak « ]LMQQLHWmeer van
WRHSDVVLQJ¶- en plaats te maken voor HHQµKHWHURGR[H FXOWXXUSROLWLHN¶ die betrekking heeft op
µKHW modern-populaire YHOG¶766
Een interessant - kwantitatief - onderzoek van sociaal wetenschapper Frits van Wel
nuanceert het debat over de smaak en culturele voorkeuren van jongeren en geeft het een
subtiele wending.767 Hij richt zich evenals Ter Bogt op een breed spectrum van interesses die
variëren van elitair tot populair. Maar het gaat Van Wel niet om de smaak van de jongeren op
zichzelf, hij is geïnteresseerd in het persoonlijke netwerk waarin jongeren hun smaak
ontwikkelen, in het bijzonder in hun contact met andere jongeren, ouders en beste
vriend(in).768 Aanleiding is de constatering van Abram de Swaan dat de culturele
tegenstellingen - het traditionele conflict tussen elite en massa over kwaliteit en goede smaak
- zich de afgelopen decennia hebben toegespitst op de tegenstelling tussen jongeren en
ouderen. Hij spreekt van µFRKRUWNXQVW¶ leeftijdsgebonden genres die tijdsbepaald zijn en
µIXQFWLRQHUHQ als herkenningstekens en saamhorigheidssymbolen uit dezelfde JHQHUDWLH¶ µ'H
culturele tegenstellingen lopen meer langs lijnen van generatieconflict: elke opgroeiende
generatie vereenzelvigt zich met nieuwe stijlen in muziek, dans, film, drama, komedie en
illustratie. En een deel van die leeftijdsvoorkeuren blijft de tijdgenoten een leven lang bij als
de smaak van KXQOLFKWLQJ¶769 Van Wel concludeert dat dit klopt en dat er duidelijke
smaakverschillen zijn tussen de generaties, maar dat jongeren zich niet afzetten tegen de
interesses van hun ouders. Integendeel, ze staan er tolerant tegenover.770 Het gezin kan een
belangrijke rol spelen in het proces van de cultuuroverdracht. De kwaliteit van de relatie met
de vader blijkt van invloed te zijn op de belangstelling van jongeren voor elitaire cultuur.
Moeders met een hoge opleiding blijken voor een µFXOWXUHHO JH]LQVNOLPDDW¶ te zorgen, µZDDULQ
de elitaire interesse van jongeren kan JHGLMHQ¶771 En alleen bij meisjes is het niveau van
onderwijs een factor van betekenis voor de verklaring van een elitaire belangstelling.
Jongeren ervaren geen uitgesproken tegenstelling tussen enerzijds µGH elitaire
LQIRUPDWLHFXOWXXU¶ en DQGHU]LMGVµGH romantische en viriele FXOWXXU¶ - maar ze blijken voor
deze populaire variant wel een duidelijke voorkeur te hebben. Maar van een µFXOWXXUNORRI
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tussen JHQHUDWLHV¶ is geen sprake. Van Wel concludeert: µKHW hardnekkige beeld van de jeugd
die zich massaal afzet tegen de smaak van de vorige generatie kan in het museum van de jaren
zestig worden ELMJH]HW¶ Hij vermoedt zelfs dat deze tegenstelling deels een mythe is die door
de media werd gelanceerd. Van Wel eindigt zijn artikel - de distinctietheorie van Bourdieu
indachtig - met de conclusie dat als jongeren een eigenzinnige, non-conformistische
cultuurstijl willen ontwikkelen, ze zich zullen moeten keren tegen de smaak van
representanten uit hun directe omgeving - zowel van de vorige, als van die van de eigen
generatie.772
In 1991 richt het ministerie van WVC in het kader van de campagne Meer doen met
Cultuur de Kunstbende op, een project om jongeren µOLHIGH voor kunst bij te EUHQJHQ¶773 Het
project is te zien als een reactie op het debat tussen beleidsmakers en wetenschappelijk
onderzoekers over de cultuurparticipatie van jongeren. In het concept van de Kunstbende is de
belevingswereld van de jongere het uitgangspunt - een aanbeveling van verschillende
participatieonderzoekers. Een goede manier om jongeren bij culturele gebeurtenissen te
betrekken is ze zelf kunst te laten maken. Dat lijkt beter dan het bezoek aan musea en
toneelvoorstellingen verplicht te stellen. De Kunstbende schrijft jaarlijks een µNXQVWZHGVWULMG¶
uit waaraan jongeren tussen veertien en achttien jaar kunnen meedoen. Aan de landelijke
finale gaan in het land verschillende voorrondes vooraf - de twaalf provincies, Amsterdam en
Rotterdam. De µJURRWVFKHHSVH ZHGVWULMG¶EHVWDDW uit verschillende onderdelen met ieder een
eigen opdracht: ontwerp een t-shirt; schrijf een kort verhaal, een gedicht of een strip; maak
een videoclip of een speelfilmpje van maximaal vijf minuten; schrijf en speel je eigen
muzieknummer (pop, klassiek); maak een act of sketch; voer je eigen dansnummer uit van
hooguit vijf minuten. Beerend Lenstra, coördinator van de KuQVWEHQGHµZLMKRSHQen dat kan
natuurlijk niet in een jaar, met de Kunstbende een tussenstap te creëren tussen het aanbod van
bij voorbeeld jongerencentra en workshops aan de ene kant en aan de andere kant de
jongeren. We willen ze laten zien dat kunst niet zo vervelend is als ze GHQNHQ¶774 De jury, die
tijdens de finale uit bekende Nederlanders bestaat, houdt meer rekening met het criterium
originaliteit dan een perfecte techniek. De prijzen zijn anders dan bij een quiz, bedoeld als
stimulans om verder te gaan. De Kunstbende ondersteunt ook de Grote Prijs van Nederland,
een wedstrijd voor opkomende popgroepen.775 Minister Hedy G¶$QFRQD, de opvolger van
Brinkman, reikt bij de finale de prijzen uit aan de winnaars, in Muziekcentrum Vredenburg te
Utrecht. De manifestatie wordt bezocht door 2.500 jongeren en hun ouders.776
4 Pioniers in management en mar keting
In de loop van de jaren tachtig worden kunstmanagement en -marketing serieuze onderwerpen
van studie. De politiek begint eisen te stellen aan een betere bedrijfsvoering van organisaties
in de cultuursector. Vervolgens gaan economen zich meer bezighouden met bedrijfskundige
aspecten van kunst en cultuur. De vroegste publicaties over management en marketing dateren
van begin jaren tachtig - ze µYHUWRQHQ trekken van pioniersarbeid en EHNHULQJVLMYHU¶
constateert Frank van Puffelen.777 µ.XQVWRUJDQLVDWLHV moesten er eerst van overtuigd worden
dat zij ook bedrijven waren, waarop bedrijfskundige inzichten konden worden WRHJHSDVW¶778
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Daarvóór komt het begrip marketing in de kunstensector nauwelijks voor. Een eerste
aanzet geeft de Boekmanstichting in 1965 met een verslag van de conferentie Schakels tussen
kunst en publiek. Deze publicatie is een poging om tot een analyse te komen van marketing in
de cultuursector, al valt het begrip nergens letterlijk.779 Econoom Jan Pen schetst in zijn
bijdrage de centrale keuze die bemiddelaars moeten maken tussen kunstproductie en
kunstconsumptie. Deze tussenpersonen µNXQQHQ hun gezicht wenden naar de kunstenaar en
zoveel mogelijk trachten ruim baan te maken voor zijn activiteit. Zij kunnen, als andere
uiterste, hun gezicht wenden naar het publiek en zich afvragen: wat willen de mensen zien en
KRUHQ¶"780 Pen poneert hier een cruciaal probleem dat nog steeds actueel is. In het Bijbels
Museum te Amsterdam vindt op 24 september 1979 de lancering plaats van de Sectie
Management als nieuwe afdeling in de Nederlandse Museumvereniging - in verschillende
musea bleek behoefte te zijn aan µULFKWOLMQHQ voor PXVHXPEHKHHU¶ De sectie dient regelmatig
bijeenkomsten te gaan beleggen voor museumstafleden om van elkaars fouten te leren en
nuttige tips uit te wisselen.781
Begin jaren tachtig ontstaan er seminars en cursussen om managementinzichten
toegankelijker te maken voor de kunstensector. De initiatiefnemers van dergelijke workshops
zijn werkzaam in de podiumkunstsector. Er verschijnen ook publicaties.782 Een eerste
stimulans daartoe wordt in 1981 gegeven op de studiedag Publiekswerving, waar onder
anderen econoom Berend Jan Langenberg een pleidooi houdt voor marketing en
communicatie in de cultuursector.783 Een doelbewuste marketingstrategie of een
marketingbeleid is dan in culturele instellingen nog niet te vinden.784 Langenberg beleidsambtenaar op het Directoraat-Generaal Culturele Zaken, ministerie van CRM - is de
pionier op dit terrein. Hij deed in1977 al enthousiast verslag van de zomercursus die hij
volgde aan Harvard University, Cambridge (Ma) in Amerika - de cursus ging over het
managen van kunstorganisaties, gebaseerd op casestudies. Langenberg is erg onder de indruk
van de kwaliteit en is ervan overtuigd dat een dergelijke cursus ook in Nederland
noodzakelijk is.785 Bert Janmaat - ook geïnspireerd door een kunstmanagementcursus in de
Verenigde Staten - studeert in 1981 af in bedrijfskunde op een scriptie over bedrijfsvoering in
de kunstsector. Hij pleit er ook voor een cursus bedrijfskunde te organiseren om de
kunstsector te professionaliseren.786 Zijn scriptie is een eerste poging in Nederland µGH
Marktwerking en Mededingingseconomie en sinds 2012 kroonlid van de Sociaal Economische Raad (SER). Ze
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mogelijkheden en beperkingen van cultureel PDQDJHPHQW¶ systematisch te onderzoeken.787
Janmaat en Langenberg slaan vervolgens in oktober 1981 de handen ineen en organiseren
samen met Chris de Jong, Steve Austen en Bert van Mourik - vanuit de Interfaculteit
Bedrijfskunde van de Technische Universiteit Delft - de Dag van de Kunstondernemer in de
Schouwburg in Tiel.788 Ondanks dat daar belangstelling blijkt te zijn voor cursussen ter
bevordering van de professionalisering in de kunsten, is de bijeenkomst geen succes. Veel
toehoorders vinden commercie en economie verdacht. Ze vrezen dat bedrijfskunde een sluw
middel van de overheid is om te bezuinigen op subsidies en dat overname van technieken uit
het bedrijfsleven het karakter van kunstinstellingen aantast.789
In 1983 krijgt de Dag van de Kunstondernemer toch een vervolg in de cursus
Management Podiumkunsten in het Nederlands Theaterinstituut - hiervoor zijn de eerder
genoemde initiatiefnemers verantwoordelijk. De cursus is bedoeld voor managers met
minstens drie jaar werkervaring. Het accent van de lezingen ligt op juridische aspecten,
personeelsbeleid, financiën, marketing en organisatiekunde.790 Deze cursus is een succes en
genereert veel spin off.791 Er ontstaan verschillende kunstbeleid- en managementopleidingen bij universiteiten en hogescholen en meer op de praktijk gerichte opleidingen bij het hoger
beroepsonderwijs.792 In 1983 wordt de eerste afstudeerrichting µ.XQVW en .XQVWEHOHLG¶
opgericht voor studenten met een propedeuse Bedrijfskunde of Letteren aan de
Rijksuniversiteit van Groningen, met als docenten Hans van Maanen en Bram Kempers.793 In
1987 start de postpropedeutische opleiding Culturele Studies - met de drie afstudeervarianten
Beleid en management, Museologie en Publicistiek, bij de Faculteit der Letteren aan de
Universiteit van Amsterdam - historicus Pim den Boer wordt hoogleraar Europese
Cultuurgeschiedenis en Bram Kempers aanvaardt in 1988 aldaar de leerstoel Sociologie van
Kunst.794 In 1989 begint aan de Erasmus Universiteit Rotterdam de studierichting µKunst- en
Cultuurwetenschappen¶- Ton Bevers is daar van 1990 tot 2013 hoogleraar Kunst- en
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Cultuurwetenschappen.795 De Universiteit van Utrecht begint in 1985 een bestuurskundig
georiënteerd µaccent¶LQ een kunstwetenschap (kunstgeschiedenis, theaterwetenschappen,
muziekwetenschappen), gericht op kunstbeleid en -management.796
Er ontstaan ook vergelijkbare, meer op de praktijk gerichte opleidingen bij het hoger
beroepsonderwijs.797 In 1988 organiseert socioloog Meine Fernhout de Interfaculteit Culturele
Bedrijfsvoering - daarvoor een studierichting van de Reinwardt Academie, dan nog gevestigd
in Leiden. In september 1989 gaat CBV in Amsterdam van start, als onderdeel van de
Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten.798 Maar Giep Hagoort en Joost Smiers zijn de
pioniers - zij richtten al in 1983 bij de Hogeschool voor de Kunsten te Utrecht het Centrum
voor Kunstmanagement op.799 In hun verantwoording van de oprichting poneren Smiers en
Hagoort dat kunstmanagement op de volgende punten afwijkt van regulier management. Door
µKHW wezen van de NXQVW¶ reageren kunstenaars niet in eerste instantie op behoeften van de
markt, zoals bij commerciële producten en diensten, maar stellen maatschappelijk belangrijke
zaken aan de orde waarvoor vaak nog geen vraag is. De kunstmanager dient respect op te
brengen voor µGH worsteling waarmee kunst tot stand NRPW¶Kunstinstellingen zijn vaak klein
van omvang. Toch zijn ook zij organisaties met een doel en schaarse middelen, waardoor zij
belang hebben bij doelmatigheid en efficiëncie - bedrijfskundige inzichten komen daarbij zeer
van pas.800 Door de ontwikkeling naar µPHHU PDUNW¶ en µPLQGHU RYHUKHLG¶ en dus naar een
grotere financiële en bestuurlijke zelfstandigheid van de culturele instellingen, is behoefte
ontstaan µDDQ een nieuw type kunstmanagement, dat in zijn geheel - van topleiding tot
uitvoerders - vertrouwd is met de toepassing van eigentijdse management- en
PDUNHWLQJWHFKQLHNHQ¶ Een opleiding of cursus kan hieraan ondersteuning bieden.801
In 1987 vinden ambtenaren op het ministerie van WVC het tijd worden om het
onderwijs op het gebied van kunstmanagement en -marketing te inventariseren en te
evalueren. Frits de Leeuw krijgt de onderzoeksopdracht.802 Voor hem is de noodzaak van
kunstmanagement en marketing in culturele instellingen evident.803 Er is eenvoudigweg geen
sprake van een keuze! µ.XQVWPRHWopboksen tegen tv, video, boetiek, vakantiebungalow en
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barbecue - allemaal verlokkingen die via reclame en promotie op indringende wijze aan het
publiek worden gepresenteerd. Als aanbieders van kunst in deze commerciële slijtageslag
overeind willen blijven, zullen ze slagvaardiger op de wisselende eigenaardigheden van het
consumentengedrag moeten inspelen, dan een aantal van hen tot nu toe gewend was. Anders
gezegd: ³PDUNHWLQJ PRHW´ ook in de wereld van kunst en cultuur, al was het alleen maar
omdat de concurrentie op de vrije tijdsmarkt zich er in ruime mate van EHGLHQW¶804 Frits de
Leeuw noemt kunst en cultuurinstellingen in één adem met triviale recreatiemiddelen die door
de vrijetijdsindustrie worden aangeboden - hij plaatst de diverse vormen van vermaak naast
elkaar, zonder zich uit te spreken over verschillen in waarde. In de kunstenwereld en het
departement is dit vloeken in de kerk: daar is kunst en cultuur van een andere categorie dan
vermaak. De Leeuw volgt de - ontnuchterende - logica van het Sociaal en Cultureel
Planbureau in haar rapportages, waarin cultuurparticipatie wordt geplaatst in de context van
het µYULMHWLMGVUHSHUWRLUH¶805
Bij veel cultuurinstellingen stuit de overgang naar een modernere bedrijfsvoering op
problemen. De budgetfinanciering komt moeizaam van de grond en marketing is nog weinig
ontwikkeld. Toch heeft Frits de Leeuw een optimistisch uitgangspunt: µZDDUkennis en
ervaring tekort schieten, kunnen onderwijs en training XLWNRPVWELHGHQ¶806 Hij komt in zijn
inventarisatie een variëteit tegen aan kunstmanagementopleidingen die zijn ontwikkeld aan
universiteiten, hogescholen en bij het kunst-hoger beroepsonderwijs. Ook worden er
bijscholingscursussen aangeboden aan kunstprofessionals en cultuurambtenaren. Hij is het
minst te spreken over de universitaire opleidingen - deze blijken nauwelijks over relevant
lesmateriaal te beschikken en hebben maar weinig ruimte gereserveerd voor de
bedrijfskundige aspecten. De docenten die management doceren, worden van andere
faculteiten ingehuurd en hebben weinig affiniteit met de kunstsector.807 De Leeuw raadt aan
(zoals in de medische wetenschap gebeurt en in ingenieursfuncties) µGH academische optiek in
dienst te stellen van pogingen om de alledaagse realiteit beter te begrijpen en - mede daardoor
- er beter in te kunnen IXQFWLRQHUHQ¶ Het gaat in de studie om academische kwaliteiten als
overzicht en analytisch vermogen, maar µGH afgestudeerde kunstmanager en
beleidsfunctionaris moeten, als zij hun beroep goed willen uitoefenen, met beide benen in de
alledaagse realiteit VWDDQ¶808 Bij de betrokken HBO instellingen is er meer sprake van
integratie van cultuur en management, en bij de bijscholingscursussen is de situatie optimaal:
de cursisten hebben al ervaring opgedaan in de kunsten, de leerstof is op hun behoefte
afgestemd en de docenten bestaan deels uit deskundigen uit de kunstsector zelf.809
Frits de Leeuw formuleert een aantal eisen waaraan zakelijk leiders moeten voldoen.
De tijd is voorbij dat ze zich kunnen µlaten leiden door de zekerheid van een vanzelfsprekende
overheidssteun¶ Nu moeten ze in de rol van zelfstandig ondernemer µleren leven met de
kansen en onzekerheden van de PDUNW¶ Een goede kunstmanager heeft affiniteit met µKHW
product dat zij op de markt EUHQJHQ¶ en µYRHOLQJ¶ met de ontwikkelingen binnen de
kunstenwereld. Hij is in het systeem van budgetfinanciering en zelfbeheer in staat tot een
µGRHOPDWLJHEHGULMIVYRHULQJ¶ - dit vraagt om vaardigheden in budgetteren en
kostenbeheersing, toepassing van automatisering, in het oplossen van juridische problemen en
in personeelsbeleid: µKHW optimaal benutten van human capital¶Een kunstmanager kan
omgaan met koerswijzigingen in politiek en openbaar bestuur en volgt de fluctuaties in
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consumentengedrag op de voet, evenals de ontwikkeling van marketingtechnieken marketingbeleid moet geïntegreerd en geïmplementeerd worden in het bedrijf. Er dient ook
inventiviteit ontwikkeld te worden op het gebied van sponsoring en fundraising - daarvoor is
inlevingsvermogen vereist in de denkwijze in het bedrijfsleven.810 Voor de
beleidsfunctionarissen formuleert De Leeuw ook dergelijke eisen, opdat zij kunnen
anticiperen op ontwikkelingen van het cultuurbeleid. Kunstmanagers dienen een
µPDQDJHPHQWJHYRHO¶ en zakelijk inzicht te ontwikkelen en ambtenaren moeten overstappen
van µYRRUZDDUGHQVFKHSSHU¶ QDDUµPHGHVSHOHU¶811
Als de staf van Culturele Studies in Amsterdam een congres organiseert over µFXOWXXU
en YHUVWDWHOLMNLQJ¶ met als spreker Abram de Swaan, inventariseert Warna Oosterbaan de
nieuwe afstudeerrichtingen.812 Hij vraagt zich af waar de plotselinge belangstelling van de
letterenstudies µYRRUde artistieke SUDNWLMN¶ vandaan komt. Zijn conclusie is ontnuchterend: de
belangrijkste factor LVµKHWsteeds somberder worden van het traditionele beroepsperspectief
van de letterenstudent: het OHUDDUVFKDS¶ - het is een pragmatische keuze. In 1989 blijkt uit het
rapport van de Stichting Centrum voor Onderwijsonderzoek (SCO) Arbeidsmarkt en
curriculum letteren dat het percentage werklozen 16,2% is tegen 8,5% voor alle academici.
De student trekt zich weinig van dit perspectief DDQµKLMHQ vooral zij, kiest voor letteren uit
EHODQJVWHOOLQJ¶ Toen het ministerie van WVC aan de µYHUHQJLQJ van de beroepskeuzen
financiële consequenties ging verbinden, gooiden veel letterenfaculteiten het roer RP¶ aldus
Oosterbaan.813 Niet iedereen is ervan overtuigd dat de uitbreiding van het letterenpakket met
bestuurskunde, economie, sociologie, onderzoek en management µGH NXQVWZHWHQVFKDSSHU¶
een betere positie op de arbeidsmarkt gaat geven. Cas Smithuijsen heeft voor zijn
Boekmanstichting µHLJHQOLMNKHWmeest aan een keiharde bedrijfseconoom met interesse voor
NXQVW¶als hij een vacature heeft. µ+HW gevaar van al die culturele studies is die verbreding, dat
leidt maar al te gauw tot oppervlakkigheid. Ik heb het idee dat je meer hebt aan een echte
econoom, een jurist of een socioloog, die ook nog belangstelling voor kunst KHHIW¶814
Kunsthistoricus Evert van Uitert, die jaarlijks gemiddeld vijfentwintig van zijn studenten ziet
overstappen naar Culturele Studies, vindt het µHLJHQOLMN wel een interessante ontwikkeling, het
is een nieuwe beroepsvariant voor kunsthistorici die hier tot ontwikkeling komt. Er zijn
mensen die zeggen universiteit is universiteit, maar veel mensen komen helemaal niet in de
wetenschap terecht. Ik vind het heel goed dat er op andere manieren tegen de kunst wordt
DDQJHNHNHQ¶815

Pleidooien voor marketing en public relations
In 1985 publiceert de econoom Frank van Puffelen een spraakmakend rapport over de impact
van kunst en cultuur: De economische betekenis van de professionele kunsten in Amsterdam.
Het rapport is beter bekend geworden onder de titel van de populaire samenvatting: Meer dan
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een miljard.816 Een waardevol bijeffect van het onderzoek is dat nu voor het eerst de
Amsterdamse kunstensector in kaart wordt gebracht: de instellingen, de kunstdisciplines en de
personen die in de sector werkzaam zijn.817 Omdat harde, met cijfermateriaal onderbouwde
argumenten voor overheidsbemoeienis met kunst en cultuur ontbreken, is er een voortdurend
debat gaande over het cultuurbeleid en de waarde daarvan. Hoe zinvol is de overheidssteun
aan kunst? Hoe belangrijk is de sector voor de landelijke, regionale of plaatselijke economie?
Er wordt in de economie gesproken van positieve externe effecten van cultuur, maar daarmee
worden de effecten bedoeld die niet via het marktmechanisme lopen. Bijvoorbeeld: het imago
van regio of stad en de daarmee verbonden geneigdheid van het bedrijfsleven om zich daar te
vestigen en van werknemers om er te gaan wonen, of de revitalisering van een wijk of
gebied.818
Voordat Frank van Puffelen met zijn FROOHJD¶V in 1985 Meer dan een miljard
publiceert, geniet hij bekendheid door Marketing in de culturele sector uit 1982. Hij schreef
het rapport in opdracht van het ministerie van WVC. Van Puffelen inventariseert en
analyseert daarin de mogelijkheden om marketing in de culturele sector toe te passen.819
Marketing en public relations worden vaak verward. Frits de Leeuw omschrijft beide
begrippen als volgt: µeen organisatie ontwikkelt een PR-beleid om relaties op te bouwen met
instellingen, bedrijven en personen die kunnen helpen bij het realiseren van doelen en
plannen. Marketing is bij uitstek commercieel gericht en omvat een systematisch geheel van
maatregelen om zoveel mogelijk klanten te werven en vervolgens te binden¶.820
Marketing is een betrekkelijk recent concept. De eerste officiële definitie stamt uit
1948. Daarvóór, in de beginjaren van het industriële tijdperk, waren bedrijven vooral gericht
op efficiënte produktie. Men werkte procesgericht: het productieproces en het vervolmaken
daarvan kregen alle aandacht. Nadat het productieproces onder controle was, kwam de
hoogste prioriteit te liggen bij het perfectioneren van het product - bedrijven werden
productgericht. Nog steeds deed het er minder toe wat de klant van het product vond en of hij
daar behoefte aan had. Met de toename van welvaart, arbeidsproductiviteit en de concurrentie
veranderden veel markten van een verkopersmarkt in een kopersmarkt. Door meer aanbod dan
vraag kwam het accent te liggen bij de potentiële koper. Er moest een grotere inspanning
worden getroffen om het product te verkopen - bedrijven werden verkoopgeörienteerd. Als
een product geproduceerd was, had vervolgens de afdeling verkoop de taak zoveel mogelijk
exemplaren te verkopen. Toen deze werkwijze niet meer voldoende was om de concurrentie
het hoofd te bieden, ging men met het marketingconcept aan de slag.821
Het fenomeen massamarkt ontstond in Amerika. Organisatie-deskundige Richard
Tedlow analyseert de geschiedenis van marketing in de Verenigde Staten met een aantal tot
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de verbeelding sprekende cases. Hij onderscheidt in de ontwikkeling van de
consumentenmarkt grofweg drie fases van marketing, gekarakteriseerd door de infrastructuur
- hij focust op de distributie: fragmentatie, unificatie en segmentatie.822 Vóór 1880 was er
sprake van fragmentatie - de transport- en de communicatie infrastructuur (het spoorweg- en
telegraafnetwerk) was nog zeer gebrekkig. Als er al geadverteerd werd, dan gebeurde dat niet
op nationale schaal. µ7KH principal business strategy was to make profits by charging high
prices and thus making high margins but at the expense of low YROXPH¶ µOnly products that
had a favorable ratio of weight and bulk to value could serve a national market. « Most
people understood that the quest of distance was the key to business success and economic
growth¶823 De fase van unificatie - de periode 1880 tot 1950 - begon met de voltooiing van de
transport- en communicatie infrastructuur. Heel Amerika werd geïncorporeerd in een
massamarkt. Bedrijven dienden in deze situatie hun concurrentiepositie te bemachtigen en te
handhaven. Adverteren en publiciteit werden een essentieel onderdeel om die te
bewerkstelligen. µ7KH profit strategy during this phase was to charge low prices, which
permitted only small margins per unit but made possible greatly increased total profits
because of high volume. « The market still played a key role in the sense that consumer
acceptance was essential, but the ILUP¶V power to shape and mold the market was vastly
LQFUHDVHG¶ Tedlow geeft Coca-Cola en Model T Ford als voorbeeld µDs the best possible
answers to market needs in their respective product VWUDWHJLHV¶. µ&RNH was, the company
believed, perfect for anyone. There was no need to devote special attention to one group or
DQRWKHU¶824 µ+HQU\ Ford explicitly conceived of the Model T as the ³XQLYHUVDO´ car. Market
segmentation played no part in his thinking. There was no reason, LQ)RUG¶Vview, for anyone
to buy another moGHO¶825
Voor de derde fase - marktsegmentering - is de promotie van Pepsi-Cola typerend. In
deze fase is de marketingstrategie µFKDQJH and VHJPHQWDWLRQ¶ De Pepsi televisie advertenties
benadrukten niet het product, maar de context waarbinnen de consumptie plaatsvond, de
levensstijl: µEHVRFLDEOH look smart. Be up to date ZLWK3HSVL¶826 Pepsi combineerde µDQ
appeal to peer approval with life-style. Unlike Coke, Pepsi was always about variety and
change. When Coca-Cola tried to change its formula in 1985, there was an uproar among
loyal customers. Pepsi changed its formula in the early 1930s and again in the early 1950s,
and nobody cared. People accepted Pepsi to change¶.827 Pionier in deze marktsegmentering
was General Motors. Dit bedrijf introduceerde in de jaren twintig de µSULMVSLUDPLGH¶ met de
slogan µa car for every purse and SXUSRVH¶µHDFK make was supposed to appeal to a different
set of customers. Each make also changed every year. There was no sense that a 1923
Chevrolet or a 1927 Buick was supposed to be a ³XQLYHUVDO´ FDU¶828
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Deze ontwikkelingsstadia in de consumentenmarkt zijn ook in Nederland te
onderscheiden, maar hier kwamen de ontwikkelingen later op gang. De fragmentatiefase
duurde hier tot ongeveer 1950. Cultuur was versnipperd: klederdrachten, streekverhalen,
folklore, dialecten. De sociale stratificatie bestond uit het onderscheid tussen elite en volk, en
stad en platteland. Overheidsbeleid stond nog in de kinderschoenen. In 1950 begon in
Nederland de unificatiefase, toen in de Verenigde Staten de segmentatiefase startte, en hij
duurde tot ongeveer 1975.829 Marketing bestond vooral uit distributie: het ging er om
producten µGRRUeen systeem van distributie- en verwerkingsschakels van producent naar
FRQVXPHQW¶ te bewegen.830 De unificatiefase kenmerkt zich in Nederland door de
ontwikkeling van de infrastructuur: een uitbreiding van de spoorwegen, de grootschalige
aanleg van snelwegen en telecommunicatie en de opkomst van de media. Het aantal UDGLR¶V
neemt toe (in 1950 rond twee miljoen en in 1960 drie miljoen), maar de naoorlogse periode
staat meer in het teken van de televisie (in 1955 waren er 16.000 toestellen, in 1965 1,8
miljoen en in 1975 meer dan 3,3 miljoen).831 Er ontwikkelt zich een actiever overheidsbeleid;
de cultuurspreiding wordt ingezet - het beschavingsoffensief van de elitecultuur. In navolging
van de Verenigde Staten komt de populaire cultuur tot wasdom. De jeugd is inmiddels een
belangrijke maatschappelijke categorie en een apart µFRKRUW¶om rekening mee te houden:
jongeren spenderen ook.832
In de Verenigde Staten kwam de industrialisatie sneller op gang. Een ander verschil is
de sociale stratificatie die in Nederland scherper zichtbaar was. De verzuiling in Nederland
werkte ook vertragend.833 Zoals hiervoor al uiteengezet, ontstond de verzuilingsperiode rond
1917: de levensbeschouwing en politieke overtuiging was voor velen bepalend voor de
inrichting van het leven.834 Er vindt vanaf ongeveer 1965 een stijging plaats van de
koopkracht - mede daardoor vergroot de ruimtelijke mobiliteit, wat uitbreiding van contacten
met andersdenkenden tot gevolg heeftµ'H penetratie van de WHOHYLVLH¶LQGH vele huishoudens
doorbreekt de verzuiling verder. Tenslotte stijgt het gemiddelde opleidingsniveau, waardoor
µKHW gelijk van de DXWRULWHLWHQ¶ minder voetstoots wordt aanvaard.835 De derde fase segmentatie - begint rond 1975. Marketing wordt meer zichtbaar doordat de aanbieders zich
actief gaan bemoeien met de positie van hun producten in de markt en met behulp van de
instrumenten van de marketingmix - de vijf S¶V van product, prijs, promotie, plaats en
personeel - marketingmanagement gaan uitoefenen. Producten zijn niet meer anoniem maar
worden als een merk gelanceerd: gewone leverworst wordt Kalfs leverworst. Reclame op
radio en televisie ondersteunt marketingstrategieën. Marketing wordt analytischer van aard.
Het consumentenkeuzegedrag is inmiddels onderwerp van grondig onderzoek.836 In deze
derde fase hanteren marketeers sleutelbegrippen als marktsegmentatie, productdifferentiatie
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en positionering. Marketing beperkt zich niet meer vooral tot de voedingsmiddelensector,
maar breidt zich uit tot alle bedrijfstakken, inclusief business to business marketing en
dienstverlenende bedrijven.837
De invloed van de overheid in Nederland werkte voor de ontwikkeling van moderne
ondernemingen afremmend. In de Verenigde Staten verliep de tendens om µRUJDQLVDWRULVFK
YHUPRJHQ¶in ondernemingen te implementeren sneller dan bij overheden.838 In Europa
bestond over het algemeen al een ambtelijke overheidsorganisatie voordat er sprake was van
moderne ondernemingen. Doordat hier het overheidsgezag meer centraal georganiseerd was,
kwamen in Europa bij de aanleg en exploitatie van grote infrastructurele netwerken - die voor
de hele bevolking van een land of stad van belang waren - meer overheidsmonopolies tot
ontwikkeling; denk aan de al genoemde verzorgingsarrangementen. Waar in Europa voor een
onderneming al snel een beroep werd gedaan op de overheid, verenigden mensen zich in
Amerika eerder µRP de zaak zelf ter KDQGWHQHPHQ¶839
In de Nederlandse cultuursector houdt het produktgericht denken stand, wat te
verklaren is uit de drang in die sector µRP te scheppen en niet zozeer om anderen te
EHKDJHQ¶840 Bovendien ontbreekt een noodzaak om marketing toe te passen, want µKHW
bestaan van een gesubsidieerde organisatie wordt in het algemeen niet bedreigd als men niet
effectief en efficiënt op de markt RSHUHHUW¶ In de cultuursector richten de inspanningen zich
meer op het behouden van subsidie dan op het verhogen van de eigen inkomsten. Dat er een
tekort aan vraag is, wordt in de sector niet als een probleem ervaren.841 De productgerichte
benadering leidt ertoe dat organisaties zich op het eigen product oriënteren en daardoor de
kansen en bedreigingen vanuit de markt niet goed in beeld krijgen.842 Nederlandse musea
lopen in de ontwikkeling van de museale publiekstaak ver achter bij de omringende WestEuropese landen en de Verenigde Staten. Marketing werd in Amerika al halverwege de jaren
zeventig toegepast in de non profit sector: µPXVHXPVOLNHEusiness, were evolving from
product-centered to consumer-centered organizations. For many years, museums were elite
organizations that assumed their high-lever consumers would participate because of the
treasures that museum possessed. Museums evolved slowly into consumer-centered
organizations in which museum management and staff sought to attract and serve different
groups with appropriate offerings¶843 Van Puffelen onderkent dat er in de non profit sector
µHHQ instinctieve DINHHU¶heerst RPµLQGH commercie ontstane technieken voor nobele zaken te
JHEUXLNHQ¶ Kunst breng je niet op dezelfde µYXOJDLUH¶ manier aan de man als zeeppoeder.844
Het ministerie van CRM wil deze passieve houding veranderen en hoopt met de studie van
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Van Puffelen µSXEOLHNVJHULFKW denken in bredere kring ingang te doen vinden, vooral in die
sectoren van de kunst waar nu nog sterk een aanbodsfilosofie KHHUVW¶ Het rapport is bestemd
voor twee doelgroepen: de overheden die met subsidies µHHQ bloeiend kunstleven in stand
willen houden bij een zo groot mogelijke participatie van de bevolking, en ³PDQDJHUV´ van
kunstinstellingen die publieksgerichtheid geen vies woord YLQGHQ¶845
De grondlegger van de studie en analyse van het fenomeen marketing, Philip Kotler
definieert marketing in twee varianten. In de eerste is marketing µD social and managerial
process by which individuals and groups obtain what they need and want through creating and
exchanging products and value with otheUV¶846 De omschrijving blijft vaag, maar de kern is
duidelijk: de wensen en behoeften van (potentiële) consumenten staan centraal.847 De tweede
variant is toegespitst op de marketingrol van organisaties en lijkt sterk op wat De Leeuw
onder public relations verstaat: µPDUNHWLQJ is an organizational function and a set of processes
for creating, communicating, and delivering value to customers and for managing customer
relationships in ways that benefit the organization and LWVVWDNHKROGHUV¶848 Het
marketingbeleid staat of valt met een grondig en systematisch onderzoek naar de kenmerken,
wensen en behoeften van actuele en potentiële klanten - onderzoek naar keuzeprocessen - en
van de maatschappelijke trends die daarop van invloed zijn. Deze externe analyse moet
voortdurend gekoppeld worden aan een intern onderzoek om de sterke en zwakke punten van
de betreffende organisatie in beeld te brengen en te houden. Op basis van deze twee analyses
kan vervolgens de marketingstrategie worden vastgesteld, waarbij de keuzen in de
productontwikkeling, de marktsegmentatie en de positionering van de organisatie centraal
staan. Daaruit wordt vervolgens het marketingbeleid ontwikkeld, waarbij
marketinginstrumenten als promotie, publiciteit en prijsacties worden afgestemd op de
gekozen doelgroepen.849
Van Puffelens rapport is µHHQ voorzichtig SOHLGRRL « voor de introductie van
professionele marketing in de NXQVWVHFWRU¶850 Hij kwam op het idee marketing in de
cultuursector te introduceren toen hij zag hoe commerciële marketing naar µwelzijnssituaties¶
werd µYHUWDDOG¶met behulp van advies, opleidingen, voordrachten en seminars voor
welzijnsinstellingen. Hij raakte betrokken bij de Stichting Bierkaai, in 1970 opgezet door
marketeers en welzijnsfunctionarissen, om marketing toe te passen in de welzijnssector.851
Marketing in de culturele sector bestaat uit een µWHUUHLQYHUNHQQLQJ¶ van het fenomeen
marketing, een verhandeling over de betekenis en functie van marketing in de commerciële
organisatie en in de non-profit sector. Na deze introductie belicht Van Puffelen de
toepasbaarheid van marketing in de cultuursector, rekening houdend met de doelstellingen
van de overheid - participatie bevorderen - en de afzonderlijke instellingen. Hij benadrukt:
µPDUNHWLQJ is een hulpmiddel voor het realiseren van publieksgerichte doelstellingen en kan
ook bij een autonoom, niet door het publiek gedicteerd kunstaanbod, heel ZHOJHGLMHQ¶852 Hij
behandelt de voornaamste marketinginstrumenten - het product, de prijsstelling, de distributie,
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en de reclame en promotie - en werkt deze uit voor de toneelsector en voor musea. In de
casestudy over musea haalt Van Puffelen het onderzoek van Thea van Eijnsbergen aan, die
begin jaren zeventig al constateerde dat het beleid van musea sterk collectiegericht is - het
terrein van de publiekswerving en publieksbenadering bleek nog nauwelijks ontwikkeld. Zij
bepleit µKHW in gang brengen van een mHQWDOLWHLWVYHUDQGHULQJ¶.853 Van Puffelen bemerkt tien
jaar later nog weinig ontwikkeling. De overheid zou meer gebruik van haar positie kunnen
maken als subsidiënt om bepaalde veranderingen te bewerkstelligen - bijvoorbeeld
µMDDUSODQQHQ voor SXEOLHNVZHUYLQJ¶ op te laten stellen. Voor de overheid acht hij marketing
zinvol omdat deze kan bijdragen tot een efficiënte aanpak om cultuurparticipatie te
bevorderen.854 Alle beleidsfunctionarissen van musea zouden verplicht een opleiding moeten
volgen op het gebied van publiekswerving, publiciteit en public relations. Kortom, Van
Puffelen pleit in zijn rapport voor µHHQ professionalisering van de publieksgerichte activiteiten
op het niveau van beleidsbepaling en uitvoeriQJ¶ Dit proces dient opgestart te worden met
behulp van marketingexperts van buiten de cultuursector die via discussies en advisering
vertrouwd raken met de typische bedrijfscultuur in de cultuursector. Na deze uitwisseling
kunnen opleidingen bijdragen om de deskundigheid in de sector zelf te ontwikkelen.855
Van Puffelens pleidooi om een professionele marketingaanpak in musea te
bevorderen wordt in de sector niet met gejuich ontvangen. De Rijkscommissie voor de musea
reageert in 1982 als YROJWµRQ]H commissie ziet dit toch enigszins anders. De materie
waarmee de musea zich bezighouden, waaronder ³NXQVW´ trekt nu eenmaal « kleinere of
andere publieksgroepen dan recreatieve voorzieningen als pretparken of voetbalvelden. Niet
vanuit vooropgezette elitaire overwegingen, maar vanuit de geaardheid van het PDWHULDDO¶856
De commissie is het echter wel met Van Puffelen eens dat het noodzakelijk is om meer
publieksgerichte werving toe te passen, µYRRUDO in de komende voor de musea misschien barre
WLMGHQ¶857
In 1984 publiceert Harald van der Straaten, hoofd afdeling Public Relations van het
Rijksmuseum voor Volkenkunde te Leiden, een verslag van zijn bezoek aan een aantal musea
in de Verenigde Staten. Hij bezocht de instellingen om te zien in hoeverre de daar
gehanteerde public relations- en marketingtechnieken in Nederland toepasbaar zijn. De
aanleiding van zijn reis is de renovatie van µzijn¶ museum en zijn constatering dat µGH heren
van het ministerie de zakelijke museumsituatie in de Verenigde Staten als lichtend voorbeeld
voor ogen staat. « Jonge, harde managers beheren WVC. Het geld is op, de beuk moet er
LQ¶858 Hij komt echter tot de conclusie dat de museumwereld veel van de Amerikaanse kan
leren. µ+HW bleek mij dat het in Nederland op dat gebied echt een sluimerende, bijna
vastgeroeste ERHOLV¶9DQder Straaten concludeert: µGH$PHULNDDQVH musea zijn vijftig jaar
op de onze YRRUXLW¶ De Amerikaanse situatie wijkt op een aantal punten nogal af. Ten eerste
valt een verschil in mentaliteit op, wat komt door de ontstaanswijze van de instellingen:
µ$PHULNDQHQ zijn institutioneel JHERQGHQ¶ Van meet af aan lag daar het initiatief tot
µcultuurscheppen¶bij de burgerij zelf: µde Amerikaan houdt van zíjn museum en koestert het
als een kasplantje. Het wordt, om een voorbeeld te geven, als een voorrecht beschouwd als
vrijwilliger, dus zonder betaling te ontvangen, in het museum van zijn voorkeur werkzaam te
]LMQ¶859 Rijke Amerikanen schenken vaak miljoenen dollars aan µKXQ¶musea. Overwegingen
daarbij zijn: µOLHIGHHQ bewondering voor de LQVWHOOLQJ¶ en prestige overwegingen. De
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Amerikaanse burger is doordrongen van verantwoordelijkheidsgevoel tegenover de
samenleving. Een donatie brengt fiscaal voordeel met zich mee: µHHQ particulier mag jaarlijks
het bedrag aan gedane giften van de top van zijn inkomen aftrekken tot vijftig procent van het
bruto LQNRPHQ¶ Maar ook in de Verenigde Staten is de overheid geldschieter - sinds 1968 zijn
er drie fondsen opgericht: het National Endowment for the Humanities, het National
Endowment for the Arts en het Institute of Museum Service. Wat verlangt een bedrijf als
tegenprestatie? µ9LVDELOLW\¶: musea spelen µKDQGLJ¶ in op de statusmotieven: aanwezigheid op
recepties en openingen van tentoonstellingen getuigt van µPHHU dan gebruikelijke generositeit,
anders wordt men daar immers niet voor XLWJHQRGLJG¶ Een bedrijf kan ook een afzonderlijke
rondleiding verlangen, toegangskaartjes voor zakenrelaties, een gesigneerde catalogus of een
vermelding in het jaarverslag.860
Van der Straaten constateert dat de Nederlandse musea kunnen leren hoe zich de
relatie met vrienden heeft ontwikkeld, µde bezoeker zich in een oogwenk kan oriënteren¶en
de bezoekersstroom wordt gereguleerd. Hij pleit voor differentiatie in openingstijden en
toegangsprijzen - in veel musea wordt het µSD\-what-you-wish V\VWHHP¶ toegepast. Van der
Straaten bezocht het Metropolitan Museum of Art in New York en was onder de indruk van
de felgekleurde banieren die langs de gevel wapperden, gesierd met de handtekening van
Manet - µHHQ indrukwekkende stopkracht alsof het zegt: je móet die tentoonstelling gaan
]LHQ¶ De service viel hem op: µHHQ druk bezocht cafetaria en in het souterrain een UHVWDXUDQW¶
en de vriendelijke en hulpvaardige suppoosten. Maar, zo legt de pr-IXQFWLRQDULVXLWµWKH\
should not engage in long conversations. They are encouraged to know something about the
collection: there is a weekly meeting of the security staff when they are briefed on the latest
show and DFTXLVLWLRQV¶861 Aftrekposten op schenkingen en µHHQ fiscale YHUUXLPLQJ¶ voor
sponsoring zijn van groot belang: µHHQ overheid die zelf de begrippen privatisering en
deregulering introduceert zal een beleid moeten voeren dat initiatieven uit de particuliere
sector stimuleert. De giftenaftrek dient dus te worden verruimd in plaats van te worden
EHSHUNW¶.862

Meer dan een miljard
In de jaren zeventig en tachtig wordt in de Verenigde Staten en in Engeland het fenomeen
impactstudie populair onder beleidsmakers, kunstprofessionals, fondswervers en sponsors. In
dergelijk onderzoek wordt geprobeerd om het economisch effect te becijferen van de
bestedingen door de consument, het bedrijfsleven en de overheid. Als indicatoren gelden dan
de productiewaarde en werkgelegenheid, als gevolg van de bestedingen in de cultuursector en
bij µGHWRHOHYHUDQFLHUV¶ van de sector. In de berekeningen worden de bestedingen in de
cultuursector geteld, alsmede µQHYHQEHVWHGLQJHQ¶ die een µNXQVWFRQVXPHQW¶doet bij het
bezoek aan een museum, concert, voorstelling, festival of ander cultureel evenement.863 Dat
zijn de nevenbestedingen van diegenen die zonder de aanwezigheid van de kunstsector niet
waren gekomen.864 Hierbij moet worden gedacht aan transportkosten, het etentje vooraf of
achteraf en verblijfskosten van kunsttoeristen.865 Het gaat in dit onderzoek om de
µHFRQRPLVFKHXLWVWUDOLQJVHIIHFWHQ¶ van de cultuursector, die via het marktmechanisme lopen.
De uitkomsten zijn bijna altijd zeer positief en worden vervolgens gebruikt als µEHZLMV¶ dat
steun aan kunst en cultuur heel zinvol is en een economisch lucratieve investering.
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Kunstsubsidies lijken welbesteed! Aan de impactmeting wordt een hardere legitimering
ontleend dan de vage, retorische rechtvaardiging dat kunst mooi en belangrijk is, goed en
verrijkend voor de mens. Het gekwantificeerde effect levert argumenten tegen dreigende
kortingen op kunstsubsidies. En die zijn nodig in een periode van stagnerende economie en
toenemende werkloosheid.866
Eind jaren zeventig worden in Nederland bij de overheid bezuinigingen opgelegd en
doorgevoerd. Ook het cultuurbeleid wordt nuchter en met economische argumenten
geëvalueerd. Zo raken beleidsvoerders in de cultuursector en kunstlobbies geïnteresseerd in
impactstudies. Dat subsidie aan kunst en cultuur een toename betekent van inkomen en
werkgelegenheid is een aantrekkelijk argument om die steun te continueren. Frank van
Puffelen schrijft de eerste Nederlandse impactstudie op het gebied van de kunsten.867 Het
onderzoek heeft betrekking op 1983 en wordt uitgevoerd door de Stichting voor Economisch
Onderzoek van de Universiteit van Amsterdam. De opdrachtgevers zijn het Amsterdams
Uitburo, de afdelingen Kunstzaken en Economische zaken van de gemeente Amsterdam en de
Amsterdamse Kamer van Koophandel. De uitkomst van het onderzoek is zeer positief: bij een
productiewaarde van de Amsterdamse kunstensector van een half miljard gulden blijkt dat er
dankzij de kunst in Amsterdam een totale productiewaarde van bijna één miljard ontstaat!868
De horeca blijkt als afzonderlijke sector het meest van de aanwezigheid van de cultuursector
te profiteren, omdat daar een groot deel van de bestedingen van bezoekers en toeristen terecht
komt.869 De bekendmaking van de zeer positieve onderzoeksresultaten krijgt veel media
aandacht. De teneur van de meeste beschouwingen is juichend. µ.XQVW WUHNW¶.
Kunstinstellingen en kunstenaars µYRUPHQ een belangrijke economische FDWHJRULH¶870 De
Amsterdamse wethouder van Kunstzaken, Minny Luimstra, constateert bij de presentatie van
het rapport dat deze uitkomsten vast het imago van kunst zullen verbeteren: µGHJHPHHnte
rekent op meer begrip voor de kunstsector van de kant van het EHGULMIVOHYHQ¶871 Arthur van
Schendel, directeur van het Uitburo en de opdrachtgever van het onderzoek, oppert tevreden
dat je nu µGHkunstsector met het rapport in de hand kan afzetten tegen andere sectoren. Nuttig
voor een gezonde bedrijfsvoering in een tak waarin het management niet meer buiten de deur
wordt JHKRXGHQ¶ Hij µ]ZHHUW¶bij de marketingwet dat variëteit van levensbelang is: één café
in een straat kan slecht lopen, maar drie kunnen de zaak tot leven brengen. µ'H specifieke
kwaliteiten van Amsterdam zijn natuurlijk de Nachtwacht en het Concertgebouworkest, maar
op dat punt concurreer je minder makkelijk met andere steden. Het speciale wat je kunt
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aanbieden is de mime, de moderne dans en de orgels: unique selling points¶- als je investeert
in gerenommeerde instituten straalt hun gloed af op aanverwante, kleinere instellingen.872
Er komt kritiek.873 Econoom Flip de Kam poneert dat de kunstensector zich met
verkeerde methoden rijk rekent. Het meerekenen van de productiewaarde bij toeleveranciers
is ongebruikelijk en het meetellen van gelieerde bestedingen, zoals bij de horeca, is
ongeoorloofd, omdat er geen causaal verband valt aan te wijzen.874 Hans Abbing constateert
dat er aan de impactstudie impliciet µHQ niet erg UHDOLVWLVFK¶de vraag ten grondslag ligt wat de
economische gevolgen zouden zijn als de kunst- en cultuursector zou verdwijnen en de
overheid de kunstsubsidies niet aan andere doeleinden zou besteden. µ'LH gevolgen zijn
aanzienlijk. « Maar de vraagstelling deugt niet. Zouden we dezelfde vraag tegelijk voor
alle sectoren van bedrijvigheid stellen en de antwoorden bij elkaar optellen, dan komen we op
een veelvoud van de werkelijke bedrijvigheid uit: zo rekenen we ons letterlijk ULMN¶Hij acht
deze benadering onrealistisch en daardoor irrelevant.875 In 1992 komt Van Puffelen zelf ook
met kritiek, nadat hij enkele kritische artikelen van Amerikaanse economen las. Zijn
voornaamste bezwaar is dat niet wordt nagegaan of cultuurbestedingen voor de economie als
totaal wel zijn toegevoegd. Overheidssubsidies zijn veelal geen additionele bestedingen zonder kunst zou het subsidiebedrag aan iets anders uitgegeven worden, en dat geldt ook voor
de consument die het bedrag in plaats van aan kunst aan iets anders zou besteden.876
Impactstudies hebben wel nut als alleen de bestedingen gepeild worden van toeristen die
speciaal voor de kunst komen - deze zijn additioneel. Het meest relevant zijn impactstudies
van een eenmalig, afgebakend evenement, zoals een speciale tentoonstelling of een festival daar zijn de bestedingen wel gemakkelijk te detecteren.877 Het onderzoek toont in ieder geval
aan dat de uitgaven voor kunst en cultuur µUHsOH maatschappelijke baten opleveren. Kunst is
niet de bodemloze put, waarvoor ze al zo lang ZRUGWDDQJH]LHQ¶878
Veel cultuurambtenaren en directeuren van een culturele instelling nemen kennis van
Meer dan een miljard.879 Media besteden veel aandacht aan het rapport, daar heeft het
Amsterdams Uitburo goed voor gezorgd. En menigeen zwaait ermee als bewijs dat
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kunstsubsidie wel degelijk nut heeft. De reactie op het departement is minder enthousiast:
µFXOWXXU mag geen smeerolie worden: de economische betekenis mag nog zo goed zijn, het
mag nooit primair de leidraad zijn bij een NXQVWEHOHLG¶880 Jan Riezenkamp ziet de uitkomsten
van het onderzoek niet zozeer als een legitimering van het kunstbeleid, maar eerder als een
aanmoediging voor kunstinstellingen om meer subsidie aan te gaan vragen:
overheidsinvestering geeft immers een economische spin off. Daarvoor is hij beducht, want
dat is nu juist niet de bedoeling! Riezenkamps bezwaar tegen de redenering van de
impactonderzoekers is dat daarin NXQVWµLQeen FRPSDUWLPHQW¶ staat: de cultuursector wordt als
een geïsoleerd fenomeen geplaatst en van daaruit wordt de productiewaarde en
werkgelegenheid gepeild als gevolg van de bestedingen in die sector. En die blijken
vervolgens enorm te zijn. Zo ontstaat het beeld dat kunst µGHkip met de gouden HLHUHQ¶ is en
daarmee is Riezenkamp het niet eens. Hij redeneert liever andersom en µOHJW de bal bij de
FXOWXXULQVWHOOLQJHQ¶ Hij wil juist anticiperen op de mogelijke vraag naar kunst en die
stimuleren: hoe kan een marketingaanpak in de cultuursector op gang worden gebracht?881
Jan Riezenkamp geeft zijn oude studievriend Frits de Leeuw de opdracht het µZDDURP¶
van het kunstbeleid te achterhalen en te verhelderen: de legitimering van cultuurbeleid, met
als uitgangspunt de maatschappelijke waarde van kunst. En niet de economische waarde Riezenkamp wil de nadruk die daarop door Meer dan een miljard is komen te liggen, kunnen
relativeren met argumenten. De Leeuw moet die leveren. Hij laat de betrekkelijkheid van de
economische impact van kunst zien, door de zaak om te draaien: µKHWomgekeerde is ook
]R¶882 Hij constateert dat niet alleen de horeca van de cultuursector profiteert: µFDIp¶V en
restaurants verrijken het uitgaansleven en stimuleren daarmee het publiek om zijn vertier
buitenshuis - en dus ook in theaters en musea - te ]RHNHQ¶ De horeca creëert daarmee een
positief effect voor de kunstwereld en zou dat ook als legitimering kunnen gebruiken om
subsidie aan te vragen! De Leeuw noemt dit µKHW leven in de brouwerij HIIHFW¶883 Na deze
slotsom wordt de toon van de econoom meer bespiegelend: cultuurfilosofisch en sociologisch.
De hypothese in zijn studie is dat kunst positief externe effecten teweegbrengt. Kunst en
cultuur kunnen beschouwd worden als een merit good: een product met een maatschappelijke
verdienste, waarvan de consument de verdiensten voor zichzelf onvoldoende onderkent.884 De
Leeuw ontwerpt een µQXORSWLH-EHQDGHULQJ¶ µNLMN op plekken in de samenleving waar kunst
niet of onvoldoende tot ontplooiing kan komen. Als daar maatschappelijke kosten
waarneembaar zijn die met de ³DIwezigheid van NXQVW´ in verband gebracht kunnen worden,
dan is daarmee de rechtvaardiging voor overheidssteun aan kunst geleverd: een overheid die
zich verantwoordelijk voelt voor het in stand houden van een gezonde samenleving, kan dan
niet meer om de NXQVWKHHQ¶885 Dit uitgangspunt lijkt op de impliciete vraag die volgens Hans
Abbing ten grondslag lag aan het impactonderzoek: wat zouden de economische gevolgen
zijn als de kunst- en cultuursector ineens zouden verdwijnen?886 De Leeuw interpreteert twee
µSOHNNHQ¶ als µ]RQGHUNXQVW¶: moderne stedenbouw - zoals de Bijlmer in Amsterdam en Hoog
Catharijne in Utrecht - en de wereld van de elektronische media. De Leeuw ziet beide
terreinen als µWZHH uiterst belangrijke maatschappelijke sectoren, die een grote invloed hebben
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op het leven van zeer veel PHQVHQ¶ en waar µRQJXQVWLJHRQWZLNNHOLQJHQ¶ gaande ]LMQµGLH al
meermalen in verband zijn gebracht met een gebrek aan kwaliteit en creativiteit in de
activiteiten die er worden RQWSORRLG¶ In de literatuur die De Leeuw bestudeert en de
gesprekken die hij met deskundigen voert ziet hij zijn constatering sterk bevestigd. Hij vindt
µeen aantoonbaar verband¶µWXVVHQ de afwezigheid van kunst enerzijds en het ontstaan van
maatschappelijke kosten DQGHU]LMGV¶ Op grond zijn kwalitatieve verkenning en zijn
redenering concludeert De Leeuw dat kunst inderdaad een merit good is waarvan de
maatschappelijke betekenis - de merit - µLQGH VDPHQOHYLQJVUHDOLWHLW¶ is vast te stellen.887
Deze rapportage is nog eens een poging om het cultuurbeleid te legitimeren, maar ook
nu is de rechtvaardiging niet hard te maken. In Frits de Leeuws eigenzinnige betoog zijn
vooronderstellingen ingebouwd: plekken zonder µkunst¶. En de redenering zit vol
interpretaties en speculaties: is moderne stedenbouw, met µYXLOHVWUDWHQ en YDQGDOLVPH¶ waar
µhet aan geest ontbreekt, waar saaiheid en monotonie de boventoon voeren¶ inderdaad
kunstloos?888 En leidt veelvuldig µbeeldkijken¶tot µDQDOIDEHWLVFK gedrag als geweld en
DJUHVVLH¶"889 De Leeuw haalt cijfermateriaal aan van het Sociaal en Cultureel Planbureau van
lees- en kijkgedrag in 1975 en 1985, maar causale verbanden worden niet hard gemaakt.890
Op het departement vindt in interne memo¶s een stevig debat plaats over het stuk - FROOHJD¶V
Peter Berger, Gerhard Eshuis en Wladimir Bina geven vooral kritiek op de aannames. Het
verslag van dit sonderend onderzoek wordt niet gepubliceerd en verdwijnt in een la.891

Vraag aan bod
Twee stafambtenaren van het ministerie van WVC, Marineke van der Reijden en Frits de
Leeuw, onderzoeken in 1986 hoe het is gesteld met het management in de cultuursector. Ze
krijgen ook van Riezenkamp de vraag mee hoe een marketingaanpak op gang gebracht kan
worden: in hoeverre en op welke wijze biedt marketing mogelijkheden om de vraag naar
kunst en cultuur te stimuleren?892 In de cultuursector staat marketing - werving en binding van
publiek - nog laag op de agenda, vooral bij museale instellingen. Frits de Leeuw: µKHW
binnenhalen van publiek is inherent aan de podiumkunsten. Het is pas leuk « als er applaus
ORVNODWHUW¶. Musea zijn echter gewijde plekken, waar stilte en concentratie heersen. Bij de
benaderde museumdirecteuren en conservatoren blijkt eerder µeen wetenschappelijke ethiek
die tot een zekere fixatie kan OHLGHQ¶, zo formuleert De Leeuw voorzichting. µ$OV voornaamste
taak zien ze het bewaren van hun product voor latere generaties. Hoe meer mensen er nu
binnenkomen, hoe sneller de spullen VOLMWHQ¶ Musea zouden hun collecties juist moeten
benutten om er een publieksgericht - èn inhoudelijk - museum van te maken.893
Maart 1987 presenteren de onderzoekers het rapport waarin ze de mogelijkheden in
kaart brengen die marketing biedt om de vraag naar kunst en cultuur te stimuleren: Vraag aan
bod. In het rapport staan aanbevelingen voor de overheid, maar de instellingen moeten
uiteraard zelf ook wat doen.894 De titel van het rapport geeft de voornaamste aanbeveling
weer: culturele instellingen zijn overwegend aanbodgericht ingesteld en kijken nauwelijks
naar de vraagzijde, en dat mag wel eens veranderen!895 De overheid kan marketing
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bevorderen door als een subsidievoorwaarde een marketingplan te eisen, en door conferenties
te organiseren en workshops, cursussen en µELMVFKROLQJ van het PXVHXPSHUVRQHHO¶896
Het ene onderzoek volgt het andere op. In 1989 voeren Marineke van der Reijden en
Frits de Leeuw een vervolg uit op hun eerste marketingpeiling in 1987. Dit project resulteert
in het rapport Marketing mits. Beide economen zijn inmiddels werkzaam bij het Bureau
Managementondersteuning en -Ontwikkeling (BMO) op het departement. In een aantal
µSURHISURMHFWHQ¶ waaronder de rijksmusea Het Catharijneconvent, Paleis Het Loo en het
Zuiderzeemuseum, toetsen Van der Reijden en De Leeuw in hoeverre er rekening wordt
gehouden met publiek - met de markt. Hoofddoel van het onderzoek is in hoeverre marketing
zinvol µLQ de praktijk van het culturele YHOG¶kan worden toegepast. 897 De onderzoekers
bemerken tijdens het veldwerk een allergie voor zakelijk opereren. Bij de µSURHISURMHFWHQ¶ in
het vervolgonderzoek blijkt dat bij de musea de nieuwe bedrijfsfilosofie die de overheid tracht
te implementeren - zelfstandig functioneren - nog op barrières stuit: µZHHU]LQ tegen
verandering, bureaucratie en het misverstand dat marketing bestaat uit een reeks pasklare
RSORVVLQJHQ¶ De onderzoekers wijten deze houding aan de museumdirecteuren en
conservatoren, die hun exposities vaak eerder voor hun collega-conservatoren organiseren dan
voor het publiek. Van der Reijden en De Leeuw raden wederom aan meer aandacht te
schenken aan de vraagkant: µGRRUde bril van KHWSXEOLHN¶ te kijken, geeft vaak µHHQ
cultuurschok¶.898 µDe bij culturele instellingen werkzame mensen vergeten nogal eens dat de
bezoekers met andere ogen naar het product kijken dan zijzelf. Het publiek stelt dikwijls heel
andere eisen dan de instellingen ]HOI¶899 µ:LMzeggen niet: vanaf nu moet je alleen maar doen
wat het grote publiek wil, maar probeer je klantenkring uit te breiden. En omdat ze uit de
belastingpot worden betaald, hebben ze ook de collectieve verplichting om het zoveel
mogelijk bezoekers naar de zin te PDNHQ¶900
In de museumsector is een µPDUNHWLQJPHQWDOLWHLW¶ nodig, die in de hele organisatie
geïntegreerd wordt; marketing is namelijk geen trukendoos die je kunt overlaten aan een
handige medewerker.901 Marketingbeleid dient een geïntegreerd onderdeel te zijn van de
totale bedrijfsvoering. µ'DDUYRRU zijn samenwerkingsvormen vereist waarin het opzetten en
onderhouden van duidelijke interne communicatielijnen centraal moeten VWDDQ¶902 Bij de
musea ontbreekt µGH ware PHQWDOLWHLW¶ vooralsnog. De Algemene Rekenkamer constateert in
1988 hetzelfde en concludeert daarom dat de rijksmusea beslist nog niet berekend zijn op
zelfstandigheid.903 Van der Reijden en De Leeuw pleiten voor µELMVFKROLQJ¶ van het
museumpersoneel en aandacht voor management- en marketingkwaliteiten bij de aanstelling
van staffunctionarissen in de musea. En de regelgeving en het subsidiestelsel dienen
aangepast te worden, opdat de voorwaarden gunstiger worden om een marketingaanpak
mogelijk te maken. Musea zouden meer inkomsten zelf moeten kunnen besteden in plaats van
mogelijkheden om de vraag naar kunst en cultuur te stimuleren. Rijswijk, 1987.
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dat ze die moeten afdragen.904 Marketing dwingt tot heldere keuzes over de wijze waarop
doelstellingen moeten worden gerealiseerd en dat leidt tot efficiënter inzetten van schaarse
middelen. Ook biedt marketing het perspectief meer bezoekers te trekken en te binden en
meer inkomsten te genereren, onder meer uit sponsoring.905 Maar musea die marktgerichter
gaan opereren, betekent dat niet meer onderlinge concurrentie? Frits de Leeuw: µ]H hebben
het niet in de gaten, maar ze concurreren nu al. Niet alleen onderling, maar ook met de
zaterdagbijlage van de krant, ze concurreren PHW³ZH blijven een dagje WKXLV´ ze concurreren
met de Efteling - het is de YULMHWLMGVPDUNW¶906
Ook dit tweede rapport heeft een retorische titel die de boodschap van de onderzoekers
helder weerspiegelt. In Marketing mits beschrijven ze de voorwaarden om een
marketingaanpak succesvol op gang te brengen. Maar aan cultuurmarketing dienen andere
maatstaven te worden aangelegd dan in de commerciële sector. Marketing is mogelijk en
nuttig in de cultuursector, mìts de artistieke en museale waarden van het culturele product
onaangetast blijven. In deze proefprojecten zijn de instellingen stap voor stap met marketing
bekend gemaakt, in plaats van dat ze een kant-en-klaar µRUJDQLVDWLHDGYLHV¶ krijgen
voorgeschoteld - µGDW zou toch maar in een ODYHUGZLMQHQ¶907 Frits de Leeuw krijgt naar
aanleiding van het project van verschillende musea de opdracht een marketingplan op te
stellen.908 Samen met de econoom René Bot schrijft hij marketingplannen voor vijf
rijksmusea. Zij zijn de eerste marketeers die zo vanuit de cultuursector opereren. Zij kennen
de specifieke bedrijfscultuur en leven zich snel in een situatie in - voor professionals uit het
bedrijfsleven is het lastiger en meer tijdrovend om strategieën µRS PDDW¶ aan te leveren, zo
luidt de redenering. De Leeuw en Bot leveren plannen aan voor het Zuiderzeemuseum, het
Mauritshuis, het Afrikamuseum, het Catharijneconvent en het Filmmuseum.909
De onderzoeksrapporten Vraag aan bod en Marketing mits van De Leeuw en Van der
Reijden luiden een nieuwe marketingstrategie in vanuit het departement zelf: de QRWD¶V en
rapporten krijgen voortaan retorische titels en worden fraai uitgegeven. Het is de bedoeling
EHOHLGVQRWD¶V interne studies en onderzoeksresultaten µWRHJDQNHOLMN te maken voor een breder
SXEOLHN¶ Elke uitgave bevat werk van Nederlandse beeldend kunstenaars, µELMZLM]H van
promotie en illustratie¶.910

Kortingskaarten en prijsdiscriminatie
Een bijzonder instrument voor werving en binding in de museumsector is de
Museumjaarkaart.911 Deze reductiekaart is in 1981 geïntroduceerd en heeft als doel veelvuldig
museumbezoek te stimuleren en niet regulier publiek over de drempel te trekken. De kaart
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Handelsblad, 6 oktober 1989.
905
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906
Hans Steketee, µ'H kinderen zijn de baas. Marketing voor de Nederlandse NXQVWLQVWHOOLQJHQ¶ In: NRC
Handelsblad, 6 oktober 1989.
907
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culturele instellingen. Rijswijk, Ministerie van WVC, augustus 1989, p. 12. Zie ook: Frank van Puffelen,
Culturele economie in de lage landen.Amsterdam, 2000, p.92 en Tineke Pronk en Jolien Verweij, µ.URQLHN
kunst en beleid: de parlementaire jaren 1989-¶ In: Truus Gubbels (redactie), Kunst, kroniek en parlement
89-91. Amsterdam, 1992, p. 121.
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cultuur, Kiezen voor kwaliteit, Behouden is kiezen, Podiumkunsten en publiek, Pantser of ruggengraat, Cultuur
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biedt gratis toegang tot een groot aantal musea en geeft korting op de meeste
tentoonstellingen in musea - een marketinginstrument voor werving en binding bij uitstek.912
De effectiviteit van de kortingskaart wordt regelmatig gepeild door het Sociaal en
Cultureel Planbureau. Het blijkt dat vooral de liefhebbers, die regelmatig een museum
bezoeken, een reductiekaart aanschaffen: drie procent van de Nederlandse bevolking. Voor
deze heavy users is het lonend om een Museumjaarkaart aan te schaffen en is de kaart een
stimulans om nog vaker te gaan. De kaart blijkt gunstig voor de bezoekfrequentie en in
mindere mate voor het bereik van nieuwe doelgroepen.913 Gedurende de jaren tachtig waren
de afnemers van de kaart vooral de echte museumliefhebbers. Eind jaren tachtig raakt de kaart
ook buiten de kring van liefhebbers meer in trek. Tussen 1987 en 1991 stijgt het percentage
kaarthouders van drie naar veertien procent.914 Maar nadat de kaart een grotere groep weet te
bereiken, daalt in de museumparticipatie zowel het aandeel Museumjaarkaartbezoekers als het
aantal bezoeken van Museumjaarkaartbezitters flink - de nieuwe kaarthouders bezoeken
minder vaak een museum; dit drukt het gemiddelde Museumjaarkaartbezoek omlaag. Maar de
kaart voldoet zo wel als marketinginstrument: er wordt een uitgebreider publiek aan de musea
verbonden dan de bezoekers die al gewoontegetrouw musea bezoeken.915 Een voorloper van
een dergelijke kortingskaart - maar dan voor jongeren - is de µPXVHXPNDDUW¶, die onder het
directeurschap van Hendrik van Gelder in het Haags Gemeentemuseum werd geïntroduceerd
ten behoeve van leerlingen van het middelbaar onderwijs. De museumkaart kostte vijftig cent
en verschafte het hele jaar toegang tot het museum.916
Een variant op de Museumjaarkaart is het Cultureel Jongeren Paspoort.917 Deze
kortingskaart werd al in 1961 ingezet als een instrument voor de cultuurspreiding in het kader
van het beschavingsoffensief.918 Door de opkomst van de massacultuur werd gevreesd dat de
hoge kunsten in het gedrang zouden komen. De jeugd moest µOHUHQ beseffen, dat het leven nog
door iets anders gevuld kon worden, dan door een sigaret of door een goedkope ILOP¶919 Het
Cultureel Jongeren Paspoort (CJP) was bedoeld om jongeren tot en met vijfentwintig jaar
duidelijk te maken dat kunst en cultuur een leuke en boeiende vorm van tijdsbesteding is.
Vooral jongeren die geen kunst en cultuur van huis uit meekregen - µDUEHLGHUVMRQJHUHQ¶ waren de doelgroep. Het effect viel echter tegen, ook tegen sterk gereduceerde prijs bleken de
jongeren niet naar een klassiek concert te willen gaan, het interesseerde ze gewoonweg niet.920
Daarom werd het cultuurbegrip opgerekt en werd het aanbod waarvan met reductie kan
worden genoten, eind jaren zestig uitgebreid met amusement, zoals films, ijsrevues, circus,
Artis, tijdschriften, creatieve cursussen, rijwielhandels, fotozaken, kappers, juweliers en
912
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917
Jos de Haan, Het gedeelde erfgoed. Rijswijk, 1997, pp. 115-116 en www.zakelijk.cjp.nl, geraadpleegd op 27
mei 2007.
918
De Amsterdamse Jeugdraad richtte de stichting op µRP het contact met het culturele leven te
YHUJHPDNNHOLMNHQ¶ De stichting opereerde in eerste instantie alleen in Amsterdam, in 1967 kreeg de Stichting
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voetbal. Dit onder het motto van Hans Wiedeman, toenmalig secretaris van het CJP:
µYRHWEDOOHQ is tenslotte ook een vorm YDQGUDPDWLHN¶.921

Effectiviteit van marketing en public relations
Aan het toenemende belang van marketing en communicatie ligt niet alleen het koesteren en
uitbreiden van de markt ten grondslag, maar ook de drang om het eigen µSURGXFW¶ en de
instelling zelf beter WHµYHUNRSHQ¶922 Er is een verschuiving in het museumbeleid
waarneembaar van educatie naar public relations.923 De Nederlandse Museumvereniging
begeleidt beide taken in haar sectie Educatieve Diensten. Deze ontwikkeling wordt ook
opgemerkt door socioloog Meine Fernhout: aan µKHWSDNNHW¶ educatieve taken is µHHQ nieuw
W\SH¶ toegevoegd µGDW nu eens voorlichting heet en dan weer public relations. Voorlichting
bestaat in de praktijk voornamelijk uit het onderhouden van contacten met de pers, maar het
begrip laat zich van huis uit in verband brengen met informatieverstrekking aan de
consument. Public Relations was een modisch begrip dat zijn tijd had gehad tot het weer
nieuw leven werd ingepompt door de huidige no nonsense-ideologie. Sponsoring, marketing
en fundraising zijn met PR de nieuwe trefwoorden voor veel educatoren. Maar vergaarbakken
lenen zich doorgaans slecht voor professionalisering en dreigen een nonchalant ad-hoc beleid
op te OHYHUHQ¶ZDDULQ µPXVHD zich meer moeten bekommeren om bezoekersaantallen zonder
meer en niet om wat er met het publiek en het museum gebeurt. Kwantiteit boven
NZDOLWHLW¶924 In het onderzoek Museum en publiek constateren de geïnterviewde educatoren
µGDW er in vergelijking met tien jaar geleden een proces van verzakelijking is opgetreden in de
museumwereld. Het moet allemaal bedrijfsmatiger, commerciëler en efficiënter.
Publiekscijfers spelen een grote rol « en derhalve ook publiciteit en werving. De laatste
jaren is ook sponsoring in musea een QRUPDOH]DDNJHZRUGHQ¶.925 Maar de onderzoekers
concluderen dat de grotere aandacht voor voorlichting en public relations de
begeleidingsactiviteiten niet hebben verdrongen.926 In 1997 gaat de sectie van de NMV door
als sectie Publiek en Presentatie.927 Daarnaast komt er een sectie Public Relations. Eind jaren
tachtig beginnen musea de communicatieve inspanningen ook te richten op mensen die
weinig in musea komen. In het cultuurbeleid van de overheid wordt de participatie van het
niet reguliere publiek een speerpunt.928
Intomart Qualitatief krijgt van de sectie Public Relations van de Nederlandse
Museumvereniging de opdracht de effectiviteit te peilen van public relations in musea - het
ministerie van WVC financiert het project. Het onderzoek strekt zich uit over de jaren 1989921
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1990. De veldwerkmethode bestaat uit groepsdiscussies met frequente en niet-regelmatige
museumbezoekers en individuele interviews met ruim 850 bezoekers in tien musea. Het derde
onderdeel bestaat uit deskresearch: inventarisatie van de public relations middelen van musea
en de reactie van de pers op deze verstrekte informatie.929 De titel van het onderzoeksrapport PR in musea - is verwarrend, evenals de naam van de sectie van de NMV. Het begrip public
relations interpreteren de onderzoekers als: publieksbenadering, de bekendheid vergroten,
attenderen op specifieke activiteiten en tentoonstellingen, het µWRFK vaak nog stoffige imago
van PXVHD¶ wegnemen - zowel bij publiek als bij sponsors.930 Kortom, maatregelen om zoveel
mogelijk klanten te informeren, te werven en te binden.931 Of naar de typering van de Kotlers:
µD social and managerial process by which individuals and groups obtain what they need and
want through creating and exchanging products and value with RWKHUV¶932 Deze
werkzaamheden behoren echter tot de functie van de marketeer: de markt verkennen en
ontplooien, doelgroepen detecteren en markeren, reclame maken, publiceren, diensten
verlenen. Public relations dient de ondersteuning van de marketing, zoals in het begin van dit
hoofdstuk al is uiteengezet.933 Een instelling ontwikkelt pr-beleid om relaties op te bouwen en
te onderhouden met instellingen, bedrijven en personen teneinde doelen en plannen te
realiseren. De focus is gericht op µVWDNHKROGHUV¶ netwerken van vrienden en relaties, zoals
journalisten, adviseurs, ambtenaren en wethouders.934
Het Intomart onderzoek is verkennend van aard. Het was al bekend welke media de
reguliere museumbezoeker raadpleegt, maar niet welk effect de informatie van musea over
tijdelijke tentoonstellingen heeft op de ³LQFLGHQWHOH´EH]RHNHU¶. En via welke media de
kennisgeving deze publieksgroepen bereikt. Dit is een primeur.935 Het rapport bevat
praktische aanwijzingen om doelgroepen te benaderen en via welke publiciteitskanalen.
Intomart raadt aan het communicatie instrumentarium toe te snijden op het profiel van het
museum en de publieksgroepen - µPDUNWVHJPHQWHULQJ¶ is een recent begrip.936 Musea krijgen
het advies om marketing structureel te integreren in het beleid. De onderzoekers kwamen
musea tegen die geen pr-budget hebben, laat staan dat daar een pr functionaris in dienst is;
voor deze - veelal kleine - musea kan samenwerking met collega musea een oplossing bieden.
De aandacht van de schrijvende pers, radio en televisie voor tentoonstellingen blijkt veel
effect te hebben op de bezoekersaantallen.937 De ideale µPHGLDPL[¶ bestaat uit een artikel in
een dagblad, in combinatie met affiches en aandacht in een populair televisieprogramma.
Informatiebronnen als tentoonstellingsfolders, de museumladder of de tentoonstellingsagenda
functioneren meer als naslagwerken.938 Intomart raadt aan om goed en regulier contact te
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onderhouden met de media - dit is een public relationsfunctie - opdat de informatie op tijd
verschijnt.939

Paul Mertz: achter alles schuilt een verhaal
Marketing en reclame spelen een cruciale rol om consumenten te informeren over een
product, hen over te halen dat aan te schaffen en de naamsbekendheid van een merk te
vergroten.940 Reclamemakers - tekstschrijvers en ontwerpers - ontwikkelen in opdracht van
een bedrijf campagnes voor een groot publiek. Voor de jaren vijftig vervulden veelal beeldend
kunstenaars deze functie, maar daarna kozen zij meer dan voorheen voor de vrije markt en
probeerden een plaats te veroveren in de wereld van galeries en musea. Hierdoor vestigden
reclamemakers een nieuw beroep: µ]H namen de taken van kunstenaars over wat betreft de
professionele zorg voor de visuele communicatie¶.941
Het brein achter veel reclamecampagnes van musea is Paul Mertz. Sinds 1984 werkt
hij als zelfstandig communicatieadviseur. Daarvoor was hij ruim 23 jaar in dienst bij het
Amsterdamse reclamebureau Prad (Progressive Advertising), met klanten als ABN, de
Bijenkorf, IBM, Citroën, Philips, het Nederlands Zuivelbureau en Unilever. Hij bedenkt voor
het Nederlands Zuivelbureau het fenomeen µYOD-IOLS¶ en de slogans µ0HON moet. Melk doet je
JRHG¶ µ:LW houdt je ILW¶ en µ,N GULQNPHON-LMRRN"¶942 In 1964 was Mertz betrokken als
intermediair bij het conceptualiseren van µJoris 'ULHSLQWHU¶, de scholier die drie glazen melk
per dag drinkt - µGDDURP LVKLM]RIOLQN¶Het is µeen nationaal knuffelmerk waar niemand
vraagtekens bij ]HWWH¶ De eerste teksten op rijm schreef Mies Bouhuijs, later werden de
versjes losgelaten en vervangen door korte teksten van Mertz.943 Dit µPHONLFRRQ¶ wordt
uitverkoren als reclameheld: één van de driehonderd µNederlandse helden¶, aan wie het
Rijksmuseum in 2007 in De Nieuwe Kerk te Amsterdam een multimediale tentoonstelling
wijdt: Held.944
De oprichter en eigenaar van Prad, Maurits Aronson, heeft veel belangstelling voor
kunst en vormgeving - hij is een stimulerend voorbeeld voor Mertz. Er was lang µHHQ zekere
kloRI¶ tussen de werelden van reclame en grafisch ontwerpen. Prad en Mertz functioneren als
een schakel tussen beide. In 1988 verwoordt Mertz die verhouding aldusµKHWbesef groeit dat
cultuur en commercie, dat grafische vormgeving en reclame niet onverzoenlijk tegenover
elkaar hoeven te staan, dat de strijd om de aandacht en de waardering van de consument niet
aan één discipline is YRRUEHKRXGHQ¶ De ontwerper moet niet alleen aan zijn eigen vrijheid en
originaliteit denken en de reclameman moet de esthetiek en vormgeving kennen en in het oog
houden. Mertz staat daar tussen in.945
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Pierre Janssen, in 1969 zojuist aangetreden als directeur van het Gemeentemuseum
Arnhem, bood Mertz zijn eerste opdracht voor een culturele instelling.946 Mertz memoreert op
zijn eigen website aan een congres dat het Genootschap voor Reclame op 20 en 21 maart
1969 hield in het Nederlands Congresgebouw te Den Haag. Door zijn toedoen stond het
onderwerp µ5HFODPH en FXOWXXU¶ op het programma. De marketing van kunst: µGat is een vloek
in de kerk, ten tijde. Marketing=reclame, reclame=STER=wasmiddelen, reclame=vies.
Museummensen, conservatoren in het bijzonder, zijn daar erg stellig over. Het
programmaboekje waarschuwt: ³Vchrikken en protesteren toegestaan´.¶ In die tijd zagen
reclamebureaus weinig baat in opdrachten van musea. En in musea werd marketing vies
gevonden. Toch gaat Mertz mediacampagnes maken voor culturele instellingen.947 Niet lang
na het congres raakte hij in contact met Pierre Janssen. Mertz in zijn eigen woorden en
typische stijl: µeen paar keer per jaar praten we over zijn beleid «  Soms maak ik een
advertentie. Alsook éénmalig: een folder zonder woorden. Een beeldverhaal. De enige
woorden die er in figureren zijn primair beelden. Pierre, lange man met woordenschat, zíet
het, onverwijld. Staat toe, juicht toH¶948
Paul Hefting schreef een boekje over 0HUW]¶aanpak in de reeks µ5RRWV¶RYHUµGH
wortels van de Nederlandse grafische ontwerpcultuur¶µKHW publiek moet weten wat er gaande
is, welke tentoonstellingen er te zien zijn, niet alleen door affiches - het gebruikelijke medium
voor culturele manifestaties - maar ook door advertenties, tv-spotjes of flyers met daarin
kleurenreproducties en teksten. « De teksten van Mertz geven hier en daar inzicht in soms
onbekende achtergronden van de werken. Hij gaat voor de informatie te rade bij de
conservator die verantwoordelijk is voor de expositie en krijgt allerlei verhalen, die misschien
niet zo belangrijk lijken, maar die vaak toch goed bruikbaar zijn. Informatie over de schilder,
over één van de werken, over de opdrachtgevers of over het leven van een schilderij. Korte,
inspirerende zinnen, goed geplaatst en YRRUDOGXLGHOLMN¶949 Mertz: µHU is een groot verschil
tussen de conservator en de communicator, met wie ik te maken heb. De eerste schept een
tentoonstelling en is meestal primair geïnteresseerd in de kunsthistorische aspecten:
zevenenveertig voetnoten in een entry. Leuk voor zijn FROOHJD¶V Minder voor het publiek.
Dan kom ik in beeld en vraag mij af: waar vind ik een omslagpunt, een haakje om het publiek
te intrigeren? Ik zoek een context. Die kan heel specialistisch zijn. « Bij Rembrandts
zelfportretten heb ik even veel aan kunsthistorische geschriften - is het een ³WURQLH´of een
serieus portret? - als aan Moi, putain de Rembrandt, een obscuur bouquetreeksboekje, met
biografische DVSHFWHQ¶950
Voor het Mauritshuis ontwikkelt Mertz in de periode van 1990 tot en met 2007 µZHO
een kleine dertig campagnes: tekst, beeldkeuze en al snel ook de lay out. Steunend op de
expertise en het enthousiasme van directie, conservatoren, communicatiemensen¶.951 Hij krijgt
veel vrijheid van directeur Frits Duparc - µKLMvolgt op de voet wat ik doe, is kritisch, doch
nooit lastig of YHUYHOHQG¶ µKLM legde geen zout op VODNNHQ¶ Maar één annonce die Mertz
bedenkt bij het Zelfportret van Rembrandt achter zijn ezel keurt Duparc af. Mertz: µLNhaalde
de anekdote aan dat Rembrandts leerlingen, fijnschilders immers, een goudstuk op de grond
946

Pierre Janssen (1926-2007) was daar directeur van tot 1969 tot 1982. Hij presenteerde van 1959 tot 1972 wat
bekend staat als het eerste kunstprogramma op de Nederlandse televisie, Kunstgrepen. Dit werd op zondagavond
door de AVRO uitgezonden - het programma trok gemiddeld twee miljoen kijkers per uitzending.
947
Chris Reinewald, µ0HHHHU in mndr. Museumpromotie volgens Paul 0HUW]¶ In: Museumvisie, nr.4, 31ste jrg.
december 2007, p. 4.
948
Bron: www.paulmertz.nl, onder het kopje, µ3LHUUH Janssen (1926-2007) leert me kijken, zien en OXLVWHUHQ¶
(bezocht op 12 november 2014).
949
Paul Hefting, Twee werelden. Het werk van Paul Mertz. Eindhoven, [Z]OO producties, 25 mei 2005, p. 5. Zie
ook: Paul Mertz, µ.RP op, vertel! De kracht van verschillende YHUKDOHQ¶ In: Museumvisie, 2012/4, pp. 21-23.
950
Chris Reinewald, µ0HHHHU in mndr. Museumpromotie volgens Paul 0HUW]¶ In: Museumvisie, 2007/4, p. 2.
951
Bron: www.paulmertz.nl, geraadpleegd op 23 mei 2011.
  

248

schilderden, die de vrekkige meester wilde oppakken. Duparc oordeelt dat de vertelling een
anekdote is, niet bewezen en µNXQVWKLVWRULVFK van nul en generlei waarde. Klopt, klopt, klopt.
Ik barst niet in snikken XLW¶952 Paul Mertz is µHHQ verteller die weinig woorden nodig KHHIW¶953
Hij ontdekt µGH waarde van een schotzuivere zin. Die met enige regelmaat WHUXJNHHUW¶ Bij de
Vermeercampagne in 1995/1996, zijn µPHHVW omvangrijke culturele campagne tot nog WRH¶
formuleert hij bijvoorbeeld: µKHW licht komt altijd van OLQNV¶en µ]HOI zag hij ze nooit bij HONDDU¶
- de vierendertig getoonde werken waren nog niet eerder gezamenlijk geëxposeerd. Merz: µdit
type zinnen maakt kans door journalisten te worden overgenomen. En daar kan geen
advertentie WHJHQRS¶954
Bij de communicatiestrategie van Hans Holbein de Jonge (2003) in het Mauritshuis
hanteert Mertz voor het eerst een µLQKRXGHOLMNHVHJPHQWDWLH¶ µDQGHUV gezegd: het toesnijden
van de aanpak, de benadering, de toonzetting op het medium, op de titel. Een andere
advertentie in Libelle dan in Linda, in Elsevier dan in Quote, in Viva dan in Elegance. Een
andere commercial op Classic fm dan op Sky of Arrow¶955 Hij bedenkt in opdracht van
sponsor Rabobank teksten voor de Museum Jaarkaart. Daarvoor RQWZLNNHOWKLMµ advertorials¶
µDGYHUWHQWLHV die doen of ze redactioneel zijn. Misleiding HLJHQOLMN¶aldus Mertz. Voor een
blad als Vrij Nederland schrijft hij teksten van een pagina over een bepaald kunstwerk in een
museum. Speciaal voor Metro verzint hij een andere aanpak - ]R¶QWHNVWµLVWH lang, te zwaar,
voor Metro lezers. En: het leesgedrag is anders, vaak totaal anders. In die wiebelende trein.
En: velen hebben geen benul van wie Tajiri is. Of van Museum Het 9DONKRI¶Hij maakt er
een quiz van, µRS welgevalliger IRUPDDW¶ Na een vraag, bijvoorbeeld µ:DW is dít nou WRFK"¶
formuleert hij een antwoord A, B en C: een ruimtesonde, een vroege Tajiri of een formule 1
wagen. µ2Phet juiste antwoord te kunnen lezen, moet men de Metro op de kop houden. Want
pas dan gaat de tekst verder. Hetgeen geschiedt. Schitterend VFKRXZVSHO«¶956 Mertz: µde
doelgroep voor museumpromotie blijft 40+, hoogopgeleid, geld zat, tijd te kort, met te veel
cultureel aanbod. Dus moet je moeite doen die de musea binnen te halen. Straatreclame werkt
alleen als reminder. Alleen de eenzame wandelaar-met-slepende-tred verdiept zich in A3952
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posters op straat. Dagbladen spelen de belangrijkste rol met de culturele tralala-bijlage als
biotoop. De Kunsthal en het Haags Gemeentemuseum hebben prachtig
tentoonstellingsaanbod, maar komen met lellen van eenduidige advertenties met titel, plaats
en datum. Zonde. Kan spannender hoor. Mijn kijk biedt meestal een nuttige aanvulling op het
museale. Titels zijn het uur van de ZDDUKHLG¶957

Management in de museumpraktijk: Wim Crouwel
In december 1985 wordt Wim Crouwel benoemd als directeur van Museum Boymans-van
Beuningen - hij volgt Wim Beeren op. Zijn beleid is gebaseerd op efficiënte bedrijfsvoering:
hij is één van de eerste zakelijk ingestelde directeuren in de Nederlandse museumwereld.958
Crouwel is afkomstig uit het bedrijfsleven - daar wordt op lange termijn gepland en worden
ULVLFR¶V genomen. Dat is een verschil met de bedrijfscultuur in musea, waar de directie veelal
afkomstig is uit inhoudelijke, kunsthistorische disciplines. In musea wordt vaak op korte
termijn gepland en kunnen nauwelijks RQGHUQHPHUVULVLFR¶V worden genomen: de
mogelijkheden om bedrijfsmatig te werken zijn beperkt omdat er geen hypotheek gegeven
kan worden op museale gebouwen of collecties.959 Crouwel (1928) richtte in 1963 samen met
anderen het Amsterdamse ontwerpbureau Total Design op en was hoogleraar industriële
vormgeving aan de Technische Hogeschool te Delft.960 Hij verzorgde als grafisch ontwerper
en medewerker van Edy de Wilde, zowel in het Van Abbemuseum als daarna in het Stedelijk,
de catalogi en de affiches.961 Een typerende oneliner van Crouwel LVµWKHGHVLJQHU¶V job is to
communicate LQIRUPDWLRQ¶962
Vóór zijn benoeming was Crouwel sinds 1982 lid van Commissie van Advies voor
Museum Boymans-van Beuningen. Het is ongebruikelijk dat het college van B en W aan de
gemeenteraad een lid van haar eigen adviescommissie voorstelt om de nieuwe directeur te
worden. Bovendien was Crouwel één van de eersten die zich prominent in het debat mengde
over de directiestrijd tussen Wim Beeren en Rudi Fuchs in het Stedelijk Museum en
onomwonden partij koos voor Beeren - toen nog directeur van Museum Boymans-van
Beuningen. Dit heeft de schijn van stuivertje wisselen. Crouwel verklaart dat deze voordracht
voor hemzelf ook een grote verrassing ZDVµLQHHUVWH instantie heb ik tegen de gemeente
gezegd, jongens, geen haar op P¶Q hoofd dat daar aan denkt. Ik heb een comfortabele positie
als hoogleraar aan de TH Delft. Een baan die ik heel leuk en interessant vind. Ik had me dan
ook voorgenomen daar te blijven. Vanwege mijn publieke poging Wim Beeren in Amsterdam
te krijgen, vond ik ook dat ze PLM]R¶Qvraag niet konden stellen. Maar desondanks vonden ze
dat ik er over na moest denken. Ik heb toen een volle maand met die vraag rondgelopen,
uitvoerige gesprekken gevoerd met allerlei mensen, onder wie Wim %HHUHQ¶ Hij werd zelfs
een tweede keer benaderd - de gemeente had veel positieve reacties ontvangen. In het
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museum blijken ze graag met hem te willen samenwerken, ook al is hij geen
kunsthistoricus.963
Museum Boymans-van Beuningen heeft een veelzijdige verzameling: vier grote
aandachtsgebieden in de oude en moderne kunst, de kunstnijverheid en de industriële
vormgeving. De verzameling oude kunst bestaat uit schilderijen, tekeningen en grafiek.
Directeur J.C. Ebbinge Wubben richtte zich vooral op deze afdeling.964 Zijn opvolger Wim
Beeren had vooral affiniteit met moderne kunst en trachtte hiaten in de collectie in te vullen.
Maar Crouwel is niet van plan dit aankoopbeleid voort te zetten. Hij heeft behoefte µHHQ
zorgvuldige keuze te maken uit dat wat zich nu DDQELHGW¶ zo zegt hij diplomatiek. Hij wacht
ook af wie de twee vacatures van de hoofdconservatoren moderne kunst gaan opvullen.965
De reden dat hij wordt benoemd tot museumdirecteur is niet in de eerste plaats om zijn
persoonlijke engagement met de beeldende kunst, maar juist om zijn kwaliteiten als
manager.966 Bovendien meldt de benoemingscommissie dat zij µRQGHU meer rekening heeft
gehouden met een door de staf opgesteld rapport, waarin er op werd aangedrongen dat het in
de afgelopen jaren gevoerde beleid in grote lijnen zou worden JHFRQWLQXHHUG¶967 Beeren
bepleitte bij zijn afscheid dat zijn opvolger geen specialist zou moeten zijn, die zich
concentreert op één van de afdelingen en de rest delegeert. Crouwel lijkt iemand die zich op
een behoorlijk niveau met de staf kan verstaan. µ$OVLN]RXmerken dat ik er totaal naast zou
komen te staan en alleen puur managerial taken ga vervullen, zou ik me doodongelukkig
YRHOHQ¶968
Hij pleit voor meer aandacht voor de bedrijfsvoering in musea: µGH]H ontwikkelingen
zijn noodzakelijk voor de WRHNRPVW¶Zakelijke technieken zullen een meer prominente rol
gaan spelen, µGDW kan niet DQGHUV¶ µ'Hmentaliteit in musea is momenteel fundamenteel
anders. Die is gericht op het behouden van wat men heeft. De aandacht is nu teveel gericht op
de directe problemen, er is nog geen niveau waarop de langere termijn geabstraheerd wordt.
Maar dat is waar men zich in de toekomst op moet ULFKWHQ¶969 Gevraagd naar wat volgens
hem het profiel is van de ideale museumdirecteur, zegt Crouwel te verwachten dat in de
toekomst alle culturele instellingen µDEVROXXW¶behoefte hebben aan µSURIHVVLRQHHO
management in de brede zin van het ZRRUG¶970 µ=RODQJ de museumdirectie nog uit één
persoon bestaat, en ik denk dat dit zeker nog kan, moet hij op één van de gebieden van het
museum zijn expertise hebben om de binding met de inhoudelijke kant niet te verliezen. Ten
tweede moet hij beschikken over goede managementkwaliteiten, in díe zin dat hij een club
kan sturen. Daar komt een behoorlijke mensenkennis bij kijken. Hij moet naast goede
contactuele eigenschappen inzicht hebben in begrotingstechnieken en om kunnen gaan met
overheidsfinanciën. Kortom, ik vermoed dat de toekomstige directeur een brede generalist
moet zijn, in de hoop dat hij op zijn eigen vakgebied óók specialist is. In een tweekoppige
963
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combinatie zie ik niets. Ik zou het een te groot risico vinden om een specialist en een manager
naast elkaar te plaatsen. Ik mag hopen dat de universitaire opleidingen kunnen voorzien in een
kunsthistorische opleiding, met daarnaast een studie management. « De toekomstige
museumdirecteur? Een duizendpoot, maar geen onmogelijke GXL]HQGSRRW¶971
In de loop van zijn directoraat reorganiseert Crouwel het museum rigoureus. Achteraf
gezien beschouwt hij deze wijziging als zijn belangrijkste wapenfeit. Bij zijn aantreden trof
hij een µSODWWHRUJDQLVDWLH¶aan, waar iedereen zich met iedereen bemoeide. Hij schaft de
Educatieve Dienst af en formeert daarvoor in de plaats een Communicatieafdeling. Hij
ontwikkelt µHHQ gestructureerd bHGULMI¶ bestaande uit drie sectoren: Communicatie, Museaal
Werk en Facilitaire Zaken - de hoofden vormen het PDQDJHPHQWWHDP¶ Ze vergaderen één
maal in de week.972 Iedere afdeling krijgt een parttime medewerker die zorgt voor
persberichten, inleidingen op tentoonstellingen en begeleidende teksten voor de zaalbrochures
en geven rondleidingen en cursussen.973 Het stichtingsbestuur van het museum maakt hij
effectiever door mensen met verschillende achtergronden te rekruteren voor de posities die
vrijkomen: mensen uit het bedrijfsleven, van banken, van de overheid en met inhoudelijke
kennis. Zo kan het bestuur via haar netwerken ook worden ingezet bij de ontwikkeling van
sponsoractiviteiten.974
Crouwel grijpt de kans aan een full time fundraiser aan te stellen - daarvóór besteedde
hijzelf aandacht aan fondswerving. µ=LM zal zichzelf waar moeten maken, ze zal moeten
bewijzen dat ze waarde heeft voor het museum. Via fondswerving zal er meer geld binnen
moeten komen dan haar salaris KHWPXVHXPNRVW¶975 Zo iemand moet goede contactuele
eigenschappen hebben, en de µWDDO van mijn museum kennen « die met overtuiging over
een project kan praten (dus eigenlijk iemand met een kunsthistorische op leiding als
achtergrond), die informatie kan geven richting bedrijfsleven en die zelf overtuigend gelooft
in haar museum. Die bovendien redelijk zakelijke proposities kan maken en ook manager
LV¶976 Sinds juni 1988 is Caecilia Groot deze fondswerver. Ze merkt dat bedrijven het prettig
vinden een vast aanspreekpunt te hebben. µ9RRUGLHQ wisten ze niet goed hoe ze met een
kunstinstelling om moesten gaan. Bedrijven beseffen dat ze in de jaren tachtig wat netter en
chiquer zijn geworden en dat kunst een goed middel is om relaties te versterken. Je moet met
een bedrijf meedenken, suggesties doen, adviezen geven, over welke tentoonstellingen voor
sponsoring in aanmerking zouden kunnen komen en ideeën aan de hand doen voor
activiteiten, die daarop DDQVOXLWHQ¶977 Crouwel legt uit hoe dat in zijn werk gaat, sponsors
aantrekken: µZLM maken van een aantrekkelijke tentoonstelling een goede presentatie, met alle
ins en outs. Daarmee gaan we de boer op. Zenden het de mensen toe. Gaan met ze praten. In
negen van de tien gevallen lukt het niet, maar in dat ene geval wel. Sponsors aantrekken is een
mixture van heel bewust opereren en puur toeval. De mooiste sponsoring krijg je binnen een
half uurtje voor elkaar. De directeur van verzekeringsmaatschappij De Stad Rotterdam die een
nieuw gebouw kregen aan het Weena wilde iets doen ter gelegenheid van de verhuizing. Wij
van onze kant hikten al heel lang aan tegen de restauratie van onze prachtige collectie
971
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tekeningen van Fra Bartolomeo. Die konden we niet betalen. Dat hebben zij toen gedaan. In
een half uurtje waren we klaar. En wij hebben een tentoonstelling gemaakt die we ongeveer
gelijktijdig met hun gebouw hebben JHRSHQG¶978 Toch vindt hij de mogelijkheden van
sponsoring EHSHUNWµGHmeeste sponsors zijn alleen geïnteresseerd in tentoonstellingen. Ik heb
in mijn onschuld weleens gedacht: wat is er nou mooier voor een bedrijf dan een aankoop
subsidiëren. Dat levert permanent een bordje op met je naam onder het schilderij. Maar zo
werkt het niet. « Men moet er iets omheen kunnen organiseren. Iets waar veel mensen van
kunnen JHQLHWHQ¶979
Het publiek wordt met allerlei middelen tegemoet getreden. De koffieshop wordt
verplaatst en uitgebreid tot restaurant en de museumwinkel krijgt een breder assortiment
catalogi, boeken, tijdschriften en design artikelen - deze winkel wordt verplaatst naar de
voorzijde van het gebouw, waardoor er ook apart een bezoek aan kan worden gebracht en
meer ruimte is en minder kans op een bottleneck op drukke zondagen. Er wordt gelegenheid
geboden de aula te huren voor bijeenkomsten. Daarnaast wordt de vriendenkring van het
museum nieuw leven ingeblazen.980
Een verschil met Wim Beeren is dat Crouwel zich betrokken voelt bij de
ontwikkelingen in de stad Rotterdam. µ0HW het particulier initiatief gebeurt in Rotterdam veel
meer dan in Amsterdam. Ik ben heel optimistisch over de mogelijkheden van deze stad. Hier
liggen grote kansen, er heerst hier een goed NOLPDDW¶Hij werkt mee aan plannen voor de stad:
µHHQ jaar nadat Amsterdam Culturele Hoofdstad van Europa geweest zal zijn en diep wegzakt
in een kater, dan komen wij. Het wordt een groot cultureel festival, niet alleen voor de
podiumkunsten, maar ook voor beeldende kunst en design. Dit festival ligt halverwege het
traject naar 1990, dat voor Rotterdam een heel belangrijk jaar is: vijftig jaar na het
bombardement, en het 650-jarig bestaan van de stad. Op allerlei manieren werken wij naar
WRH¶981 In de communicatie wordt niet alleen aan het eigen museum gedacht, maar ook
aan de collega musea in Rotterdam. Bij de kassa hangen drie NOHXUHQIRWR¶VPHWomschrijving
van het Museum voor Volkenkunde, het Historisch Museum en het Maritiem Museum Prins
Hendrik. De bezoeker wordt zo aangeraden ook eens die musea aan te doen. Het is uiteraard
de bedoeling dat die musea op hun beurt ook op Boymans attenderen.982 In tegenstelling tot
zijn voorganger, die als kunsthistoricus zelf de toon zette op het gebied van de actuele kunst
en ook spectaculaire publiekstrekkers organiseerde, neemt Crouwel een minder dominante
positie in zijn museum in. Hij laat beslissingen op het gebied van de moderne kunst voor een
groot deel over aan zijn conservatoren die hij deskundiger acht dan zichzelf. Hij etaleert niet
prominent zijn passie voor vormgeving - zoals te verwachten is - ook daar krijgt de
conservator veel ruimte. Hij bemoeit zich wel met het aantrekken van een vaste vormgever
voor de huisstijl van het museum of verzorgt soms zelf de inrichting van een
tentoonstelling.983
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Hoewel de moderne kunst de meeste aandacht behoudt, wordt het museum nu meer in
een totaalconcept naar voren gebracht, met meer consideratie voor de verschillende
afdelingen. Beeren gaf 80% van het te besteden geld uit aan moderne kunst. Crouwel
herverdeelt de budgetten, zodat nu de moderne kunst 60% krijgt van het gemeentelijke
aankoopbudget, kunstnijverheid en industriële vormgeving 20%, oude kunst 12,5% en
tekeningen 7,5%. Deze herverdeling heeft een µRSEORHL¶ van de verschillende afdelingen tot
gevolg.984 Crouwel benadrukt in verschillende interviews geen insider te zijn in de wereld van
de beeldende kunst, hij is ontwerper. Daarom geeft hij zijn conservatoren veel vrijheid - zij
zijn immers de deskundigen. µ,N vind dat als je een conservator beschouwt als de grote expert
op zijn gebied, hij ook alle kansen moet krijgen. Initiatieven tot tentoonstellingen en aankopen
worden genomen in de afdelingen. Wat ik probeer is stimuleren, zorgen dat de dingen niet op
een gigantische manier uit de pas ORSHQ¶985 Hij is trots op de veelzijdige verzameling die hij
beheert en langzaamaan uitbreidt: µ:LPBeeren heeft natuurlijk ongelooflijke schilderijen en
objecten gekocht. Onze grote Beuys bijvoorbeeld, die zou iedereen altijd moeten kunnen zien.
En onze Walter de Maria. Dat is een adembenemend werk, daar ga ik ook persoonlijk nog
eens waanzinnig van door mijn knieën. « Alles wat conservator Martin Visser voor Wim
Beeren heeft aangekocht, proberen we zorgvuldig uit te bouwen. We zijn er niet op uit om per
se andere kernen te gaan EHQRHPHQ¶986
Eind 1993 neemt Wim Crouwel afscheid met de tentoonstelling 1928: Schoonheid en
transparantie, logica en vernuft.987 De staf van het museum vroeg hem µHHQ tentoonstelling te
maken waarin hij uitkomt voor ]LMQSDVVLHV¶988 De titel van de expositie verwijst naar
Crouwels geboortejaar, de hoogtijdagen van het functionalisme - volgens hem µHHQ beweging
van een grote spiritualitHLW¶989 De expositie is een hommage aan de designstroming: µLQPLMQ
jeugd straalde het functionalisme een groot ideaal uit: het moest een bijdrage leveren aan de
verbetering van de maatschappij. We zijn nu cynischer geworden, maar toch is dat nog altijd
een goed uitgangspunt als je gaat YRUPJHYHQ¶990 µ$QDO\WLVFK vermogen en een zekere logica
zijn ongelooflijk belangrijke factoren in het menselijk denken. Mensen hebben nu eenmaal
niet alleen een gevoel. Ze hebben ook een verstand. Gebouwen, paperclips, elektronica,
theekopjes en protheses, daarbij speelt de logica een belangrijke rol. Men denkt weleens dat
de eruptie van bijvoorbeeld de Memphis-beweging, de irrationele manier om tegen objecten
aan te kijken, al het andere heeft verslagen. Maar ik denk: uitstulpingen als Memphis zijn
nodig om het rationele daaruit versterkt te voorschijn te laten NRPHQ¶991
De door Crouwel geselecteerde voorbeelden van functionalistisch design staan
opgesteld in het nieuwe, transparante paviljoen van glas en staal aan de achterzijde van het
museum - onder zijn directoraat toegevoegd aan het museum van overwegend donkerrood
baksteen en op 23 maart 1991 officieel geopend. Het ontwerp van de architect Hubert-Jan
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Henket. Crouwel is er µDSHWURWV¶ op.992 Omdat het paviljoen bestemd is voor de collectie
vormgeving en kunstnijverheid vindt Crouwel dat het ook iets van industriële vormgeving
moet uitdrukken. µ,N houd van het contrast van glas en baksteen. « Het paviljoen komt
mooi uit het oude gebouw schuiven. De plinten komen als het ware uit de muurtjes van de
tuinen omhoog. Je kunt dwars door het gebouw heen de tuin blijven zien. Ik heb er met veel
plezier aan JHZHUNW¶993 Hij wilde eigenlijk graag architect worden, wat zijn zoon Mels
Crouwel nu is, maar werd grafisch ontwerper en museumdirecteur - net als Willem
Sandberg.994
Efficiënt management ligt Crouwel aan het hart.995 Naar aanleiding van zijn afscheid
schrijft Ella Reitsma een portret voor Vrij Nederland, met een bloemlezing van vijf SDJLQD¶V
van µGH mooiste aankopen en schenkingen tijdens het achtjarige bewind van Wim
&URXZHO¶996 Haar slotsom is dat iedereen die met hem in het museum werkte, hem µDFFXUDDW¶
vindt, µEHWURXZEDDU in afspraken, niet scheutig met complimenten, niet eigenwijs, zonder
manifestatiedrang. Crouwel zoekt eerder naar een compromis dan dat hij resoluut een knoop
doorhakt. Van het kleine gescharrel in het museumbedrijf houdt hij niet. Tijdens zijn
directoraat is er veel in het museum JHEHXUG¶ Crouwels stijl van leidinggeven is die van een
primus inter pares. Econoom Theo Scholten vindt dat Crouwel µKHW ideaal van de
PXVHXPGLUHFWHXU¶ benadert. µ+LM is een autoriteit op één van de vier werkterreinen en een
algemeen gerespecteerde kunstpersoonlijkheid. Hij toonde zich een manager met
evenwichtige aandacht en budgetruimte voor de verschillende werkterreinen en hij was voor
zowel overheden als particulieren een aanvaarde JHVSUHNVSDUWQHU¶997
Er wordt voor Museum Boymans-van Beuningen een opvolger gezocht. Het hoofd van
de afdeling Kunstnijverheid en adjunct-directeur, Johan ter Molen, is plaatsvervangend
directeur. Uit de advertentie blijkt een expliciete voorkeur voor een manager, meer dan een
museumman.998 Hij moet, zo schrijft de gemeente Rotterdam, µKHW museum zijn plaats geven
in de WRHULVWLVFKHPDUNW¶ µFRPPHUFLHHO kunnen inspelen op de VSRQVRUPDUNW¶µHHQ
hoogwaardige invulling kunnen geven aan de pr en de gezichtsbepaling van het PXVHXP¶ en
µJRHGHrelaties hebben met het EHGULMIVOHYHQ¶999 Maar, die persoon moet toch ook over µGH
nodige inhoudelijke NZDOLWHLW¶EHVFKLNNHQ1000 Een kunsthistoricus geniet µYRRUNHXU¶al is het
geen harde eis. De nieuwe directeur moet de diversiteit in de collecties µDOV een aantrekkelijk
uitgangspunt HUYDUHQ¶1001
Jan Hoet - directeur van het Museum voor Hedendaagse kunst van Gent en in 1992
hoofdcurator van de Dokumenta IX in Kassel - heeft interesse in de functie. Hij is uitgenodigd
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te solliciteren, evenals Liesbeth Brandt Corstius, directeur van het Arnhems
Gemeentemuseum, maar zij bedankt voor de eer.1002 Hoet zet zijn vraagtekens bij de voorkeur
voor een managerstype, zoals in de vacature omschreven: µZDWZLOPHQHHQmanager, een
man van de kunsten of een bureaucraat? Ik ben een informele manager, en ik vermoed over
voldoende charisma te beschikken om continuïteit te ontdekken en om open te staan voor
nieuwe impulsen. Als men computermensen zoekt, moeten ze natuurlijk niet bij mij zijn.
Moet je de bevlogenheid van Rotterdam zien; gebouwen schieten als paddenstoelen uit de
grond, het is een permanente vernieuwing. Ook het Boymans wordt daarmee geconfronteerd,
vernieuwing bevraagt altijd. Het gevaar daarvan is weer dat het een kunsttempel, een attractie
wordt, en dat stemt niet overeen met een havenstad. Overigens heeft de collectie van het
Boymans met de surrealistische en Angelsaksische werken een duidelijke link met %HOJLs¶1003
Maar Hoet komt niet in aanmerking - de selectiecommissie is al te ver µLQ een andere ULFKWLQJ¶
met de benoemingsprocedure, aldus Hoet. De woordvoerder van de commissie geeft geen
commentaar.1004 Het debat wordt binnenskamers gehouden, µRPeen mediacircus te
YRRUNRPHQ¶ zoals in 1985 bij de opvolging van Edy de Wilde in het Stedelijk.1005

Blockbusters: publiek komt met publiek mee
Musea gaan zich - langzamerhand - richten naar het model van een particuliere onderneming.
Een gevolg is onder meer dat de aandacht voor de vaste collecties afneemt, want publiek,
media en sponsors komen juist op speciale thematentoonstellingen af. Het grote publiek blijkt
vooral geïnteresseerd in de al eerder genoemde blockbuster tentoonstellingen.1006 Daarnaast
ontwikkelt zich de tendens om naast de presentatietaak, meer aandacht te besteden aan de
service: publieksbegeleiding, duidelijke bewegwijzering, horecavoorzieningen, genoeg en
schone toiletten, een garderobe en een winkel met catalogi, boeken, kaarten, reproducties,
design en merchandising. Musea kunnen QLHWDFKWHUEOLMYHQLQµGH context van het
YULMHWLMGVUHSHUWRLUH¶.1007 In de Verenigde Staten en Engeland lopen de musea voorop in de
modernisering en verzakelijking. Thomas Hoving en Sir Roy Strong gelden als pioniers in de
benadering dat de consument de µoverwegende factor¶dient te zijn - voor beiden was dit een
speerpunt in hun museumbeleid. Hoving organiseerde in het Metropolitan Museum of Art in
New York in 1967 In the Presence of Kings, die als de eerste blockbuster wordt bestempeld.
Strong is een trendsetter in de verzakelijking van het museum - ook voor de Nederlandse
museumwereld: reorganisatie van de staf, sponsoring, het verlagen van drempels voor een
breed publiek en de ontwikkeling van merchandising.
Een blockbuster is een tijdelijke tentoonstelling, opgezet vanuit één herkenbaar thema,
toegankelijk geënsceneerd, met veel media-aandacht en gericht op een breed, niet-ingevoerd
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publiek.1008 De blockbuster is bedoeld om een financiële buffer te genereren - hij heeft
dezelfde functie gekregen als de bestseller binnen een uitgeverij: interne subsidiëring dankzij
het marktmechanisme.1009 Marketingtechnieken spelen bij het µYHUNRSHQ¶van de blockbuster
een cruciale rol - marketing vereist gevoel voor communicatie en planning en inzicht in
trends. Veel media-aandacht is belangrijk - free publicity - om de nieuwsgierigheid op te
wekken en zo publiek te werven.1010 Hoe ontstaat een blockbuster? Is deze volgens een
beproefd concept te creëren? Zijn er bepaalde ingrediënten noodzakelijk? Een pakkende titel
is bijvoorbeeld van cruciaal belang, evenals een tot de verbeelding sprekend thema. In
hoeverre speelt toeval en geluk een rol? De Amerikaanse kunstcriticus Brian Wallis ziet ook
µPLQLEORFNEXVWHUV¶ontstaan: tentoonstellingen rond één bepaalde kunstenaar - bijvoorbeeld
David Salle, Pablo Picasso, Anselm Kiefer of Jeff Koons - waarop µHHQ ware
PDUNHWLQJVWUDWHJLH¶ wordt losgelaten. µ+HW is puur een marketingtechniek om een publiek dat
niet per se van kunst houdt of afweet, te laten zien hoe interessant een tentoonstelling van
]R¶Qkunstenaar kan ]LMQ¶]Rconstateert Wallis. µPicasso in het Museum of Modern Art: dat
is een perfect voorbeeld van een naam die iedereen kent, waarbij men de nadruk legt op die
enige kans om alles bij elkaar te zien. Heel gemakkelijk: alles onder één dak, één middag en
je hebt het voor elkaar. Er wordt met dit soort tentoonstellingen ook een genie-cult geschapen.
Ik vind het altijd intrigerend om te zien welke methoden de organisatie gebruikt om de
aandacht te vestigen op het unieke van een bepaalde kunstenaar, of op zijn grillen en andere
eigenaardigheden. Ik denk daarom dat je daarin duidelijk kunt zien hoe musea hun product
gebruiken om in de eerste plaats ]LFK]HOIWHYHUNRSHQ¶1011
De uitvinding van het concept blockbuster wordt toegeschreven aan Thomas Hoving,
directeur van het Metropolitan Museum of Art in New York. Hoving geldt als µthe sort of
person who intuitively knew how to reach a wide SXEOLF¶ In 1966 werd hij directeur. Hij
breidde het museum grootscheeps uit en renoveerde het gebouw - de grote, kleurrijke
banieren met aankondigingen van tentoonstellingen en de plaza met trappen aan 5th Avenue
dateren uit deze periode. Bij zijn overstap naar het Metropolitan voorspelde zijn voormalige
werkgever hem: µZHOO LW¶VD great opportunity. Best of its kind in the country. I can see that.
But «KDYH you considered the boredom? Seems to me the place is dead. But, Hoving, \RX¶OO
make WKHPXPPLHVGDQFH¶1012 Hij luidde een nieuw tijdperk in voor het traditioneel
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ingestelde, wetenschappelijke museum. Het concept werd door andere Amerikaanse musea
overgenomen en waaide over naar Europa. Hoving vond het de taak van een museumdirecteur
om zoveel mogelijk mensen nieuwe informatie en µUHFUHDWLHYRUPHQ¶ aan te bieden - hij noemt
cultuur en recreatie in één adem.1013 Hoving wilde af van het encyclopedische kunstmuseum
en organiseerde spectaculaire tentoonstellingen. Hij slaagde in zijn ambitie, maar moest
tussen vele politieke klippen laveren.1014
Voordat men hier in Nederland van blockbusters spreekt, werden al grote
publiekssuccessen georganiseerd. Kunsthistoricus Francis Haskell noemt in zijn boek The
Ephemeral Museum een grote Rembrandttentoonstelling, die in 1898 in het Stedelijk Museum
werd georganiseerd, al een µEORFNEXVWHU¶1015 Hij citeert The Times, die de expositie µDthing
unprecedented of LWVNLQG¶noemt, µIRU the first time a genuinely cosmopolitan levy has been
organized; Royal personages, public galleries, old possessors and new collectors from all over
Europe have vied with one another in making this exhibition unlike anything that has been
done EHIRUH¶1016 Haskell stelt vast: µLW was, in fact, in Amsterdam « that the modern
³EORFN-EXVWHU´ZDV ERUQ¶ De aanleiding voor de tentoonstelling was niet dat Rembrandt
zoveel jaar geleden geboren of overleden was, maar de inhuldiging van de achttienjarige
koningin Wilhelmina - Haskell vermoedt dat deze plechtigheid een belangrijke rol speelde bij
de bruiklenen door buitenlandse adel. De tentoonstelling bestond uit 350 tekeningen en 124
schilderijen. De Poolse Ruiter was µWKH chief VHQVDWLRQ¶ - Abraham Bredius, Rembrandtkenner
en directeur van het Mauritshuis, ontdekte het schilderij een jaar daarvoor in de verzameling
van graaf Tarnowski in Polen en wist te bewerkstelligen dat het in het Stedelijk voor het eerst
in het openbaar getoond kon worden.1017 In minder dan twee maanden kwamen er 43.000
bezoekers op de tentoonstelling af. Het retrospectief was zeer geslaagd: een grootschalig
project waarvoor werk van Rembrandt uit heel Europa werden vergaard, dat veel media
aandacht kreeg en relatief veel bezoekers trok.1018 Deze succesvolle expositie vertoont
inderdaad allerlei kenmerken van een blockbuster, dus de karakterisering van Haskell is te
begrijpen. Maar het attenderende begrip wordt in die tijd nog niet letterlijk gehanteerd - laat
staan dat het een ambitie is in het presentatiebeleid. Haskell hanteert het fenomeen in
retrospectief.1019
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het Rijksmuseum nog eens een Rembrandttentoonstelling - Rembrandt. Schilderijen en etsen - waar maar liefst
329.917 bezoekers op afkwamen. Bron: Tessa Haan, µ+HW bal van Assepoester en de VWLHI]XVWHUV¶. Amsterdam,
2003, p. 14. In 1970 bracht conservator Renilde Hammacher (1913-2014) voor het eerst het oeuvre van Salvador
Dalí in Nederland, in Museum Boymans-van Beuningen: µHHQ representatie van de surrealisatische kunst door
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Eind jaren zeventig en begin jaren tachtig organiseerde Wim Beeren in museum
Boymans-van Beuningen om de vier à vijf jaar thematentoonstellingen. Deze grote exposities
hadden geen relatie met de collecties van het museum. In 1979 bezochten 260.000 mensen
Goden en )DUDR¶V (jaartotaal: 389.676) - de tentoonstelling kwam tot stand in een
samenwerkingsverband met drie Duitse musea.1020 In 1984 trok Het Goud der Thraciërs
215.000 bezoekers (jaartotaal: 324.814).1021 In studies over de blockbuster worden deze
succesverhalen telkens genoemd. Beeren maakte er naam mee. Zijn motief was µhiermee
andere mensen naar het museum te halen dan degenen die we normaal krijgen. Die nieuwe
mensen kunnen we op deze manier over de drempel halen en mogelijk aan ons binden¶.1022 De
tentoonstelling Het Goud der Thraciërs was µQRJ nooit ter wereld YHUWRRQG¶ Volgens Maarten
Bertheux, toen in dienst bij de afdeling communicatie in Boymans, speelde de titel
een belangrijke rol: µJRXGdat jarenlang uit de gratie was geweest en toen net weer mocht, in
combinatie met Thraciërs, een naam die onbekend was en nieuwsgierig PDDNW¶.1023 De zalen
waren mysterieus donker met alleen licht op ooghoogte. De uitgebreide publiciteitscampagne
werd al vier maanden voor de opening opgestart en begon met de verslaggeving van de
ingewikkelde operatie om het goud uit Bulgarije in Nederland WHNULMJHQµKHWZas zoiets als
de Nachtwacht weghalen en naar Bulgarije EUHQJHQ¶ Dat gaf verschillende persmomenten.
Bertheux: µ De Telegraaf was bij het uitpakken van de schatten aanwezig. Natuurlijk hadden
één van haar SLRQLHUV¶ Het werd een blockbuster: het overzicht bevatte 230 werken en trok ruim 200.000
bezoekers. Hammacher moest veel weerstand overwinnen: µ%RLMPDQV is een stedelijk museum. Projecten die ik
wilde realiseren moest ik laten beoordelen door de burgemeester en de wethouders. Die waren er eerst tegen, ze
vonden dat het surrealisme veel te anti-formalistisch was. Dat stoorde, want Nederlanders zijn van oorsprong
heel streng in hun levensstijl. Coert Ebbinge Wubben, hij is dertig jaar directeur van Boijmans geweest,
verdedigde mijn plannen. Ik moest even wachten en dan zouden we het nog eens voorleggen. Er kwam een heel
jonge wethouder, Jan Riezenkamp, en die was voor. Toen is de expositie over Dalí op den duur toch
GRRUJHJDDQ¶ Ook de maestro zelf hield in eerste instantie af: µKLM ontving me in zijn suite in hotel Le Meurice in
Parijs, maar hij wilde niet meewerken aan de tentoonstelling. Hij zei: ³PLMQ werk moet geheim EOLMYHQ´ Ik zei:
³VSLMWLJ maître. Ik ben ontgoocheld dat u geen werken in bruikleen wilt DIVWDDQ´¶ Renilde Hammacher was van
1963 tot haar pensioen in 1978 hoofdconservator moderne kunst in Boijmans. Het museum wijdde van 13 april
tot en met 23 februari 2014 een expositie aan haar en de kunst die ze voor het museum aankocht: Renilde
Ha mmacher. Een grote, stimulerende en stuwende kracht. Catalogus: Marijke Peyser, Il Divino en de da me.
Renilde Ha mmacher en het surrealisme in Museum Boijmans Van Beuningen. Rotterdam, 2013. Bronnen: Dirk
Limburg, µ´'DOt was een VKRZPDQ´¶ In: NRC Handelsblad, 2 mei 2013 en idem, µ9ODDPVH bracht surrealisme
naar 1HGHUODQG¶ In: NRC Handelsblad, 12 december 2014. Dali kwam toch naar de opening van de
tentoonstelling - dat bezoek genereerde veel media aandacht. Dagelijks stonden lange rijen wachtenden voor de
deur. Om de grote belangstelling te hanteren, waren avondopenstellingen nodig en een verlenging van een week.
Bron: Rutger Pontzen, µ'DJHOLMNV lange rijen. De geschiedenis van de blockbuster-WHQWRRQVWHOOLQJ¶ In: de
Volkskrant, 17 januari 2008. De Dali-tentoonstelling was van 21 november 1970 tot 10 januari 1971. Zie voor de
catalogus: R. Hammacher-van den Brande en L. Brandt Corstius (samenstelling), Dali. Rotterdam, 1970. De
catalogus bevat naast een biografische en kunsthistorische beschouwing over Dali in het Nederlands en het Frans,
een analyse van Dali als schrijver - geschreven door Gerrit Komrij: µ2YHU het letterkundig werk van
Salvador 'DOL¶ In: ibidem, pp. 49-52.
1020
Goden en )DUDR¶Vwas in Boymans van 1 maart tot 29 april 1979. De Duitse musea waren: Villa Hügel te
Essen, Haus der Kunst in München en Roemer- und Pelizaeus Museum in Hildesheim. Het hoogtepunt van de
tentoonstelling was een tiental prachtige objecten uit het graf van Tutanchamon, uit het Dal der Koningen in
Thebe. Zie de catalogus: Dietrich Wildung en Günther Grimm, Goden en )DUDR¶V, Rotterdam, 1979. Op de
voorkant van het gebonden boekje staat als eyecatcher een µ+DQJHU in de vorm van een VFDUDEHH¶ uit zijn graf.
1021
Tessa Haan, µ+HW bal van Assepoester en de VWLHI]XVWHUV¶ Rotterdam, 3 november 2003, p.14. Het Goud der
Thraciërs liep van 23 september tot 18 november 1984.
1022
Rutger Pontzen, µ'DJHOLMNV lange ULMHQ¶ In: de Volkskrant, 17 januari 2008.
1023
Begin 1987 publiceerde Vrij Nederland een inzichtelijke verkenning van dit in Nederland dan nog
betrekkelijk nieuwe museale fenomeen: twee journalisten gingen µRS zoek naar de succesformule voor een
WHQWRRQVWHOOLQJ¶ In het artikel worden best practices beschreven van succesvolle thematentoonstellingen: Aukje
Holtrop en Ageeth Scherphuis, µ*RXGHQ greep. ³3XEOLHN komt niet op kwaliteit af. Publiek komt op publiek DI´
Op zoek naar de succesformule voor een tentoonstelling: ³0RQHW is een hit. Maar mode? Kunst is in de PRGH´¶
In Vrij Nederland, 17 januari 1987.
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we eerst zelf die zware gouden bekers wel even uitgepakt en weer ingepakt om te voorkomen
dat er IRWR¶V gemaakt zouden worden van misschien beschadigde en kapotte YRRUZHUSHQ¶ Het
blijft toch een gok of er in de negen weken die de expositie duurt, 200.000 bezoekers komen dit aantal was minimaal nodig om uit de onkosten te komen. En niemand kende de Thraciërs.
Dat het stormliep kwam door een bijkomstigheid. Enkele weken na de opening vertelde
archeoloog Jan Best, de bedenker van de tentoonstelling, in het televisieprogramma van Sonja
Barend enthousiasmerend over het goud van de Thraciërs.1024 Het populaire programma trok
deze aflevering nog meer kijkers: µRQV geluk was dat dat hetzelfde programma was waarin
voor- en tegenstanders van een hoge toelage voor kroonprins Willem Alexander en een
pseudo-kroonprins een rel veroorzaakten. Toen steeg het aantal bezoekers van tweeduizend
tot vier- of vijfduizend per GDJ¶1025
La Grande Parade van Edy de Wilde is in 1984 één van de eerste tentoonstellingen
die grootschalig wordt gesponsord, in dit geval door KLM en Philips.1026 Hendrik Driessen is
in het Stedelijk verantwoordelijk voor de fondswerving.1027 Voor de afscheidsexpositie van
De Wilde is een groot aantal bruiklenen uit particuliere collecties uit Europa en Amerika
nodig en die drijven de kosten op. Om sponsors te recruteren vraagt De Wilde de
Amerikaanse ambassadeur om een lunch te organiseren met zakenmensen. Van de meeste
genodigden komt de tweede man van het bedrijf, maar van Philips komt topman Wisse
Dekker. Hij gaat in op het verzoek als sponsor op te treden en biedt aan de hoge
verzekeringspremie voor zijn rekening te nemen.1028 Philips ondersteunt het evenement
µRPGDW gebeurtenissen van wereldformaat als deze tentoonstelling, ook aandacht krijgen
binnen de voor Philips EHODQJULMNHGRHOJURHSHQ¶ KLM wil niet achterblijven en verzorgt het
transport. Voor de KLM past de steun in µKHW streven hoogwaardig toerisme naar Nederland te
WUHNNHQ¶1029 Uit publieksonderzoek blijkt dat een kwart van de ondervraagden voor het eerst
naar het museum kwam, iets minder dan een kwart blijkt iets minder dan één keer per jaar
naar het Stedelijk te gaan. Dit betekent dat ongeveer de helft van de bezoekers als nieuw
publiek kan worden beschouwd. De andere helft bezoekt het museum geregeld. De bezoekers
zijn uit heel Nederland afkomstig.1030 Ongeveer een vijfde van de bezoekers bezocht de
1024

Sonja Barend was toen inmiddels Nederlands bekendste vrouwelijke presentator, zoals Mies Bouwman dat
was in de jaren zestig en zeventig. In haar - zeer goed bekeken - talkshows speelden actualiteit en opinie een
belangrijke rol.
1025
Aldus Maarten Bertheux in: Aukje Holtrop en Ageeth Scherphuis, µ*RXGHQ greep. ³3XEOLHN komt niet op
kwaliteit af. Publiek komt op publiek DI´ In: Vrij Nederland, 17 januari 1987.
1026
La Grande Parade was van 15 december 1984 tot 15 april 1985 te zien. De pionier in het fondswerven voor
tentoonstellingen was de directeur van het Mauritshuis, Hans Hoetink, die in 1974 een sponsordeal maakte met
bierbrouwerij Grolsch voor een Gerard ter Borch tentoonstelling. Bronnen: Edwin Buijsen, µ7ZHH decennia
Mauritshuis in YRJHOYOXFKW¶ In: Rieke van Leeuwen (redactie), Twee decennia Mauritshuis. Ter herinnering aan
Hans R. Hoetink directeur 1972-1991. Zwolle, 1991, p. 13 en Rieke van Leeuwen, µ9RRUZRRUG¶ In: ibidem, p.
7. Het eerste sponsorcontract voor het Stedelijk Museum kwam tot stand in de late jaren zeventig, voor de
financiering van een promotiefilmpje. Hoofd communicatie, Hendrik Driessen: µZH hebben toen het geluk gehad
dat één van onze medewerkers de schoonzoon was van de directeur van IBM. Zo is het bij ons ontstaan, gewoon
aan de borreltafel met VFKRRQSDSD¶ Bron: Philip C.H. Tijsma, µ0XVHD & Geld. Een bestuurskundig onderzoek
naar de toepassingsmogelijkheden van elementen uit het Amerikaanse financieringsmodel voor musea in
1HGHUODQG¶ Doctoraalscriptie UvA. Amsterdam, 2000, p. 167. Oorspronkelijke bron: H. Driessen, µ6SRQVRULQJ
vanuit het PXVHXP¶ In: Nederlandse Museumvereniging, Musea in de geldstroom. Z.p., z.j., p. 33.
1027
Bron: interview met Erna Donkers in Amsterdam op 2 november 2010. Hendrik Driessen werd in 1992
directeur van particulier kunstmuseum De Pont te Tilburg.
1028
John Jansen van Galen en Huib Schreurs, Het huis van nu, waar de toekomst is. Een kleine historie van het
Stedelijk Museum. Naarden, 1995, p. 183
1029
µ6WHGHOLMN Museum vindt sponsors voor expeditie. Groots afscheid directeur E. de :LOGH¶ In: Trouw, 15
september 1984.
1030
J.E.V. Temme e.a., La Grande Parade. Publieksonderzoek 1985. Utrecht, Instituut voor Sociale Psychologie,
Rijksuniversiteit Utrecht 1985, p. 10. Zie ook: Tessa Haan, µ+HW bal van Assepoester en de VWLHI]XVWHUV¶.
Amsterdam, 2003, pp. 38-39.
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tentoonstelling vaker dan één keer - dit herhalingsbezoek is opmerkelijk.1031 Het Stedelijk
Museum genereert veel free publicity in kranten en weekbladen, op radio en televisie. Op 15
september 1984, drie maanden vóór de opening, bericht dagblad Trouw dat de sponsoring
voor de organisatie van de tentoonstelling rond is. Tijdens de tentoonstelling berichten
verschillende landelijke en regionale kranten over de stormloop van publiek gedurende de
eerste dagen dat de expositie open is, en bij de driehonderdduizendste bezoeker is dit ook een
µQLHXZVPRPHQW¶1032 Bijna driekwart van de bezoekers geeft aan dat ze op basis van de
informatie uit de pers besloten naar de tentoonstelling te gaan, bijna 60% komt naar
aanleiding van familie, vrienden en kennisen.1033 Het Stedelijk verzorgt zelf betaalde
publiciteit in de vorm van regelmatige advertenties in diverse dagbladen en folders en op
affiches. De titel, ontleend aan het schilderij van Fernand Léger, is goed gekozen: La Grande
Parade suggereert iets groots en spectaculairs, maar wekt ook nieuwsgierigheid op omdat in
het midden gelaten wordt waar het om gaat. De tentoonstelling wordt een blockbuster: hij
trekt - boven verwachting - 343.000 bezoekers.1034
Eind 1986 is in het Van Goghmuseum Monet in Nederland te zien.1035 Vaak staan er
lange rijen bezoekers op de stoep. Op de laatste dag van de expositie bericht het NOSjournaal over duizenden mensen die langs de vierentwintig schilderijen schuifelen, die Monet
een eeuw daarvoor in Amsterdam en Zaandam schilderde. Ondertussen exposeert het
Rijksmuseum Kunst voor de Beeldenstor m.1036 Ondanks de lofprijzingen van deskundigen
komt hier weinig publiek op af. In het Rijksmuseum werden honderdduizend bezoekers
begroot, er komen er vijftigduizend. In het Van Goghmuseum werden vijftigduizend
bezoekers verwacht, maar het worden er bijna tweehonderdduizend. Wat verklaart het succes
van de Monet tentoonstelling? Boudewijn Bakker, samen met directeur Ronald de Leeuw de
initiator van de succesvolle tentoonstelling, antwoordt: µGHtitel. Monet in Holland. Monet is
vertrouwd, maar de combinatie is onverwacht. Monet in Holland is een schok, het intrigeert
bij uitstek. Ook in de kunsthistorische wereld is nauwelijks bekend wat hij hier heeft
JHPDDNW¶1037 Maarten Bertheux, inmiddels hoofd communicatie van het Stedelijk Museum:
µKHW is net de titel van een jongensboek. Altijd JRHG¶ Het affiche speelt volgens Bakker en De
Leeuw eveneens een rol: µHHQ zomerse =DDQ¶ µPHW luchthuizen, zoals in de Zaanstreek
tuinhuizen heten. Eén van de mooiste en « één van de gemakkelijkst toegankelijke
schilderijen van de tentoonstelling, waarvan een heel opvallend en esthetisch affiche is
gemaakt dat op veel openbare plaatsen nog steeds KDQJW¶ Toen het affiche - al enige tijd vóór
de tentoonstelling - werd verspreid was het mooi herfstweer. De Leeuw: µHQ daar paste die
1031

Ibidem, p. 11.
µ:DUH stormloop op La Grande Parade. Scheidende directeur Edy de Wilde tweemaal RQGHUVFKHLGHQ¶ In:
Amersfoortse Courant, 17 december 1984.
1033
J.E.V.Temme e.a., La Grande Parade. Publieksonderzoek 1985. Utrecht, 1985, p. 37.
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Ibidem, p. 2 en Tessa Haan, µ+HW bal van Assepoester en de VWLHI]XVWHUV¶ Amsterdam, 2003, pp. 38-40.
1035
De tentoonstelling Monet in Holland was te zien van 17 oktober 1986 tot 4 januari 1987.
1036
Deze expositie was van 13 september tot en met 23 november 1986.
1037
Boudewijn Bakker was toen hoofdconservator bij het gemeente-archief in Amsterdam. Aukje Holtrop en
Ageeth Scherphuis, µ*RXGHQ greep. ³3XEOLHN komt niet op kwaliteit af. Publiek komt op publiek DI´ In Vrij
Nederland, 17 januari 1987. Zie ook: A.M. Bevers, µ&XOWXXUVSUHLGLQJ en publieksbereik: van volksverheffing tot
PDUNWVWUDWHJLH¶ In: Hans van Dulken e.a. (redactie), In ons diaconale land: opstellen over cultuurspreiding.
Amsterda m, 1988, p. 82. Ronald de Leeuw (1948) was van 1986 tot 1997 directeur van het Van Goghmuseum.
Hij reorganiseerde het museum van een op één kunstenaar gericht µPDXVROHXP¶ tot een µJRHGORSHQGH
WHQWRRQVWHOOLQJVPDFKLQH¶ waar naast Van Gogh de negentiende en vroege twintigste eeuw gepresenteerd werd.
Een nieuwe museumvleugel, ontworpen door de Japanse architect Kisho Kurokawa en bekostigd met een gift
van een Japanse verzekeraar van 37,5 miljoen gulden, werd in 1996 opgeleverd. Ernst van de Wetering: µKLM
straalt van nature een enorme kracht uit, een mentaal overwicht. En hij heeft zijn fysiek mee natuurlijk, met die
lengte, en die enorme KDQGHQ¶ Ronald de Leeuw werd op 1 december 1996 benoemd tot directeur van het
Rijksmuseum en ging in de zomer van 2008 met vervroegd pensioen. Zie over Ronald de Leeuw ook: µ3ODQQHQ
voor een YHUERXZLQJ¶ in deel V, hoofdstuk 6.
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poster zo prachtig bij. Nu vind ik het veel te koud voor Monet. Als ik de poster nu zie hangen,
ril ik. « Jazeker, jaargetijde speelt een rol. « Breitner in de zomer bijvoorbeeld, dat kàn
QLHW¶
Het publiek moet weten dat een tentoonstelling er is. Publiciteit is van enorm belang
en die was bij de Monet-tentoonstelling µLGHDDO¶ Door de aandacht op televisie, in de
dagbladen, de kleuren reproducties in de weekbladen werd de expositie vrij snel één µGLH je
gezien moest KHEEHQ¶ Bakker: µSXEOLHNkomt niet op kwaliteit af. Publiek komt op publiek af,
je moet zorgen dat je lawaai PDDNW¶ Hij vindt Kunst voor de Beeldenstorm µHHQ prachtige en
unieke tentoonstelling, maar de geringe opkomst heeft zeker te maken met de titel. Ketters en
Papen in het Catharijne Convent in Utrecht en De smaak van de Elite in het Amsterdams
Historisch Museum, tentoonstellingen die in combinatie met de expositie in het Rijksmuseum
werden gebracht en die lang niet zo goed waren, trokken wel veel PHQVHQ¶ Ook Ronald de
Leeuw vindt de titel µKRRJVW ongelukkig. Het begrip beeldenstorm is al negatief in alle
opzichten en dan bovendien nog zoiets onduidelijks als de kunst vóór de Beeldenstorm. Wat
moet je je daar bij voorstellen? Als het nou, om eens een voorbeeld te noemen, ³'H glorie van
de 1HGHUODQGVH5HQDLVVDQFH´had geheten, iets in positieve zin, was dat veel beter JHZHHVW¶
Bertheux vindt dat er in de publiciteit geen missers zijn gemaakt. µ'H fout is dat ze tijdens de
tentoonstelling niet hebben LQJHJUHSHQ¶ Als de belangstelling tegenvalt, moet er op alle
mogelijke manieren aan µJHVOHXWHOG¶ worden, van reizen aanbieden aan de zoveelste bezoeker
tot hoge bezoekers XLWQRGLJHQ¶ persmomenten creëren - µDls televisie en kranten er maar op
DINRPHQ¶1038
Op 20 november 1987 vindt de najaarsmuseumdag van de Nederlandse
Museumvereniging plaats in het Rijksmuseum. De µJURWH NODSSHU¶ staat centraal:
museumprofessionals putten uit hun ervaring, vertellen memorabele anekdotes en wegen
daarbij de voor- en nadelen af. Er wordt geconstateerd dat de blockbuster µRQRQWEHHUOLMN¶ is
geworden, nu in het beleid bezoekcijfers steeds belangrijker zijn als criterium. Er zijn
belangrijke voordelen aan verbonden: veel publiek, interesse van sponsors die daarmee hun
corporate image willen verbeteren, veel unieke objecten bijeen en naamsbekendheid in
binnen- en buitenland. Op de bijeenkomst worden echter ook nadelen genoemd: de
infrastructuur van de meeste musea is niet berekend op tentoonstellingen waar meer dan
honderdduizend bezoekers op afkomen, het is voor kleine musea moeilijk hier tegenop te
bieden, de belangstelling voor de vaste opstelling neemt af, de onderlinge concurrentie neemt
toe. Publiek komt eerder om er bij geweest te zijn, dan om de expositie gezien te hebben.1039
Rik Vos constateert in zijn inleiding tijdens de museumdag dat het marketingdenken in
musea steeds meer de kop opsteekt.1040 Een grote klapper kan ook weleens µHHQ VLVVHU¶ blijken
te zijn - om dat te voorkomen zijn in de marketingmix dezelfde elementen bepalend als in het
bedrijfsleven: produkt, prijs, plaats en promotie.1041 Daarnaast speelt volgens Vos net als bij
1038

Aukje Holtrop en Ageeth Scherphuis, µ*RXGHQ greep. ³3XEOLHN komt niet op kwaliteit af. Publiek komt op
publiek DI´ In Vrij Nederland, 17 januari 1987.
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Henk Maurits, µ*URWH klappers verlichten, maar YHUSOLFKWHQ¶ In: Museumvisie, nr.1, 11, januari 1987, p. 31.
1040
Zie ook de bewerking van zijn toespraak: Rik Vos, µ7KH sweet smell of VXFFHVV¶ In: Jan de Jong, Victor
Schmidt and Rik Vos (redactie), Werk. Opstellen voor Hans Locher, Groningen, Instituut voor Kunstgeschiedenis, R.U.G., 1990, pp. 158-169. Kunsthistoricus Rik Vos (1941) was van 1990 tot 1996 directeur van het Fries
Museum te Leeuwarden. Daarvoor was hij sinds 1970 medewerker educatieve dienst in het Rijksmuseum
Amsterdam en van 1979 tot 1990 wetenschappelijk hoofdmedewerker aan de Rijksuniversiteit Groningen. Hij
werd in november 1996 de eerste algemeen directeur van het Instituut Collectie Nederland (ICN), dat hij opzette
uit een fusie van het Centraal Laboratorium voor onderzoek van voorwerpen van kunst en wetenschap, de
Rijksdienst Beeldende Kunst en de Opleiding Restauratoren. Hij vertrok op 1 juli 2003 naar het ministerie van
OCenW om daar als project-directeur een fusie uit te voeren van de cultuurdiensten (archeologie, archieven,
roerend erfgoed en monumenten). Hij is tegenwoordig zelfstandig adviseur. Bron: gesprek met Rik Vos in
Amsterdam op 13 december 2010.
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Zie over de marketinginstrumenten: Ruurd Mulder, De kunst van cultuurmarketing. Bussum, 2008, pp. 18  
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een rage of modeverschijnsel ook een sociaal-psychologisch fenomeen een rol - dat publiek
simpelweg op publiek afkomt is volgens hem niet waar: µSXEOLHN komt met publiek PHH¶ Uit
het publieksonderzoek bij La Grande Parade blijkt dat vaste museumbezoekers hun vrienden
en kennissen meenamen, of ze aanspoorden ook te gaan - zij zijn opinieleiders en
smaakmakers die een tentoonstelling tot een succes maken. Er is geen betere reclame dan de
mond tot mond reclame - de tentoonstelling PRHWµRYHUGH tong JDDQ¶ Wim Beeren
waarschuwt dat publiekstrekkers niet vanzelf ontstaan: µGH klapper ontsteekt niet zichzelf,
maar wordt gemaakt en DDQJHVWRNHQ¶ Het is in de eerste plaats de vraag of er in het museum
plaats voor is en of je het jezelf en de rest van het personeel kunt aandoen. µ(HQ grote
tentoonstelling vraagt om een bijna ³LQGXVWULsOH´EHQDGHULQJ¶ - kunsthallen zijn daaraan
gewend, musea vaak niet. Beeren streeft in het Stedelijk µQDDU een regelmatig bezoek dat goed
ontvangen kan worden, dat wil zeggen: dat in staat wordt gesteld goed te kijken naar een
kunstwerk, en dat een plaats vindt in het restaurant en dat bij een bookshop niet een half uur
in de rij hoeft te staan. Wij bedoelen daarmee ook dat het iets kan ervaren van de
geschakeerdheid en van de structuur van het museum, zodat het een tentoonstelling kan
begrijpen om de kunst die er in getoond wordt, maar ook in relatie tot een voorstelling van
geschiedenis die vooral tot uiting moet komen in de collectie, waarvan belangwekkende
werken dus wel te zien moeten ]LMQ¶1042 Een gemiddelde expositie in het Stedelijk trekt
zestig- à zeventigduizend bezoekers in zes weken - dat LVµGH normale gewenste VLWXDWLH¶ De
tentoonstelling rond het oeuvre van Anselm Kiefer trok - µRQYHUZDFKW¶ - honderdduizend
bezoekers en die van Oscar Schlemmer honderdvijftienduizend, wat µQLHW zo grappig PHHU¶
was. Dan gaat er µLHWV van die ideale toestand YHUORUHQ¶1043 Beeren vindt dat een blockbuster
tot het verzamelgebied van het museum moet behoren: µGH Hermitage-tentoonstelling
behoorde in Boymans tot ons vakgebied, maar het Goud der Thraciërs en Goden en )DUDR¶V
QLHW¶1044 Zijn uitgangspunt is dat musea µYHHO verschillende tentoonstellingen moeten maken
voor verschillende publieksgroepen, groot of NOHLQ¶ Hij waarschuwt dat blockbusters een
nieuw, onverschillig, tijdelijk publiek trekt dat niet terugkomt naar het museum, behalve als er
weer een grote klapper wordt georganiseerd.1045
Hanneke Oosterhof, conservator van het historisch museum Marialust in Apeldoorn,
vertelt over het totaal onverwachte succes dat dit kleine museum in het voorjaar van 1981 had
met de tentoonstelling Kaatje ben je boven - over het leven van dienstbodes. Deze sociaalhistorische expositie in een zaaltje van veertig vierkante meter werd door het museum zelf
georganiseerd en kostte een half jaar voorbereiding en slechts een paar duizend gulden. Er
kwamen in drie maanden 11.500 bezoekers op af - het jaarlijks aantal bezoekers van Marialust
is gemiddeld 13.000. Er verscheen vlak na de opening een paginagroot artikel in de
Volkskrant - volgens Oosterhof was dit van doorslaggevend belang voor het succes. Ze noemt
drie redenen die de oorzaak zijn van de aantrekkingskracht op pers en publiek. De
betrokkenheid bij het thema - er kwamen veel ex-dienstbodes op de expositie af en mensen
die waren opgegroeid met dienstbodes. Het onderwerp paste mooi in de tweede feministische
golf in het midden van de jaren zeventig: de toenemende aandacht voor vrouwenstudie leidde
19. Naast deze klassieke instrumenten zijn nog wat S¶V toegevoegd: personeel, hoe dat wordt ervaren en de
presentatie. De Kotlers noemen vijf elementen: product, prijs, personeel, plaats, promotie. Neil G.Kotler, Philip
Kotler en Wendy I.Kotler, Museum marketing and strategy: designing missions, building audiences, generating
revenue and resources. San Francisco, 2008, p. 29.
1042
Wim Beeren, µ*URWH klappers in Museum Boymans-van Beuningen en het Stedelijk 0XVHXP¶ In: idem, O m
de kunst. Rotterdam, 2005, p. 337.
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Ibidem.
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Beeren bedoelde de µVFKDWNDPHUWHQWRRQVWHOOLQJ¶ Meesterwerken uit de Hermitage, te zien van 19 mei tot 14
juli 1985.
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Henk Maurits, µ*URWH klappers verlichten, maar YHUSOLFKWHQ¶ In: Museumvisie, nr.1, jrg.11, januari 1987,
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tot veel tentoonstellingen en publicaties over de positie van de vrouw. En de titel Kaatje ben
je boven sprak tot de verbeelding. Marialust kreeg door de blockbuster ineens landelijke
bekendheid, maar dit succes is niet meer geëvenaard, ook niet met een vervolgexpositie in
1985. Marialust werd nadien telkens geassocieerd met µGLH ene succesvolle
WHQWRRQVWHOOLQJ¶1046

Het Victoria and Albert Museum als deel van de vrije tijdsindustrie
In januari 1987 verschijnt in NRC Handelsblad een uitgebreid interview met Roy Strong,
directeur van het Victoria and Albert Museum in Londen. Hij wordt in het portret omschreven
als µGDQG\ uit de jaren zestig, tuinkunstenaar en schrijver over de Engelse UHQDLVVDQFH¶1047 Hij
typeert zichzelf als de µ'LDJKLOHY of the 9 $¶ maar critici vinden dat hij van zijn
leidinggeven een µSHUIRUPLQJ DUW¶maakt en µWKDW he has presided over the annexation of our
museums by the entertainments LQGXVWU\¶1048 Strong organiseert blockbusters zoals The
Garden en The Destruction of the Country House - zijn eerste grote tentoonstelling in het
Victoria and Albert. Terugblikkend merkt Strong over deze expositie en de catalogus op: µWKLV
is now recognised as a landmark exhibition, changing SHRSOH¶Vperception, the first time, as
far as I know, that a museum exhibition was an exercise in polemic. « They queue to go
into the show at weekends, and the book is a EHVWVHOOHU¶1049 Strong combineert µVQREEHU\¶ en
populisme in zijn beleid. Deze museumdirecteur profileert zich als star . Hoever kun je gaan
met modernisering en verzakelijking, zonder dat je de waarde van de collecties aantast? Hoe
maak je een museum populair, zonder dat je concessies doet aan de inhoud? Deze vragen
worden veelvuldig gesteld. De Engelse en Amerikaanse media besteden veel aandacht aan het
effect van de reorganisaties in het Victoria and Albert Museum onder het bewind van Sir Roy
Strong en zijn opvolgster Elizabeth Esteve-Coll.1050 In de Nederlandse pers is eveneens
belangstelling voor de modernisering van het Londense museum. Het merendeel van de
museumdirecteuren werkt hier in de tweede helft van de jaren tachtig echter - nog - vanuit een
geheel ander concept. Iemand die net als Roy Strong zakelijk redeneert en met succes opereert
als een manager, is Wim Crouwel. Hij reorganiseert zijn museum rigoureus en ontwikkelt
µHHQ gestructureerd EHGULMI¶+LMtreedt het publiek met allerlei middelen tegemoet: er komt in
Boymans een restaurant, een museumwinkel met een breder assortiment en de aula is te huren
voor bijeenkomsten.1051
De µIODPER\DQWH¶Roy Strong vestigde zijn reputatie als vernieuwer in de
museumwereld in zijn functie als µWKH youngest ever GLUHFWRU¶YDQ de National Portrait Gallery
in London.1052 Strong raakte bevriend met kunstenaars zoals Cecil Beaton en David Hockney
en veranderde van µHHQ verlegen, RQKDQGLJHNXQVWKLVWRULFXV¶ LQµRQH of The Faces of
1046

Ibidem.
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0XVHXP¶ In: The Guardian (London), 5 november 1985.
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Swinging London.1053 Hij veranderde het conservatieve imago van de Gallery met
avontuurlijke en opzienbarende exposities. Hij ¶WRRN the idea of museum-visiting as
experience to a new level, organizing shows that courted and explored celebrity¶.1054
Op 20 juli 1970 hield Strong een µRUDWLRQ¶ in Liverpool waarin hij zijn beleid
uiteenzette - dankzij de pers is deze bekend geworden als zijn µ0DUWLQLV with the Bellinis
VSHHFK¶1055 Terugblikkend schrijft hij hierover in zijn Diaries: µ, was a great succes. This was
given at the 0XVHXPV$VVRFLDWLRQ¶VGUHDU\ annual conference and got much press coverage
thanks to providing them with the almost irresistable byline of µ0DUWLQLV with the %HOOLQL¶V¶
Rereading it, it seems the usual harangue which any present-day museum director might still
deliver: ³HQMR\LQJ our national heritage should not be a footslogging day of dedication,
fighting to find a place to park, nowhere to get a drink when one gets there, and restaurant
facilities - if there are any - often of an appalling VTXDORU«´ And so I ranted on, but it made
among other things the sharp point that museums were not only for educatLRQ³D kind of
cultural soup-ticket from the *RYHUQPHQW´ « EXW³«are supposed to be places of
enjoyment, although judging from most of them you would not know LW´¶ 1056 µ0DUWLQLV with
the %HOOLQLV¶ leent zich uitstekend om in de media te worden geciteerd - en dat gebeurt ook.1057
Dit is een mooi voorbeeld van framing: Strong verpakt zijn boodschap hoe een museum dient
te functioneren in een pakkende slogan, die de essentie weergeeft.1058 Zijn motto is:
µSRSXODULVHUHQ QLHWYXOJDULVHUHQ¶1059
Strong wordt in 1973 directeur van het Victoria and Albert Museum en blijft dat tot
1060
1987.
Hij pleit in het gezaghebbende The Burlington Magazine voor publieksgerichtheid:
µD museum is a building to serve human beings and in order to meet their needs it has to give
them the services they H[SHFW¶1061 Op het gebied van sponsoring is hij eveneens een
trendsetter - hij start een uitgebreide fondswerving, gedwongen door de deplorabele financiële
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situatie van het Victoria and Albert Museum.1062 Strong heeft grootse plannen met de
museumwinkel: hij breidt de merchandising sterk uit om van het V&A 0XVHXPµWKH Laura
Ashley of the QLQHWLHV¶ te maken.1063 Naar zijn idee is Ashley namelijk in haar ontwerpen van
bloemetjesjurken en -behang geïnspireerd door de collectie stoffen en inrichtingsmaterialen
van het V&A Museum. Het wordt dus hoog tijd dat het museum zijn eigen ontwerpen
uitbrengt - niet alleen in de eigen winkel, maar ook daarbuiten in µ9 $ ERHWLHNV¶ in
warenhuizen.1064
Als hem in een interview gevraagd wordt of het wellicht zijn ambitie is om directeur te
worden van het British Museum, zoals zijn voorganger, antwoordt 6WURQJµno. I have no
interest in broken SRWVDQGPXPPLHV¶1065 Strongs opvolgster, Elizabeth Esteve-Coll is vooral
bekend vanwege een kostbare advertentiecampagne eind 1988 en een drastische reorganisatie.
In de metro is een reeks door het reclamebureau Saatchi & Saatchi opgestelde advertenties te
zien waarin de nadruk wordt gelegd op de kwaliteit van het museumrestaurant - de
museumcollecties worden als een aardige bijkomstigheid gepresenteerd. Art director Paul
Arden en copywriter Jeff Stark bedenken het motto van de campagneserie: µ$Q ace caff with
quite a nice museum DWWDFKHG¶ met zes verschillende slagzinnen. De twee bekendste slogans
zijn: µ7KHUH¶V nothing wrong with modern art that a good cup of tea ZRQ¶W FXUH¶ en µWhere
else do they give you £100,000,000 worth of objets G¶DUW free with every egg VDODG"¶1066 Als er
een bericht over haar of het V&A in een Engelse krant verschijnt, wordt er vaak met een
kwinkslag gerefereerd aan de Saatchi slogan over de µDFHFDII¶De campagne heeft
geschiedenis gemaakt. De meest omstreden actie van Esteve-Coll - achteraf gedekt door haar
bestuur - is dat ze een nieuwe beheersstructuur voor het museum bedenkt om een gapend gat
in de begroting te dekken. De consequentie van het reorganisatieplan is dat negen
seniorconservatoren, van wie sommigen al meer dan twintig jaar in het museum werkzaam
zijn, ontslag wordt aangezegd. Dit komt haar te staan op een motie van wantrouwen van de
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staf en een verzoek ontslag te nemen.1067 De kwestie leidt zelfs tot vragen in beide Houses of
Parliament.1068 Het door de regering benoemde museumbestuur stemt echter voor haar
aanblijven. Dan schiet het ministerie van Financiën haar te hulp: als ze snel een oplossing
bewerkstelligt, krijgt ze 300.000 pond om de ontslagen te bekostigen. De conservatoren wordt
een genereuze premie aangeboden als ze binnen een paar dagen het ontslag accepteren. Acht
conservatoren gaan op het aanbod in en vertrekken.1069
In Nederland passen de meeste musea zich in de jaren tachtig nog weinig aan µKHW
sneller tempo van het OHYHQ¶aan.1070 Veel directeuren zien er de noodzaak niet van in. Rudi
Fuchs geeft daarvan - in 1987 net aangesteld als directeur van het Haags Gemeentemuseum een illustratie in een column, waarin hij mijmert over µGDW toverachtige doolhof in South
.HQVLQJWRQ¶ Fuchs bepleit µKHW labyrinth (als museaal SULQFLSH ¶ te behouden: µDOV het in het
V&A verdwijnt is het bijna nergens PHHU¶ « µ,Qeen echt museum moet je kunnen
verdwalen en soms, bijna radeloos, naar de uitgang ]RHNHQ¶1071 Deze verzuchting doet
denken aan Walter Benjamin, die het flaneren als allegorie gebruikte in zijn studies over de
modernisering in Parijs.1072 Roy Strong wilde juist af van het dwalen en zeker het verdwalen
in het PXVHXPµGH tijd is voorbij dat een ploegje kunsthistorici een zak geld krijgt en
daarmee naar eigen goeddunken een museum inricht voor de eeuwigheid onder het motto:
³]LHmaar of jullie het mooi vinden. Zo niet, pech JHKDG´ Wij vragen het publiek
tegenwoordig of het gebodene ze iets doet. Eén overdonderend antwoord is: ³MD als we de
weg maar NXQQHQYLQGHQ´Nieuwe bewegwijzering is dus een eerste zorg. Het blijkt dat ze de
nieuw ingerichte zalen zeer waarderen. « Museumbezoek heeft maar al te vaak te maken
met ongemak en RQWEHULQJ¶1073 µ3HRSOH no longer want to be completely passive, to just come
and look, they want something more interesting. They want information with
HQWHUWDLQPHQW¶1074 ,QIRWDLQPHQWµ+HW publiek stelt tegenwoordig dezelfde eisen aan nationale
kunstcollecties als aan een goed hotel of een warenhuis. « Wij hebben alleen toekomst als
wij een kwaliteitsproduct weten te leveren. Of we het prettig vinden of niet, musea zijn een
deel van de YULMHWLMGVLQGXVWULH¶1075
5 H enk O verduin: cultuur in de breedte
Begin jaren tachtig ontstaat er een discussie over het verzamelen van hedendaagse
voorwerpen in musea. De aanleiding voor het debat is een expositiereeks in het Haags
Gemeentemuseum over het verschijnsel massacultuur. In het museum worden
tentoonstellingen opgezet met maatschappelijk geëngageerde WKHPD¶V. De
tentoonstellingenreeks Massacultuur (1981) is een prikkelende serie van elf exposities en een
manifestatie met de centrale vraag of voorwerpen uit de µWULYLDOH FXOWXXU¶ tot het
verzamelgebied van een kunstmuseum behoren. Eén van de gevolgen van het project is dat
1067
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het museum wordt bezocht door mensen die er daarvoor niet kwamen - en dat was de
bedoeling: µPHWGHLQWURGXFWLH van Massacultuur kwam er ook een nieuw publiek naar het
museum. Dat kwam omdat de sociale wetenschappen zich met massacultuur gingen
bezighouden en ook met het museumwezen. Er ontstond een nieuwe groep EHODQJVWHOOHQGHQ¶
aldus Martine Kramers, toen medewerkster Educatieve Dienst in het Haags
Gemeentemuseum.1076
Het massacultuurproject is controversieel en roept veel reacties op van andere
kunstmusea en opinieleiders.1077 Er verschijnen kritische beschouwingen in de pers.
Prominente intellectuelen als Lily van Ginneken, Jan Paul Bresser, K. Schippers en Henk van
Os zijn ronduit negatief over de keuze voor dit thema. Massacultuur - het schrikbeeld
waartegen de kunsten in de jaren vijftig beleidsmatig werden ingezet - wordt nu
museumwaardig bevonden!1078 Max Arian schrijft in De Groene Amsterdammer een
positieve bespreking met de veelzeggende titel, µ(HQ zonnige visie op massaprodukt en
individuele NHX]H¶1079 In dit openbaar debat staan afwijzende kunsthistorici tegenover
geïnteresseerde sociale wetenschappers.
De tentoonstellingen getuigen van een sociologische benadering. Theo van Velzen oud directeur Kunsten van het ministerie van CRM - is sinds 1977 directeur van het Haags
Gemeentemuseum.1080 Van Velzen en het hoofd van de afdeling Educatie, Henk Overduin,
willen het elitaire karakter van het museum als instituut doorbreken: het museum moet µQDDU
het SXEOLHNWRH¶1081 Sinds zijn aanstelling hier in 1975 werkt Overduin gedreven aan
tentoonstellingsprojecten met geëngageerde WKHPD¶V1082 Met Het leven van een Haagse
arbeider in 1978 is de doelgroep µGH laagst geklasseerden in de VDPHQOHYLQJ¶ Bij de
voorbereiding van de expositie constateert Overduin dat tot dan toe de objecten uit het
dagelijks leven van arbeiders niet zijn verzameld.1083 De schooltentoonstelling Toen ik jullie
leeftijd KDG«in 1980 gaat over het leven van kinderen in 1930. Er wordt µHHQ verhaal YHUWHOG¶
aan de hand van twee levensgeschiedenissen van een arm jongetje µ+HLQ¶ en een rijk meisje
µ3RS¶Overduin: µGH opzet was om kinderen van nu enig historisch besef bij te brengen door
hen uit te dagen zich te identificeren met kinderen van WRHQ¶ In beide personen zien we hoe
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de samenleving toen - µVFKHUSHU dan YDQGDDJ¶ - in sociale strata was verdeeld. Het team
vraagt kinderen in schoolklassen om hun grootouders te interviewen - een vorm van µRUDO
KLVWRU\¶- over hun dagelijks leven toen.1084
Overduin ontwikkelt ook het concept van Massacultuur . Voorwerpen uit het dagelijks
leven moeten ook in deze tentoonstellingenreeks een plek in het museum krijgen. Daarbij
dient het museum zich µXLWGUXNNHOLMN HJDOLWDLU¶ op te stellen.1085 In de presentaties zijn diverse
gebruiksvoorwerpen te zien, zoals plastic bekertjes, pennen en plastic tasjes. Over dergelijke
gebruiksvoorwerpen, en over WKHPD¶V als de ritsluiting, de mannequin, de pin-up, het Haagse
hopje, worden lezingen gegeven op zondagmiddag. Eén van deze tentoonstellingen Thuiscultuur - biedt aan de hand van elf Haagse interieurs een overzicht van de hedendaagse
wooncultuur. Deze expositie YRUPWµGHELQGHQGH IDFWRU¶WXVVHQ de verschillende
JHSUHVHQWHHUGHWKHPD¶V µZDW deze tentoonstelling op zijn minst toont is dat de
beschikbaarheid van massaculturele produkten een eigen keuze niet in de weg VWDDW¶1086 In de
catalogus analyseren Wim Knulst en Henk Overduin het fenomeen massacultuur. Zij vinden
dat het Haags Gemeentemuseum µGH dialoog tussen de traditionele cultuur en de
massacultuur, tussen verschillende segmenten van de PDVVDFXOWXXU¶ zal moeten stimuleren.
µ+HW museum mag zijn kwaliteitscriteria niet opgeven, deze echter niet alleen hanteren voor
producten die binnen het museale reservaat circuleren, maar ook toepassen op de visuele
vormen en betekenissen van de wereld GDDUEXLWHQ¶1087 Overduin let bij de selectie van de
interieurs op de spreiding van de verschillende sociale strata en leeftijdsfasen. De politieke
voorkeur van de betrokken bewoners speelt een rol en de woningen moeten in verschillende
Haagse wijken liggen. )RWR¶Vplattegronden en karakteristieke voorwerpen verbeelden allerlei
variaties in woon- en OHYHQVVWLMOHQ¶1088 Lily van Ginneken uit harde kritiek in de Volkskrant.
Ook na drie keer de tentoonstelling te hebben bezocht en de tentoonstellingsteksten te hebben
gelezen, blijft ze zich afvragen wat de samenstellers nu eigenlijk willen beweren en wat het
publiek met deze tentoonstelling aanmoet. Ze vindt dat, hoewel het lijkt alsof de
tentoongestelde stukjes interieur afkomstig zijn van elf Haagse families en met de essentie
van hun levens te maken hebben, het alleen maar gaat om een sociologisch project waarvoor
enkele slachtoffers bereid waren gevonden zich voyeuristisch door het museumpubliek te
laten benaderen. 1089 De tentoonstelling trekt in een maand tijd zestienduizend bezoekers vooral mensen die doorgaans nooit naar een museum gaan.1090
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De Eerste Eeuw Plastic toont gebruiksvoorwerpen die tot dan toe nog nooit in een
Nederlands museum te zien waren. Het Museum of Modern Art in New York is hier de
trendsetter, daar werden in 1972 produkten van Italiaanse ontwerpers geëxposeerd.1091 Bij de
voorbereiding van de expositie steunt het Haags Gemeentemuseum aanvankelijk op een
onderzoeksprojekt van een doctoraal werkgroep µ3ODVWLF&XOWXXU¶ aan het Kunsthistorisch
Instituut van de Universiteit van Amsterdam. Henk Overduin neemt hiertoe in 1979 het
initiatief. Studenten kunstgeschiedenis biedt hij een kunstsociologisch onderwerp aan. Ter
inleiding op de werkgroep houdt hij een lezing over massacultuur en hij laat de studenten het
standaardwerk Popular Culture and High Culture van Herbert Gans lezen.1092 Uit deze
werkgroep worden enkele studenten gerecruteerd die meewerken aan de expositie en de
catalogus.1093 Het doel van de tentoonstelling LVµWHODWHQ]LHQKRH de wereld met plastics is
veranderd en hoe voor- en tegenstanders hierop hebben gereageerd, variërend van verbazing
tot YHUJXL]LQJ¶ - eind jaren zestig NUHHJµSODVWLF¶ een negatieve betekenis en symboliseerde
wat µverkeerd¶werd geacht.1094 Door het massacultuur project worden gebruiksvoorwerpen
gemusealiseerd en aldus µgeconsecreerd¶: de expositie verleent waarde aan deze alledaagse
objecten. Pierre Bourdieu muntte het begrip consecratie 1095
Theo van Velzen vindt dat de kunstwereld niet alleen bestaat uit kunst die op de top
van de berg te vinden is. Kunst is overal in de maatschappij aanwezig - het museum moet een
breder terrein belichten dan alleen de kunsten. Een museum dient continuïteit en
veelzijdigheid uit te stralen. Hij zoekt samenhang in de veelzijdigheid - in de collecties, maar
ook tussen de afdelingen in het museum en met educatie.1096 Van Velzen legt de keuze voor
deze thematiek als volgt XLWµGH kunstmusea bevestigen dat kunst en massacultuur
tegenstrijdige berichten uit de samenleving zijn. Kunst is juist wat zich onderscheidt van de
massa. « Of je massacultuur nu positief of negatief waardeert, het is een typisch eigentijds
cultuurfenomeen, dat niet alleen vanaf een veilige afstand bestudeerd mag ZRUGHQ¶1097
µ'DDURP is het noodzakelijk er ook museale aandacht aan te besteden, niet ter wille van een
zaligspreking, evenmin om haar te verwerpen. « Wat deze tentoonstelling op zijn minst
toont, is dat de beschikbaarheid van massaculturele produkten een eigen keuze niet in de weg
VWDDW¶ Volgens de samenstellers zitten er twee kanten aan massacultuur. µ'Hklasseloze
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beschikbaarheid en het vrije gebruik zijn de positieve kanten, de consumptiedrang en de
straffeloze acceptatie de negatieve. We moeten nog leren ermee om te JDDQ¶1098
Henk Overduin begint rond 1979 een particuliere verzameling plastic draagtassen - zes
jaar later bezit hij 15.000 exemplaren. Lyrisch schrijft hij in een aforisme dat plastic tasjes µGH
meest gedemocratiseerde beeldencyclopedie vormen die ooit heeft bestaan, waarin de
platvloerse vormgeving zelfs ruimte laat aan de esthetische IDFWRU¶1099 Eind jaren tachtig
schenkt Overduin de verzameling, na bemiddeling van Rik Vos, aan het Nederlands
Openluchtmuseum te Arnhem, ¶HHQ beeldencyclopedie van alles wat in onze cultuur de
afgelopen tien jaar belangrijk werd geacht. Maar ook: getuigenis van de hoogstpersoonlijke
verhouding tussen mens en object. De tassen droegen en verhulden de passies van hun
VFKHQNHUV¶1100 Hij vraagt zich af waarom historische musea wel µRSJHWRJHQ¶ een tafelmes van
Willem van Oranje µNRHVWHUHQ¶ en het Haags Historisch Museum de tong van Johan de Witt
bewaart, maar voorbij gaan aan bijvoorbeeld Doe Maar-memorabilia. µ:HO de Vaderen, niet
de jongeren des Vaderlands? Wel overleden, maar geen springlevende LGROHQ"¶1101
In de museumwereld komt een debat op gang of dit soort µODJH FXOWXXU¶ zoals in de
tentoonstellingenreeks Massacultuur gepresenteerd wordt, in musea te zien moet zijn. Zijn
dergelijke voorwerpen museumwaardig? Uit reacties blijkt dat veel bezoekers van mening
zijn dat alledaagse voorwerpen niet in een museum passen - het museum heeft immers
traditioneel als functie bijzondere en vooral µPRRLH¶objecten te tonen. In museumkringen
wijst men echter op de noodzaak om onze huidige cultuuruitingen systematisch vast te leggen,
gezien de vergankelijkheid van veel van de hedendaagse producten. Onder het motto: µHHQ
voorwerp van vandaag kan morgen al geschiedenis zijn¶. In deze opvatting heeft het museum
ook een archieffunctie. Voorwerpen worden niet verzameld µom hun actuele
zeldzaamheidswaarde¶, maar µPHW het oog op de WRHNRPVW¶1102 Een ander argument voor deze
benadering is dat het museum zo kan bijdragen tot een beter inzicht in bepaalde aspecten van
onze gecompliceerde samenleving.1103
Henk van Os uit zijn bezorgdheid over het Nederlandse culturele klimaat en de positie
waarin het kunsthistorisch onderzoek in Nederland zich bevindt.1104 Zijn kritiek is niet gericht
op hoe het Haags Gemeentemuseum de tentoonstellingen heeft opgezet, maar dàt het ervoor
heeft gekozen deze exposities te verwezenlijken. µ,Q de kunst heeft schoonheid haar gezicht
verbrand, zo menen de samenstellers en daarom moeten kunsthistorici zich nu ook maar
verder met plastic bekertjes en versleten ondergoed bezighouden. Het gaat hen kennelijk niet
om de wetenschappelijke activiteit, die vanouds binnen het vakgebied kunstgeschiedenis in de
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sector geschiedenis van de kunstnijverheid kon worden ontwikkeld. Het gaat erom, dat
producten van de massacultuur belangwekkender zijn dan kunstprodukten en dat daarom
kunsthistorici en kunstinstellingen maar beter niet zonder meer met kunst bezig kunnen ]LMQ¶
Van Os vindt de trend zorgelijk dat musea medewerkers benoemen die geen gedegen
kunsthistorische achtergrond hebben, deze µPDQDJHUVwelzijnswerkers, -logen en -gogen van
allerlei VODJ¶1105
De directeur van het Frans Halsmuseum, Dick Couvée, is een voorstander van de
werkwijze van het Haags Gemeentemuseum en laat dit per ingezonden brief weten.1106 De
kern van de discussie ligt volgens hem bij de opvatting die er heerst dat musea bij uitstek het
domein zijn van kunsthistorici. Hij vindt het noodzakelijk dat musea vaker tentoonstellingen
organiseren met als uitgangspunt een maatschappelijk thema - samenwerking met µJRJLVFKH¶
FROOHJD¶V en welzijnswerkers is noodzakelijk geworden. Tot dan toe was massacultuur vooral
een onderwerp dat in de sociale wetenschappen aandacht krijgt. Nu wordt er een
kunsthistorische bijdrage geleverd aan de visuele aspecten van massacultuur. Bovendien is het
verschijnsel massacultuur helemaal niet zo nieuw. Er worden al langer voorwerpen van
massaculturele aard bestudeerd, zoals gebruiksaardewerk, Delfts aardewerk en middeleeuwse
pelgrimsinsignes - deze voorwerpen werden ook al geproduceerd door en voor de massa.1107
De ontwerpers van de expositiereeks reageren in een interview op de kritiek. Theo van
Velzen vindt het overdreven dat het thema een bedreiging is voor de µJHZRQH¶
kunsttentoonstellingen - een museum dient zich bezig te houden met designprodukten, maar
ook met massaal vervaardigde produkten die bij het grote publiek herkenning teweegbrengen.
Henk Overduin verklaart in de museumwereld te werken µYDQXLW EHWURNNHQKHLG¶ en niet µRP
eens lekker de socioloog uit te KDQJHQ¶ Hoofdconservator Kees Broos vindt de opwinding
over de tentoonstellingen kortzichtig - een aantal van de exposities moet juist gezien worden
als een verlengstuk van de traditie op het gebied van toegepaste kunst in het Haags
Gemeentemuseum.1108 Hoe dan ook, sinds de expositiereeks Massacultuur is de historische
reikwijdte bekort en wordt er ook µKHGHQGDDJV¶ verzameld en tentoongesteld: objecten die
kort tevoren nog als gebruiksvoorwerp in omloop waren.1109

F rans Haks: de consecratie van plastic
Niet alleen de criteria verschuiven in hoeverre een - triviaal - gebruiksvoorwerp identificerend
is voor een streek of historisch interessant en daarom de moeite waard om in een
cultuurhistorische setting te presenteren. Ook aan de codes wat mooi, bijzonder en
kunstzinnig is om in een kunstexpositie te schitteren, wordt getornd. Dat toont de
thematentoonstelling Honderd jaar plastic in het Groninger Museum aan, in het najaar van
1987. Het museum heeft zowel cultuurhistorische en archeologische collecties in huis, als
moderne en hedendaagse kunst. Het fenomeen plastic bestaat weliswaar al meer dan honderd
jaar, maar na de uitvinding van plastic kreeg het al snel steeds meer een negatieve connotatie.
Omdat plastic goedkoper en gemakkelijker was te verwerken dan natuurlijk materiaal, werd
het al spoedig een µPDVVDSURGXFW¶ genoemd, met het imago dat het kwaliteit - duurzaamheid
1105
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en interessante vormgeving - ontbeert. Bovendien bleek plastic slecht voor het milieu, veel
soorten waren niet afbreekbaar. Gaandeweg werd het woord plastic in advertenties en reclame
vervangen door het meer eufemistische EHJULSµNXQVWVWRI¶1110 In opdracht van het Groninger
Museum en sponsor Gilberto Sandetto ontwerpt de Italiaanse architect en vormgever Ettore
Sottsas op de bovenverdieping van het gebouw een entree en vier paviljoens van plastic en
achttien vitrines van hout en glas. Daar staat ook een trap zodat het publiek µGH bizar
gevormde ERXZVHOV¶ van boven kan bekijken.1111
Noch directeur Frans Haks, noch zijn stafleden wisten van te voren wat ze precies in
huis kregen.1112 Ettore Sottsass staat erom bekend dat hij zich nooit ondergeschikt maakt aan
welke opdracht of van te voren geformuleerd idee dan ook. Gebruiksvoorwerpen, architectuur
en kunst zijn voor hem hetzelfde - er bestaat geen verschil of hiërarchie. De plastic
voorwerpen die worden tentoongesteld, dateren van 1880 tot 1950 en zijn het bezit van
Gilberto Sandretto.1113 De criteria die deze fabrikant voor zijn verzameling hanteert zijn
zeldzaamheid, esthetiek en verscheidenheid, zowel in vorm als in categorie. In de introductie
van de catalogus verwoordt Sandretto zijn motivatie om aan de tentoonstelling mee te werken
als volgt: µDV it is my daily job to live among machines which create, shape and mould plastic,
I thought it a useful and amusing project to imagine and realize an exhibition which might
give a little more precise idea about the meaning of µSODVWLF¶ and all that lies behind this
word. « The idea of preparing and sponsoring this exhibition seemed to us an ideal way of
contributing to the critical reconstruction of one of the most exciting adventures of this
century; the birth of a new material by which future historians will call our DJH¶1114 Haks sluit
zich hierbij aan: µGLWLVHHQbuitengewoon interessant onderwerp en dat moet je als museum
laten zien. « Een museum als het Groninger 0XVHXP « wordt alleen dan interessant
wanneer het onmiddellijk reageert op wat zich in een bepaalde tijd voordoet. De kunstwerken
zijn dan nog onbekend, dus goedkoop. En wanneer in de toekomst een aankoop een miskoop
blijkt, is dat geen catastrofe. Een tijdsbeeld is interessanter dan een reeks meesterwerken. Het
gaat mij om de cultuur van vandaag, die is belangrijker dan de HHQOLQJ¶1115
De gebruiksvoorwerpen worden zowel in de tentoonstelling als in de catalogus
esthetisch gepresenteerd. Het gaat hier om de µVFKRRQKHLG van het DOOHGDDJVH¶ - in vorm en
kleur - en niet om de functie van de apparaten. De ontwerpers van de objecten evenals de
curatoren hebben lak aan functionaliteit. Opmerkelijk is dat temidden van deze voorwerpen de
poly vinyldraad sculptuur van de kunstenaar Naum Gabo helemaal niet misstaat.1116 In de
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geëxposeerd van kunststof. Nadien kwamen er allerlei variaties en verbeteringen op de markt, zoals celluloid,
bakeliet, polystyreen, vinyl, acryl en nylon.
1111
Ibidem. Gilberto Sandretto is directeur van de Italiaanse fabriek Sandretto, waar machines gemaakt worden
die plastic bewerken.
1112
Kunsthistoricus Frans Haks (1938-2006) was van 1978 tot 1995 de µIODPER\DQWH en EXLWHQLVVLJH¶directeur
van het Groninger Museum. Hij leidde de bouw van het nieuwe Groninger Museum, naar ontwerp van
Alessandro Mendini. Na zijn vertrek werd Haks adviseur. Ter nagedachtenis verscheen een bundel herinneringen
van vrienden, bekenden en FROOHJD¶V ontworpen in de typerende stijl van vaste vormgever Swip Stolk: Harma
Rozema, Josee Selbach en Han Steenbruggen (redactie), F rans Haks. Een portret. Groningen, Groninger
Museum, 2008.
1113
Ibidem.
1114
Gilberto Sandretto, µ,QWURGX]LRQH - ,QWURGXFWLRQ¶ In: Luca Scacchi Gracco, Pensieri di plastica/Plastic
thoughts. Milaan, 1986, p. 7. De catalogus is voorzien van een Italiaanse en Engelse tekst, met op een inlegvel
een Nederlandse vertaling - Sottsas tekende voor de vormgeving.
1115
Ella Reitsma, µ'H mooie vorm van het alledaagse. Honderd jaar plastic in het Groninger 0XVHXP¶ In: Vrij
Nederland, 7 november 1987.
1116
Om een indruk te geven van wat er getoond wordt: thee- en koffiekannen, sieraden, klokken, ventilatoren,
keukengerei, FDPHUD¶V een Wurlitzer jukebox, zout- en peperstellen, een mixer, bakelieten vulpennen, telefoons,
cocktail shakers, industriële containers, een portable naaimachine, schoenen, UDGLR¶V een tas, zekeringen, een
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tentoonstelling worden op de begane grond van het museum ook sculpturen getoond van
Nieuwe Futuristen, zoals Gianantonio Abate en de groep µ3OXPFDNH¶- Gianni Cella, Romolo
Pallotta en Claudio Ragni - die de draak steken met de gangbare opvattingen over kunst,
onder de FUHGR¶V µGLHS]LQQLJKHLG LVRQ]LQ¶en µNXQVWLVSOH]LHU¶1117 In 1985 introduceerde
Frans Haks deze µ1XRYR )XWXULVPR¶DO in zijn museum.1118
In 1989 presenteert Frans Haks weer een spraakmakende tentoonstelling in het
Groninger Museum: Memphis 1981-1988. Vervolgens neemt Wim Beeren de expositie voor
het Stedelijk Museum over.1119 De expositie is een ode aan de Italiaanse design en
architectuur beweging Memphis - een µFUHDWLHI ODERUDWRULXP¶ van postmodern design, dat in
betekenis vergeleken wordt met Bauhaus in de jaren twintig en dertig van de vorige eeuw.1120
µ0HPSKLV predikte een creatieve bandeloosheid, waarin een kast geen kast meer hoefde te
zijn en marmer zich niet meer hoefde te schamen gecombineerd te worden met kunststof en
WULSOH[¶1121 Een boekenkast dient niet het boek maar dient zichzelf, als een sculptuur: µHHQ
dominant meubelstuk dat een totem wil zijn in de NDPHU¶1122 De tentoonstelling past naadloos
in het programma van het museum, waar Haks ]LFKLQ]HWµYRRU die kunst die nog in de
twijfelzone tussen kunst of geen kunst verkeert « waarin nieuwe nog onbekende criteria
zichtbaar ZRUGHQ¶- in de geest van Willem Sandberg.1123 µ+HW heeft geen pas om wezenlijke
rooktafeltje, een voltagemeter. Bron: Luca Scacchi Gracco, Pensieri di plastica/Plastic thoughts. Milaan, 1986,
pp. 52-109. Naum Gabo (1890-1977) was een Russisch-Amerikaans schilder, beeldhouwer, architect en
ontwerper. Hij is één van de pioniers van abstacte en kinetische objecten. Hij gebruikte later in zijn carrière voor
zijn sculpturen glas, Perspex, plastic en Q\ORQµ+H insisted that sculpture could move, and be fabricated from
any material, including new transparent plastics where the form was made visible by OLJKW¶ Gabo werd in
Nederland bekend door zijn monumentale beeld van graniet, beton, staal en koper voor de Bijenkorf in
Rotterdam uit 1957, een initiatief van de directeur van het warenhuis, G. van der Wal: De gestileerde bloem (in
de Rotterdamse volksmond µ+HW 'LQJ¶ en µ+HW 7HQQLVUDFNHW¶JHQRHPG  Bron: Mark Hoogstad, µ1RJ heel even
en ³'H Gestileerde %ORHP´ valt om. Het op een na beroemdste beeld van Rotterdam is aan het roesten, een
grondige opknapbeurt is al jaren QRRG]DNHOLMN¶ In: NRC Handelsblad, 26 februari 2008.
1117
Ella Reitsma, µ'H mooie vorm van het alledaagse. Honderd jaar plastic in het Groninger 0XVHXP¶ In: Vrij
Nederland, 7 november 1987.
1118
Zie de catalogus Frans Haks, Nuovo Futurismo. Groningen, Groninger Museum 1985. Deze Italiaanse
kunstenaars werden voor het eerst in 1984 museaal gepresenteerd en zijn onder te verdelen in twee groepen. Een
groep noemde zich µ3OXPFDNH¶ - de kunstenaars Gianni Cella, Romolo Pallotta en Claudio Ragni - zij noemden
zich µKHURHV of the SDLQWLQJ¶ om aan te geven dat hun driedimensionale werk als schilderkunst bekeken dient te
worden. De andere groep heet µ(OLNRWWHUL¶ µ+HOLNRSWHUV¶  waartoe onder anderen Gianantonio Abate behoort.
De neo futuristen verbeelden in hun kunst massaproducten, zoals DXWR¶V en apparaten, en laten zich inspireren
door film- en televisiebeelden en mode tijdschriften. Bron: Frans Haks, Een pissende poes in museumland.
Amsterdam/Groningen, 2000, pp. 093-099.
1119
De expositie liep in Groningen van 26 november 1989 tot 15 januari 1990 en in het Stedelijk Museum van 26
januari tot 12 maart 1990.
1120
Jaap Huisman, µ0HPSKLV necrologie van een tegendraadse beweging. Balans van zeven jaar
onaangepastheid in *URQLQJHQ¶ In: de Volkskrant, 6 december 1989. De groep werd opgericht door Ettore
Sottsas. De naam is ontleend aan het nummer van Bob Dylan, µ6WXFN Inside of Mobile with the Memphis Blues
$JDLQ¶ van zijn album Blonde on Blonde (voorjaar 1966).
1121
Ibidem.
1122
Ibidem. Een typerend voorbeeld is de Carlton boekenkast op een sokkel, van hout en kunststof laminaat
(1981).
1123
Aldus Frans Haks in zijn terugblik op zijn aankoopbeleid voor het Groninger Museum: Een pissende poes in
museumland. Amsterdam/Groningen, 2000, p. 053. Dit boek geeft een uitvoerig en rijk geïllustreerd overzicht
van de aankopen van Haks in de periode 1978 tot 1995, gelardeerd met zijn herinneringen, bespiegelingen en
motivaties voor presentaties en aankopen. Haks typeert zijn houding als museumdirecteur en curator plastisch als
om µHHQ plek te markeren, als een pissende SRHV¶ al tastend en zoekend. Ibidem, p. 039. Haks citeert zichzelf uit
een interview met Jan Tromp in de Volkskrant, 29 mei 1993. µ7RHQ ik voor Groningen een nieuw en eigen
profiel ontwerpen moest, kon ik tot mijn grote genoegen vaststellen dat de collegae zich vooral met klassiekmoderne kunst bemoeiden, kunst dus die als kunst al algemeen aanvaard LV¶ µ+HW grote voordeel van die keuze
was dat het zou bijdragen aan een eigen gezicht, dat het publiciteit zou genereren en haalbaar zou zijn met
weinig PLGGHOHQ¶ Ibidem, p. 053.
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fenomenen van nu te negeren omdat ze toevallig niet in je traditionele kunstbegrip SDVVHQ¶
De ideologie van de maatschappelijke relevantie vindt hij afgelopen. µ,QGHUWLMG heeft Overduin
dat in het Haags Gemeentemuseum heel goed gedaan, vind ik, maar die tijd is nu YRRUELM¶1124

De schoonheid van het alledaagse
Musea vervullen verschillende taken: verzamelen, beheer, onderzoek en presentatie. Eén
taakstelling is de musea van oudsher toegedicht en deze wordt door velen nog steeds als de
kern van het museale takenpakket beschouwd: het verzamelen en het bewaren van
voorwerpen met een culturele waarde. In de ICOM-definitie staat: µPDWHULsOH getuigenissen
van de mens en zijn RPJHYLQJ¶ en in de Britse variant: µREMHFWV and other evidence of human
culture and HQYLURQPHQW¶ Musea functioneren als een geheugen. Henk Overduin
interpreteerde kunstverzamelingen als µKHW gematerialiseerde collectieve geheugen van de
VDPHQOHYLQJ¶1125 Verzamelen is een kerntaak van musea, door verzamelen zijn collecties
ontstaan en worden collecties uitgebreid. Verzamelen is een voorwaarde voor het bestaan van
musea. Wat is de waarde van verzamelen en wat zijn de motieven daarachter? Waar komt die
passie vandaan?1126
Walter Benjamin ging in enkele essays uitgebreid in op de vraag wat de motieven zijn
achter het verzamelen van objecten.1127 De receptie van Benjamins oeuvre verloopt in
golfbewegingen. Benjamins werk staat sinds de jaren zeventig vorige eeuw in Nederland
opnieuw in de belangstelling. Er verschenen op initiatief van auteur Jacq Firmin Vogelaar en
publicist Cyrille Offermans - redactieleden YDQµKHWliterair tijdschrift in ERHNYRUP¶ Raster -

1124

Aldus Haks in in een interview in het architectuurtijdschrift Archis. Daarin verwoordt hij zijn credo: µLN ben
niet geïnteresseerd in het verschil tussen kunst en cultuur. Waar het op neer komt is of iets visueel interessant is
of niet. (...) ³0RRL´ is het criterium niet. Of iets mooi of lelijk wordt gevonden interesseert mij niet - het gaat me
erom of een nieuwe ontwikkeling als een onontkoombaar fenomeen van onze tijd kan worden EHVFKRXZG¶
Onontkoombaar heeft volgens Haks met hoeveelheden te maken: µDOV ik zie hoeveel van die videoclips er
geproduceerd worden dan kan ik er niet mee volstaan te zeggen dat het pulp is of dat ik persoonlijk ze wel of niet
mooi vind: ik moet dan aantonen dat het iets is èn dat er wel degelijk onderscheid in kwaliteit te maken valt. Zo
biedt het museum stof tot PHQLQJVYRUPLQJ¶ Marieke van Giersbergen en Rob de Graaf, µ(HQ museum is er niet
om opvattingen te bevestigen, maar om die opvattingen te YHUUXLPHQ¶ In: Archis, 2, 1989, p. 9.
1125
Henk Overduin, µ+HW museum als REVHVVLH¶ In: idem, Het museum als obsessie, Amsterdam 1988, p. 10.
1126
Ik schreef eerder over het thema (hedendaags) verzamelen: Dos Elshout, µ0XVHDOLVHULQJ van de cultuur: het
museum als JHKHXJHQ¶ In: Kunst en Beleid in Nederland 4, Amsterdam, 1989, pp. 35-55.
1127

De cultuurfilosoof en -socioloog Walter Benjamin (1892-1940) schreef begin twintigste eeuw als free lancer
beschouwingen en recensies voor verschillende kranten, onder andere de F rankfurter Zeiting. Hij was sterk
betrokken bij het Marxistisch georiënteerde Institut für Sozialforschung - de latere Frankfurter Schule - onder
leiding van Theodor Adorno en Max Horkheimer. In dit instituut schreef een team sociaal wetenschappelijke
onderzoekers maatschappijkritische analyses, die in boekvorm maar vooral in hun Zeitschrift für Sozialforschung
werden gepubliceerd. Theodor Adorno was Benjamins contactpersoon bij het instituut. Bron: Cyrille Offermans,
µ'H eenzaamheid van de spelbreker. Over het leven en werk van Walter %HQMDPLQ¶ en µ%HQMDPLQ een
mimetische WDDOWKHRULH¶ In: idem, Macht als trauma . Amsterdam, 1982, pp. 53-75 en pp. 107-116. Zie over de
relatie tussen Benjamin en Adorno onder andere aldaar, pp. 58-60. Zie voor zijn leven en werk de biografieën
van Werner Fuld, Walter Benja min. Zwischen den Stühlen. München, 1979 en Graeme Gilloch, Walter Benja min.
Critical constellations. Oxford, 2002. Publicaties waarin hij het thema verzamelen aansnijdt, zijn:
Walter Benjamin, µ=HQWUDOSDUN¶ in: idem, Gesa mmelte Geschriften, Frankfurt am Main, 1980, Bd. I.II, pp. 655690 en Walter Benjamin, µ,FK packe meine Bibliothek aus. Eine Rede über das 6DPPHOQ¶ In: Gesa mmelte
Schriften, Frankfurt am Main, 1980, Bd.VI/I, pp. 388-396 (het artikel werd voor het eerst gepubliceerd in 1931).
Zie ook Hannah Arendts analyse van Benjamins verhandeling over de passie van de verzamelaar in de paragraaf
µ7KH pearl GLYHU¶ in haar µ,QWURGXFWLRQ Walter Benjamin: 1892-¶ In: Walter Benjamin, Illuminations. 1993
(eerste druk 1970), pp. 46-49. Zie ook Krzysztof Pomian, µ7XVVHQ het zichtbare en het onzichtbare: de FROOHFWLH¶
In: De oorsprong van het museum. Heerlen, 1990, p. 16, en Jean Baudrillard, µ7KH system of FROOHFWLQJ¶ In: John
Elsner en Roger Cardinal (editors), The culture of collecting. Cambridge (Mass.), 1994, pp. 7-10.
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drie essays in een bundel bij µGHEH]LJHELM¶1128 Uitgeverij De Arbeiderspers publiceerde in de
jaren zeventig LQGHµ6\QRSVLV¶ reeks twee essaybundels en memoires in de serie µ3ULYp'RPHLQ¶1129 Cyrille Offermans en René Boomkens verwerkten zijn gedachtegoed in essays
en de uitgeverijen SUN, SUA en Historische Uitgeverij publiceerden in de jaren negentig
nieuwe vertalingen van zijn werk.1130
Benjamin was gefascineerd door de modernisering die hij om zich heen zag
voltrekken, in het begin van de twintigste eeuw. Hij flaneerde in verwondering over de
boulevards en door de straten in steden als Berlijn, Moskou en Parijs, bestudeerde allerlei
uitingen van µPRGHUQLWHLWHQ¶ en schreef daarover beschouwingen. Kenmerkend voor zijn
werkwijze is dat hij fragmenten uitwerkte - hij beschreef en analyseerde details die hem
opvielen en liet daarop zijn associaties los. Hij poogde µeen tijdsdiagnose¶ te maken.1131
Benjamin had niet de ambitie om tot een theorie te komen - hij was eerder essayist dan
theoreticus. Een poëtisch voorbeeld van Benjamins werkwijze is Einbahnstrasse: een collage
van aforismen, notities, herinneringen en stellingen. Wandelend door een imaginaire straat
citeert Benjamin woorden en teksten op wegwijzers, gevels en naamborden en schildert zo
een portret van Duitsland in de jaren twintig van de vorige eeuw.1132 Hij botvierde zijn
nieuwsgierigheid op uiteenlopende onderwerpen als de poëzie van Charles Baudelaire, de
romankunst van Marcel Proust en Franz Kafka, de passages in Parijs, gebouwen, straatnamen,
gebruiksvoorwerpen en kinderspeelgoed. Aan de hand van concrete verschijnselen was het
zijn bedoeling een µRHUJHVFKLHGHQLV van de negentiende HHXZ¶ te schrijven, met Parijs als de
centrale metropool.1133 Hij zocht naar µGH sporen van de verandering LQ3DULMV¶ om zo de

1128

In de bundel werden µ+HW kunstwerk in een tijdperk van zijn techniese UHSURGXFHHUEDDUKHLG¶ (oorspr. 1936),
µ'H auteur als SURGXFHQW¶ RRUVSU 1934) en ¶/LQNVH PHODQFKROLH¶ (1931) opgenomen, evenals opstellen van onder
anderen: Theodor Adorno, Max Horkheimer, Georg Lukács, Herbert Marcuse en Karl Marx: Jacq Firmin
Vogelaar (redactie), Kunst als kritiek. Voorbeelden van een materialistiese kunstopvatting. Amsterdam, 1972.
Het was in de jaren zeventig in linkse kringen mode om woorden fonetisch te schrijven. Raster is in 1967
opgericht door schrijver en dichter H.C. ten Berge. Het eerste decennium is het een tijdschrift en boekenreeks. In
1976 werd Raster heropgericht als kwartaaltijdschrift: internationaal georiënteerd en openstaand voor
afwijkende, experimentele literatuur. Er verschenen themanummers, zoals µ*HVWRRUGH WHNVWHQ¶
µ9HUJHHWZRRUGHQERHN¶ en µ%HVWLDULXP¶ en afleveringen rond schrijvers als: Roland Bartes, Julio Cortázar,
Diderot, Danilo .Lã Kees Fens, Jan Hanlo. Raster werd in 2008 opgeheven. Jacq Vogelaar (1944-2013) was
dichter, schrijver en literatuurcriticus, Cyrille Offermans (1945) is essayist en criticus.
1129
Respectievelijk Walter Benjamin, Over kinderen, jeugd en opvoeding. Amsterdam, 1977, idem, Baudelaire.
Amsterdam, 1979, idem, Berlijnse jeugd. Amsterdam, 1974 en idem, Dagboek uit Moskou. Amsterdam, 1984.
1130
Filosoof René Boomkens (1954) was van 1998 tot 2002 bijzonder hoogleraar Popmuziek aan de UvA - zie
zijn oratie: René Boomkens, S ign of the times. Amsterdam, 2000 en Martin Bril hierover in zijn column
µ3RSPX]LHN¶ In: Het Parool , 17 februari 2000. Hij was vervolgens tot december 2013 hoogleraar Sociale en
cultuurfilosofie aan de RuG. Sinds 1 januari 2014 is hij hoogleraar Algemene Cultuurwetenschappen, in het
bijzonder cultuurgeschiedenis en -beschouwing aan de Faculteit der Geesteswetenschappen aan de UvA. Hij
nam van 2006 tot 2012 zitting in de Raad voor Cultuur. Boomkens haalt Benjamin uitvoerig aan in zijn
essaybundel Kritische massa. Over massa, moderne ervaring en popcultuur. Amsterdam, 1994. Hij liet zich ook
door hem inspireren in zijn proefschrift, met name in het hoofdstuk over Parijs. René Boomkens, Een
drempelwereld. Moderne ervaring en stedelijke openbaarheid. Rotterdam, 1998, pp. 60-121. Van Walter
Benjamins Het kunstwerk in het tijdperk van zijn technische reproduceerbaarheid en andere essays verscheen
een nieuwe vertaling in 1985 bij SUN, Nijmegen. Daarna volgden: Walter Benjamin, Maar een storm waait uit
het paradijs. F ilosofische essays over Taal en geschiedenis. Nijmegen, SUN 1996, Walter Benjamin, Kleine
filosofie van het flaneren. Passages, Parijs, Baudelaire. Amsterdam, SUA 1992 en Walter Benjamin,
Eenrichtingstraat. Groningen, 1994. Uitgeverij Boom gaf in april 2008 Het kunstwerk in het tijdperk van zijn
technische reproduceerbaarheid en andere essays opnieuw uit.
1131
René Boomkens, Erfenissen van de verlichting. Basisboek cultuurfilosofie. Amsterdam, 2011, p. 14.
1132
Walter Benjamin, Eenrichtingstraat. Groningen, 1994 (oorspr. 1928).
1133
Cyrille Offermans, µ'H eenzaamheid van de spelbreker. Over het leven en werk van Walter %HQMDPLQ¶ In:
idem, Macht als trauma . Amsterdam, 1982, p. 56.
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moderniteit af te tasten en te ervaren.1134 Zijn essays staan µYRO met details ]RQGHUWKHRULH¶1135
Dit betekent dat Benjamin niet deduceerde vanuit een schema, een theorie waarin die details
hun functie en betekenis krijgen. Hij werkte inductief, vanuit verschijnselen - daarop liet hij
zijn associaties los.
Walter Benjamin was zelf een verwoed verzamelaar. In het volgende citaat verbindt
hij het verzamelen met hartstocht: µMHGH Leidenschaft grenzt ja ans Chaos, die sammlerische
aber an GDVGHU(ULQQHUXQJHQ¶1136 Hij schreef: µGDV Andenken is die säkularisierte Reliquie.
Das Andenken ist das Komplement des ³(UOHEQLVVHV´ In ihm hat die zunehmende
Selbstentfremdung des Menschen, der seine Vergangenheit als tote Habe inventarisiert, sich
niedergeschlagen. Die Allegorie hat im neunzehnten Jahrhundert die Umwelt geräumt, um
sich in der Innenwelt anzusiedeln. Die Reliquie kommt von der Leiche, das Andenken von der
abgestorbenen Erfahrung her, welche sich, euphemistisch, Erlebnis QHQQW¶1137 We kunnen het
verzamelen zien als een poging om de µEHOHYHQLVVHQ¶uit het verleden (en het heden) vast te
leggen. Zo bepalen we het beeld van onze tijd voor latere generaties en reflecteren we de
geschiedenis met behulp van materiële voorwerpen. Tot deze taakstelling voelen musea verzamelaars bij uitstek - zich zeker geroepen. Benjamin stelt vast: µGDV ³$QGHQNHQ´ist das
Schema der Verwandlung der Ware ins Objekt GHV6DPPOHUV¶1138 De verzamelaar brengt een
eigen ordening aan die zichtbaar wordt in de verzameling - hoewel hij in de ban is µYDQ zijn
liefde voor elk van zijn objecten, waar de wereld in aanwezig LV¶1139 De diepste drijfveer van
het verlangen van de verzamelaar om iets nieuws te verwerven is het aloude te vernieuwen,
aldus Benjamin - letterlijk: µGLH alte Welt erneuern - das ist der tiefste Trieb im Wunsch des
Sammlers, Neues zu erwerben  µ.1140 De bespiegeling van Benjamin is ook van toepassing
op de verzameltaak van musea. Een museum verzamelt en plaatst de collecties in een
bepaalde opstelling, volgens eigen ordening.1141 Er wordt een vertaalslag gemaakt van de
oorspronkelijke betekenis en functie van het object naar een nieuwe - museale - omgeving
met daarin een nieuwe rol voor het object. Zo wordt een object geherinterpreteerd en in µKHW
YHUKDDO¶ van de curator geplaatst. Achter een museale opstelling zit namelijk een auteur die

1134

Anthony Mertens, µ2S zoek naar de ervaring van het µPRGHUQH¶ In: idem, Lezen, man! Essays en kritieken.
Amsterdam, 2006, pp. 280-281. Vooral essayist Cyrille Offermans heeft inzichtelijk over Benjamins werkwijze
en oeuvre geschreven. Zie Cyrille Offermans, µ/LWHUDWXXU en utopie. Over Walter Benjamin als
OLWHUDWXXUWKHRUHWLFXV¶ In: idem, De kracht van het ongrijpbare. Essays over literatuur en maatschappij .
Amsterdam, 1983, pp. 189-217 en Cyrille Offermans, µ'H eenzaamheid van de spelbreker. Over het leven en
werk van Walter %HQMDPLQ¶ en µ%HQMDPLQ een mimetische WDDOWKHRULH¶ In: idem, Macht als trauma . Amsterdam,
1982, pp. 53-75 en pp. 107-116.
1135
Anthony Mertens, µ(U is veel tijd voor QRGLJ¶ In: idem, Lezen, man! Amsterdam, 2006, p. 36.
1136
Walter Benjamin, µ,FK packe meine Bibliothek aus. Eine Rede über das 6DPPHOQ¶ In: Gesa mmelte
Schriften, Frankfurt am Main, 1980, Bd.VI/I, p. 388. Dit essay is vertaald: Walter Benjamin, Ik pak mijn
bibliotheek uit. Een rede over het verza melen. Utrecht, 1990 - zie voor het citaat p. 6: µLHGHUH hartstocht grenst
immers aan de chaos en die van het verzamelen aan de chaos van de KHULQQHULQJHQ¶
1137
Walter Benjamin, µ=HQWUDOSDUN¶ In: idem, Illuminationen. Frankfurt am Main, 1961, p. 245.
1138
Ibidem, p. 249.
1139
Franco Rella, µ'XL]HOLQJZHNNHQG amalgaam. De strijd van de verzamelaar tegen de WLMG¶ In:
Museumjournaal 5 en 6, jrg. 32, 1987, p. 240.
1140
Walter Benjamin, µ,FK packe meine Bibliothek aus. Eine Rede über das 6DPPHOQ¶ Frankfurt am Main,
1980/1931, p. 390.
1141
Zie ook Krzysztof Pomian, µ7XVVHQ het zichtbare en het onzichtbare: de FROOHFWLH¶ In: De oorsprong van het
museum. Over het verza melen. Heerlen, 1990, p. 16, en Jean Baudrillard, µ7KH system of FROOHFWLQJ¶ In: John
Elsner en Roger Cardinal (editors), The culture of collecting. Cambridge (Mass.), 1994, pp. 7- 10.
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een verhaal vertelt.1142 Een ander effect is dat zodra een object in een museum wordt
toegelaten, het in waarde stijgt: het wordt opgenomen in een µSDQWKHRQ¶ - geconsecreerd.1143
Voordat Benjamin zijn analyse ontwikkelde over de passie van het verzamelen en de
effecten daarvan, schreef Emile Durkheim in 1912 een studie over religie en rituelen in de
samenleving en de sacralisering van voorwerpen. Een voorwerp kan door middel van een
ritueel de functie van een identificatiesymbool krijgen, zoals indianen hun voorouders
weergaven op totempalen. Attributen worden heilig door de rite, door de manier waarop
ermee wordt omgegaan.1144 Het attribuut wordt niet sacraal door het voorwerp zelf, maar door
de plaats die het inneemt - uit de natuurlijke context gehaald. Het sacrale object dient als een
totem, ofwel als een µLGHQWLILFDWLHEDNHQ¶ De sacralisering van voorwerpen - cultureel
antropologen noemen dit totemisme - kan een middel zijn om chaos om te zetten in orde. En
mensen hebben een fundamentele behoefte aan ordening.1145 De Franse socioloog Maurice
Halbwachs ontwikkelde in 1950 een theorie over het collectieve geheugen: het geheel van
gevoelens en overtuigingen dat de leden van eenzelfde samenleving gemeen hebben. Hij
bouwde hiermee voort op het werk van zijn leermeester Emile Durkheim. De bundel essays
La mémoire collective bevat Halbwachs uitwerking van de stelling dat in groepsprocessen
collectieve herinneringen en een gevoelsmatige overeenstemming van individuele
herinneringen aan gebeurtenissen en belevenissen noodzakelijk zijn. Ook voor de structuur
van tradities en gedachtegoed.1146 De analyses van Durkheim en Halbwachs stemmen in grote
lijnen overeen met het betoog van Benjamin, waarin de verzamelaar het attribuut in zijn eigen
ordening plaatst en ]RµLHWVnieuws YHUZHUIW¶ Ook het museale verzamelen en bewaren past in
deze redenering. In het museum vindt een µVDFUDOLVHULQJ¶ plaats, omdat een voorwerp uit de
natuurlijke omgeving wordt gehaald - daardoor een andere functie krijgt - en wordt
opgenomen in een collectie. Het object wordt toegelaten in de ordening van het betreffende
museum.

Musealisering
Socioloog Jan Vaessen introduceert in de epiloog van zijn proefschrift over het Nederlandse
museumbestel het attenderend begrip µPXVHDOLVHULQJ¶ in Nederland.1147 Hij ontleent het
theoretische concept aan de Duitse filosoof Hermann Lübbe - deze tracht met het begrip de
ontwikkelingen in het museale verzamelen te verklaren.1148 Hij beschrijft de
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verschijningsvormen, achtergronden en oorzaken van wat KLMµGH musealisering van de
FXOWXXU¶ noemt. Mensen gaan in toenemende mate waarde hechten aan het behoud van
cultuurgoederen die hun oorspronkelijke functie in de maatschappij verloren hebben. Lübbe
geeft in zijn artikel - en met hem Jan Vaessen - een aantal feitelijke tendensen aan die op deze
musealisering wijzen. Naast de enorme groei van musea en collecties en de gestegen
bezoekcijfers wijst hij op de sterke uitbreiding van het aantal onderwerpen waarover musea
verzamelen.1149 Lübbe wijst in zijn artikel ook op de verandering van onze houding tegenover
oudere voorwerpen. Objecten die voorheen louter functioneel waren, worden nu om
esthetische - en nostalgische - redenen waardevol.1150 Als laatste wijst Lübbe op de
toegenomen betrokkenheid van educatieve instellingen, zoals scholen en vormingscentra, bij
het cultuurbehoud. Musea zijn Lernorten geworden.1151 In het verlengde van deze inzichten is
in die periode de discipline museologie ontwikkeld.
Een vraag die na deze opsomming voor de hand ligt en die Lübbe ook stelt is waarom
mensen zich zo op cultuurbehoud richten. Waarom willen we objecten uit het verleden
bewaren die hun eigenlijke functie hebben verloren? Lübbe heeft hiervoor de volgende nogal psychologiserende - verklaring. Mensen kunnen slechts in beperkte mate een snel
tempo van veranderingen verdragen. Gaan de veranderingen te snel, dan voelen ze zich
bedreigd door een µLGHQWLWHLWVYHUOLHV¶ vervreemding, omdat hun binding met het vertrouwde
verleden te abrupt wordt afgesneden. In de huidige tijd hebben mensen moeite met het
bepalen van hun eigen culturele identiteit, aldus Lübbe. Met behulp van de voortgaande
musealisering compenseren we het gebrek aan houvast.1152 Door de technologische
ontwikkeling verliezen objecten sneller hun functie, en worden steeds nieuwe voorwerpen
gefabriceerd. We krijgen daardoor eerder de neiging om allerlei voorwerpen te bewaren - ook
al zijn deze nog van recente datum - omdat zij ons herinneren aan wat alweer
voorbij is. In feite komt dit neer op het verzamelen van Walter Benjamins µ$QGHQNHQ¶RIZHO
van souvenirs. Beide ontwikkelingen - de snelle veroudering en de kans op verdwijning van
voorwerpen die worden beschouwd als cultuurgoederen, en de voortdurende productie van
nieuwe objecten - zijn in Lübbes betoog twee aspecten van een zelfde proces: de
musealisering. Anders gezegd: het proces van de popularisering van cultuurgoederen en de
tendens om hedendaagse voorwerpen te verzamelen.1153 Het verzamelen is dus een poging om
de µEHOHYHQLVVHQ¶uit verleden en heden vast te leggen. Voorwerpen functioneren zo als een
µLGHQWLILFDWLHEDNHQ¶ of in de filosofie van Krzystof Pomian, als een µVHPLRIRRU¶ een object
µZDDUDDQ een bepaalde betekenis is WRHJHNHQG¶ µYHUZLM]HQG naar iets buiten het object ]HOI¶
Het voorwerp wordt een µEHWHNHQLVGUDJHU¶1154 De geschetste ontwikkeling in het verzamelen
Bram Kempers, µ7KH museum and the market: public and private PHDQV¶ en Jan Vaessen, µ2SHQLQJ and closing:
On the dialectics of the PXVHXP¶ in Rob van Soest (editor), Generators of Culture The museum as a stage,
Amsterdam 1989, resp. pp. 7-18 en pp. 19-30.
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lijkt de weerspiegeling van een onzeker zoeken naar een culturele identiteit, om zo het imago
van deze tijd voor de latere generatie te bepalen. Deze redenering sluit aan bij de visie van
Lübbe, namelijk dat vanwege de angst voor identiteitsverlies - vervreemding - sinds de jaren
zeventig en tachtig de musealisering van cultuur sterk is toegenomen.

Hedendaags verzamelen
In 1981 verschijnt er een speciaal nummer van Museumvisie, met als thema µKHW Nieuwe
9HU]DPHOHQ¶1155 Complicaties die met dit verzamelen samenhangen zijn voor de Nederlandse
Museumvereniging aanleiding om een werkgroep µ9HU]DPHOEHOHLG Eigentijdse 2EMHFWHQ¶ op
te richten. De werkgroep inventariseert en bestudeert literatuur over de ontwikkelingen van
het verzamelen in Nederland en in het buitenland. Ook entameert zij een enquête onder
honderdvijftig cultuurhistorische musea. Uit dat onderzoek blijkt dat ruim eenderde van de
cultuurhistorische musea al objecten verzamelt van recente datum.1156 In 1985 publiceert de
werkgroep het rapport De verbeelding van het heden waarin aanbevelingen voor de toekomst
worden gedaan. De werkgroep pleit voor een geleidelijke en gefaseerde aanpak van het
eigentijds verzamelen. Voor de wijze waarop dit moet gebeuren, worden drie mogelijkheden
aangegeven, die ook heel goed in combinatie gehanteerd kunnen worden. De eerste
mogelijkheid is het incidentele verzamelen, de tweede is het verzamelen in aansluiting op de
bestaande collectie - de collectie wordt zo gecompleteerd of actueel gehouden - en als derde
mogelijkheid wordt het projectmatig verzamelen genoemd. Bij het projectmatig verzamelen is
het thema van de collectie het uitgangspunt op basis waarvan de aanwinsten geselecteerd
worden. Deze laatstgenoemde mogelijkheid vindt de werkgroep de meest geëigende manier
om de eigen tijd vast te leggen. Maar wat is eigentijds? Dat is ook een probleem dat de
werkgroep aanpakt. De afbakening verschilt namelijk per museum. De werkgroep stelt vast
dat het begrip dient te staan voor µGH afgelopen tien MDDU¶ De problemen rondom het
vastleggen van de eigen tijd en het selecteren van voorwerpen zijn dan namelijk het meest
evident, maar de periode is lang genoeg om ontwikkelingen te kunnen traceren.1157
µ.QHOSXQWHQ¶bij het eigentijds verzamelen zijn het gebrek aan selectiecriteria, de al
overvolle depots en gebrek aan financiële middelen.1158 De musea wordt aangeraden meer met
coOOHJD¶V samen te werken om µGXEEHO¶ verzamelen te voorkomen, maar ook om lacunes te
voorkomen. Daarnaast is het raadzaam met niet-museale instellingen samen te werken, om
onderzoek te kunnen doen naar de eigen tijd en de context van voorwerpen.1159 Om deze trend
van musealisering wat af te remmen, merkt de werkgroep op dat µKHWalledaagse hedendaagse,
waarmee en waartussen men leeft, te gewoon is om in een museum een plaats te mogen
NULMJHQ¶ terwijl musea instellingen zijn µZDDU van oudsher mooie en bijzondere dingen
worden JHWRRQG¶1160 De musealisering van eigentijdse voorwerpen blijkt een
beleidsprobleem. Er blijken dan in Nederland bijvoorbeeld vijf visserijmusea te zijn, één in
Elburg, Woudrichem, Vlaardingen, Scheveningen en één in Urk. µ$OOH met een soortgelijke
collectie, en waarschijnlijk allemaal met hun eigen visser vol verhalen uit een voorbije tijd.
Intussen blijft de vraag: is het verschil tussen hetzelfde een museum ZDDUG"¶1161 De
Museumvereniging beschouwt kleine musea als bijzonder waardevol: µ]LMKHbben een
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bijzondere streekfunctie. Er komen mensen naar toe die normaal niet zo snel een museum
bezoeken omdat het te ver en te onbekend is. Juist die kleine musea worden met veel
enthousiasme en betrokkenheid geleid door vrijwilligers. Er wordt iets verteld over het leven
van alledag - iets wat de grotere musea later hebben overgenomen. Je moet natuurlijk wel
steeds het peil goed in de gaten blijven houden en je daarbij afvragen of het wel zinvol is voor
ieder object opnieuw een museum in te richten. Een eierdop op een keurig gedekte tafel met
bijpassend tafelzilver en porselein zegt meer over de tijd waarin het gebruikt werd, dan één in
een HLHUGRSSHQPXVHXP¶1162 De Museumvereniging pleit voor fusie en samenwerking, maar
heeft weinig succes.1163 Het bruikleenverkeer dient vereenvoudigd te worden: µobjecten
moeten sneller geruild kunnen ZRUGHQ¶. Overduin bepleit een overheidspremie voor
samenwerking en gezamenlijk georganiseerde tentoonstellingen.1164
De problematiek rondom het nieuwe verzamelen doet zich in verschillende landen
voor. In Zweden bijvoorbeeld doet sinds 1977 een aantal volkenkundige en cultuurhistorische
musea binnen een samenwerkingsverband ervaring op met de acquisitie en documentatie van
eigentijdse voorwerpen. De organisatie Samdok - een afkorting van µ6DPWLGVGRNXPHQWDWLRQ¶
documentatie van de eigen tijd - geldt µDOV een praktisch antwoord op een reëel probleem: als
je de wereld van vandaag wilt documenteren, moet je dat QXGRHQ¶1165 Het PRWWRLVµWRGD\
for WRPRUURZ¶ - de nadruk ligt op het verzamelen en bewaren van voorwerpen voor de
toekomst.1166 Maar ook in Zweden kan niet eindeloos verzameld worden. Daar kampen musea
eveneens met overvolle depots en financiële tekorten, en ook daar is er een achterstand in
onderhoud van voorwerpen.1167
De museale collecties zijn in toenemende mate gedifferentieerd. Het verzamelgebied is
verbreed. Overigens verzamelden musea al eerder niet alleen voorwerpen die esthetisch,
zeldzaam en uniek waren, maar ook historische gebruiksvoorwerpen om het dagelijkse leven
in een bepaalde periode te documenteren. Voor het Rijksmuseum is bijvoorbeeld aan het
einde van de 19de eeuw uitbundig verzameld op het gebied van het dagelijks leven. µ:HOKDDVW
nog meer dan bij de schilderijen was de verzamelwoede op het gebied van historische
objecten PDWHORRV¶ het begrip µJHVFKLHGHQLV¶ werd zeer ruim genomen, zo blijkt uit
jaarverslagen: µDOOHV werkelijk alles, elk object uit het verleden was van historisch belang - de
bril van een voorvader, metalen hang- en sluitwerk, alles wat er uit de rivieren werd
opgebaggerd of elders uit de Nederlandse grond te voorschijn kwam, arrensleden, alles wat
enige relatie tot gilden vertoonde, maar ook Delfts aardewerk « - met karrenvrachten vol
werd het het museum LQJHGUDJHQ¶1168
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Sinds de jaren zeventig neemt ook de wetenschappelijke belangstelling voor de
alledaagse cultuur toe. Deze ontwikkeling stimuleert historici om de leemten in de
geschiedschrijving op te sporen, zoals de geschiedenis van µKHW gewone YRON¶ bijvoorbeeld
van arbeiders en vrouwen. De minderheden, de tegen- en subculturen krijgen sindsdien meer
aandacht dan voorheen. Historici leggen nu meer de nadruk op details en individuen, en
hanteren de methode van de µYHUKDOHQGH JHVFKLHGVFKULMYLQJ¶ In het onderzoek wordt daarbij
gebruik gemaakt van - voorheen als onbetrouwbaar gekwalificeerde - persoonlijke
getuigenissen in de vorm van volksverhalen, brieven, dagboeken, romans en dergelijke. Zij
laten zich daarbij inspireren door disciplines als culturele antropologie, sociologie, geografie
en sociale psychologie.1169 In de Nederlandse journalistiek ontstaat - ook in de jaren zeventig,
in navolging van New Journalism in de Verenigde Staten - een genre waarin geen onderscheid
wordt gemaakt in officieel journaalmateriaal, brokken speelfilm en amateurfilms, en tussen
bekende, representatieve personen en onbekende Nederlanders, onder het PRWWRµGH getuige
als KRRIGSHUVRRQ¶1170 Het Meertens Instituut verricht systematisch µYRONVNXQGLJ RQGHU]RHN¶
waarin het alledaagse leven in onze samenleving uitvoerig aan de orde komt.1171 In deze
context past ook het museumwaardig worden van alledaagse objecten die kort tevoren nog in
omloop waren.
Vooral cultuurhistorische musea passen hun verzamelbeleid aan de nieuwe
maatschappelijke en wetenschappelijke inzichten aan. Deze tendens ontwikkelt zich nog
steeds, zodat we kunnen spreken van een µHPDQFLSDWLHYDQ het dagelijks OHYHQ¶DOV onderwerp
en verzamelgebied.1172 Aan de ene kant wordt door de popularisering van het verzamelen de
museumdrempel lager - de bezoekcijfers bevestigen dit. Aan de andere kant zet de trend van
µKHGHQGDDJV YHU]DPHOHQ¶ de bestaande verzameltradities van de musea onder druk.1173 Het
proces heeft namelijk een verbreding van de collecties tot gevolg: als alledaagse voorwerpen
museumwaardig zijn, wordt daarmee in principe het verzamelgebied oneindig groot.1174
Hermann Lübbe wijst in zijn artikel over musealisering op de verandering van onze
houding tegenover oudere voorwerpen.1175 Objecten die voorheen louter functioneel waren,
worden later om esthetische redenen waardevol. Steeds vaker komen allerlei voorwerpen, die
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verzameld zijn door particulieren in het kader van een bepaalde hobby, in een museum
terecht. In het begin van deze nieuwe ontwikkeling was het vaak schokkend voor bezoekers
om de voorwerpen die men zelf ook verzamelde - of sterker nog, die men ook nog wel ergens
op zolder had liggen - in een vitrine opgesteld te zien staan. Toch kijken de meeste bezoekers
nu niet meer erg vreemd op als zij in een museum een collectie aantreffen van tinnen
soldaatjes, blikken speelgoed, plastic tassen, postzegels, of een thema tentoonstelling over de
jaren zestig, kitsch, sport en design, bakeliet of plastic. Eind jaren tachtig is er een museum
opgericht dat gewijd is aan het verzamelen: het Verzamelmuseum te Stadskanaal, provincie
Groningen, hier werden µYHU]DPHOLQJHQ YHU]DPHOG¶1176
In de huidige situatie wordt µDOOHV binnen en buiten het museum de moeite van het
verzamelen waard EHYRQGHQ¶aldus Henk Overduin.1177 Hij beschouwde een museaal
voorwerp als een reductie van de ons omringende werkelijkheid, die vele mogelijkheden biedt
voor eigen projecties en interpretaties: µKHWheden is uiteengevallen in subculturen, met het
verleden gaan we eclectisch om. Of het nu om feiten of voorwerpen gaat, wij diepen naar
believen fragmenten uit de geschiedenis én de museale depots op. Alles lijkt de moeite van
het onderzoek te lonen, alles schijnt exposabel te zijn. (...) Het museum als vriendelijke doos
van Pandora waaruit geen verschrikkingen opdoemen, maar ordeloos verrassingen te
voorschijn springen.1178 Echter, een cultuurfilosofische waardebepaling van wat in een
museum verzameld wordt, kan in schril contrast staan met de harde realiteit van de museale
praktijk. Verzamelen onder het al aangehaalde motto µHHQ voorwerp van vandaag kan morgen
al geschiedenis ]LMQ¶ kan problematische gevolgen hebben voor de musea. En niet te vergeten
voor hun depots, die al overvol zijn. Het verzamelen van allerlei objecten zonder een
uitgesproken visie heeft waardevermindering van de collectie tot gevolg. Wanneer alles kan
dienen als historisch materiaal, wordt het geheel nietszeggend door een gebrek aan
onderscheid.

Rivaliteit om leiderschap in het Haags Gemeentemuseum
Theo van Velzen gaat per 1 september 1986 met pensioen. Als het gemeentebestuur besluit
weer te bezuinigen, vindt hij het µGXLGHOLMN ZHOOHWMHV¶ Van Velzen krijgt regelmatig de kritiek
te horen dat hij te weinig aan de weg timmert en daardoor het museum niet profileert. µ'DW is
mijn aard QLHW¶ zegt hij. µ3ubliciteit is niet mijn sterkste punt. En dan kun je zeggen, dan had
je die baan niet moeten nemen, want die imagebuilding hoort erbij, maar dan denk ik: ja God,
dat is wel zo, maar er zijn ook andere dingen die belangrijk ]LMQ¶1179 Hij komt uit de school
van Hendrik van Gelder: µPHQ beoordeelt museumbeleid uitsluitend op basis van initiatieven
op het gebied van de beeldende NXQVW¶, maar hij vindt dat het museum in de eerste SODDWVµHHQ
vormende WDDN¶heeft. µ+HW museum is een middel voor mensen om hun plaats in hun
1176
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omgeving WHEHSDOHQ¶1180 µ.LMNhet is ontzettend fijn om een grote tentoonstelling binnen te
halen, die ook publiek succes met zich meedraagt. Die heb je ook zo nu en dan nodig om de
aandacht op het museum te richten. Maar een tentoonstelling die zuiver en alleen te
beschouwen is als een voorbijgaand incident en niet te maken heeft met de collecties en het
eigen beleid, blijft niet meer dan een incident. Waar wij achterheen moeten, zijn
tentoonstellingen die te maken hebben met datgene wat wij hier YRRUVWDDQ¶ Als hij het
museum verlaat, is de toekomstige positie nog niet duidelijk en de opvolging niet geregeld.
µ,N noem het een smadelijke situatie. Ik heb een jaar geleden mijn vertrek aangekondigd en
wat er tot nu toe is gebeurd, is een interim-situatie creëren. Bestuurlijk gesproken vind ik dat
heel VOHFKW¶ 1181
Omdat er geen duidelijk zicht is op een opvolging, wordt Henk Overduin voor een jaar
aangesteld als interim directeur - tot september 1987.1182 Wat meespeelt in het uitstel tot de
benoeming van een directeur is dat de topstructuur van de Gemeentelijke Dienst voor Schone
Kunsten in Den Haag ter discussie staat - daaronder vallen de musea. Er gaan stemmen op om
het Gemeentemuseum onder één directie te plaatsen samen met het Onderwijsmuseum. Dit
museum kreeg in 1985 een nieuw gebouw - een ontwerp van architect Wim Quist, aansluitend
bij de stijl van het Berlagegebouw vlak naast het museum - en de nieuwe naam Museon, die
moet duiden dat het populair wetenschappelijke museum zich meer gaat richten op de
µJHZRQH¶ museumbezoeker en minder op kinderen.1183 De directeur van Museon, Wim van
der Weiden, en de wethouder Organisatie en Personeelszaken willen beide musea onder één
directeur µlaten samensmelten¶, waarvan de voormalige wethouder voor Cultuur ook een
voorstander was. Henk Overduin en de nieuwe wethouder Cultuur, Jack Verduyn Lunel, zijn
tegen. Overduin: µKHWHaags Gemeentemuseum is één van de meest gecompliceerde musea
van Nederland. De verzameling moderne kunst behoort tot de top-vijf in Nederland en de
Mondriaan-collectie is van mondiaal niveau, de muziekafdeling en de kostuum-collectie zijn
de grootste en belangrijkste collecties in Nederland en ook de oude kunstnijverheid en de
design-collectie kunnen tot de beste in Nederland worden gerekend. « Door de grote
verscheidenheid is het beeld van het Gemeentemuseum al zo divers en diffuus. Als je daar
ook nog eens het Museon met zijn vijf verzamelgebieden bij doet, dan hou je, als je niet
uitkijkt, alleen nog maar een grauwe EUHLRYHU¶ Overduin opteert voor een constructie zoals in
Rotterdam, waar de vier gemeentelijke musea gesteund worden door een Dienst
Gemeentemusea die voor het personele en financiële beheer zorgdraagt.1184
Overduin is evenals Van Velzen geïnspireerd door Hendrik van Gelder en wil cultuur
µLQGH EUHHGWH¶ laten zien.1185 Hij heeft naar eigen zeggen een µUHVSRQVLHYH¶ opvatting over
1180
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het museum. µIn deze opvatting wordt kunst wat meer gerelativeerd: ze wordt beschouwd als
een maatschappelijke institutie die evenzeer als andere instellingen door de structuur en de
ontwikkelingen van een samenleving wordt bepaald. De educatieve taak van een museum is
vorming, ja soms politisering, en dient de emancipatie van tal van GRHOJURHSHQ¶ µ,N vind dat
wij een heel open museum moeten zijn. Daarin verschil ik bijvoorbeeld van Rudi Fuchs. Ik
vind Fuchs een uitstekende museumman, maar de musea moeten niet allemaal op elkaar gaan
lijken. We willen een confrontatie met de samenleving aangaan, zonder, en dat wil ik heel
duidelijk stellen, een compromis over de kwaliteit te VOXLWHQ¶ Het museum moet niet alleen
cultuur bewaren, maar ook µSURFHVVHQ in de kunst JHQHUHUHQ¶ - het museum heeft een
µFXOWXXUVFKHSSHQGHIXQFWLH¶1186
Overduin voert een µG\QDPLVFK EHOHLG¶ In het proces van bezuinigingen en
verzakelijking gaat hij met de tijd mee en richt zijn aandacht op beleid en management, en de
functie van sponsoring en blockbusters - bijzonder is dat hij zijn opvattingen niet alleen
uitvoert in het beleid van het Gemeentemuseum, maar zijn reflecties daarover ook publiceert
in verschillende artikelen.1187 Hij besteedt veel aandacht aan public relations en
fondsenwerving - µRSde Amerikaanse PDQLHU¶1188 Door de bezuiniging is er geen ruimte om
grootschalige tentoonstelingen te organiseren, of er moeten sponsors gevonden worden.
Daarom maakt hij daar met zakelijk leider Cees List veel werk van. Hij zoekt banken en
verzekeringsmaatschappijen op en houdt voor directieteams µWDOOR]H SUDDWMHV¶ over plannen
voor een bijzondere tentoonstelling - µNHXULJ in het pak maar met opvallende VWURSGDV¶1189
Overduin weet het geringe tentoonstellingsgeld aan te vullen door exposities - onder andere
werk van Mondriaan en Escher - te verkopen aan Amerika en Japan: µcreatief management
noemen ze dat. Alleen het aankoopbudget, dat moet de gemeente RSORVVHQ¶1190 Maar niet
iedereen neemt hem in dank af dat hij µPHW het kostbaarste bezit van het museum onder de
arm over de wereld UHLVW¶ Flip Bool, conservator moderne kunst: µKHW ene idee duikelt bij hem
over het andere KHHQGDWLVKHWµm juist. Die schilderijen moeten nog mee als wij er allang
niet meer ]LMQ¶1191 Hij trekt ook de band aan met de Vereniging van Vrienden - die was onder
voorgaande directies vervaagd.1192 Hij probeert een µJHGLIIHUHQWLHHUG OLGPDDWVFKDS¶ te
In: Vrij Nederland, 25 juli 1987.
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ontwikkelen, zoals de Londense Tate - in 1987 wordt daar een ambitieus systeem van
members en patrons georganiseerd, waarin members hun contributie per persoon betalen en
onder de patrons een hierarchie in drie gradaties wordt aangebracht: zilver, goud en platina.
Overduin hoopt met dergelijke particuliere betrokkenheid in variaties, in het eerste jaar een
opbrengst van een miljoen gulden te genereren. Hij schat in dat deze nieuwe trend potentie
heeft: bij de Tate is dit systeem een groot succes.1193 Maar in Nederland is men daar nog niet
aan toe: de actie mislukt.1194
Met behulp van fondswerving en sponsoring lukt het om The Spiritual in Art - het
mysterie van de abstracten te financieren, waarvoor Theo van Velzen de eerste contacten
legde. De tentoonstelling bestrijkt de gehele eerste verdieping.1195 Op de expositie komen
kunstenaars aan bod waarbij mystieke bronnen een centrale rol hebben gespeeld bij het
ontstaan en de ontwikkeling van de abstracte schilderkunst.1196 Er wordt werk getoond van
onder anderen Paul Klee, Wallisy Kandinsky, James Turrell, )UDQWLǆHN Kupka, Kazimir
Malevich en Piet Mondriaan. De expositie uit het Los Angeles County Museum of Art
(LACMA) komt door HHQµVOLPPHWUDQVDFWLH¶ naar Den Haag - het enige museum in
Europa.1197 Overduin: µze belden ons op met de vraag of ze twaalf Mondriaans konden lenen.
Dat kon natuurlijk wel, maar in een opwelling besloten we dat werk toch niet zo maar uit te
lenen. Dat is goed, zeiden we, maar alleen als wij jullie abstracten drie maanden mogen
hebben. Nu, ze gingen daarmee DNNRRUG¶ Hij verwacht een spin off voor de stad: ook Den
Haag profiteert PHHµdie je met een grote expositie meehelpt promoten. Je
onderhandelingspositie wordt op verschillende gebieden sterker en je komt terecht in het
internationale circuit. Bovendien is het gewoon goed voor het dagelijkse museumbezoek. Je
ziet niet alleen een piek tijdens de tentoonstelling, ook het effect daarna is aanwijsbaar.
Mensen komen op een publiekstrekker af, kijken nog eens rond en komen terug voor de vaste
collecties. Het museumbezoek wordt dagelijks gemeten en GDDUEOLMNWGDWXLW¶1198 Hij
verwacht veel publiek: µGH expositie belooft ³HHQ museale NODSSHU´ van de eerste orde te
ZRUGHQ¶1199 The Spiritual in Art wordt inderdaad een blockbuster: er komen 105.000
bezoekers op af.1200 Op de najaarsmuseumdag van de Nederlandse Museumvereniging spreekt
Overduin over µ]LMQworsteling met het SXEOLHN¶ tijdens de succesvolle tentoonstelling, nadat
deze in één weekend 6.300 bezoekers trok. µ9RRU museum en publiek zijn zulke aantallen
geschiedenis van de Vereniging van Vrienden van het Gemeentemuseum Den Haag en µKDDU¶ Museum. Den
Haag, 2009, pp. 66-147.
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eigenlijk niet leuk meer, maar de sponsors (in dit geval KLM en Amro-bank) en de politici
vinden het SUDFKWLJ¶ Hij verhaalt van de vele rondleidingen die hij moest geven voor sponsors
en gemeenteambtenaren, waarbij hij zich een µFXOWXUHOH entertainer RSQLYHDX¶ begon te
voelen. Door deze ervaring wijs geworden, waarschuwt hij ervoor dat µGH fragiele
infrastructuur van het museum¶ niet onder de grote klapper mag lijden.1201
Na het jaar dat Overduin als directeur ad interim werkt, blijkt het niet vanzelfsprekend
dat hij de volgende directeur wordt. Toch dingt hij mee naar het directeurschap. De keuze
voor een nieuwe museumdirecteur verloopt niet zonder slag of stoot. Er zijn plotseling drie
kandidaten: naast Overduin ook Frits Becht en Rudi Fuchs, inmiddels twaalf jaar directeur
van het Van Abbemuseum. De Haagse wethouder Cultuur, Jack Verduyn Lunel blijkt Fuchs
gepolst te hebben, die tot verbazing van zijn omgeving in de functie blijkt geïnteresseerd.
Ondanks dat hij de strijd om het Stedelijk Museum in 1985 verloor, is hij na zijn artistieke
leiding van zowel de Dokumenta 7 in Kassel als van het Museo G¶$UWH Contemporanea in
Turijn de µELQN van de ZHUHOG¶1202 Fuchs: µDDQELHGLQJHQ uit het buitenland kreeg ik genoeg.
Maar ik ben geen voetballer, ik wil in Nederland EOLMYHQ¶1203 Verduyn Lunel schrijft begin
1987 de nota Impulsen: Naar een vernieuwend cultuurbeleid in Den Haag. Daarin poneert hij
dat het µKHW Haags Gemeentemuseum ten goede zou komen wanneer de hedendaagse
beeldende kunst in veel sterkere mate het gezicht van het museum zou gaan bepalen. Hij
noemt de totaal uiteenlopende afdelingen - µKRHZHOGDWontegenzeggelijk zijn charme KHHIW¶ de zwakte van het PXVHXPµRPGDWhet onmogelijk is op al die terreinen een vooraanstaande
rol te VSHOHQ¶Hij vindt dat de moderne NXQVWµ]R snel mogelijk een prominentere plaats in het
gebouw moet krijgen en direct na binnenkomst nadrukkelijk aanwezig PRHW]LMQ¶Overduin
verdedigt zijn beleid van µVWHUNH profilering van de actualiteit in alle FROOHFWLHV¶ in een reactie
op de nota.1204 Het mag niet baten. In juni 1987 lekt uit dat Edy de Wilde - oud directeur van
het Stedelijk Museum - een advies schreef op verzoek van de wethouder. De Wilde vindt dat
het Gemeentemuseum µHONspecifiek karakter mist en daarom geen uitstraling heeft, noch naar
de Haagse bevolking, noch naar het Nederlandse NXQVWOHYHQ¶ Het budget voor
tentoonstellingen en aankopen staat volgens hem in geen verhouding tot het
personeelsbestand van het museumµYRRU een doelgerichte en zinvolle besteding van het
budget dat thans beschikbaar is, lijkt een personeelsbestand van ongeveer vijftig personen
ruim voldoende. Het aantal van honderdveertig personeelsleden lijkt mij slechts
gerechtvaardigd bij een verdrievoudiging van KHWEXGJHW¶1205 De Wilde legt in een
correspondentie met Overduin uit dat het nooit zijn bedoeling was aan te dringen op een
bezuiniging. Hij pleitte juist voor verhoging van het budget. Overduin: µGH wethouder
interpreteerde het andersom en vroeg meteen het formatiebestand op. Dat heb ik geweigerd te
geven, kom eerst maar eens kijken, heb ik JH]HJG¶ Conservator Herbert Henkels noemt het
advies van De Wilde µHHQ jasje dat Fuchs precies SDVW¶1206
Er is nog een belangstellende voor de directeursfunctie: de kunstverzamelaar Frits
Becht. µIk heb een paar keer in mijn leven op het punt gestaan om professioneel in de kunst te
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gaan werken. Eind jaren vijftig, nog voor Intomart, dacht ik erover directeur te worden van
het museum in Schiedam. Eind jaren zestig, toen Wijsenbeek wegging « heb ik laten weten
dat ik veel zin in die functie had. Theo van Velzen is dat toen geworden. Vorig jaar kwam de
opvolging van Van Velzen ter sprake. Een Haagse wethouder en enkele mensen hebben mij
toen gevraagd of ik daar belangstelling voor had. Door een andere groep is gevraagd of Rudi
Fuchs dat wilde worden. Zowel Rudi als ik hadden daar in het begin niet eens zoveel zin in.
« Geleidelijk kregen Rudi en ik er meer zin in; we groeiden er naartoe. Ik ben tot aan het
einde toe meegelopen. « Uiteindelijk is Rudi het geworden. Ik denk dat dat heel verstandig
van ze is, want hij is jonger en heeft museumervaring. Rudi en ik zijn goede vrienden
JHEOHYHQ¶1207 Becht blijft voorlopig directeur van onderzoeksbureau Intomart in Hilversum.
Op aanmoediging van de medezeggenschapscommissie wordt er in het museum over
de nieuwe directeur gestemd. Van de honderdveertig personeelsleden stemmen er drieëndertig
- eenentwintig zijn er vóór de komst van Fuchs. Nu moet alleen de Haagse gemeenteraad nog
akkoord gaan. Gerrit Jan de Rook, de woordvoerder van de commissie, verklaart: µPHW Fuchs
zullen we eerder stijgen dan dalen: we zijn nu te groot voor servet en te klein voor tafellaken,
dat moet veranderen. Moderne beeldende kunst is de trendsetter in de hele museumwereld: je
hele museum wordt gewogen naar de actualiteit en het prestige van de collectie moderne
NXQVW¶ Conservator moderne kunst Flip Bool verheugt zich op de komst van Fuchs:
µ2YHUGXLQ is en blijft een socioloog, een kunstsocioloog weliswaar, maar een socioloog. En
het beleid van een museum wordt nu eenmaal afgemeten naar de aandacht voor de moderne
kunst. Het kan geen kwaad dat er na Van Velzen en Overduin iemand komt met een duidelijk
gezicht. « Wat het museum mist is een duidelijk stempel. Ik verwacht dat Fuchs vanuit de
optiek van de moderne kunst zal kijken naar de andere DIGHOLQJHQ¶. Op 27 augustus 1987 gaat
de Haagse gemeenteraad akkoord met de benoeming van Rudi Fuchs.1208
De Haagse poltiek serveert Overduin af - het is de tweede keer dat hij wordt
gepasseerd. Bij de opvolging van Louis Wijsenbeek, die in 1977 µQD25 jaar autoritair
GLUHFWHXUVFKDS¶met pensioen ging, viste hij achter het net: µdoor een belangrijk deel van het
PXVHXPSHUVRQHHO¶ werd hij µQDDU voren « geschoven voor de YDFDWXUH¶ maar de gemeente
gaf de voorkeur aan Van Velzen.1209 Deze procedure verliep opmerkelijk. Tegen zijn
benoeming rees µYHHO YHU]HW¶ Uit de tekst van de sollicitatie oproep bleek dat er een ander
type directeur gezocht werd dan Wijsenbeek: de opvolger moest µRYHU het vermogen en de
ZLO¶beschikken om in samenwerking met de medewerkers de diverse afdelingen verder uit te
bouwen en mee te werken aan de wijziging in de structuur van het museum. Hij moest ook
voorzitter van een team kunnen zijn en in staat en bereid om taken aan anderen over te
dragen. Na selectie door een commissie, voorgezeten door Wijssenbeek, bleven er vier
kandidaten over.1210 Overduin werd door het museumpersoneel naar voren geschoven - hij
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hoge SULM]HQ´ Gesprek met Frits Becht, verzamelaar van kunst, machtige netwerken en goede UHODWLHV¶ In: Vrij
Nederland, 4 juni 1988.
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In: Vrij Nederland, 25 juli 1987.
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Paul Depondt, µ,N ben niet tegen dat vele YRON¶ In: de Volkskrant, 4 september 1987.
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Onder anderen Dick Couvé, directeur van het Frans Halsmuseum, en Adriaan van der Staay, directeur van de
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had na enige aarzeling ingestemd te solliciteren.1211 De medezeggenschapscommissie van het
museum koos µXQDQLHPµ voor hem, evenals de afdeling Beeldende Kunst van de Haagse
Kunstkring.1212 De vierde gegadigde was Theo van Velzen. Hij sprak met alle
afdelingshoofden en kreeg drie hoofdconservatoren aan zijn kant.1213 µ'HPDFKWLJVWH op CRM
« lanceerde zichzelf voor deze prettige bekroning van een grootse FDUULqUH¶1214 De Haagse
gemeenteraad besloot tot zijn benoeming per juni 1977, na voordracht door B&W.1215 De
Haagse protesten tegen zijn benoeming waren geen probleem YRRU9DQ9HO]HQµLNheb
tenslotte geen unfair play gespeeld, niemand RPJHNRFKW¶1216
Overduin had er toen geen moeite mee. Maar nu wordt hij weer - naar eigen zeggen µRScynische wijze uit de koers JHGXZG¶1217 Hij is zeer teleurgesteld maar accepteert zijn
verlies, wordt weer adjunct-directeur, besluit de samenwerking met Fuchs positief te
benaderen en maakt afspraken over de taakverdeling.1218 Hij kan met Fuchs µVSRHGLJgoed
RYHUZHJ¶1219 µIk denk dat Fuchs iemand is van hoge kwaliteit «  We zijn heel verschillend
denk ik, maar dat kan ook iets heel spannends RSOHYHUHQ¶1220 Henk Overduin krijgt
nauwelijks de kans om de samenwerking aan te gaan, want op 26 oktober 1988 overlijdt hij.
In het in memoriam in de Haagsche Courant wordt stilgestaan bij de plotselinge move van
Verduyn Lunel om Fuchs te recruteren en de teleurstelling van Overduin: µQDWXXUOLMN voelde
hij zich verraden en miskend door de politiek en nog lang heeft het hem dwarsgezeten dat
uitgerekend ³NOHLQOLQNV´]LMQlaagdrempelige aanpak verwierp ten gunste van het meer
elitaire beleid van favoriet )XFKV¶1221 In Museumvisie wordt daar nog aan toegevoegd: µGH
manier en het moment waarop ³GH SROLWLHN´KHP duidelijk maakte dat niet hij, Henk
Overduin, de uitverkorene was voor het directeurschap, dat vond hij, die er zelf juist grote
waarde aan hechtte dergelijke precaire zaken open en eerlijk te behandelen, het HUJVW¶1222
6 Particulier initiatief, mecenaat en Vincent van Gogh
In de cultuursector zijn er particuliere instellingen en personen die zich richten op financiële
en ideële ondersteuning van gevestigde culturele instellingen, naast de subsidiërende
overheid: particulier initiatief. Voorbeelden zijn de activiteiten van vriendenverenigingen,
1211
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museumdirecteur en de schone schijn van de LQVSUDDN¶ In: de Volkskrant, 22 januari 1977.
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comités en stichtingen, vrijwilligerswerk, steun van fondsen en particulieren, legaten en
donaties. Deze vorm speelt vanouds in musea een belangrijke rol. Musea kunnen niet bestaan
zonder schenkingen, donaties, vrijwilligerswerk en de activiteiten van vriendenverenigingen.
Het gesubsidieerde museale aanbod wordt vaak mede ondersteund door particulieren, een deel
houdt zelfs zonder enige overheidssteun door de markt van vraag en aanbod stand.
Particulier initiatief ontstond in de negentiende eeuw. De burgerij speelde een
overheersende rol bij de oprichting en ontwikkeling van culturele instellingen als musea en
ook theatergezelschappen en orkesten. Niet zelden waren de vrienden toen - in de vorm van
µJHQRRWVFKDSSHQ¶- ook de initiatiefnemers voor de oprichting of uitbreiding van een
museum.1223 Een aantal musea is direct voortgekomen uit de particuliere bijdragen van
verzamelaars die hun collectie of delen daarvan als donatie aanboden. Voor de overheid was
deze schenking een aanleiding een museum op te richten of uit te breiden. Ton Bevers wijst
op de vervlechting die zo ontstond tussen particulieren en overheden: musea zouden niet zijn
geworden wat ze nu zijn zonder begunstigers, µPDDU zonder museum waren deze collecties
ook niet gebleven wat ze waren, namelijk de eenheid van een YHU]DPHOLQJ¶ vaak verbonden
met de naam van de schenker.1224 Voorbeelden zijn: Museum Boymans-van Beuningen in
Rotterdam (1849), het Rijksmuseum Twenthe (1930), het Van Abbemuseum in Eindhoven
(1936), het Kröller-Müller Museum in Otterlo (1938), het Singer Museum te Laren (1956),
het Museum van de Hannema-De Stuers Fundatie in Heino (1957), Museum Van BommelVan Dam in Venlo (1971) en het Vincent van Gogh Museum (1973).1225 Na de Tweede
Wereldoorlog verdwenen initiatieven, ideeën, inzet en verantwoordelijkheid van de burgerij
naar de marge. De staat nam de rol van het vroegere mecenaat over, toen voor de particulieren
het geld niet meer op te brengen was - de betekenis van particulier initiatief nam af.1226
Sindsdien bestond particulier initiatief nog slechts als een restant dat eerder doet denken aan
vrijetijdsbesteding en liefdadigheid.1227
Sinds de jaren tachtig staat de bestaande verhouding tussen het aandeel van de
particuliere en de publieke sector meer ter discussie. De verhouding tussen overheid en
burgers is aan het veranderen: er is een streven overheidsbemoeienis terug te dringen en meer
ruimte te geven aan particuliere inzet. In dit klimaat worden musea uitgedaagd om de
zelfstandigheid en de eigen verantwoordelijkheid te vergroten en extra financieringsbronnen
op te sporen.1228 Ook het particulier initiatief van burgers krijgt weer speciale aandacht en niet
alleen om cultuur financieel te ondersteunen. Het wordt een gevleugeld begrip met een
politieke lading: bevordering van onafhankelijkheid, deregulering, terugtredende overheid en
privatisering. In de Notitie Cultuurbeleid van minister Brinkman staat de stelling die hij
1223
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1224
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kunstwereld. Bussum, 1993, pp. 43-44 en pp. 69-70.
1225
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van Heek.
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1227
Dos Elshout, Particuliere betrokkenheid in twee museumsectoren. Rijswijk, Ministerie van WVC, 1986, p. 6.
1228
Bram Kempers, µ$DQGHOHQ in RQVWHUIHOLMNKHLG¶ In: Cas Smithuijsen (redactie), De hulpbehoevende mecenas.
Zutphen, 1990, p. 72.
  

290

daarvoor ook al herhaaldelijk poneerde: hij belooft kunst en cultuur bij de bezuinigingen te
ontzien. Maar hij stelt een voorwaarde: diWLVµVOHFKWVGDQverdedigbaar « wanneer alle
mogelijkheden worden benut om het maatschappelijk en financieel draagvlak van initiatieven
te verbreden en de afhankelijkheid van de overheid terug te GULQJHQ¶1229 Het is de bedoeling
dat particulier initiatief een verandering teweeg brengt in de gegroeide en vanzelfsprekend
gevonden afhankelijkheidsrelaties tussen overheid en burgers op cultureel gebied.1230 Uit de
resultaten van museumonderzoek blijkt echter dat de rol van de overheid in het beheer nog
niet is weg te denken, maar bij opzienbarende gebeurtenissen - tentoonstellingen,
verbouwingen, uitbreiding en dreigende sluiting (denk aan het Nederlands Openluchtmuseum
in 1986) - is de bijdrage van particulier initiatief vaak van doorslaggevend belang.

Sponsoring, vriendenverenigingen en vrijwilligers
Sponsoring is een bekende vorm van particulier initiatief. Het sponsoren door het
bedrijfsleven speelt als financieringsbron een grote rol in de organisatie van prestigieuze
tentoonstellingen en evenementen. Voor sponsors is het aanlokkelijk dat er aandacht
gegenereerd wordt in de media en dat er een grote hoeveelheid bezoekers komt.1231 De
introductie van het systeem van budgetfinanciering, waardoor kunstinstellingen meer
beslissingsruimte over hun financiën kregen, stimuleerde sponsoring. Hiermee week het
gevaar dat sponsoring zou leiden tot vermindering van de overheidssubsidies. Eind jaren
zeventig was cultuursponsoring nog een relatief jong fenomeen - bekend uit de Verenigde
Staten en Engeland, waar het in het begin van de jaren zeventig zijn intrede deed - en tamelijk
omstreden. De opkomst van sponsoring gaat in de cultuursector gepaard met argwaan.1232
Sinds de jaren tachtig stimuleert de overheid sponsoring sterk - deze tracht de publieke
opinie hierover te beïnvloeden door symposia en verschillende publicaties. In 1983 geeft het
ministerie van WVC een startsubsidie van 300.000 gulden aan de stichting Sponsors voor
kunst. Onderzoeksbureau Knapper & McAlley verricht in opdracht van het departement een
verkennend onderzoek naar de positie en acceptatie van sponsoring.1233 Uit de bevindingen
blijkt dat het de sponsorende bedrijven vooral om de publiciteit gaat die sponsoring
genereert.1234 Bedrijven willen graag delen in de eer die kunst en cultuur verschaft - managers
verwerven voor hun bedrijf een imago dat losstaat van de merken die het voert: corporate
image. Bedrijven zoeken voor de versterking van dit aanzien de uitstraling van het µYRRUQDPH
karakter en de NZDOLWHLWYDQNXQVW¶1235
Kort na de presentatie van zijn Notitie Cultuurbeleid schrijft minister Brinkman een
brief aan de Tweede Kamer over de houding van de overheid tegenover sponsoring: deze
µRSHQW « de weg voor het corrigeren van gegroeide vanzelfsprekendheden en
afhankelijkheidsrelaties waar het gaat om de cultuurfinanciering, prikkelt het
ondernemerschap bij culturele instellingen, doet in bepaalde gevallen meer recht aan de
vraagzijde in de kunst en daarmee aan de rol van het publiek «  kortom, sponsoring draagt
1229
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bij aan de integratie van de cultuur in de samenleving op lokaal, regionaal en nationaal QLYR¶
Hij waarschuwt daarbij - gelet op de Nederlandse culturele en fiscale traditie - niet al te
hooggespannen verwachtingen te koesteren.1236
Cultuursponsoring wordt midden jaren tachtig steeds vaker een µSXEOLF relations
LQVWUXPHQW¶ genoemd dat een eigen rol kan vervullen in de communicatiemix. Eind jaren
tachtig komt het begrip µUHODWLHPDUNHWLQJ¶ op als motief om te sponsoren: µYHHO sponsoring
richtte zich toen niet zozeer op het grote publiek, maar op zakelijke relaties en eigen
medewerkers, die exclusieve toegang tot een tentoonstelling of tot een concert krijgen
DDQJHERGHQ¶ Kunstinstellingen kunnen in het kader van relatiemarketing meer dan alleen
publiciteit aanbieden, zoals ontmoetingen met kunstenaars, voorbezichtigingen van exposities,
speciale gelegenheid om een tentoonstelling te bezoeken, exclusieve diners.1237
Sinds de jaren tachtig heeft het begrip µSDUWLFXOLHULQLWLDWLHI¶ een andere invulling
gekregen. Particulier initiatief is namelijk niet meer letterlijk zo initiatiefrijk als het was - het
wordt nu vooral door de culturele instellingen zelf µXLWJHORNW¶1238 Slechts een klein deel van
wat in het algemeen spraakgebruik zo genoemd wordt, blijkt puur initiatief van particulieren
te zijn, in de zin van dat iemand zelf op het idee is gekomen een activiteit ten behoeve van een
culturele instelling te ondernemen. De algemenere term µSDUWLFXOLHUH EHWURNNHQKHLG¶ dekt de
lading beter - hierin zijn drie varianten te onderscheiden: particulier initiatief, medewerking
en steunverlening. Met die noemer wordt de suggestie vermeden dat het initiatief bij
particulieren ligt, terwijl dat lang niet altijd meer het geval is. Maar, zoals al opgemerkt, de
oprichting van een museum kan uit puur particulier initiatief plaatsvinden. Onder
steunverlening vallen sponsoring, schenking, legatering, donatie en bruiklenen van
particulieren. Sponsoractiviteiten worden vrijwel uitsluitend op gang gebracht door de
betrokken instelling - zijn dus geen particulier initiatief, maar steun uit particuliere
betrokkenheid. In de museumsector bestaan allerlei variaties van verenigingen van
museumvrienden, maar sinds de jaren tachtig worden ze vrijwel altijd opgericht op initiatief
van een museum zelf. Sinds december 1982 is er een koepelorganisatie: de Nederlandse
Federatie van Vrienden van Musea.1239 Vrijwilligers nemen meestal evenmin zelf het initiatief
- zij vallen onder de variant medewerking.1240
In 1988 inventariseren twee studenten van de Reinwardt Academie voor het eerst het
fenomeen vriendenverenigingen van musea en peilen het functioneren daarvan. Jan Vaessen
vindt dit onderzoek µHHQ VFKRROYRRUEHHOG¶ van professionalisering in de museumsector.1241
Uit het onderzoek blijkt dat een kwart van de 846 musea in dat jaar over een vriendenkring
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beschikt, met in totaal 150.000 leden.1242 Museumvrienden vervulden oorspronkelijk (tussen
1900 en 1951) de functie om museale collecties in stand te houden en uit te breiden: geld
vergaren voor de opbouw van een museumcollectie.1243 De vrienden steunden dus de museale
verzamel- en behoudtaak. Na 1985 gaat het ook om financiële steun - sindsdien nemen de met
een krap budget worstelende museumdirecties steeds vaker zelf het initiatief tot de oprichting
van een vriendenvereniging.1244 Dit wordt een succes: de geldstroom vanuit vriendenkringen
naar musea wordt in 1988 geschat RSµPLQVWHQVDFKWPLOMRHQJXOGHQ¶1245
Vrijwilligers vervullen een belangrijke rol bij het behoud en beheer van cultureel
erfgoed - zij vormen een noodzakelijke aanvulling op de professionals. Ze onderscheiden zich
van professionals door onbetaald en onverplicht activiteiten uit te voeren.1246 Het
vrijwilligerswerk in musea is in de loop der jaren enorm gegroeid. Uit gegevens van het CBS
blijkt dat de omvang van het museumpersoneel toegenomen is, maar dat deze toename vrijwel
helemaal moet worden toegeschreven aan vrijwilligers. De verhouding tussen het aantal
personen in loondienst en het aantal vrijwilligers is in de loop der tijd ingrijpend veranderd.
Sinds 1980 doen musea steeds vaker een beroep op vrijwilligers om tegemoet te kunnen
komen aan de toegenomen publieke belangstelling - toen lag de verhouding tussen betaalde
krachten en vrijwilligers nog op 64%-23%.1247 Het percentage vrijwilligers onder het
museumpersoneel stijgt vervolgens aan het begin van de jaren negentig van een kwart naar
ongeveer de helft. Na 2000 is het aantal al ruim twee keer zo hoog als de omvang van het
bezoldigde personeel.1248 In 2011 ligt de verhouding 33,51% tegenover 62,71%. Vrijwilligers
zijn een nog belangrijker factor geworden in de professionele museale sector. Kijken we naar
de verhouding in fte dan is het beeld anders: 70,7%- 24,67%.1249 Dit komt doordat het
bezoldigde personeel vaak voltijds werkt: meer dan tweemaal zoveel mensjaren als de
vrijwilligers - deze besteden per persoon beduidend minder tijd in de musea.1250 Het
zwaartepunt van de door vrijwilligers verrichte werkzaamheden ligt bij de publieksfuncties:
taken, die variëren van het rondleiden van bezoekers, het beheer van museumwinkels,
bemensen van bibliotheken, tot het helpen met het voorbereiden van tentoonstellingen en met
het beheer van collecties.1251 De kleine musea worden voornamelijk of zelfs helemaal gerund
door vrijwilligers.1252

De Pont en Beelden aan Zee
Normaal gesproken ontstaan musea uit een collectie die wordt ondergebracht in een gebouw.
Museum Overholland, door Christiaan Braun in 1987 aan het Museumplein opgericht, is
daarvan een voorbeeld. Het echtpaar Scholten laat Museum Beelden aan Zee ontwerpen en
1242
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bouwen, om hun collectie eigentijdse sculptuur in te huisvesten en te presenteren. Bij de De
Pont is de volgorde echter andersom: daar was µJHOG en goede ZLOPHHUQLHW¶: er was nog
geen collectie, ook huisvesting ontbrak.1253
Op 13 september 1992 opent stichting De Pont haar deuren - een nieuw museum voor
hedendaagse kunst, in de voormalige wolspinnerij Thomas de Beer aan het Wilhelminapark,
vlakbij het centrum van Tilburg.1254 Op De Opening zijn twintig kunstenaars
vertegenwoordigd - negen Nederlanders en daarnaast buitenlanders van wereldfaam als
Richard Serra, Robert Ryman, Richard Long en Anish Kapoor. De verzameling van De Pont
omvat werken van zowel jonge als oudere kunstenaars. Naast een vrijwel permanente
opstelling van werk uit de eigen collectie worden er jaarlijks minimaal twee grote en enkele
kleinere tentoonstellingen georganiseerd.1255
Jan de Pont, advocaat in Amsterdam en importeur van Mercedes-Benz, liet vlak voor
zijn overlijden in 1987 enkele tientallen miljoenen gulden na voor µKHWondersteunen van
kunstenaars uit binnen- en buitenland door aankopen, tentoonstellingen en SXEOLFDWLHV¶1256
Het is de bedoeling mogelijkheden te bieden om kunsthistorisch onderzoek te laten verrichten
en een kunstcollectie van internationale allure op te bouwen en te presenteren. In 1988 wordt
stichting De Pont voor hedendaagse kunst opgericht, met Hendrik Driessen als directeur.1257
Jan de Pont is eerder de µaanstichter¶dan µstichter¶: hij maakt de totstandkoming van zijn
museum niet meer mee, maar zijn naam is aan het kunstinstituut verbonden.1258 De stichting is
geen verantwoording schuldig aan de overheid en volgt eigen bestuurlijke lijnen.1259 Het
aantal bezoekers is bijvoorbeeld voor Driessen niet een criterium voor het presentatiebeleid:
µKHW De Pont zal zijn succes « niet zozeer afmeten aan de bezoekersaantallen als aan de
intensiteit van hun ervaring KLHU¶1260 De belangrijkste doelstelling van de Stichting is zich
µWHU]LMGHYDQ het jachtige NXQVWEHGULMIµ op te stellen en een situatie te creëren waarin de
toeschouwer in alle rust in contact kan treden met het kunstwerk, liefst bij herhaald
bezoek.1261 Toch scoort het museum niet laag met gemiddeld 40.000 bezoekers per jaar.1262
Op zoek naar een gebouw weet Jos de Pont - zoon van de schenker en bestuurslid van
de stichting - zich te herinneren dat zich in de nalatenschap ook een voormalige wolspinnerij
1253
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bevindt die De Pont in de jaren zestig financieel steunde. Driessen: µGLWwas niet alleen
goedkoper dan QLHXZERXZ¶ maar een oude fabriek biedt ook heel speciale, wisselende
atmosferen die je in de meeste musea QLHW]XOWDDQWUHIIHQ¶1263 De fabriek is een immense en
zeer lichte ruimte met veel mogelijkheden. Voor het verbouwen van de leegstaande fabriek
schakelt men bureau Benthem Crouwel Architecten in, dat ook Museum Overholland
inrichtte.1264 De verbouwing en inrichting van de wolspinnerij kosten twee en een half jaar.
De architecten besluiten het uiterlijk van het gebouw zo oorspronkelijk mogelijk te houden en
het µQLHW kapot te UHVWDXUHUHQ¶ Zij respecteren het industriële karakter van de fabriek: het is de
bedoeling dat de bezoeker direct bij binnenkomst een gevoel krijgt voor de dimensies van het
gebouw. µ$OOH ruimte is aan de NXQVW¶1265 In de hal zijn bij het inbouwen van wanden de
stalen kolommen vrijgehouden, om de structuur van de ruimte zichtbaar te houden. De
centrale hal beslaat 4.200 vierkante meter. Daarnaast loopt een bakstenen gang, waar de
µHHUVWH ZROEHZHUNLQJ¶ plaatsvond. Hier zijn de wanden schoongemaakt, maar er zijn nog
sporen te zien van het vet dat uit de wol sijpelde.1266 In een aantal kleinere ruimtes hangt werk
op papier. In nissen hebben kunstenaars als Richard Serra, Anish Kapoor, Thierry de Cordier
en James Turrell speciaal voor die ruimte installaties ingericht. In tegenstelling tot de grote
zaal hebben deze kamertjes µHHQ EHVORWHQVIHHU¶1267 Alle toevoegingen die in het gebouw zijn
aangebracht, staan los, om het verschil tussen bestaande structuur en toevoeging helder te
houden.1268
Hendrik Driessen koopt in drie jaar tijd - in overleg met het bestuur en conservator
Wilma van Asseldonk - een veertigtal kunstwerken aan, waaronder ook de twintig meter
lange Mud Drawing van Richard Long: een door de kunstenaar direct op de wand
aangebrachte schildering van leem, speciaal voor De Pont vervaardigd. Zijn Planet Circle uit
1991, gemaakt van Frans kalksteen, ligt prominent als blikvanger in de grote zaal.1269 De
meeste kunstenaars die aan de expositie De Opening deelnemen, hebben vooraf De Pont
bezocht. Sommigen stonden werk uit eigen collectie of via hun galerie in bruikleen af.
Driessen: µKHW is een verzameling LQZRUGLQJ¶1270 Het gebouw waarin het museum is
gevestigd, is een medebepalende factor in het verzamel- en tentoonstellingsbeleid: sommige
werken zijn met het oog op de locatie gekozen, andere zijn er speciaal voor gemaakt. Dit
wijkt af van het reguliere museale verzamelbeleid.1271 Driessen: µSDV wanneer een kunstwerk
in huis is, blijkt of het ook in de verzameling SDVW¶1272 Hij wil µKHW De 3RQW¶liever geen
museum noemen: µHHQ particuliere instelling als deze kan zich een zekere eenzijdigheid
veroorloven. We doen ook niet mee aan de tentoonstellingskoorts. We volgen een beperkt
aantal persoonlijkheden gedurende langere tijd. De tentoonstellingen duren dan ook ongeveer
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vier maanden, waardoor het publiek alle tijd krijgt om met het werk vertrouwd te UDNHQ¶1273
De Pont moet geen tentoonstellingsmachine worden, µPDDU ervoor zorgen dat het museum een
soort continuüm LV¶1274 Hij laat liever µGHgrote verscheidenheid aan vormen en houdingen
zien van waaruit kunst ontstaat - van het getier en gesmeer van Arnulf Rainer tot en met de
geconcentreerde stilte van Robert 5\PDQ¶ De Pont nodigt ook kunstenaars uit om in het
gastatelier te werken - de eerste was Marc Mulders, die ook deelnam aan de
openingstentoonstelling.1275 Jhim Lamoree schrijft lyrisch dat De Pont een µJHGXFKWH¶
concurrent is voor de overige moderne kunstmusea in Nederland, inclusief het Stedelijk: het is
µHHQ echo van de tempel voor de kunst zoals De Wilde die van het Stedelijk had gemaakt. De
rust en de aandacht waarvoor Fuchs pleitte, werden in De Pont op een onnadrukkelijke manier
gerealiseerd met kunstwerken die kwalitatief de aankopen van Fuchs naar de kroon
VWDNHQ¶1276
Dit particulier initiatief is voor de gemeente Tilburg aanleiding om Benthem Crouwel
Architecten te vragen ook een stedenbouwkundig plan te ontwikkelen voor het deel van de
stad in de buurt van de Pont - de inrichting van de wijk wordt aangepast nu het museum daar
is gevestigd. Het is de bedoeling het museum meer met de stad te verbinden.1277
Op 9 september 1994 opent koningin Beatrix het Museum Beelden aan Zee in
Scheveningen, het enige Nederlandse museum dat gespecialiseerd is in beeldhouwkunst.1278
In de grote zaal zijn driemaal per jaar wisseltentoonstellingen te zien, thematisch opgezet of
gewijd aan een kunstenaar. Het tentoonstellingsbeleid is, mede vanwege de ligging op een
plek met recreatieve aantrekkingskracht, gericht op µeen redelijk breed publiek¶.1279 De
oprichters van het museum zijn oud- Robeco topman en emeritus hoogleraar Bedrijfskunde,
Theo Scholten en zijn vrouw Lida Miltenburg. Ze verzamelen al sinds de jaren zestig
twintigste eeuwse sculpturen.1280 Het echtpaar besloot zich toe te leggen op µhet mensbeeld¶
als thema: objecten waarvoor de menselijke figuur het uitgangspunt is.1281 In de jaren zeventig
en tachtig functioneerden zij als mecenas voor kunstenaars die µXLWGH gratie raakten in de tijd
van de abstracte NXQVW¶1282 Hun collectie bevat inmiddels ruim zeshonderd veelal figuratieve
objecten, aangekocht van nog levende kunstenaars uit diverse landen. Hun besluit een eigen
museum te bouwen, dateert uit begin jaren tachtig - µdertien jaar en twaalf miljoen gulden
later is het er¶. Het echtpaar wist van meet af aan wie het museum zou ontwerpen: Wim Quist.
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µIk bewonder de eenvoud en de zuiverheid van zijn werk¶, zo typeert Scholten zijn stijl. µHij
is een classicus. Zoals al zijn museumontwerpen is dit een sober gebouw. Als er ergens een
begin van luxe te bekennen is, is dat onze schuld¶.1283
Het echtpaar Scholten richtte in 1971 Stichting De Onvoltooide op voor hun collectie
eigentijdse sculptuur. Ze boden rond 1980 hun FROOHFWLHµDDQ enkele bestaande musea DDQ¶,
echter zonder een bevredigend resultaat. Scholten: µRQQR]HO als we waren, dachten we dat
musea het leuk zouden vinden om onze verzameling te NULMJHQ¶ Een plan voor een museum
naast hun woonhuis in Bilthoven werd door buurtbewoners verijdeld, omdat ze
verkeersoverlast van bezoekers vreesden. Maar µGH collectie moest hoe dan ook openbaar
worden, mede omwille van de kunstenaars van wie zij werk in bezit KHEEHQ¶ Ze komen in
Scheveningen terecht, waar in 1992 met de bouw kan worden begonnen. De bouw wordt
volledig uit eigen middelen bekostigd: twaalf miljoen gulden. Het ministerie van WVC draagt
een half miljoen bij als blijkt dat er extra bouwkundige voorzieningen moeten worden
getroffen.1284
Het sculptuurmuseum bestaat uit twee cirkelvormige delen, die rond het al bestaande
neo classicistische Paviljoen Von Wied zijn geconstrueerd - dit symmetrische paviljoen lijkt
nu op een voetstuk te staan.1285 Vanaf de zeekant µis de linkercirkel een dicht gebouw, dat
deels in het duin is weggewerkt, en de rechtercirkel een ³open´ gebouw, bestaande uit drie
trapsgewijs oplopende terrassen. « Het museum zelf is aan het oog onttrokken door een
betonnen omheining die niets verraadt van wat zich binnenin afspeelt¶. Deze betonnen wand
geeft aanleiding tot protesten van omwonenden - zij vrezen tegen een lelijke blinde muur aan
te moeten kijken, terwijl ze daarvoor uitzicht hadden op een begroeid duin. Deze vrees blijkt
ongegrond, omdat het duin weer in ere wordt hersteld en de muur daar µop een
vanzelfsprekende PDQLHU¶LQLV opgenomen. Wim Quist: µZat je nu van de buitenkant ziet, is
het paviljoen, het duin en een mooi gedetailleerde, oplopende tuinmuur¶.1286 µDe basis van het
ontwerp bestaat uit twee halve cirkels, die door elkaar heen draaien « Bij een museum
moet je rekening houden met de maatvoering van de kunstwerken. De meeste beelden zijn
menshoog. De museale ruimten zijn daarom niet heel groot geworden. Binnen zijn tien
expositieruimten die verschillen in vorm, maat, sfeer en KRRJWH¶1287 µEen beeld kan veel meer
lichtintensiteit aan dan een schilderij, het hoort ook prachtig in het licht te baden. Vandaar dat
ik vind dat je je zoveel lichtinval kunt permitteren. Daarnaast is er aan zee per definitie een
overdaad aan licht, dus moet je dat ook in het gebouw kunnen ervaren¶.1288
Wim Crouwel krijgt de uitnodiging als eerste curator op te treden: hij presenteert zijn
persoonlijke keuze uit negen Nederlandse bedrijfscollecties. Hij trof in het sculptuurmuseum
µppQ van de mooiste museumzalen [aan] die ik NHQ¶ zo schrijft Crouwel in de catalogus.
µ7HPLGGHQ van een uniek terassenstelsel voor de opstelling van beelden in de openlucht. Het
geheel is tegelijk onder- en bovengronds en het licht komt er wonderlijk PRRLELQQHQ¶1289
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Museum Beelden aan Zee is µeen bij uitstek particulier initiatief¶: Theo Scholten
µverwacht en verlangt weinig van de overheid¶. De organisatie is op Amerikaanse leest
geschoeid: op de directeur na, Scholtens broer Paul, bestaat de staf volledig uit vrijwilligers µpartners¶ genoemd. Deze formule heeft een praktische en een ideologische achtergrond. Met
een betaalde staf was de exploitatie onbetaalbaar geweest. Scholten: µKet is toch ook veel
prettiger om door een gastheer of -vrouw te worden ontvangen dan om door een norse
suppoost te worden geduld¶. Het museum beschikt over een groep van ruim honderd
vrijwilligers. Hij noemt hun betrokkenheid bij het museum µaangepast engagement¶ het
inzetten van vrijwilligers past µLQtoenemende PDWH¶ bij de maatschappelijke constellatie van
Nederland. µ(nerzijds wordt er op een groot aantal culturele en sociale overheidstaken
bezuinigd, anderzijds is er een toenemend aantal goed opgeleide mensen dat de vrije tijd en
het geld heeft om zich daarmee bezig te houden¶.1290
Theo Scholten is er µheilig van overtuigd dat de toekomst van de kunst in Nederland
niet meer in handen ligt van de overheid, maar van de particuliere verzamelaar. « Naarmate
de welvaart toeneemt komt, de grondslag voor overheidsbemoeienis met de kunst te
vervallen. In de negentiende eeuw is de basis voor de verzamelingen van veel Nederlandse
musea, zoals het Boymans-van Beuningen en het Kröller-Müller door particulieren gelegd, en
dat zal aan het eind van deze eeuw weer gebeuren. « In Nederland zijn er de afgelopen
jaren verscheidene particuliere musea opgericht - Overholland, Jopie Huisman, Van der Togt,
De Pont - en in luttele jaren is het denken over de rol van de overheid honderdtachtig graden
gedraaid. Ik heb zelf die overgang meegemaakt. In plaats van dedain voor ³de rijke stinkerd
die per se zijn naam aan een prestigeproject wil verbinden´ is de houding nu: hoe had u het
gehad willen hebben. Hoe ik het hebben wil, kan iedereen nu in Beelden aan Zee zien¶.1291 Na
Scholtens overlijden in 2005 schrijft socioloog Anton Zijderveld in zijn column: µhet
[museum] is een oase van rust en verstilde cultuur in een badplaats die in toenemende mate
ten prooi valt aan vastgoed- en entertainmenttycoons. Theo en ik schreven een rapport over
het vitale museum, maar met zijn vrouw ging Theo veel verder: ze stichtten een vitaal
museum¶.1292

Het Van Gogh evenement: overheid versus particulier initiatief
In 1990 is de herdenking van het honderdste sterfjaar van Vincent van Gogh in de vorm van
twee omvangrijke overzichtstentoonstellingen in de rijksmusea Van Gogh en KröllerMüller.1293 Er is geen ronkende titel nodig om de exposities tot een blockbuster te
ontwikkelen, die luidt eenvoudig: Vincent van Gogh, 1853-1890.1294 Opmerkelijk is dat het
evenement in beschouwingen meestal wordt omschreven als µ9DQGogh KHUGHQNLQJ¶en µGH
grote Van *RJKWHQWRRQVWHOOLQJHQ¶ en dat nauwelijks de letterlijke titel wordt genoemd. Er zijn
op beide exposities in totaal 133 schilderijen en 248 tekeningen te zien, de schilderijen in het
Van Gogh, de tekeningen in Kröller-Müller.1295 De tentoonstellingen zijn een unieke
gelegenheid, ze gaan niet op toernee langs andere musea. De rijksoverheid draagt het risico
van de eerste honderdvijftig miljoen gulden aan uit te keren schadeloosstellingen als er iets
1290

Tracy Metz, µ(HQ Venus in het zand. Beeldenmuseum in 6FKHYHQLQJHQ¶ In: NRC Handelsblad, 9 september
1994.
1291
Ibidem.
1292
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debat over de verzelfstandiging van rijksmuseale instellingen, voorjaar 1989. Scholten was de voorzitter. Het
vitale museum is de titel van het rapport dat zij samen schreven. Bron: Anton C. Zijderveld, µ6FKROWHQ en het
private PXVHXP¶ In: Het F inancieele Dagblad, 13 augustus 2005.
1293
Vincent van Gogh leefde van 30 maart 1853 tot 29 juli 1890. Hij werd geboren in Zundert.
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De tentoonstellingen liepen van 31 maart tot en met 29 juli 1990 - zijn sterfdag. Rudi )XFKVµ2QWVQDS aan de
eeuw. De tomeloosheid van Vincent van *RJK¶ In: NRC Handelsblad, 6 april 1990.
1295
Paul Depondt, µ'H grootste YRRUEH]LFKWLJLQJ¶ In: de Volkskrant, 28 maart 1990.
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misgaat.1296 Dit is de eerste keer dat de staat de µLQGHPQLWHLWVUHJHOLQJ¶ toepast.1297 Deze
regeling is vooral bedoeld om tentoonstellingen µYDQXLW]RQGHUOLMNbelang en internationale
DOOXUH¶PRJHOLMN te maken, µRQGDQNV de KRJHYHU]HNHULQJVNRVWHQ¶ De overheid draagt het
financiële risico van de rijksmusea bij het organiseren van grote tentoonstellingen voor
maximaal vijfhonderd miljoen gulden per jaar.1298
Het evenement wordt grondig voorbereid. Het Van Goghmuseum in Amsterdam wordt
voor ongeveer zes miljoen gulden verbouwd, om de enorme hoeveelheid bezoekers die
verwacht worden te kunnen hanteren. Nieuwe airconditioninginstallaties dienen een constante
temperatuur te garanderen en de vochtigheid te reguleren bij regenachtig weer, mocht die
door natte regenjassen en SDUDSOX¶V veranderen. In de dakkoepels komt een nieuw
jaloezieënsysteem, waarmee het daglicht beter beheerst wordt. Het restaurant en de
museumwinkel worden verplaatst en vernieuwd.1299
Het ministerie van WVC richt de Stichting Van Gogh 1990 op om de kunstzinnige
activiteiten in het kader van het µ9DQ *RJKMDDU¶ te organiseren en coördineren. Frits Becht
wordt de directeur. Op 11 januari 1990 geeft de Stichting een persconferentie in de Beurs van
Berlage te Amsterdam, die wordt bezocht door ongeveer tweehonderd personen. Er wordt
veel aandacht besteed aan de kaartverkoop die een dag eerder van start ging. Bij deze
gelegenheid wordt het Programmaboek Van Gogh 1890/1990 gepresenteerd, met alle
evenementen die onder auspiciën van de Stichting worden georganiseerd.1300 De Stichting
neemt µXLWGUXNNHOLMN¶ geen verantwoordelijkheid voor alle niet vermelde activiteiten die
inhaken op de herdenking.1301 Naast de twee hoofdtentoonstellingen worden in de loop van
het jaar verschillende nevenexposities georganiseerd, zoals het Haags Historisch Museum
over Van Goghs Haagse jaren, het Stedelijk Museum organiseert een tentoonstelling met
negentiende-eeuwse IRWR¶Vvan plaatsen waar Van Gogh heeft gewoond en het Dordrechts
Museum toont schilderijen van Van Goghbewonderaar Ary Scheffer.1302 Van Gogh wordt ook
in de podiumkunsten herdacht: een opera van Jan van Vlijmen in samenwerking met de
Vlaamse opera en het Schönberg Ensemble, dans-, ballet-, theatervoorstellingen en een
festival met films over Van Gogh.1303 Op de televisie zijn verschillende SURJUDPPD¶V gewijd
aan de schilder. Er verschijnt een tweedelige catalogus en in vier banden worden al zijn
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Tineke Pronk, µ.URQLHN kunst en beleid: de parlementaire jaren 1986-¶ In: Truus Gubbels (red), Kunst,
kroniek en parlement 86-89. Amsterdam, 1990, p. 253. Minister Brinkman maakte op 16 september 1988 bekend
dat vanaf 1989 het financiële risico van rijksmusea voor maximaal vijfhonderd miljoen gulden gedragen zou
worden door de staat. Bron: ibidem, p. 214.
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Over de toepassing van de regeling adviseert de Rijksdienst Beeldende Kunst. In 1997 werd het Instituut
Collectie Nederland opgericht, die deze taak overnam. Bron: Rik Vos in een gesprek te Amsterdam op 13
december 2010.
1298
Tineke Pronk, µ.URQLHN kunst en beleid: de parlementaire jaren 1986-¶ In: Truus Gubbels (red), Kunst,
kroniek en parlement 86-89. Amsterdam, 1990, p. 214.
1299
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NRC Handelsblad, 12 januari 1990.
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gepresenteerd werd. Bron: Stichting Van Gogh 1990, Eindverslag. Amsterdam, z.j., p. 36.
1301
µ5LMNVPXVHXP twee maanden gesloten. Museum Van Gogh ondergaat verbouwing voor KHUGHQNLQJVMDDU¶ In:
NRC Handelsblad, 12 januari 1990.
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Ary Scheffer leefde van 1795 tot 1858, hij schilderde portretten (onder andere van Chopin), Bijbelse
voorstellingen en scènes uit de romantische literatuur en klassieke oudheid. Het Dordrechts Museum beschikt
over enkele schilderijen van hem. In Dordrecht staat ook een standbeeld van hem.
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µ5LMNVPXVHXP twee maanden gesloten. Museum Van Gogh ondergaat verbouwing voor KHUGHQNLQJVMDDU¶ In:
NRC Handelsblad, 12 januari 1990 en Bibeb, µ)ULWV Becht: ´LQ dit land is geen visie, geen amour, geen allure.
Haitink hebben ze verdomme ook laten JDDQ´ De directeur van de Stichting Vincent van Gogh 1990: ³LN vind
dat er culturele ambassadeurs moeten NRPHQ´¶ In Vrij Nederland, 2 juni 1990.
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brieven uitgebracht.1304 Op initiatief van de dichter Jan Eijkelboom en de typograaf Walter
Nikkels vraagt de Stichting veertig Nederlandse en Vlaamse dichters een gedicht te schrijven
over het leven of werk van Van Gogh.1305 Op verzoek van Becht ontwerpen twintig
hedendaagse beeldend kunstenaars - belangeloos - een Hommage aan/hommage to Van Gogh
affiche, de baten van de publicatie van dit beeldend werk komen ten goede aan de
Stichting.1306 Frits Becht heeft bij de manifestatie twee doelstellingen voor ogen: µLNZLOGH in
de eerste plaats natuurlijk dat er een hommage gebracht werd aan het werk van Van Gogh,
zijn werk in het middelpunt van de belangstelling plaatsen. Maar ik wilde ook onderzoeken
wat nu precies de betekenis van Van Gogh zou zijn voor de kunst van vandaag. « Je moet
het in een bredere context plaatsen dan alleen een historische terugblik, hoe mooi het ook
LV¶1307
Nadat Becht de plannen van de Stichting Van Gogh 1990 kenbaar maakt, wordt alom
gevreesd dat de manifestatie zal uitlopen µRS de meest desastreuze kunstmanifestatie van de
eeuw: een Vincent à go-go, waarbij toevallig ook nog wat schilderijen en tekeningen waren
RSJHKDQJHQ¶ Om bezoekers in Nederland en buitenland te verleiden, worden de exposities
gepresenteerd als GHµ*URRWVWH Expositie aller 7LMGHQ¶ - er wordt opgemerkt dat dit toch eerder
de toon is om een kermis aan te kondigen.1308 Maar dat lijkt mee te vallen. µ:LMwillen er
geen braderie YDQPDNHQ¶beklemtoont Becht. µ0DDUevenementen in de geest van Van Gogh.
Als er straks iemand met een bakfiets en een plastic oor bij het museum gaat staan, kan ik dat
niet voorkomen, maar ik hoef er niet mijn zegen aan te JHYHQ¶ De kunstliefhebber µNDQ
ongestoord JHQLHWHQ¶ en wordt niet gefrustreerd door rumoer uit restaurant, winkel of door
randprogrammering - zo wordt beloofd. Buiten het Van Goghmuseum is het Museumplein
omgetoverd tot een Van Gogh Village. De museale presentatie is sober: de kunstwerken
worden op zacht crèmekleurige wanden gepresenteerd, µRS orthodox-museale ZLM]H¶ Het
Kröller-Müller is omgetoverd tot µHHQ heel serene plek, waar de voeten gedempt schuifelen
over een in de zalen gelegd tapijt¶.1309
Bij deze Van Gogh µH[SRVLWLHFDUURXVHO¶ worden interessante nieuwe elementen
geïntroduceerd op het gebied van marketing en public relations, crowd control , sponsoring en
merchandising. Om de pers te informeren en free publicity te genereren wordt de µ*URRWVWH
9RRUEH]LFKWLJLQJ¶ georganiseerd ooit door een museum in Nederland opgezet. Op dinsdag 27
maart 1990 komen meer dan duizend journalisten de exposities voor de officiële opening
bekijken, waaronder meer dan vijftig cameraploegen uit binnen- en buitenland.1310 De
organisatoren rekenen op tegen de miljoen bezoekers en hebben goed nagedacht over crowd
control. Voor het eerst wordt in Nederland het bezoek µJHVWURRPOLMQG¶ een bezoeker dient
kaarten te reserveren voor een bepaalde periode. Ook de beperkte toegangsduur van twee uur
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is een unicum.1311 Er wordt bovendien een prijsdifferentiatie toegepast om het publiek te
µUHJXOHUHQ¶ de toegangsprijs is tijdens het weekeinde hoger dan door de week.1312 Nieuw is
ook dat de entreebewijzen niet bij de PXVHXPNDVVD¶V te koop zijn, maar bij één van de vier
hoofdsponsors - de 1300 filialen van de µ6SDDUEDQN met de 6¶Electronisch reserveren, bij het
Metropolitan Museum in New York een succes gebleken, wordt nagevolgd: µKHW wordt als
chic ervaren dat men niet in de rij hoeft WHVWDDQ¶ Reserveren is verplicht, er worden geen
kaarten op de dag zelf - µVDPHday WLFNHWV¶- verkocht, want µGLHzouden een bom onder het
systeem OHJJHQ¶ aldus een woordvoerder van Stichting Van Gogh 1990. µMensen rekenen er
dan op, en bij een blockbuster veroorzaakt dat toch weer rijen, en die wilden we nu net
YRRUNRPHQ¶1313 Frits Becht: µGLH voorverkoop is een Europese primeur. Wij verlenen het
publiek de service dat men het werk goed en rustig kan bekijken en dat men niet « lange
tijd in de rij hoeft te staan. Anderzijds hebben we deze regeling getroffen uit respect voor Van
Goghs werk. Een onderzoek van TNO wijst uit dat bijvoorbeeld duizend natte regenjassen
hoge eisen stellen aan de klimatologische omstandigheden in de tentoonstellingsruimte, met
mogelijk schadelijke gevolgen voor de schilderijen en tekeningen. Het nemen van ULVLFR¶V in
dit opzicht is RQDDQYDDUGEDDU¶1314 De voorverkoop start al op 15 januari 1990 - twintig gulden
voor één en vijfendertig gulden voor beide tentoonstellingen - terwijl het evenement op 30
maart geopend wordt. Tussen de twee musea wordt een busdienst onderhouden voor wie op
één dag, met de µFRPEL-NDDUW¶ beide tentoonstellingen wil bezoeken.1315 Er worden op de
eerste verkoopdag al twaalfduizend kaartjes verkocht. De bezoekers krijgen een dag en een
tijdblok toegewezen waarop zij kunnen komen; zij kunnen wel langer dan de aangegeven twee
uur in het museum vertoeven. Er worden maximaal acht toegangsbewijzen per persoon
verkocht. Beide musea verlengen de openingstijden: ze zijn van negen uur µV ochtends tot
negen uur µV avonds geopend (zondag en maandag tot zes uur).1316 Voor de avondbezoeker
geldt een gereduceerd tarief, omdat hij minder lang in het museum kan blijven - deze
µDYRQGEORNNHQ¶ blijken populair bij het publiek.1317
De hommage aan Van Gogh kost totaal vijfentwintig miljoen gulden - de grootste
kostenpost zijn transport en verzekering. De verzekerde waarde van de honderden
kunstwerken bedraagt rond de zes miljard gulden. Naast tien kleinere sponsors staan vier
hoofdsponsors ieder garant voor een miljoen gulden: KLM, Douwe Egberts, de Verenigde
Spaarbanken en Heineken.1318 Frits Becht is µZHO veertig bedrijven DIJHZHHVW¶ om de vier
hoofdsponsors te vinden: µHHQ miljoen is natuurlijk veel geld. En dan ben je er nog niet: wil je
als bedrijf dat geld echt uitbaten, dan moet je iemand full time in dienst nemen om zich
daarmee bezig te houden. Een bedrijf moet dat uitbouwen, Van Gogh in het bedrijf integreren
1311
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met publikaties en dergelijke. Bedrijven begrijpen nog niet altijd wat ze daarmee kunnen
GRHQ¶1319 De sponsors krijgen een nadrukkelijke presentatie, ze kunnen rekenen op een
uitvoerige naamsvermelding en bijzondere faciliteiten, zoals toegang op de zondag- en
maandagavonden - HHQµEHVORWHQavondje kunst met eigen JDVWHQ¶ - wanneer de musea voor
het publiek gesloten zijn.1320 In de - zeer verzorgde - publicatie op A3 formaat die het Van
Goghjaar aankondigt, leggen de sponsors uit waarom juist zij zich geroepen voelen om eer te
bewijzen aan de schilder.1321 µ+HLQHNHQ ziet een duidelijke verwantschap tussen de
Nederlandse achtergrond van zowel Vincent van Gogh als van Heineken en de
kwaliteitsuitstraling van het werk van deze schilder en de wereldwijde bekendheid en
waardering van haar produkt¶KLM verklaart dat zij µDOV NZDOLWHLWVFDUULHU¶ haar naam graag
verbindt aan HHQµHYHQHPHQWRSkwalitatief hoog QLYHDX¶HQ de Verenigde Spaarbanken
benadrukken dat zij zich al jaren beijveren µRPKHWculturele erfgoed voor elke Nederlander
bereikbaar te maken. Zoals ook Vincent van Gogh zocht naar wegen om zijn werk breed
toegankelijk te PDNHQ¶ Douwe Egberts ziet een overeenkomst met µGH kwaliteit en de brede
toegankelijkheid van ]LMQZHUN¶1322 KLM vliegt de schilderijen en tekeningen die van buiten
Europa moeten komen gratis naar en van Amsterdam. Het hoofd µFRUSRUDWH DIIDLUV¶ van KLM:
µZHZLOOHQ ons profileren als een kwaliteitsmaatschappij. Daar passen culturele evenementen
bij van een kwalitatief hoogstaand QLYHDX¶ KLM biedt ook voor vierhonderd gulden een µ9DQ
Gogh-SDNNHW¶ aan voor individuele reizigers: taxivervoer van Schiphol naar Amsterdam, twee
nachten in een van de zes luxe-hotels in Amsterdam naar keuze, toegangskaarten voor de twee
grote tentoonstellingen, evenals voor In relatie tot de Van Goghtentoonstelling in het Stedelijk
Museum, een Van Gogh-diner, een Van Gogh- boek en busvervoer van Amsterdam naar
Otterlo en terug. Het Amsterdamse Hilton Hotel adverteert in het buitenland met een
speciaal µ9DQ Gogh-DUUDQJHPHQW¶ voor tweehonderd gulden per persoon: een
µZHONRPVWGUDQNMH¶ een overnachting, ontbijt, drie gangen-diner, bezoek aan het Casino,
kaartjes voor het Van Gogh Museum, en uiteraard een rondvaarttocht door de grachten.1323
Op het Museumplein komt voor de duur van de exposities het al genoemde Van Gogh Village
- een initiatief van de sponsors van de Van Gogh manifestatie. Dit µZLQNHOGRUS¶ bestaat uit
een aantal bouwwerken met daarin sanitaire voorzieningen en informatiestands, een lunch- en
tearoom, restaurant, boekwinkel, crèche, geldwisselkantoor, kiosk, een bonbonnerie, een
parfumerie en winkels met wandkleden, servies, glas, sieraden en schildersbenodigdheden.
Ook komt er een muziek- en feestruimte met tapkasten van sponsor Heineken.1324
Bij de voorbereiding van de Van Goghtentoonstellingen volgt de pers de voorverkoop
van de toegangskaarten sceptisch. Op 21 maart 1990 - negen dagen voor de opening - blijken
er voor de twee tentoonstellingen bijna 400.000 kaarten te zijn verkocht - de Stichting Van
Gogh rekent op de uiteindelijke verkoop van ruim een miljoen kaarten die samen vijftien
miljoen gulden moeten opbrengen. Op de vraag of de verkoopcijfers meevallen, zegt de
projectleider van de Spaarbank: µGDW is een moeilijke kwestie. « Eigenlijk liggen we keurig
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op schema, meegerekend dat Nederlanders nog tamelijk onbekend zijn met deze vorm van
voorverkoop. De Stichting Vincent van Gogh 1990 vindt dat aan dit systeem voldoende
publiciteit LVJHJHYHQ¶1325

Museum Overholland
Op 19 februari 1987 openen minister Brinkman en burgemeester Van Thijn in Amsterdam in
besloten kring een nieuw particulier museum: Museum Overholland. Christiaan Braun is de
oprichter en eigenaar.1326 Het museum bevindt zich tegenover het Van Goghmuseum en is
gevestigd in een voormalig woonhuis aan de Paulus Potterstraat, gebouwd in de stijl van de
architect Frank Lloyd Wright. De architecten Jan Benthem en Mels Crouwel verbouwden het
pand. Brinkman prijst het initiatief van Braun en herinnert eraan GDWGLWµLQNederland geen
ongebruikelijke gang van zaken is. Per slot van rekening zijn de musea Boymans-van
Beuningen in Rotterdam, Kröller-Müller en Van Abbe ook voortgekomen uit particuliere
FROOHFWLHV¶ Overholland past heel mooi in de filosofie van Brinkmans cultuurbeleid waarin
verzakelijking en particulier initiatief speerpunten zijn. In zijn voordracht mijmert hij:
µ2YHUKROODQG voor mij is dat een associatie met de Gouden (HXZ¶1327 Dit is meer een vrije
fantasie die misschien op de naam slaat maar niet op de inhoud van Overholland, want het
museum exposeert tekeningen van bekende internationale hedendaagse kunstenaars, zoals
Gerhard Richter, Thomas Schütte, Elsworth Kelly, Arnulf Rainer, Cézanne, Marlene Dumas
en Roy Lichtenstein.1328
Christiaan Braun diende zich eind 1986 bij het stadsbestuur van Amsterdam aan met
het plan om in de grote villa bij het Museumplein een particulier museum op te richten. Hij
wil het zelf financieren, er zijn eigen collectie tekeningen in onderbrengen en er regelmatig
tentoonstellingen organiseren.1329 µ8 krijgt van mij een particulier PXVHXP¶zo belooft Braun
burgemeester Ed van 7KLMQµRSvoorwaarde dat er tussen de Van Baerlestraat en het
Rijksmuseum een wandelgebied NRPW¶(QKLMZHQVWgeen µNHUPLVDFKWLJHHYHQHPHQWHQ¶voor
zijn deur.1330 Tussen de gemeente en de heer Braun wordt µHHQ daartoe strekkende
oveUHHQNRPVW¶ gesloten.1331 Christiaan Braun is zakenman en verzamelaar. Hij vindt µGDW wat
hij dankzij de maatschappij verdiend heeft, hij ook weer aan de gemeenschap moet
WHUXJJHYHQ¶- de Amerikaanse houding. Daarom verkocht hij zijn aandelen voor een gulden
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aan stichting Overholland - genoemd naar zijn buiten aan de Vecht. De stichting streeft een
µDOJHPHHQ cultureel GRHO¶ na.1332
Overholland wordt het µSDUDGHSDDUG van de Nederlandse particuliere PXVHD¶1333 Een
museum uitsluitend gewijd aan tekeningen is een unicum in de museumwereld. Braun wil met
zijn museum µGH emancipatie van de WHNHQLQJ¶ bevorderen. Hij is eigenzinnig in zijn
communicatiebeleid. Voor iedere tentoonstelling wordt een fraai verzorgde catalogus
ontworpen, en de affiches worden al snel een collecWRU¶Vitem. Hij vindt dat alle publiciteit het
museum en de activiteiten daar moet behelzen, zijn persoonlijke antecedenten acht hij van
ondergeschikt belang.1334 Hij wil graag ongestoord in een café kunnen zitten, zonder als µGLH
man van 2YHUKROODQG¶ te worden herkend. µ+HW moet over de kunst gaan, en niet over PLM¶
Braun geeft daarom sporadisch interviews en wijst verzoeken RPIRWR¶Vaf. Dit vindt de
redactie van het NOS-journaal een reden om niet te komen opdagen bij de opening van het
museum - Braun wil toch niet in beeld.1335 Hij schept er genoegen in als anonieme kassier of
portier zijn gasten te ontvangen, volgens zijn motto dat de bezoekers ELMKHPµRS
ongedwongen KXLVEH]RHN¶ moeten zijn.1336
Eind februari 1990 spant Braun een kort geding aan tegen de gemeente Amsterdam,
omdat deze een µFRPPHUFLHHO FLUFXV¶tolereert op het Museumplein. Daarvóór tekende Braun
diverse malen mondeling en schriftelijk bezwaar aan tegen overlast. Hij voert aan dat de
gemeente in 1987 schriftelijk toezegde met hem in overleg te gaan indien µHHQ manifestatie
in de directe omgeving van het SDQG¶ zou worden gepland. Dat overleg is over de Van Gogh
activiteiten niet gevoerd. Bovendien lijkt het Braun dat de opbouw van de tijdelijke
bouwwerken in strijd is met de bestemming van het Museumplein als openbare ruimte.1337
Hij vindt dat de µFRPPHUFLsOHVIHHU¶ die straks op het plein zal heersen niet te rijmen valt met
de zomertentoonstelling Black U SA van Overholland - µODQJGXULJHFLUFXVDFKWLJHWRHVWDQGHQ¶
belemmeren µGH toegankelijkheid van het museum en de voor het bezoek vereiste sfeer van
UXVW¶1338 Braun vindt het geen goede ontwikkeling µGDWPXVHD er voor de sponsors blijken te
zijn, in plaats van de sponsors voor de PXVHD¶1339 De rechtbank wijst echter de eis af en
steunt de gemeente in de opvatting dat de Village µHHQ regulerende en kanaliserende IXQFWLH¶
zal hebben bij de verwerking van de naar schatting 800.000 bezoekers. De gemeente verleent
de bouwvergunning en de sponsors starten de bouw van het Van Gogh Village. Braun vraagt
vervolgens bij de Raad van State een schorsing aan van de bouwvergunning, maar ook dit
verzoek wordt afgewezen.1340
Op 30 maart 1990 - zijn verjaardag - start het Van Goghjaar officieel. De koningin
opent eerst de tentoonstelling in het Van Goghmuseum en spoedt zich vervolgens naar
Otterlo, waar de tekeningententoonstelling in het Rijksmuseum Kröller-Müller op haar
wacht.1341 De sprekers in de aula van het Van Goghmuseum benadrukken dat hen een sober
1332
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eerbetoon aan de kunstenaar voor ogen staat: µYDQGDDJ gaat het om het werk van Van Gogh
en niets DQGHUV¶ aldus de voorzitter van de Stichting, mr. S. Patijn. µ1RFK zijn leven, noch
zijn opvattingen over zijn werk geven aanleiding voor luidruchtige opgekloptheid die in onze
tijd onverbrekelijk lijkt te zijn verbonden met superVWHUUHQ¶ Ook Ronald de Leeuw directeur van het Rijksmuseum Vincent van Gogh - onderstreept dat deze tentoonstelling wat
hem betreft niet VOHFKWVµHHQmedia-event bij XLWVWHN¶moet zijn. Minister G¶Ancona ziet als de
essentie van het evenement zeker niet een µQRVWDOJLVFKH omhelzing van een kind van onze
1HGHUODQGVHQDWLH¶ maar µGHYLWDOLWHLW van kunst en FXOWXXU¶ Na de toespraken blijkt - tot
grote verbazing van enkele Amerikaanse journalisten - dat µYHUWHJHQZRRUGLJHUV van de SHUV¶
niet welkom zijn tijdens een rondgang langs de geëxposeerde schilderijen, met de overige
genodigden: µ]RLHWVheb ik nog nooit meegemaakt, hieraan zie je dat dit een NOHLQODQGLV¶De
journalist Paul Hellmann die er wel bij mag zijn, meldt vervolgens ironisch: µYHOHQ van de
aanwezigen leken vrij snel uitgekeken op de schilderijen, zodat er genoeg tijd overbleef om
met elkaar van gedachten te wisselen. Toch hadden de meesten een genuanceerd oordeel over
wat zij hadden gezien. Van Goghs oeuvre oogstte, afgezien van een enkel vroeg werk, veel
lof. Een enkeling vond sommige doeken zelfs veel sterker dan de reproducties deden
YHUPRHGHQ¶Ondertussen onthullen kunstenaars op het Museumplein die middag als protest
tegen µGHcommercialisering van de NXQVW¶een beeld van twaalf gebalde vuisten.1342
De avond van de opening wordt op het Museumplein vuurwerk afgestoken - de
lichteffecten zijn geïnspireerd op Van Goghs kleurgebruik, zo werd verzekerd.1343 Even
daarvoor wordt een geselecteerd publiek vergast op de inhuldiging van het inmiddels
controversiële Van Gogh Village, het µVHUYLFHFHQWUXP¶voor de bezoekers van de expositie.
Er is een µPXOWL-PHGLDVKRZ¶ Er verschijnt een blonde zangeres die µ9LQFHQW (Starry Starry
1LJKW ¶zingt - de ode uit 1971 van singer-songwriter Don McLean. Journalist Paul Hellman
doet ons - nog steeds - verslag: µLn het Van Gogh Village hebben de kooplieden de overhand.
Dat bleek WRHQ « GH winkels van het dorp open gingen. Het aanbod is vaak verrassend:
schalen, asbakken, borden, Delfts-blauwe vazen en allerhande penningen met de beeltenis
van de schilder, gouden miniatuur-klompjes voor 320 gulden, een ruime selectie snoep,
Indiase wandkleden naar schilderijen van Van Gogh « en een lectuurwinkel met romans
van Ludlum, Uris en Forsyth. Ook is er een reisbureau waar men kan boeken voor
WLHQGDDJVH³SHOJULPVWRFKWHQ´ die deelnemers onder meer voeren naar Zundert en de
Borinage. Het aanbod van het Village wordt gecompleteerd door verschillende horecaEHGULMYHQ¶. Obers serveren µ]DOP garnalen en VFKXLPWDDUW¶µKRVWHVVHV in KLM-SDNMHV¶
maken het naar hun ]HJJHQµGH 9,3¶Vnaar de ]LQ¶1344 Het Van Gogh Village
vertegenwoordigt duidelijk de commerciële kant van de herdenking. Veel critici stellen µKHW
SURPRWLHGRUS¶DOV µVFKDDPWHORRVYXOJDLU¶ aan de kaak.1345 Publicist Henk Hofland schrijft
over µde ultieme nederzetting van poffertjeskramen, weliswaar passend in de Amsterdamse
poffertjestraditie maar ook oorzaak van een nieuwe schakering van conflicten¶.1346 De
directie van het Van Goghmuseum, getroffen voor de negatieve publiciteit rond de bouw
1342
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van het Village en mogelijke overlast voor Museum Overholland, doet µHU alles aan « RP
het museum van de commerciële naar de FXOWXUHOHSDJLQD¶V WHNULMJHQ¶1347
Twee partijen staan tegenover elkaar. Christiaan Braun vindt dat het servicecentrum
vlak voor zijn deur ontaardt in µHHQ onheilspark vol lawaai en RQUXVW¶ terwijl de gemeente
had beloofd dat hij daarvan gevrijwaard zou blijven. De gemeente daarentegen zegt µHHQ
ingetogen tentencomplex in de stijl van Vincent van *RJK¶te verwachten. De sponsors
vinden dat het hier gaat om de µRSYDQJ van de RPYDQJULMNHEH]RHNHUVVWURPHQ¶die worden
verwacht. En ook Frits Becht beaamt dat deze dienstverlening nodig is: µGH mensen moeten
plassen, hun jassen kwijt, een kopje koffie drinken en wat DOQLHW¶1348 Braun stuurt op 2 mei
1990 een brief aan B en W van Amsterdam waarin hij aankondigt dat Museum Overholland
op 30 juli wordt opgeheven - een dag na de afsluiting van de Van Gogh tentoonstellingen.
Hij overweegt geen andere plaats van vestiging.1349 Naar zijn overtuiging heeft de gemeente
zich in de afgelopen vier jaar niet aan haar toezeggingen gehouden. Dat tijdens de recente
Van Gogh tentoonstelling pal voor zijn deur een Van Gogh Village verrees, is de druppel die
de emmer doet overlopen.1350 De relatie tussen de gemeente en Overholland is dan namelijk
al troebel. Braun is µYHUEROJHQ¶dat de gemeente eerder gedane toezeggingen over de
inrichting van de directe omgeving rond het nabij gelegen Van Goghmuseum en het
Stedelijk Museum niet is nagekomen en dat er in plaats van µHHQ ZDQGHOJHELHG¶ - dat
volgens een persbericht van de gemeente in 1986 zou worden aangelegd - gedurende
geruime tijd voor verschillende manifestaties HHQµWHQWHQ-, woonwagen- annex caravankamp
met toiletwagens en verder NHHWPDWHULDDO¶ vlak voor de ingang van het museum is
geplaatst.1351
In 1987 zegde de gemeente schriftelijk het volgende toe: µDDQ manifestaties pal voor
uw museum die het aanzien schaden, dan wel het uitzicht op uw museum sterk belemmeren,
zullen wij in beginsel geen medewerking meer verlenen. Wij stellen ons voor dat indien een
manifestatie in de directe omgeving van uw museum is gepland, hierover eerst in contact
met u te treden, alvorens daarover beslissingen worden JHQRPHQ¶1352 Er zouden voor zijn
deur geen µNHUPLVDFKWLJH WRHVWDQGHQ¶worden aangericht en het gebouw zou in het
bestemmingsplan een maatschappelijke functie krijgen.1353 Volgens Braun is hij niet op de
hoogte gesteld van de gemeentelijke beslissing om het Van Gogh Village toe te staan. Een
citaat uit de brief van Braun aan B en W van 2 mei µZLMhebben u van het begin af aan
zonder voorbehoud verklaard, dat de Gemeente Amsterdam van Museum Overholland geen
enkel beroep op financiële steun te duchten had. Dit beginsel heeft aan uw enthousiasme
over de vestiging van ons museum in Amsterdam niet in geringe mate ELMJHGUDJHQ¶ Maar
µKHW is evident dat het belang van Museum Overholland bij de gemeentelijke besluitvorming
het loodje heeft gelegd ten opzichte van de belangen van de sponsors van de Van Goghtentoonstelling. Wij hebben besloten thans een einde te maken aan een situatie waarin door
toedoen van de Gemeente Amsterdam ons museum niet kan functioneren op een wijze die
recht doet aan de opzet, aan de kunstenaars en aan de bezoekers. Wij kunnen als particulier
1347
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museum de Gemeente Amsterdam niet dwingen ons museum naar waarde te schatten en
dienovereenkomstig met Museum Overholland om te JDDQ¶1354 De gemeente schrijft 11 mei
1990 mei in een µRSHQ EULHI¶aan de museumdirectie µGDWJHQHte willen doen wat in ons
vermogen ligt om uw museum voor Amsterdam te EHKRXGHQ¶ Concrete voorstellen worden
echter niet gedaan. Braun blijft bij zijn besluit: µDOV er bij u werkelijke behoefte zou hebben
bestaan ons tot andere gedachten te brengen, zou u niet met een dergelijke open brief de
discussie hebben JHVORWHQ¶1355
Op 29 juli - op die datum overleed Van Gogh - worden zowel de Van
Goghtentoonstellingen afgesloten als Museum Overholland opgeheven. Het Rijksmuseum
Vincent van Gogh kreeg nog QRRLWLQ]R¶Qkorte tijd zoveel bezoekers over de vloer: bijna
900.000 - een nog grotere hoeveelheid dan die geschat was voor beide musea.1356 Frits Becht
kijkt terug op een zeer succesvol project, de Stichting Van Gogh is meer dan uit de kosten
gekomen: µ]DNHOLMN gezien zitten we zelfs met een positief resultaat. Het aantal bezoekers aan
de tentoonstellingen was geschat op 800.000, we hebben er meer dan 1,2 miljoen gekregen.
Eén op de zes bezoekers heeft de catalogus gekocht, dat is fantastisch, en door het
voorverkoopsysteem van de toegangskaarten hebben de mensen de gelegenheid gehad de
tentoonstelling relatief rustig WHEHNLMNHQ¶1357 Uit evaluatie-onderzoek, verricht door AGB
Intomart, blijkt inderdaad dat ]R¶QNOHLQH 900.000 mensen het Rijksmuseum Vincent Van
Gogh bezochten en ruim 400.000 het Rijksmuseum Kröller-Müller.1358 Dit evenement is goed
af te bakenen, daardoor is de economische impact voor de stad Amsterdam te berekenen - in
dit geval zijn de additionele bestedingen redelijk te bepalen.1359 Het blijkt dat Amsterdam
door de spin off 650 miljoen gulden aan inkomsten heeft gegenereerd.1360 De manifestatie is
een groot succes. Het totale project heeft vierhonderd miljoen gulden winst opgeleverd!
Daarom wordt de zes ton subsidie aan de gemeente geretourneerd. De rest wordt in de nieuwe
stichting Herinneringsfonds Van Gogh gestort.1361 In een interview waarschuwt Becht echter
dat je bij blockbusters, participatie en sponsoring niet dit succes als maatstaf moet nemen: µMH
kunt niet alles aan Van Gogh afmeten. Met Van Gogh heb je iets wat zijn weerga niet kent.
Een fantastisch product. In hele brede lagen van de bevolking vind je interesse voor deze
schilder. Internationaal ook. Het is dus relatief makkelijk om daar gelden voor los te krijgen.
In 1993 of 1994 wil men misschien iets met Mondriaan gaan doen, maar dat is natuurlijk toch
van een andere orde, dat kun je niet met dezelfde maatstaven bekijkeQ¶1362
In een sfeertekening van het afronden van de manifestatie beschrijft Marianne
Vermeijden ook de sluiting van Overholland - geheel in de stijl van de µnieuwe
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MRXUQDOLVWLHN¶.1363 µGistermiddag liep het feest met een sisser af. Om de hoek van het
museum, bij het Village Van Gogh verveelde het horeca-personeel zich bij de koffiebar. «
Er was veel lef voor nodig om de bediening te storen. Terwijl de laatste bus Amerikanen
zich met gesloten beurzen vergaapte aan de Van Gogh-wijnen, voltrok zich om de hoek in
stilte de sluiting van Museum 2YHUKROODQG¶ Het sluitingsritueel wordt met televisiecamera
geregistreerd. µ(HQ dame deed op verzoek van de cameraman de deur van Overholland toe.
Het moest wel vier keer geoefend worden. En toen sloten zich knarsend de ijzeren hekken.
Eindelijk: een teken van RQZLO¶1364 In het driejarige bestaan organiseerde Braun zestien
tentoonstellingen met werk op papier van vooraanstaande, voornamelijk buitenlandse
kunstenaars. De verwachting was dat het museum jaarlijks 20.000 bezoekers zou trekken,
maar dat werden er vijftig- tot zestigduizend - terwijl de toegangsprijs van eerst zes gulden
vijftig en later acht gulden vijftig relatief hoog was.1365
Bechts voormalige bedrijf AGB Intomart kreeg de opdracht om uitgebreid
publieksonderzoek uit te voeren - dit is in 1989 door Stichting Van Gogh 1990 besloten, in
overleg met het Ministerie van Economische Zaken.1366 Het onderzoeksprojekt bestaat uit een
omvangrijk onderzoek op de locaties, onder de bezoekers van beide tentoonstellingen in
Amsterdam en Otterlo en het Van Gogh Village, een periodieke meting onder buitenlandse
reizigers die Schiphol verlaten en telefonische µSXEOLHNVPHWLQJHQ¶ aan het begin van het Van
Gogh-jaar.1367 Bovendien werd het Continu Vakantie Onderzoek van het Nederlands Bureau
voor toerisme erbij betrokken. Bij de vraagstelling werd rekening gehouden met de
uiteenlopende informatiebehoeften van de betrokken partijen. Zo is het bedrijfsleven
benieuwd naar naamsbekendheid en beeldvorming en wil de overheid de economische
effecten van het Van Gogh-jaar gepeild zien: de µLQWHUQDWLRQDle wervingskracht die van de
tentoonstelling uitgaat en het verband tussen bezoek en µKHW gebruik van diverse andere al dan
niet culturele producten HQGLHQVWHQ¶1368 De telefonische enquête werd gehouden onder
driehonderd respondenten. De helft blijkt te weten van de herdenking van Van Gogh en zijn
sterfdag. Driekwart staat positief tegenover sponsoring door het bedrijfsleven, µGH relatie
bedrijfsleven - NXQVW¶1369 Tijdens de tentoonstelling werden drieduizend bezoekers
1363
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geënquêteerd. Twee van de drie bezoekers komen uit het buitenland - de helft daarvan komt
voor het eerst in Nederland. Meer dan de helft van de Europese bezoekers komt speciaal over
voor de tentoonstelling. Men is voor het merendeel tevreden over het gehanteerde
verkoopsysteem: 70%. Meer dan de helft van de ondervraagden weet namen van sponsors te
noemen en bijna 80% is positief over kunstsponsoring.1370 De meest positieve houding wordt
aangetroffen bij hen die werkzaam zijn in algemene managementfuncties, in de vrije beroepen
en bij hen met een eigen bedrijf. In het algemeen heeft men vertrouwen in de effecten van
kunstsponsoring.1371 Het Van Gogh Village blijkt een exploitatieverlies van µHQNHOH WRQQHQ¶
opgeleverd te hebben. Een tekort van 400.000 gulden is µQLHW RQGHQNEDDU¶ maar ondanks dat
verlies beantwoordde het Village aan de doelstellingen, aldus een woordvoerder van KLM.
AGB Intomart constateert dat ongeveer 500.000 mensen het Van Gogh Village bezochten en
260.000 er iets kochten - µhet concept was uniek en de ervaring OHHU]DDP¶1372 De
economische impact van de gehele manifestatie blijkt µVWHUN¶ - niet alleen voor Amsterdam,
maar ook voor andere gemeenten. De conclusie is dat de Van Gogh-herdenking µHHQ goede
vorm van Holland-SURPRWLH¶ is.1373 µ0HQ mag verwachten dat het Van Gogh-jaar niet alleen
voor 1990 voor ons land een goede zaak is geweest, maar ook effecten zal hebben die in de
toekomst merkbaar ]XOOHQ]LMQ¶1374 De aandacht in de pers was in kwantitatief opzicht enorm,
maar kwalitatief teleurstellend voor de Stichting Van Gogh 1990. De pers had veel oog voor
de manifestatie, maar weinig inhoudelijke aandacht voor het werk van Van Gogh. µ'H
merchandising, de sponsoringen ook de commotie rondom het Van Gogh Village op het
Museumplein in Amsterdam bleken meer nieuwswaarde te hebben voor de dag- en
weekbladen dan het werk van de NXQVWHQDDU¶1375 Terugblikkend constateert conservator Louis
van Tilburgh: µGLH tentoonstelling zette ons met een grote klap op de NDDUW¶1376
Met de sluiting van Overholland is het conflict tussen de gemeente en Braun nog niet
afgerond. Christian Braun probeert alsnog in hoger beroep zijn gelijk te halen. Het gaat er
volgens hem om vast te stellen, of de burger op toezeggingen van de overheid kan rekenen,
µRPGDW particulier initiatief moet kunnen rekenen op de overheid als betrouwbare SDUWQHU¶
Desgevraagd erkent burgemeester Van Thijn dat er in het verleden fouten zijn gemaakt: µKHW
bezwaarschrift tegen de komst van het Van Gogh Village ging automatisch naar de
stadsdeelraad. Het bereikte ons als stadsbestuur te laat, anders waren we misschien wat
alerter geweest. Een bedrijfsongeval. Maar juist voor dat soort dingen heeft de heer Braun
per definitie geen begrip, want dat is procedureel en ambtelijk. Hij had eigenlijk maar één
hartenwens: verschoond te blijven van ambtenarij, daar heeft hij een EORHGKHNHODDQ¶. De
Centrale Stad heeft niets meer te zeggen over de inrichting van openbare ruimten en
bestemmingsplannen in stadsdeelraad Zuid. µ'H toezeggingen waar de heer Braun over
spreekt zijn in rechte overgegaan naar de stadsdeelraad. Maar gelet op de bijzondere
voorgeschiedenis denk ik dat de voorzitter van de stadsdeelraad Zuid er geen enkel bezwaar
tegen heeft als ik als tussenpersoon EOLMIIXQJHUHQ¶1377 Overigens werd de Stadsdeelraad Zuid
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pas op 1 mei 1990 geïnstalleerd - een maand na de opening!1378 Van Thijn hoopt op een
heropening van het gesprek en van het museum. µ1D de uitspraak van het kort geding ben ik
naar het museum gegaan, en heb daar een gebaar gemaakt dat niet voor tweeërlei uitleg
vatbaar is. De heer Braun weet dat ik altijd en graag tot een gesprek bereid ben. Maar hij is
wel degene die de opening moet PDNHQ¶ De reactie van Braun: µKHWenige dat wij verlangen,
is de loyale nakoming van de gedane toezeggingen. Van Thijn weet precies wat hem te doen
staat om Museum Overholland weer open te krijgen. « Dat hoef ik hem toch niet nog eens
mondeling XLWWHOHJJHQ"¶1379 Van Thijn: µ&KULVWLDDQ Braun hoeft maar met zijn vingers te
knippen en ik kom opdraven waar en ZDQQHHUKLMZLO¶Bij de laatste tentoonstelling Black
U SA schrijft hij in het gastenboek: µXQLHNH kwaliteit laat zich door niets en niemand
wegdrukken: niet door een Van Gogh-gekte, niet door bestuurlijke slordigheid etc. Een
ontroerende H[SRVLWLH¶1380
Op 12 oktober 1990 bepaalt het Amsterdamse Gerechtshof in hoger beroep dat de
gemeente Amsterdam haar belofte aan Museum Overholland niet is nagekomen: µKet uit- en
aanzicht van Overholland is JHVFKDDG¶ de ondervonden hinder is groter geweest dan
wanneer de gemeente haar toezegging was nagekomen. Het kort geding waarin werd
bepaald dat de gemeente geen wanprestatie tegenover Overholland kon worden verweten, is
hiermee vernietigd. Braun is verheugd. Maar of hij het museum heropent houdt hij in het
midden. µ+HW is mooi dat we gewonnen hebben. Maar ik ben geen museum begonnen in
Amsterdam om procedures van de gemeente te winnen. Ik vind dat de deur door het vonnis
van het slot is gedaan. Ik ben benieuwd of er iemand binnenkomt. Zo ja, wie en met welke
ERRGVFKDS¶1381 Zo krijgt Braun alsnog zijn gelijk in een gerechtelijke uitspraak bevestigd
dat de overeenkomst van de gemeente met Overholland werd geschonden. Maar µGH
geslaagde culturele RQGHUQHPLQJ¶ Overholland blijft gesloten.1382 En de inrichting en
functie van het Museumplein blijft onderwerp van openbaar debat.
Er volgt nog een tweede bedrijf in de controverse tussen Christiaan Braun en de
gemeente Amsterdam - de geschiedenis herhaalt zich. Het College van B en W ontvangt op
19 december 1991 een brief van Braun waarin hij voorstelt om op zijn kosten een
beeldentuin in te richten. µ,n het vooruitzicht van een ongetwijfeld nog jaren voortslepende
plannenmakerij stellen wij u voor, zonder op een definitieve herinrichting vooruit te lopen,
in ieder geval gedurende deze tijd het Museumplein te benutten en te verfraaien door aan
Amsterdam een beeldentuin te schenken van internationale allure die ruimte laat voor
andere SXEOLHNVIXQFWLHV¶1383 Hij vraagt het gemeentebestuur hem in de uitvoering
µGDDGZHUNHOLMN en spontaan te VWHXQHQ¶ De beeldentuin zal bij de definitieve herinrichting
van het plein weer verdwijnen.1384
Begin januari antwoordt de Amsterdamse wethouder van kunst en cultuur, Marja
Baak, en verwijst Braun naar de Stadsdeelraad Zuid - de µHHUVW YHUDQWZRRUGHOLMNH¶ Braun
voelt zich µDIJHVFKHHSW¶ door de wethouder.1385 Hij is zeer verontwaardigd over dit
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µRQWZLMNHQGH ongeïnspireerde en uiterst lullige EULHIMH¶.1386 Dat schrijft hij in een brief aan weer - het college van B en W. Het is duidelijk dat Braun alleen zaken wil doen met de
gemeente, maar daar wordt de formele weg bewandeld. Hij vindt de inrichting van het
Museumplein mede een kwestie voor het centrale stadsbestuur.1387 µ:LMhebben het gevoel
alweer met een uitgestoken hand in de kou voor het stadhuis te staan. (....) Het is ons
duidelijk, dat u eigenlijk niet warm loopt voor een beeldentuin net zo min als eerder voor
een particulier museum. Wat moet je toch in hemelsnaam aanbieden om u (op cultureel
gebied) in beweging te NULMJHQ"¶1388 Na nog een paar brieven over en weer trekt Braun zijn
aanbod in.1389 Braun in zijn brief aan Van Thijn: µKHW is toch eigenlijk onvoorstelbaar dat u
het op een sluiting van Museum Overholland heeft laten aankomen en op onze beeldentuin
zo heeft weten te reageren dat wij aan een opening QLHWHHQVPHHUWRHNRPHQ¶1390 Van Thijn
nodigt Braun nog uit om te praten over een schets van het stadsdeel Zuid voor het
Museumplein, maar ook deze uitnodiging is in de beleving van Braun µHHQ ambtelijk briefje,
gespeend van elke gulheid en HOHJDQWLH¶ Braun laat in een brief aan Van Thijn weten dat
Museum Overholland definitief gesloten blijft.1391 µ+HW is ons steeds gegaan om de
nakoming van gedane WRH]HJJLQJHQ¶1392 Braun vindt het een principezaak dat µSDUWLFXOLHU
initiatief moet kunnen rekenen op de overheid als betrouwbare SDUWQHU¶1393

F rits Becht: verzamelaar, ondernemer en missionaris
De ondernemer en collectioneur Frits Becht is al verschillende keren ter sprake gekomen. Zijn
naam dook op in 1985 bij de strijd om de directiefunctie in het Stedelijk Museum, waar hij tot
de lobby voor Rudi Fuchs behoorde, en een jaar later om het Haags Gemeentemuseum, waar
hij zelf als gegadigde meedong. Hij is directeur van Stichting Van Gogh 1990 en organiseert
met zijn team het succesvolle eerbetoon aan Van Gogh. Becht vervult verschillende publieke
functies in de kunstenwereld. Hij is één van de eerste µNXQVWPDNHODDUV¶ in Nederland: een
efficiënt opererend manager die zijn inzichten, ervaring en contacten opgedaan in het
bedrijfsleven, aanwendt in de kunstenwereld. Hij wordt µOH plus baroque des FROOHFWLRQQHXUV¶
genoemd.1394 Hij permitteert zich door de publieke presentaties van zijn beeldende en
toegepaste kunstcollecties en zijn professionele betrokkenheid bij kunst en cultuur µHHQ zekere
hang QDDUXLWHUOLMNYHUWRRQ¶1395
Op 3 februari 1988 neemt Becht afscheid als algemeen directeur van de Nederlandse
vestiging van marktonderzoeksgroep AGB in het Amstel Hotel.1396 Hij krijgt bij die
gelegenheid een ridderorde opgespeld door de burgemeester van Amsterdam - dat wekt enige
verbazing, omdat hij in Naarden woont en zijn bedrijf AGB Intomart kantoor houdt in
1386

Tracy Metz, µ9ULMGDJ 3. 6XLNHURRP¶&ROXPQ in: NRC Handelsblad, 3 april 1992en µ´*HHQ enkel
enthousiasme bij B en :´ Braun komt terug op voorstel aanleg van EHHOGHQWXLQ¶ In: NRC Handelsblad, 19
maart 1992.
1387
µOpnieuw ophef over 2YHUKROODQG¶ In: NRC Handelsblad, 19 mei 1992.
1388
µ´*HHQ enkel enthousiasme bij B en :´ Braun komt terug op voorstel aanleg van EHHOGHQWXLQ¶ In: NRC
Handelsblad, 19 maart 1992.
1389
H.J.A. Hofland, µ$PVWHUGDP als kunstwerk. Het 3RIIHUWMHVSOHLQ¶ In: NRC Handelsblad, 12 juni, 1992.
1390
µ2YHUKROODQG wil nakomen beloften over 0XVHXPSOHLQ¶ In: NRC Handelsblad, 23 maart 1992.
1391
Tracy Metz, µ9ULMGDJ 3. 6XLNHURRP¶ Column in: NRC Handelsblad, 3 april 1992.
1392
µ2SQLHXZ ophef over 2YHUKROODQG¶ In: NRC Handelsblad, 19 mei 1992. Zie over opkomst en sluiting van
museum Overholland ook: Nicoline Baartman, µ¶´$FK als het maar prikkelend LV´¶ In: de Volkskrant, 1 februari
1992.
1393
Renée Steenbergen, Iets wat zo veel kost, is alles waard. Amsterdam, 2002, p. 411.
1394
Marianne Vermeijden, µ9DQ Gogh op DIVSUDDN¶ In: NRC Handelsblad, 1 april 1988.
1395
Bram Kempers, µ'H macht van de markt. Aanbod, afname en bemiddeling van moderne kunst in Nederland
1945-¶ In: Kunst en beleid, 3. Amsterdam, 1988, p. 23.
1396
AGB is de multinational Audits of Great Britain. Het onderzoekbureau heet nu Intomart GFK bv - de
afkorting staat voor: µ*URZWK from .QRZOHGJH¶
  

311

Hilversum.1397 Misschien is de reden dat hij zijn Stichting Van Gogh 1990 sinds september
1987 laat opereren vanuit de bovenétage in zijn Amsterdamse pied-à-terre aan het
Boerhaaveplein. Op grond van welke maatschappelijke verdiensten wordt Becht gehuldigd?
Als kunstverzamelaar en als manager en bemiddelaar in kunst- en cultuurevenementen, of als
pionier van het marktonderzoek in Nederland? Het blijkt dat collega Karel Slootman de
aanvraag voor de decoratie indiende en dat de ridderorde door het ministerie van
Economische Zaken wordt verleend, µRS krachtige voorspraak van :9&¶ Laten we het erop
houden dat hij om al die prestaties wordt gewaardeerd. Bij de uitreiking karakteriseert
burgemeester Ed van Thijn zijn positie als volgt: µKHW zal in die besturen vaak neerkomen op
de vraag aan bestuurslid Becht of hij bij bestuurslid Becht van een andere organisatie een
goed woordje wil doen. En ik neem aan dat Becht dat meestal wel wil, anders zou zijn
collectie niet zo groot ]LMQ¶1398 Het is hoogst opmerkelijk dat Van Thijn bij de lauwering ]R¶Q
sarcastische typering van de entrepeneur en netwerker geeft. Dat is dubbelhartig en typerend
voor de wantrouwige houding in de bureaucratie en in de kunstwereld in het bijzonder
tegenover particulier ondernemerschap. De betrokkenheid van het bedrijfsleven is nuttig en
nodig, maar als een evenement te commercieel wordt aangepakt of een verwachting komt niet
uit, dan heeft de manager het gedaan.1399 Becht wordt arrogantie verweten. Die is
voorbehouden aan een cultuurelite die zich daardoor onderscheidt van de economische en
politieke bovenlaag. Zijn rijkdom en µRQEHVFKHLGHQKHLG¶ roepen afgunst en irritatie op. Hij
behoort tot de elite die connecties heeft met kunstopleidingen als Ateliers ¶PHW
museumdirecteuren als Rudi Fuchs en Edy de Wilde, met kunstbeurzen en met captains of
industry.1400 In dit verband is de term µNXQVWPDIILD¶ geïntroduceerd, door mensen die geen
toegang hebben tot de culturele elite, laat staan tot het bedrijfsleven. .HPSHUVµ]H zien met
lede ogen aan hoe reputaties worden gemaakt en gebroken door een groep mensen die met
elkaar bevriend zijn, op dezelfde academie hebben gezeten en dezelfde vernissages
EH]RHNHQ¶1401 Becht kenschetst zichzelf echter als een missionaris die zich inzet voor µKHW in
stand houden en het ontwikkelen van een goed kunstklimaat. « Als ik me dan zo bezig zie
dan vind ik me soms wel eens een ]HQGHOLQJ¶1402 In 1989 verschijnt in opinieblad HP een
vilein portret van de µNXQVWSDXV¶ en zijn µFHQWUDOH rol in het gesubsidieerde FXOWXXUZHE¶ Het
artikel komt juist uit als bekend wordt dat zowel Stichting Openbaar Kunstbezit als het
Holland Festival financiële problemen hebben - Becht is van beide bestuursvoorzitter. Het
lijkt erop dat hier een rekening wordt vereffend, gezien de ronkende, tendentieuze toon.
µ:DDU Frits Becht is, is leven èn voldoende slappe was opdat dat leven in grootse staatsie kan
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worden aangekleed. Daar komt bij dat Frits Becht op een on-Hollandse manier ervoor uitkomt
dat het µP goed gaat. Zijn levenswandel is al vele malen en in vele toonaarden beschreven en
komt neer op het verhaal van de krantenjongen die miljonair werd. Van kleinburger tot
grootburger. Een social cli mber, zoals een oude vriend hem omschrijft, een verzamelaar van
contacten en macht, bij elkaar gebracht uit een onbedwingbare behoefte erbij te horen, mee te
WHOOHQ¶1403 De journalisten laten vooral criticasters aan het woord, baseren zich op geruchten
en citeren geïnterviewden zoals het hen uitkomt.1404 Ze halen bijvoorbeeld net die ene
kritische opmerking aan die Fuchs zich in de - voornamelijk lyrische - inleiding van de
catalogus Collectie Becht permitteert, maar uit de context: µ]R zie ik, soms, het tweeledige
karakter van het verzamelen van Frits en Agnes Becht. Er zijn stukken die zich
wonderbaarlijk in het huis schikken, die zich voegen naar de hoeken en de wanden. « Maar
andere voorwerpen storen en zijn eclatant, ook wel eens protserig in hun opdringerige vorm of
NDUDNWHU¶1405 Na deze passage legt Fuchs uit dat de voorwerpen juìst bedoeld zijn om te storen
en dat deze aankopen het resultaat zijn van de impulsieve verzamelaar die Becht zegt te zijn:
µde avontuurlijke verzamelaar die dingen ook wel eens koopt zonder er bij na te denken,
gewoon omdat ze ³EHYDOOHQ´¶1406
Frits Becht groeide op in Den Haag, waar hij met Wim Beeren in de redactie van de
schoolkrant van het Haags Lyceum zat. Ze trokken samen veel RSµRPGDWZLMallebei sterk in
de literatuur geïnteresseerd ZDUHQ¶ In 1951, na hun middelbare schooltijd, richtten de
vrienden in Voorburg µ'H Nieuwe 3ORHJ¶ op.1407 Becht verzorgde vooral de zakelijke en
organisatorische kant, Beeren zorgde voor de artistieke onderbouwing. 'H]HµDUWLVWLHNH
werkgroep zocht naar het ware en goede in de kunst, authenticiteit stond daarbij YRRURS¶
Becht en Beeren legden de nadruk op moderne en experimentele kunst.1408 Ze organiseerden
in Museum Hofwijck te Voorburg tentoonstellingen van µHFKWH +DDJVHNXQVWHQDDUV¶ als Co
Westerik, Kees van Bohemen en Lotti van der Gaag.1409 Becht: µDOVGDQNPRFKWMH vaak een
tekening of een aquarel houden. Dat was het begin van PLMQFROOHFWLH¶1410 Beeren schreef de
inleidingen in de catalogi. Beeldend kunstenaar Constant toonde daar zijn nieuwste
constructivistische beelden, de beeldhouwer Shinkichi Tajiri - door Beeren lovend µKHW genie
van &REUD¶ genoemd - kreeg dankzij De Nieuwe Ploeg zijn eerste tentoonstelling in
Nederland. Hij exposeerde samen met Wessel Couzijn en Carel Visser. De groep richtte drie
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Museumjournaal 1, 1984, p. 14. Zie over deze groep: Saskia Gras, De Nieuwe Ploeg - Artistieke Werkgroep in
Voorburg 1951-1959. Zwolle, 2007.
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µ=RHNWRFKW naar het ware in de kunst. De Nieuwe Ploeg experimenteerde in 9RRUEXUJ¶ In: De Telegraaf, 3
augustus 2007 en Cees Straus, µ3DVVLH voor DXWKHQWLFLWHLW¶ In: Trouw, 26 juli 2007.
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Zie voor meer details: Philip Peters, µ9DQ Ouborg tot Orez - Haagse kunstenaars en NXQVWEHPLGGHODDUV¶ In:
Aat van Yperen, Frank Erhart en Truus Gubbels (redactie), Onmetelijk optimisme. Kunstenaars en hun
bemiddelaars in de jaren 1945-1970. Amsterdam/Zwolle, 2006, pp. 45-47 en pp. 58-64.
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februari, 1987.
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buitententoonstellingen in van beeldhouwkunst - in die tijd revolutionair.1411 In 1959 hield De
Nieuwe Ploeg op te bestaan. Wim Beeren ging kunstgeschiedenis studeren. Frits Becht koos
voor het zakenleven, hij werkte elf jaar op accountantskantoren en marktonderzoekbureaus.
Hij werd een welgesteld man en bleef kunst kopen - het kopen en verzamelen was niet meer
uit zijn leven weg te denken.1412 In 1950 kwam hij na zijn militaire diensttijd terecht bij de
Vereenigde Accountantskantoren te Den Haag, op de afdeling Organisatie en Efficiency. µ'DW
was in Nederland iets volkomen nieuws. Vanaf het allereerste moment wist ik dat ik op het
goede paard had gewed. Ik begreep dat die sector steeds belangrijker ]RXZRUGHQ¶1413 De
accountantfunctie die Becht bekleedde, zette een toon voor zijn professionele houding - die is
µIRUPHHO en QDXZNHXULJ¶1414 Hij leerde geen verplichtingen aan te gaan die je niet kan
waarmaken.1415 Toen in 1959 naast Bodega de Posthoorn in Den Haag een
tentoonstellingsruimte beschikbaar kwam, werd Becht gevraagd daar curator te worden. Hij
kende immers het kunstenaarscircuit en hij was financieel onafhankelijk vanwege zijn baan
bij de Nederlandse Stichting voor de Statistiek, waar hij sinds 1955 werkte.1416 Becht: µLN had
geen vast tentoonstellingsprogramma, het was dus gewoon à O¶LPSURYLVWH «  Net als wat ik
koop, het is nooit een kwestie van planning of zo maar van ergens naartoe gaan¶Het gaat
erom µJHUDDNW zijn door iets en dan NRSHQ¶1417
In de jaren vijftig begon Becht al met het aankopen van moderne kunst. Zijn
kunstverzameling behoort met die van Martin Visser, Martijn Sanders en Joop van
Caldenborgh tot de grootste particuliere verzamelingen in Nederland. Tot zijn favoriete
kunstenaars behoren Co Westerik, Carel Visser, Gilbert & George, René Daniëls, Toon
Verhoef, Jan Dibbets, Ger van Elk, Wim T. Schippers, Joseph Beuys, Mario Merz en Tetsumi
Kudo.1418 Hij koopt µXLW liefde voor de kunst en om zijn persoonlijke smaak een plezier te
GRHQ¶1419 Becht: µLN denk dat ik vanuit de kunst nogal wat goede impulsen haal voor mijn
1411

Eén van die tentoonstellingen werd geopend door Gerhardus Knuttel, voormalig directeur van het Haags
Gemeentemuseum (van 1941 tot 1942 en van 1945 tot 1947), de opvolger van Hendrik van Gelder. Hij
mopperde dat µVFKRRQKHLGVRQWURHULQJ en een tentoonstelling van moderne kunst twee begrippen zijn die elkaar
nauwelijks UDNHQ¶ - hij vond experimenteren prima, zolang de resultaten maar niet getoond werden! Bron:
µ=RHNWRFKW naar het ware in de kunst. De Nieuwe Ploeg experimenteerde in 9RRUEXUJ¶ In: De Telegraaf, 3
augustus 2007.
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onverbiddelijke JR]HU¶ Ibidem, p. 13.
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Erna Donkers in Amsterdam op 2 november 2010.
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Philip Peters, µ9DQ Ouborg tot Orez - Haagse kunstenaars en NXQVWEHPLGGHODDUV¶ In: Aat van Yperen, Frank
Erhart en Truus Gubbels (redactie), Onmetelijk optimisme. Kunstenaars en hun bemiddelaars in de jaren 19451970. Amsterdam/Zwolle, 2006, pp. 58-64.
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In een necrologie merkt Rutger Pontzen op dat vooral zijn collectie van nationale en internationale popart
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echter dat het begrip Pop art vaak slordig wordt gehanteerd. Er worden volgens hem regelmatig kunstenaars ten
onrechte onder deze stroming ingedeeld - bijvoorbeeld de Nouveau Realisten. Zijn verzameling bevat ook Land
Art, Conceptuele kunst, Minimal Art, Arte Povera. Bron: interview met Erna Donkers in Amsterdam op 2
november 2010 en correspondentie met haar van 3 december 2010.
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werk, je moet je voortdurend openstellen voor veranderingen, je moet telkens anders kijken,
want als je dat niet doet, verlies je het overzicht uit het oog. Dat steeds opnieuw accepteren
van wat anders is, en die voortdurende andere reacties, werken ook door in je werk. « Je
leert er een zekere tolerantie te ontwikkelen voor de mensen met wie je werkt. Je accepteert
makkelijker dat ze hun leven anders LQULFKWHQ¶1420 In 1968 toonden de Bechts op verzoek van
Jean Leering een deel van hun verzameling in de expositie Three Blind Mice in het Van
Abbemuseum, samen met die van Martin en Mia Visser en Hubert Peeters.1421 Deze expositie
is een mijlpaal. Becht: µHULVgeen moment aan te wijzen waarop ik besloten heb « nu ga ik
collectioneren. Eind jaren zestig had ik een tentoonstelling met twee andere verzamelaars. Op
dat moment word je tot collectioneur JHERPEDUGHHUG¶1422 µ7RHQ bleek dat ons verzamelen tot
iets geleid had, namelijk tot een verzameling die een gezicht heeft, inhoud en kwaliteit. Vanaf
dat moment ben je er ook van overtuigd dat je ermee door moet JDDQ¶1423 In 1984 organiseert
Edy de Wilde in het Stedelijk Museum de overzichtstentoonstelling Collectie Becht.1424 Rudi
Fuchs schrijft in de inleiding van de catalogus wat hij allemaal ziet als hij door het witte huis
van de familie Becht dwaalt, µPHW erkers en donkere OXLNHQ¶ - µQLHW gesloten maar zeer
SDUWLFXOLHU¶1425 In dit huis zijn de kunstwerken µJHSODDWVW met de gratie van een choreografie waarmee ik maar zeggen wil dat de verschillende kamers die door de kunstwerken
ontegenzeggelijk zeer fraai geworden zijn, mij uitstekend bevallen. « Toch stap ik in dit
huis geen tempel binnen - wel een ernstig huis. Daarmee bedoel ik dat bij de Bechts de
kunstwerken op een eerbiedige wijze aan de muur hangen, gedragen door het vermoeden dat
onder hen zich voorwerpen zouden kunnen bevinden van oneindige waarde, werken die ook
over honderd of tweehonderd jaar de mensheid nog zouden kunnen bezighouden omdat ook
dan hun vermogen te betoveren en te ontroeren nog niet heeft afgenomen. Met zulke dingen
ga je niet om als met de jurk van vorig jaar. Wel verandert, in de loop der jaren, iemands
aandacht en daarom hangt een schilderij nu eens hier en nu eens daar. Soms wordt het
helemaal niet opgehangen, maar opgeborgen in een depot waar het blijft liggen wachten. Bij
mijn weten hebben de Bechts nog nooit een werk uit hun verzameling verkocht. Het
verzamelen is, op die manier, niet een nerveus gevecht met de geschiedenis, met de
wisselingen van smaak en overtuiging, maar een samenvatten van de geschiedenis zoals die,
met alle toevalligheden, nu eenmaal door het leven van Frits en Agnes %HFKWLVJHJOHGHQ¶1426
Inderdaad, Becht verkoopt nooit een kunstwerk: µPLMQkunstwerken zijn mijn vrienden en je
vrienden verkoop MHQLHW¶1427 µ.Rpen is puur intuïtie en dat is het tot op de dag van vandaag.
Ik wil heel graag de collectie open hebben door werken in bruikleen te geven. Ik leen als de
plaats betrouwbaar is werken uit. « Ik doe dat graag. En het betekent natuurlijk ook weer
iets voor de kunstenaars. Voor hen is het ook goed als het werk in een museum komt te
KDQJHQ¶1428 Hij heeft in totaal wel drieduizend keer bruiklenen gegeven. Hij wil dat zijn
collectie zoveel mogelijk in het openbaar wordt getoond, teneinde de NXQVWREMHFWHQ]RµRP
1420
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Museumjournaal 1, 1984, p. 14.
1421
De tentoonstelling is daar van 6 april tot 19 mei 1968 en daarna in de St. Pietersabdij te Gent, van 15 juni tot
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niet terug de maatschappij in te VWXUHQ¶HQ in een catalogus op te laten nemen. Hij wil voor de
bruiklenen niet betaald worden.1429
Becht ontplooide zich ook als een verwoed verzamelaar van bakelieten
gebruiksvoorwerpen uit de jaren dertig en veertig.1430 Becht: µKHWwas de eerste industrieel
toegepaste kunststof. Veel bakelieten voorwerpen zijn niet ontworpen door vormgevers maar
door de mensen die het moesten persen. Functionaliteit stond voorop. Het is ook geen kunst,
al zijn er hele mooie voorwerpen gemaakt. Soms heel onverwacht¶.1431 Hij maakt een
onderscheid tussen het verzamelen van bakeliet en kunst: µPHW kunst heb ik geen enkele drang
om compleet te zijn; bij bakeliet is die er ZHO¶1432
Op 1 maart 1962 startte Becht met compagnon Fred Nauta het bureau voor toegepast
marktonderzoek Intomart te Hilversum - dat onder meer kijk- en luisteronderzoek verrichtte
voor radio en televisie. Intomart kreeg de exclusieve rechten - deze structurele opdracht in
portefeuille bood een stevige basis.1433 Peter Hofstede was indertijd chef onderzoek bij de
Nederlandse Televisie Stichting (NTS).1434 Hij herinnert zich dat hij pas hoorde dat Intomart
een taak van hem zou overnemen toen de zaak rond was: zijn voorzitter bepaalde dat allemaal
persoonlijk, µGDW soort zaken regelde hij achter gesloten GHXUHQ¶ Hij vond het geen punt, hij
kende Becht al uit Den Haag: µKHW is één van de beminnelijkste mensen die ik ken. Hij stamt
uit een eenvoudig, kinderrijk, goed katholiek gezin. Hij heeft zich geheel op eigen kracht,
nooit met kruiwagens, langs originele wegen ontwikkeld. Als er mensen zijn die een hekel
aan hem hebben, komt dat doordat onze maatschappij niet op bewondering voor genieën is
ingesteld. Becht is altijd van het ene succes naar het andere getrokken. Nu blijkt dat kunst als
een nieuw doelgebied en hulpmiddel door de sponsoring heel dicht bij het bedrijfsleven is
komen te liggen, dus daar scoort Becht opnieuw op de culturele golven in de tweede helft van
de twintigste eeuw. Mag hij óók even YDQJHQ¶1435 In 1972 en 1977 verkocht hij zijn aandelen
van Intomart aan het internationale bedrijf AGB/Audits of Great Britain, waarna hij het
onderzoeksbureau wel bleef representeren.1436 Hij richtte onder de koepel van Intomart het
bureau Intomart Qualitatief op, toegerust op kwalitatief onderzoek op het gebied van
kunstbeleving en cultuurparticipatie.1437 Becht: µGDDU was altijd weinig budget voor, dus dat
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In dergelijke gevallen zijn de verzekerings- en de vervoerskosten voor de bruikleengever. Bron: interview
met Erna Donkers in Amsterdam op 2 november 2010.
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was QRRLW]R¶Qprofijtelijke zaak, maar we deden het JUDDJ¶1438 µ6SHFLDOLVPHQ moet je
onderbrengen bij zelfstandige eenheden. Je moet een bedrijf niet uitbouwen, maar gelieerde,
vrijwel zelfstandige EXUHDXVRS]HWWHQ¶1439 Tot zijn afscheid in februari 1988 hangen de
gangen en de kantoren van het Intomartpand in Hilversum vol met schilderijen uit zijn
verzameling. Na zijn vertrek worden de lege plekken tijdelijk ingenomen GRRUOLWKR¶VXLWGH
plaatselijke kunstuitleen. De nieuwe directie richt een kunstcommissie op om jaarlijks een
kunstwerk aan te kopen. Ieder jaar siert de nieuwe aanwinst voor de kunstcollectie de
nieuwjaarskaart van de firma, met een korte uitleg over kunstenaar en werk - zo blijft
beeldende kunst een element in het corporate image van Intomart.1440
Becht staat bekend als µHHQenthousiast en stimulerend EHVWXXUGHU¶1441 Voor
bestuursfuncties van een culturele instelling is het moeilijk om een geschikte kandidaat te
vinden. Een dergelijk bestuurslidmaatschap werd lang beschouwd als een prestigieuze functie,
maar de motieven van de huidige generatie om bestuurslid te worden, lopen uiteen. Becht
noemt het besturen µHHQ XLWGDJLQJ¶ µLN vind het prettig een bijdrage te kunnen leveren aan de
ontwikkeling van de Nederlandse kunst. Het geeft mij voldoening door het besturen de
vernieuwing in de kunst en de integratie van verschillende kunstvormen te kunnen
EHYRUGHUHQ¶1442 Een bankdirecteur vindt een bestuursfunctie bij kunstinstellingen
aantrekkelijk omdat zo zijn blik wordt verruimd: µLN vind het aardig om ook eens met
artistiekelingen in de clinch te JDDQ¶ James Leyer, bestuurder uit de advieswereld, wijst op
µGH verantwoordelijkheid van een NXQVWEHVWXXUGHU¶1443 Het werven van kunstbestuurders
verloopt volgens coöptatie: het zittende bestuur draagt zelf een nieuw lid voor, de kandidatuur
wordt besproken met de directie en medewerkers van de instelling en daarna volgt de
benoeming. Deze procedure werkt goed voor collegialiteit en continüiteit binnen een bestuur,
aan de andere kant dreigt daardoor geslotenheid van het circuit. De meeste bestuurders
beschouwen het als hun voornaamste taak µYRRUZDDUGHQ te scheppen voor een gunstig
artistiek NOLPDDW¶ De consultant legt het als volgt uitµNXQVWLVeen vijver waar het bestuur
omheen staat. In het bedrijfsleven kan een raad van commissarissen aan de hand van harde
cijfers een discussie met de directie aangaan over bijvoorbeeld de wenselijkheid om in de
Verenigde Staten te investeren. In de kunstsector ontbreken dergelijke criteria. Bestuurders
kunnen meestal alleen achteraf proberen crises op WHORVVHQ¶1444
Becht staat bekend om zijn vele dubbelfuncties in de Nederlandse kunstwereld - in een
interview wordt hij getypeerd als µYHU]DPHODDUYDQNXQVWmachtige netwerken en goede
UHODWLHV¶1445 Door zijn vertegenwoordiging in zoveel uiteenlopende instanties dreigt het
gevaar van belangenverstrengeling. Hij is actief als bestuurder in culturele organisaties, zoals
Ateliers µ Van Abbemuseum, Museum Fodor, het Mickery-theater, het Nationaal Ballet,
Openbaar Kunstbezit en het Holland Festival. Volgens Becht geeft het bekleden van al die
bestuursfuncties geen problemen. Maar het tij keert: hij merkt dat de tijd voorbij is dat een
1438
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bestuurslid voor zijn onbaatzuchtige inzet voor de kunsten wordt beloond met
maatschappelijk aanzien: µMH doet het nooit JRHG¶ Hij voelt zich onaangenaam getroffen als in
1986 vermenging van functies wordt gesuggereerd.1446 Maar feiten onderbouwen deze
impressie: onderzoeksbureau Intomart kreeg bijvoorbeeld eerder al een onderzoeksopdracht
van de stichting waarvan haar directeur in het bestuur zat: Openbaar Kunstbezit.1447 De
publieke belangstelling voor het Holland Festival waarvan hij voorzitter is, wordt gepeild
door het recent opgerichte Intomart Qualitatief. Kunstenaars van wie hij het werk bewondert
en in zijn verzameling heeft opgenomen - zoals Berend Hoekstra, Toon Verhoef, Ger van Elk,
Co Westerik en René Daniels - krijgen de opdracht voor het Holland Festival een affiche te
ontwerpen.1448 µ,N ben iemand, ik moet mijn hart kunnen YROJHQ¶]Rverantwoordt Becht zich
voor zijn selectie. µDie mensen maken werk waarvan ik houd, dan ga ik toch voor de affiches
geen anderen ]RHNHQ"¶1449
In 1987 wordt Becht directeur van de Stichting Van Gogh 1990. Voor het eerst wordt
hij dan betaald voor zijn activiteiten in de kunstwereld.1450 Minister Brinkman vraagt hem
persoonlijk voor deze functie.1451 µ7RHQ ik door WVC benaderd werd voor deze baan « 
had ik het bedrijfsleven achter me gelaten. Na 25 jaar marktonderzoek vond ik het wel
voldoende, ik wilde me helemaal gaan richten op mijn werk in de culturele sector. En dat
mocht best iets zijn in relatie tot management. Dus toen « die gelegenheid met Van Gogh
zich voordeed, heb ik dat meteen DDQJHSDNW¶1452 Hij houdt kantoor in zijn Amsterdamse piedà-terre, de bovenste verdieping van de voormalige gordijnenfabriek van Wild & Hardebeck
aan het Boerhaaveplein. Beneden is de atelierwoning van zijn vriend Jan Dibbets. Boven
wordt de ruime zaal gedomineerd door grote kunstwerken aan de wanden en op de vloer.
Becht houdt hier regelmatig tentoonstellingen van zijn collectie en nodigt dan vrienden en
kennissen uit.1453 Omdat hij hier veelal Nederlandse kunstenaars exposeert en in de zaal
regelmatig buitenlandse delegaties ontvangt, functioneert de ruimte ook als representatie en
public relations voor Nederlandse beeldend kunstenaars.1454 Sinds september 1987 verhuurt
hij de étage aan de Stichting Van Gogh 1990. Becht: µLN vind dit een hele inspirerende
omgeving RPLQWHZHUNHQ¶1455 µ+HW bestuur van de stichting heeft mijn werkruimte graag
geaccepteerd als zijnde een inspirerende omgeving voor wat wij moeten GRHQ¶1456
Becht is blij met de constatering van Hedy G¶$QFRQD over de Van Goghherdenking:
µKHW is niet alleen een terugblik, maar de herdenking is geplaatst in de betekenis van Van
Gogh voor de kunst van vandaag. « Kijk, dat is precies wat ik heb JHZLOG¶1457 Een voor
Becht typerend detail is nergens gememoreerd: hij staat er op dat de eerste voorbezichtiging
1446
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Bron: Maarten Hartsuiker, voormalig mededirecteur van AGB Intomart in een gesprek te Hilversum op 6
november 2010.
1448
Paul de Neef, µ)ULWV Becht. Ondernemer, bestuurder en FROOHFWLRQHXU¶ In: S afe International , nr. 1, 6de jrg.
februari, 1987.
1449
Bibeb, µ)ULWV Becht: ³LQ dit land is geen visie, geen amour, geen allure. Haitink hebben ze verdomme ook
laten JDDQ´¶ In: Vrij Nederland, 2 juni 1990.
1450
Hanneke Wijgh, µ'H oogappels van Frits %HFKW¶ In: Trouw, 6 juni 1996.
1451
Waarschijnlijk via Jan Jesserun. Bron: interview met Erna Donkers te Heusden op 1 september 2010 en
correspondentie met haar van 3 december 2010.
1452
Becht geciteerd in: Hanneke Savenije, S ignature, nr. 5, 1990, p. 63.
1453
Paul de Neef, µ)ULWV Becht. Ondernemer, bestuurder en FROOHFWLRQHXU¶ In: S afe International , nr. 1, 6de jrg.
februari, 1987 en Bibeb, µ)ULWV Becht: ³LQ dit land is geen visie, geen amour, geen allure. Haitink hebben ze
verdomme ook laten JDDQ´¶ In: Vrij Nederland, 2 juni 1990.
1454
Interview met Erna Donkers te Amsterdam op 2 november 2010.
1455
Hanneke Savenije, S ignature , nr. 5, 1990, p. 62.
1456
Bibeb, µ)ULWV Becht: ³LQ dit land is geen visie, geen amour, geen allure. Haitink hebben ze verdomme ook
laten JDDQ´¶ In: Vrij Nederland, 2 juni 1990.
1457
Ibidem.
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van de tentoonstelling gereserveerd wordt voor Nederlandse kunstenaars, ontwerpers en chef
koks - een opmerkelijk eerbetoon.1458 Voor alle cultuuruitingen van Stichting Van Gogh 1990
geldt Bechts credo: µJHHQ concessies aan de NZDOLWHLW¶. Hij verzet zich hevig tegen het Van
Gogh Village - een wens van de vier hoofdsponsors - maar wordt onder druk gezet.1459 Het
µZLQNHOGRUS¶Nomt er toch, na een overeenkomst van de gemeente met de sponsors.1460 Maar
evenmin als alle merchandising vindt dit niet plaats onder de vlag van de stichting.1461 De
plannen die de stichting wel ontwikkelt voor de Van Gogh herdenking zijn kenbaar gemaakt
in een fraai vormgegeven brochure op A3 formaat - deze wordt op grote schaal verspreid en is
bedoeld om nog meer sponsors te werven.1462 Daarin staat - na een beknopte biografie van de
kunstenaar en een opsomming van alle betrokkenen in FRPLWp¶V het bestuur en de stichting uitgebreid het programma dat de stichting gaat uitvoeren, opgeluisterd met een aantal
zorgvuldig gereproduceerde schilderijen en schetsen uit Van Goghs oeuvre en de affiches van
Arnulf Rainer en Antoni Tàpies.1463 De één na laatste pagina is gereserveerd voor de vier
sponsors die al kenbaar hebben gemaakt een miljoen gulden bij te dragen - hier schrijven ze
een statement waarom zij steun verlenen. In de brochure staat boven het uit te voeren
programma nadrukkelijk vermeld dat µYDQGHUGHQ¶ alleen die initiatieven µGRRUde stichting
zullen worden overgenomen en binnen het programma status verwerven, waarvan het
kwalitatieve niveau RQPLVNHQEDDULV¶1464 Ondanks deze afbakening wordt Stichting Van
Gogh 1990 nog regelmatig geassocieerd met niet alleen de succesvolle tentoonstellingen, alle
kwalitatief hoogstaande publicaties en de randprogrammering, maar - tot Bechts spijt - ook
met de merchandising en het µSURPRWLHGRUS¶ Deze smet blijft.
Zoals eerder vermeld, verzorgt Becht met zijn Stichting Van Gogh 1990 ook de
succesvolle, grootschalige fondswerving. Met veel geduld en diplomatie lukt het vier
hoofdsponsors over te halen een miljoen gulden bij te dragen.1465 Weinig bekend is dat er een
1458

Aldus Erna Donkers in een interview te Heusden op 1 september 2010. De µOHYHQVJHQLHWHU¶ Becht had ook
een passie voor haute cuisine: µOHNNHU eten komt zo niet op de eerste plaats, dan toch zeker op de tweede plaats in
ons OHYHQ¶ Becht geciteerd in: Pieter Heynen, µ´+p wat een rare onverbiddelijke JR]HU´ Agnes en Frits Becht als
YHU]DPHODDUV¶ In: Museumjournaal 1, 1984, p. 13.
1459
Interview met Erna Donkers te Heusden op 1 september 2010. Donkers: µKHW probleem ontstond wegens het
niet kunnen uitkopen van de uitbater van het restaurant in het Van Gogh Museum. Hij was een onafhankelijk
ondernemer buiten de directie van het museum om. Christiaan Braun speelde zijn conflict inzake Museum
Overholland met de gemeente Amsterdam uit en lekte naar de SHUV¶
1460
Bibeb, µ)ULWV Becht: ³LQ dit land is geen visie, geen amour, geen allure. Haitink hebben ze verdomme ook
laten JDDQ´¶ In: Vrij Nederland, 2 juni 1990.
1461
Zo benadrukte Becht in het interview met Bibeb, µ)ULWV Becht: ³LQ dit land is geen visie, geen amour, geen
allure. Haitink hebben ze verdomme ook laten JDDQ´¶ In: Vrij Nederland, 2 juni 1990. Zijn collega Erna
Donkers bevestigde dit in het interview te Heusden op 1 september 2010.
1462
Bron: interview met Erna Donkers, Amsterdam op 2 november 2010. Zie: Stichting Van Gogh 1990,
Eindverslag. Amsterdam, z.j., p. 33. De vormgeving van alle publicaties van de stichting zijn verzorgd door
Walter Nikkels. De catalogus van de expositie en het programmaboek van de opera Un Malheureux vêtu de noir
zijn bekroond met de prijs voor µ'H Best Verzorgde Boeken ¶ van de Stichting CPNB. Bron: ibidem, p. 15.
De stichting publiceerde ook een Catalogus uitgaven Vincent van Gogh 1990: De Oogst.
1463
Koningin Beatrix was beschermvrouwe. Het programma bestond in de eerste plaats uit de tentoonstellingen,
dan volgde een aanwijzing hoe de kaartverkoop geregeld werd, en daarna de overige tentoonstellingen, alle
publicaties - de tweedelige catalogus, een brievenuitgave, een foto opdracht voor Paul Huf, de affiches en een
door een vormgever te ontwerpen souvenir µDOV alternatief voor de souvenirs die van de reguliere souvenirhandel
kunnen worden YHUZDFKW¶ (gesubsidieerd door WVC), podiumkunstvoorstellingen, een filmfestival en
WHOHYLVLHSURJUDPPD¶V Uitgave Stichting Van Gogh 1990, Brochure Van Gogh 1890/1990. Het souvenir kwam er
niet, omdat µGH voorgelegde ontwerpen onvoldoende DDQNQRSLQJVSXQWHQ¶ boden µYRRU productie en distributie op
grote VFKDDO¶ Bron: Stichting Van Gogh 1990, Eindverslag. Amsterdam, z.j., p. 81.
1464
Ibidem, p. 15.
1465
Deze waren: KLM, Douwe Egberts, de Spaarbanken met de S en Heineken. Er waren elf co-sponsors. Er
werden subsidies verleend door de Ministeries van WVC en Economische Zaken, Gemeente Amsterdam,
Provincie Gelderland en het Prins Bernhard Fonds.
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vijfde - Japanse - sponsor is die een miljoen gulden bijdraagt.1466 Aan het televisiestation TV
Asahi worden de exclusieve rechten verleend om het docudrama The life of Van Gogh te
vervaardigen over de in Japan erg populaire kunstenaar.1467 Frits Becht vindt sponsoring iets
waar je voorzichtig mee om moet gaan.1468 En µMH kunt niet alles aan Van Gogh afmeten. Met
Van Gogh heb je iets dat zijn weerga niet kent. Een fantastisch produkt. « Er gaat veel tijd
in zitten om echt een goed klimaat voor de sponsoring van kunst te krijgen. « Het publiek
heeft geen enkele moeite met sponsoring, zolang de sponsors zich bescheiden presenteren.
Men moet niet het gevoel hebben dat een tentoonstelling wordt gemaakt om het grote publiek
binnen te halen. Een potentiële hoofdsponsor van Van Gogh wilde bijvoorbeeld de tekeningen
in Amsterdam en de schilderijen in Kröller-Müller, dat kan natuurlijk niet. Of men wilde een
eigen winkel in de musea, dat moet je dan toch afwijzen. Je moet eerlijk blijven tegenover de
kunst. Maar met de grootste sponsors waren die zaken heel duidelijk en goed bespreekbaar.
Het is een delicaat HYHQZLFKW¶ Becht vindt het een goede ontwikkeling dat de overheid musea
afdwingt om µHHQ groot publiek te interesseren voor wat ze doen, maar je moet voorkomen dat
men zich aanpast aan de smaak van het publiek - dat je Anton Pieck-tentoonstellingen
NULMJW¶1469

1466

Aldus Erna Donkers in het interview te Heusden op 1 september 2010.
De toneelspeler Tatsuya Nakadi reisde naar Europa en trad in de voetsporen van Van Gogh. µ&LWHUHQG uit
diens brieven vereenzelvigt hij zich steeds meer met de NXQVWHQDDU¶ The life of Van Gogh werd 30 maart 1990 in
Japan uitgezonden. Bron: Stichting Van Gogh 1992, Eindverslag. Amsterdam, z.j., p. 80. Er zaten twee
representanten van Asahi in het Comité van Aanbeveling - dit staat vermeld in: ibidem, p. 5.
1468
In het Eindverslag van de Stichting Van Gogh 1990 staan op de SDJLQD¶V 23-24 erg nuttige µDOJHPHQH OHVVHQ¶
beschreven voor het werven van sponsors: best practices voor toekomstige cultuurprojecten.
1469
Becht geciteerd in: Hanneke Savenije, S ignature, nr. 5, 1990, pp. 62-63, p. 63.
1467
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I I I E rfgoed, educatie en culturele diversiteit
1 +HG\G¶$QFRQDHQde profilering van het erfgoedbeleid
Op 7 november 1989 treedt PvdA-politica en feministe, +HG\G¶$QFRQD, aan als minister van
WVC in het kabinet-Lubbers III, een coalitie van CDA en PvdA.1 Wim Kok vraagt haar
minister te worden.2 0LQLVWHUG¶$QFRQDlaat direct weten dat haar invulling van het kunst- en
cultuurbeleid geen radicale koerswijziging inhoudt, maar ze geeft wel vorm aan nieuw
erfgoedbeleid: µde komst van het kabinet waarvan ik deel uitmaak, markeert een heroriëntatie
YDQKHWEHOHLGJHHQEUHXN « . 2SZDW]LMDFKWHUJHODWHQKHEEHQZHUNHQZLMYHUGHU¶3 Ze
bedoelt daarmee de door Brinkman ingezette operaties, zoals de verzelfstandiging van de
rijksmusea. Ze belooft aandacht te schenken aan de achterstanden in de musea.4 De sociale
cultuurspreiding beschouwt ze DOVppQYDQGHKRRIGGRHOHLQGHQYDQKDDUEHOHLGµZDWLN « 
als sociaal-democratisch uitgangspunt bewaard heb, is dat kunst er is voor iedereen en
daaraan hoop ik gestalte te geYHQQXLN]HOILQKHWZLQNHOWMHVWD¶5
'¶Ancona ziet het prijsinstrument - in tegenstelling tot Brinkman - DOVµHHQSULNNHORP
PHQVHQELQQHQWHNULMJHQ¶6 'HKRRIGGRHOVWHOOLQJYRRUKDDUEHOHLGLVµKHWYHUVWHYLJHQYDQKHW
maatschappelijk draagvlak voor de NXQVWHQGRRUKHWYHUJURWHQYDQGHSXEOLHNVSDUWLFLSDWLH¶7
In de podiumkunsten is een stimulans van de participatie zeker nodig, want het publieksbereik
van de gesubsidieerde podiumkunstinstellingen blijkt bescheiden, zeker als dit wordt
vergeleken met het bereik via de elektronische media, en het bezoek aan filmvoorstellingen en
musea.8 De publieke belangstelling voor cultuuruitingen lijkt WHYHUVFKXLYHQQDDUµKHW
JHPDNNHOLMNHUEHVFKLNEDUHDDQERGYLDGHHOHNWURQLVFKHPHGLD0DDUµGHFXOWXXUEHRHIHQLQJ
door amateurs, die ELMXLWVWHNRPJHGXOGRHIHQLQJHQFRQFHQWUDWLHYUDDJW¶YLQGWJHHQKLQGHU
van deze trend.9 ,QWHJHQGHHODPDWHXUNXQVWµELHGWJRHGHPRJHOLMNKHGHQYRRUKHWUHDOLVHUHQ
van één van de belangrijkste doelstellingen van mijn beleid: het vergroten - zowel kwalitatief
als kwantitatief - van de cultuurparticipatie in actieve en receptieve zin, zo schrijft ze in haar
nota.10
Bij de verdeling van de cultuurbegroting - overigens nog geen kwart procent van de
totale rijksuitgaven - NHQWPLQLVWHUGµ$QFRQDSULRriteit toe aan cultuurbehoud. Deze keuze ligt
1

+HG\G¶$QFRQD  VWXGHHUGH cum laude af in sociale geografie en sociologie. Ze was van 1965 tot 1975
wetenschappelijk hoofdmedewerkster bij het Instituut Sociale Geografie aan de Universiteit van Amsterdam en
van 1974 tot september 1981 OLGYDQGH(HUVWH.DPHU,QULFKWWHG¶$QFRQDPHW0DXULFHGH+RQG
onderzoeks- en adviesbureau Cebeon op - ze was tot 1981 directeur. Ze was één van de oprichters van het
feministisch maandblad Opzij, waarvan zij van 1972 tot 1981 hoofdredactrice was. Bronnen:
www.parlement.com/id/vg09llgj9401 en ,WH5ĦPNHµ+HG\NHQW,HGHUHHQHQ,HGHUHHQNHQW+HG\¶,Q NRC
Handelsblad, 8 december 1997.
2
/LHQ+H\WLQJµ'HPLQLVWHUPRHW]LFKVFKDPHQ¶,Q NRC Handelsblad, 24 mei 1991. Het kabinet-Lubbers III
regeerde van 7 november 1989 tot 22 augustus 1994. Het was het langstzittende naoorlogse kabinet. Wim Kok
was minister van Financiën. Tijdens deze regeerperiode gingen de bezuinigen door, vooral op het terrein van de
sociale voorzieningen. Speerpunt weUGGHµVRFLDOHYHUQLHXZLQJ¶, maar door financiële tegenvallers kwam daar
weinig van terecht.
3
Geciteerd in: SanQH+RRJHUYRUVWµ'HNXQVWHQLQKHWSDUOHPHQW-¶,Q7UXXV*XEEHOV Kunst, kroniek
en parlement 89-91. Amsterdam, 1992, p. 27.
4
Roel Pots, Cultuur, koningen en democraten. Nijmegen, 2002, p. 384.
5
-DDS+XLVPDQHQ:LOOHP.XLSHUVµ,NYLQGZHOGDWde minister van cultuur moet uitstralen dat ze van kunst
KRXGW¶,Qde Volkskrant, 23 maart 1990. Het eerste citaat wordt ook aangehaald in Roel Pots, Cultuur, koningen
en democraten. Nijmegen, 2002, p. 384.
6
Ibidem. Zie ook: Dos Elshout, Prijzen gerangschikt. Een internationaal vergelijkend onderzoek naar
toegangsprijzen voor podiumkunsten seizoen 1989/90. Amsterdam, 1990, p. 20.
7
3LPYDQ.OLQNµ'¶$QFRQDZRUGWWHYURHJDDQVFKDQGSDDOJHQDJHOG¶,Q NRC Handelsblad, 6 juni 1991.
8
Ministerie van WVC, Cultuurbeleid in Nederland. Zoetermeer, 1993, pp. 200-201.
9
Uit deze constatering bleek al het effect van het SCP-onderzoek uit 1991 van Paul van Beek en Wim Knulst,
De kunstzinnige burger. De amateurkunst speelt sindsdien een rol in het participatiedebat!
10
Ministerie van WVC, Cultuurbeleid 1993-1996. Investeren in cultuur ¶V-Gravenhage, 1992, p. 179.
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niet meteen voor de hand. Zij werkte vóór haar aantreden bij het Europese Parlement en was
weinig op de hoogte van de actualiteit in het Nederlandse cultuurbeleid - ze heeft meer
affiniteit met de podiumkunsten, niet met de erfgoedsector. Maar Riezenkamp blijft directeurgeneraal Culturele Zaken en heeft nog steeds de verzelfstandiging van de rijksmusea op zijn
prioriteitenlijst staan. Het is hem echter duidelijk dat die er niet komt als de musea de
problemen, die gesignaleerd worden in het Rekenkamerrapport, niet oplossen. Politiek gezien
lijkt het hem µKDQGLJHUGHQDGUXNWHOHJJHQRSGHDFKWHUVWDQGHQLQFROOHFWLHEHKHHU¶11 Hedy
G¶$QFRQDWHUXJEOLNNHQGHUIJRHGZDVµJHHQRQGHUGHHOYDQPLMQEHOHYLQJVZHUHOG0DDUGaar
was wel het rapport van de Rekenkamer met de beschrijving van de treurige situatie bij de
PXVHD¶=Hbezoekt enkele depots HQLVµVQHORP « Gat was behoorlijk onrustbarend¶.12
Het motto van de minister wordt dat behoud een voorwaarde is om tot vernieuwing te
komen - hiermee wijkt ze af van het beleid van Elco Brinkman.13 Het cultureel erfgoed vormt
HHQEHODQJULMNUHIHUHQWLHNDGHUYRRUµGHPDQLHUZDDURSZLMWKDQVLQKHWOHYHQVWDDQHQRPJDDQ
PHWGHYHOHRQWZLNNHOLQJHQGLH]LFKRPRQVKHHQYRRUGRHQ¶'HSublieke belangstelling voor
PXVHDOHJLWLPHHUWGH]HNHX]HYRRUDORPGDWKHWSXEOLHNµYDQHHQUHODWLHIJHVFKDNHHUGH
VDPHQVWHOOLQJ¶LVDOGXVGµ$QFRQD.14 De Tweede kamer staat unaniem achter het plan van de
minister om het merendeel van het geld dat in deze kabinetsperiode extra beschikbaar komt
voor de kunstbegroting, te besteden aan cultuurbehoud. De minister µOHJLWLPHHUW¶GLHH[WUD
inspanning voor cultuurbehoud onder meer met de toenemende bezoekersaantallen in
musea.15 Een deel van de middelen moet ook gebruLNWZRUGHQYRRUµSURGXFWYHUQLHXZLQJ¶PXVHDPRHWHQKXQFROOHFWLHVµDWWUDFWLHYHUSUHVHQWHUHQ¶16 'H3YG$VWHOWYRRUHHQµDFWLHSODQ¶
YRRUFXOWXXUEHKRXGWHRQWZLNNHOHQGH99'ZHQVW]HOIVHHQµ'HOWDSODQ¶YRRUKHWZHJZHUNHQ
van de grote achterstanden in conservering, restauratie van collecties van musea, en andere
instellingen.17

Deltaplan voor de Collectie Nederland
In de troonrede wordt zelden aandacht besteed aan het cultuurbeleid, maar die van 18
september 1990 vormt een uitzondering. De koningin wijdt twee regels aan het kunst- en
cultuurbeleid, waarin ze de reddingsoperatie voor het Nederlandse cultuurgoed aankondigt:
µQDDVWDDQGDFKWYRRUQLHXZHFXOWXUHOHRQWZLNNHOLQJHQLVHHUELHGYRRURQVFXOWXUHHOHUIJRHG
een ereplicht. Daarom wordt een Deltaplan voor hHWFXOWXXUEHKRXGRQWZLNNHOG¶18 Op 20
VHSWHPEHUELHGWPLQLVWHUG¶$QFRQDKHWRQWZHUSYDQGHmuseumnota Kiezen voor
kwaliteit: over de toegankelijkheid en het behoud van het museale erfgoed, aan de Raad voor
het Cultuurbeheer aan.19 Daarin zet ze het plan uiteen om de beheers- en behoudproblemen bij
de museale collecties aan te pakken. Achterstanden in de conservering en restauratie van
museale collecties worden onacceptabel gevonden en dienen te worden weggewerkt. Om de
grote achterstanden binnen de museale collecties terug te dringen, wordt het ambitieuze
Deltaplan voor cultuurbehoud opgesteld - dit plan moet het behoud en beheer van de museale

11

Manus Brinkman, De verzelfstandiging. Amsterdam, 2015, pp. 97-98.
'¶$QFRQDJHFLWHHUGLQLbidem, p. 98.
13
Roel Pots, Cultuur, koningen en democraten. Nijmegen, 2002, p. 333..
14
6DQQH+RRJHUYRUVWµ'HNXQVWHQLQKHWSDUOHPHQW-¶,Q7UXXV*XEEHOV Kunst, kroniek en parlement
89-91. Amsterdam, 1992, p. 31 en µ´%HKRXGFXOWXUHHOHUIJRHGLV]DDNYDQQDWLRQDDOEHODQJ´¶,Q NRC
Handelsblad, 8 februari 1990.
15
Zie onder meer Jos de Haan, Het gedeelde erfgoed. Rijswijk, 1997, p. 30.
16
µ´%HKRXGFXOWXUHHOHUIJRHGLV]DDNYDQQDWLRQDDOEHODQJ´¶,Q NRC Handelsblad, 8 februari 1990.
17
µ.DPHUNHHUW]LFKWHJHQSODQYRRUULMNVNXQVWPHHVWHUV¶,Q NRC Handelsblad, 13 februari 1990.
18
6DQQH+RRJHUYRUVWµ'HNXQVWHQLQKHWSDUOHPHQW-¶,QTruus Gubbels, Kunst, kroniek en parlement
89-91. Amsterdam, 1992, p. 65.
19
Deze adviesraad werd in 1989 ingesteld voor het terrein van cultureel erfgoed - als opvolger van de
Archiefraad en de Monumentenraad.
12
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collecties op peil brengen.20 Uit het al eerder genoemde onderzoek van de Algemene
Rekenkamer in 1988 bleek dat de meeste musea geen goede administratie bijhouden van hun
collecties en dat de conservering en restauratie in de Nederlandse rijksmusea dringend een
impuls behoeven.21 De nota Kiezen voor kwaliteit en het Deltaplan vormen samen de
grondslag voor de verzelfstandiging van de rijksmusea. De gebouwen en de collecties blijven
rijkseigendom; de rijksmusea worden zelfstandige rechtspersonen, waardoor ze bedrijfsmatige
zelfstandigheid krijgen, zonder de verantwoordelijkheid voor het voortbestaan van de musea het beheer van de collecties - kwijt te raken.22
Met het Deltaplan wordt een offensief ingezet om een begin te maken met het
wegwerken van grote achterstanden in behoud en beheer van de museale collecties.23 Bij de
selectie van het behoud van cultureel erfgoed iVGHµ&ROOHFWLH1HGHUODQG¶KHWmotto. Dit
attenderende begrip wordt geïntroduceerd in de museumnota: niet de collecties van de
afzonderlijke musea, maar het nationale cultuurbezit als geheel wordt uitgangspunt voor het
museumbeleid.24 De term is nieuw, de visie niet: de Nederlandsche Oudheidkundige Bond
SOHLWWHHULQDOYRRURPGHµYRRUZHUSHQLQRSHQEDUHYHU]DPHOLQJHQELMHHQJHEUDFKW¶, te
EHVFKRXZHQµDOVHHQJURWHYHU]DPHOLQJZDDUYDQHHQORJLVFKHHQQXWWLJHYHUGHOLQJPRHW
ZRUGHQEHSURHIG¶25 De minister stelt nu voor om een collectiebeleid op macroniveau te
voeren - daartoe kan het nodig zijn dat musea onderling delen van hun collecties ruilen. Ze
wil dat de musea hun collectievormingsbeleid meer op elkaar afstemmen. Het begrip
µ&ROOHFWLH1HGHUODQG¶LVRRk een hint aan de musea om het onderlinge bruikleenverkeer uit te
breiden: een object of kunstwerk dat in het ene museum in een depot wordt bewaard kan in
een ander museum in een thema- dan wel vaste presentatie een leemte vullen. De museale
collecties worGHQµWHJURRWHQWHRQVDPHQKDQJHQG¶EHYRQGHQ2PGHNQHOSXQWHQRSWHUXLPHQ
GLHQWHUGRRUGHLQGLYLGXHOHPXVHDHHQFROOHFWLHSODQWHZRUGHQRSJHVWHOGµKRHLVGHFROOHFWLH
opgebouwd, welke objecten en deelcollecties behoren tot de kern van die collectie, welke
EHKRUHQWRWGHVWXGLHFROOHFWLHHQZHONH]LMQRYHUERGLJ¶$OVKHWQLHWPRJHOLMNLVRPWHUXLOHQ
of uit te lenen, komt verkoop van eigen bezit aan de orde.26
De vraag dringt zich op hoe het komt dat de achterstanden van conservering en
restauratie - ook LQµGHWRSYDQKHWQDWLRQDDOFXOWXXUEH]LW¶- zo hoog zijn opgelopen. Eén van
de redenen, zo wordt geopperd, is dat vooral in het laatste decennium de musea het accent
hebben gelegd op de publiekstaak, ten koste van de behoudtaak: veel tentoonstellingen
organiseren om zoveel mogelijk publiek in huis te krijgen. Musea proberen hun
aantrekkelijkheid te bewijzen met exposities. Het aantal museumbezoekers en
tentoonstellingen is inderdaad VWHUNJHVWHJHQ'HVXEVLGLsQWHQZLOGHQµGLUHFWWRHWVEDUH¶
prestaties zien. Er wordt in toenemende mate vooral aandacht besteed aan de publiekstaken en
DDQµSHUVPRPHQWHQ¶- spectaculaire aankoop en bruikleen, verbouwing en uitbreidingen. Het
gevaar is dan groot dat de beheer- en behoudtaken veronachtzaamd worden - daaraan is
20

Ministerie van WVC, Deltaplan. Cultuurbehoud in Nederland. Rijswijk, z.j. en Roel Pots, Cultuur, koningen
en democraten. Nijmegen, 2006, pp. 381-382. Zie ook: K. van Dijken et al., Beheer en behoud in de Delta.
Evaluatie Deltaplan Cultuurbehoud. Den Haag, 2000.
21
Algemene Rekenkamer, Rijksmusea, µV-Gravenhage 1988, pp. 13-19.
22
Ministerie van WVC, Cultuurbeleid in Nederland. Den Haag, 2002, pp. 99-100.
23
Roel Pots, Cultuur, koningen en democraten. Nijmegen, 2006, pp. 381-382.
24
Ministerie van WVC, Cultuurbeleid in Nederland. Zoetermeer, 1993, p. 'HWHUPµ&ROOHFWLH1HGHUODQGµLV
bedacht door ambtenaar Hoofddirectie Cultuurbeheer, Claartje Bunnik - DOGXV&HHVYDQ¶W9HHQLQGHUWLMGKDDU
collega. Bunnink was betrokken bij de verzelfstandigingoperatie en het Deltaplan. Bron: interview met Cees van
¶W9HHQLQ/HHXZDUGHQRSPHL
25
Zie: Agnes Grondman e.a., Over passie en professie. Utrecht, 2010, p. 42-43. Oorspronkelijke bron:
Nederlandsche Oudheidkundige Bond, Over hervorming en beheer onzer musea ¶V-Gravenhage, 1918, p. 40.
26
Ministerie van WVC, Kiezen voor kwaliteit. Beleidsnota over de toegankelijkheid en het behoud van het
museale erfgoed. Rijswijk, 1990 en 7LQHNH3URQNHQ-ROLHQ9HUZH\µ.URQLHNNXQVt en beleid: de parlementaire
jaren 1989-¶,Q7UXXV*XEEHOV UHGactie), Kunst, kroniek en parlement 89-91. Amsterdam, 1992, p. 148.
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minGHUHHUWHEHKDOHQ'HPXVHXPWDNHQUHVWDXUDWLHHQFRQVHUYHULQJ]LMQµKHWVWLHINLQGYDQKHW
PXVHXPEHOHLG¶JHZRUGHQ27
Journalist Ella Reitsma bezoekt voor Vrij Nederland een aantal depots van
cultuurhistorische musea. Haar impressionistische reportage stemt somber: de
omstandigheden in de depots zijn deplorabel. Haar bevindingen bevestigen nog eens de
rapportages die eind jaren tachtig verschenen.28 Ze bezoekt onder andere het Fries Museum te
Leeuwarden en wordt door de depots rondgeleid door Rik Vos, die daar dan zojuist directeur
geworden is.29 µ:HORSHQYLDHHQWUDS- niet voor publiek toegankelijk - naar de zolders.
2QGHUZHJVWUXLNHOMHRYHUGR]HQYROJHSURSWPHWRXGHNOHUHQIRWR¶VNORPSHQRXGH
schoenen, een plastic afwasteil, een oude naaimachine, een nDDNWSODVWLFSRSMH³7RWYRRU
NRUW´]HJW9RV³NZDPHQKLHUKHOHERHGHOVQDDUELQQHQ'DDU]DWGDQppQOHXNGLQJELM
bijvoorbeeld een ijzeren oorijzer, maar ook kapotte stoelen, een hertshoornen kapstok, hoge
hoeden en textiel. Ik weet niet wat ik allemaal heb. Iets van tweehonderdduizend voorwerpen.
'LHKHEMHQLHWDOOHPDDOLQMHKRRIG´¶30
,QKHW2SHQOXFKWPXVHXPLQ$UQKHPEOLMNWKHWRPµGHUHHNV¶WHJDDQ&XOWXXUVRFLRORRJ
-DQ9DHVVHQLVGDDUVLQGVPHLDOVGLUHFWHXUDDQJHVWHOGµ'HHVVHQWLHYDQRQV
vHU]DPHOEHOHLGLVUHHNVHQ « GDWZLOLNXLWGUXNNHOLMNYHUPHOGKHEEHQVWDDQ$OVMHPLM
vraagt, waarom doe je niet de helft van de kruiwagens weg, dan zeg ik: nee. Je hebt
bijvoorbeeld een historische ontwikkeling, een ontwikkeling in techniek, een variatie in
RUQDPHQWLHNHQMHKHEWYHUVFKLOOHQDIKDQNHOLMNYDQGHVWUHHNZDDU]R¶QNUXLZDJHQYDQGDDQ
komt. Een object is in belangrijke mate afhankelijk van de context waarin het is opgenomen.
Binnen de reeks kun je nog wel wat selecteren, welke is bijvoorbeeld het meest
exemplarisch¶5HLWVPDFRQVWDWHHUWGDWGHPXVHDYRO]LWWHQµ+HW]RXHHQ]HJHQ]LMQDOVHUHHQ
flinke bezem door de Nederlandse depots ging. Ben je een nieuwkomer dan wil je niets liever.
Zit je al jaren in het vak van conservator, dan ken je van elk object zijn eigen verhaal.
:HJJRRLHQGXUIMHQLHWPHHU « 0LVVFKLHQPRHWHQWRHNRPVWLJHPXVHXPGLUHFWHXUHQRP
UXLPWHLQKXQGHSRWWHPDNHQQLHWYDQYHUKDOHQKRXGHQ¶31
De Najaarsmuseumdag van de Nederlandse Museumvereniging op 25 oktober 1990
staat in het teken van de achterstand van conservering en restauratie in de musea.32 Welke
objecten dienen geselecteerd te worden waarin nog wel geld en energie voor het behoud
gestoken moet worden? Dagvoorzitter Robert de Haas, directeur van de Rijksdienst
Beeldende .XQVWYLQGWKHWµHLJHQOLMNHHQVFKDQGH¶GDWKHW]RYHULVJHNRPHQPHWGH
achterstand in cultuurbehoud. Deze verwaarlozing is voor een deel ook te wijten aan de
µJHEUHNNLJHSURIHVVLRQHOHKRXGLQJ¶YDQGHPXVHuPHGHZHUNHUV]HOIYLQGWKLMµ+HWLVOHXNHU
en opwindender een tentoonstelling te maken, dan te zorgen dat de depots allemaal in orde
]LMQ¶DOGXV'H+DDV&KDUORWWHYDQ5DSSDUGPHGHZHUNHUVWDIEXUHDXCultuurbehoud van de
Rijksdienst Beeldende Kunst, vindt dat de conservatoren van de musea rationeler te werk
PRHWHQJDDQELMGHVHOHFWLHYDQKXQFROOHFWLHDOVKHWEHKRXGEHWUHIWµ9HHOFRQVHUYDWRUHQ

27

Zie 0DULDQQH9HUPHLMGHQµDeltaplan dwingt musea WRWJURQGLJHLQWURVSHFWLH¶,Q NRC Handelsblad, 13
december 1990 en µ$FKWHUVWDQGLQRQGHUKRXGLVGHHOVVFKXOGYDQGHPXVHD]HOI¶,Q NRC Handelsblad, 25
oktober 1990.
28
(OOD5HLWVPDµ(UZRUGWWHYHHOEHZDDUG'HEH]HPGRRUKHWPXVHXP¶,Q Vrij Nederland, 15 december 1990.
Vergelijk de bevindingen die hiervoor zijn behDQGHOG7HVVHO3ROOPDQµ6WRIRSKHWHUIJRHG'HNHOGHUVHQ
]ROGHUVYDQGH5LMNVPXVHD¶LQ Vrij Nederland (Bijvoegsel) , 28 maart 1987 en Intomart Qualitatief, Onderzoek
Cultuurhistorische Collecties, Hilversum, 1988.
29
Rik Vos was daar directeur van 1990 tot 1996.
30
Ibidem.
31
Ibidem.
32
De voorjaarsmuseumdag van de Nederlandse Museumvereniging in 1988 stond ook in het teken van
SUREOHPHQLQFXOWXXUEHKRXG=LHGHSDUDJUDDIµ$FKWHUVWDQGHQLQFXOWXXUEHKRXG¶LQDeel II, hoofdstuk 2.
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beschouwen ieder object als hun eigen kind en ze willen niet dat er een keuze uit hun kinderen
JHPDDNWZRUGW¶33
Het is mogelijk om rationele keuzes te maken met behulp van de selectiecriteria die
WVC in het kader van het Deltaplan heeft opgesteld. De musea moeten kiezen welk deel van
hun collectie onmisbaar is (categorie A), niet onmisbaar maar wel relevant is (categorie B), en
welke werken voor de collectie eigenlijk van minder of geen belang zijn (categorie C).
Objecten in categorie C hoeven voor het museum niet behouden te blijven - die moeten in
bruikleen worden gegeven of anderszins uit de collectie gehaald, door verkoop of
vernietiging, teneinde het behoud van de collectie beheersbaar te houden.34 De minister roept
in haar toespraak op de museumdag de musea op de problemen van conservering en
restauratie onder de aandacht te brengen van een breed publiek, om politieke bereidheid te
koesteren om dit probleem op te lossen.35 Dit kan onder meer door exposities te organiseren
waarbij restauratoren aan het werk te zien zijn - ze noemt als voorbeeld de expositie Wegens
restauratie geopend, die 3 november 1990 in het Rijksmuseum Twenthe te Enschede begint.36
Op 12 december 1990 verschijnt de nota Bedreigd Cultuurbezit met de uitkomsten van
het WVC-onderzoek naar de achterstanden bij de Nederlandse musea in conservering en
restauratie.37 %LMGHSUHVHQWDWLHPDDNWG¶$QFRQDEHNHQGGDWGHPXVHDHHQEHGUDJYDQYHHUWLJ
miljoen gulden zullen krijgen om een begin te maken met het wegwerken van de achterstand
in beheer en conservering.38 De minister legt in het begrotingsdebat in de Tweede Kamer op
17 december 1990 uit dat in eerste instantie met de veertig miljoen de achteruitgang van
cultureel erfgoed HHQKDOWZRUGWWRHJHURHSHQ'DDUQDDVWYHUZDFKW]HµEHVFKHLGHQVWDSSHQ[te]
GRHQQDDUHHQKHUVWHO¶=HYRHJWKLHUDDQWRHEOLMWH]LMQGDWHUYRRUGHPXVHDOHWDNHQEHKRXG
en conservering een maatschappelijk draagvlak is ontstaan, terwijl daar tot voor kort weinig
aandacht aan werd besteed. Het was µNHQQHOLMNSULNNHOHQGHU¶RPJHOGWHEHVWHGHQDDQ
vernieuwing in plaats van aan behoud van het bestaandeµLNEHQEOLMGDWHUHHQVRRUW
geïnteresseerdheid en ook enthousiasme is ontstaan om nu eens de handen ineen te slaan en
eindelijk eens iets te doen aan de achteruitgang en de bijna beschamende situaties die in
VRPPLJHGHSRWV]LMQRQWVWDDQ¶39
Het ministerie verleent aan Ton Bevers en Marlite Halbertsma de opdracht om
onderzoek te verrichten naar de selectie en de selectiecriteria van museumcollecties: welke
selectiecriteria dienen JHKDQWHHUGWHZRUGHQYRRUKHW'HOWDSODQHQµFROOHFWLHZLM]LJLQJ¶ door
bruiklenen, overdracht en afstoten. In het kader van het Deltaplan zijn er al veel kwantitatieve
gegevens verzameld, die nu worden aangevuld met dit kwalitatieve onderzoeksproject literatuuronderzoek en uitvoerige interviews met deskundigen uit de museumwereld. Het is de
bedoeling dat de bevindingen en de aanbevelingen die geformuleerd worden, argumenten
leveren aan het debat over selectie en museaal verzamelbeleid. De onderzoekers constateren
GDWHULQGHPXVHXPZHUHOGµ]HHUJHQXDQFHHUGHQXLWHUVW]RUJYXOGLJRYHUFROOHFWLHYRUPLQJHQ
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µAchterstand in onderhouGLVGHHOVVFKXOGYDQGHPXVHD]HOI¶,Q NRC Handelsblad, 25 oktober 1990.
Ibidem.
35
7LQHNH3URQNHQ-ROLHQ9HUZH\µ.URQLHNNXQVWHQEHOHLGGHSDUOHPHQWDLUHMDUHQ-¶,Q7UXXV
Gubbels (redactie), Kunst, kroniek en parlement 89-91. Amsterdam, 1992, p. 150. Dit restaureren in het
openbaar wordt tien jaar later een trend.
36
µ$FKWHUVWDQGLQRQGHUKRXGLVGHHOVVFKXOGYDQGHPXVHD]HOI¶,Q NRC Handelsblad, 25 oktober 1990.
37
Ministerie van WVC, Bedreigd Cultuurbezit, deel 1. Inventarisatie van achterstanden in collectiebeheer en
-behoud bij musea en monumenten. Rijswijk, december 1990.
38
Ministerie van WVC, Bedreigd Cultuurbezit, deel 1. Rijswijk, december 1990, p. 154. Zie ook: Paul Depondt,
µ(HQ'HOWDSODQYRRUGHFXOWXXU¶,Qde Volkskrant, 12 december 1990.
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6DQQH+RRJHUYRUVWµ'HNXQVWHQLQKHWSDUOHPHQW-¶,Q7UXXV*XEEHOV Kunst, kroniek en parlement
89-91. Amsterdam, 1992, p. 81.
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FROOHFWLHZLM]LJLQJZRUGWQDJHGDFKW¶0XVHDZHUNHQVWHHGVYDNHUPHWEeleidsplannen,
waaronder een collectieplan.40
Het voornemen hoe het Deltaplan daadwerkelijk uit te voeren, wordt op 24 februari
1991 door de Tweede Kamer aanvaard - die aanpak staat aangegeven LQKHWµXLWYRHULQJVSODQ¶
Vechten tegen verval.41 0DDUµHHQUHGGLQJVSODQLV « ]LQORRVZDQQHHUQLHWWHYHQVGLMNHQ
ZRUGHQRSJHZRUSHQWHJHQWRHNRPVWLJYHUYDO¶'DDURPEHYDWGHQRWDHHQµVWUXFWXUHOH
benadering van de behoudsproblematiek, onder andere door het verder brengen en waar
mogelijk operationaliseren van de selectLH¶42 Beheer en behoud worden als volgt
JHRSHUDWLRQDOLVHHUGEHKHHUVWDDWLQGHQRWDRPVFKUHYHQDOVµGHUHJLVWUDWLHYDQGHFROOHFWLHHQ
GHRSWLPDOLVHULQJYDQERXZNXQGLJHHQNOLPDWRORJLVFKHRPVWDQGLJKHGHQ¶HQEHKRXGRPYDW
µGHSDVVLHYHFRQVHUYHULQJGLHGLUHFWWHQJRHGHNRPWDDQGHREMHFWHQHQGRFXPHQWHQ¶HQGH
actieve conservering.43 In de aanpak komt het accent op de passieve conservering te liggen.44
Omdat veel depots ongeschikt blijken voor de opslag van kwetsbare objecten zijn er zeer
kostbare klimaatbeheersingsinstallaties nodig - in die gevallen wordt aangeraden om nieuwe,
moderne depots te bouwen. De kosten worden geraamd op honderdtien miljoen gulden.45
Deskundigheidsbevordering in de museale instellingen krijgt in het project ook veel
aandacht. Maar als de Rekenkamer in 1992 de depots van de rijksmusea weer aan een
onderzoek onderwerpt, blijkt dat slechts één van de zestien musea de klimaatbeheersing en
luchtzuivering op orde heeft: de achterstanden blijken groter dan geraamd. Uiteindelijk wordt
er voor de preventieve conservering ongeveer honderd miljoen gulden (vijfenveertig miljoen
euro) besteed aan klimaatbeheersingssystemen en de aanpassing en herinrichting van de
rijksmusea.46

Publieksbereik
Het tweede speerpunt in de sectornota Kiezen voor kwaliteit is publieksbereik. De minister
wensWµJURWHUHSDUWLFLSDWLH¶µNZDOLWHLWEOLMIWKHWXLWJDQJVSXQWPDDUHUPRHWZRUGHQJHVWUHHIG
naar meer spreiding en een grotere gelaagdheid en pluriformiteit van het publiek. « De
uitdaging voor elk museum ligt erin zijn potentiële publiek ook werkelijk over de drempel te
trekken en het een kwalitatief goed produkt te kunnen aanbieden, dat aansluit bij de
EHODQJVWHOOLQJHQKHWNHQQLVQLYHDXYDQGDWSXEOLHN¶2QGHUGHNZDOLWHLWYDQPXVHXPEH]RHN
YHUVWDDW]HµLQKRHYHUUHEH]RHNHUVLHWVYDQKXQEH]RHN³PHHQHPHQ´HQKXQZDDUGHULQJYDQ
KHWEH]RHN¶'HDFKWHUOLJJHQGHJHGDFKWHLVGDWFXOWXXUGHHOQDPHPDDWVFKDSSHOLMNHLQWHJUDWLH
kan bevorderen - ]HQRHPWµPHWQDPH¶GHDOORFKWRQHQLQ1HGHUODQG47 In het beleid van
G¶$QFRQDLVKHW µEHYRUGHUHQYDQGHPDDWVFKDSSHOLMNHLQWHJUDWLHLQKHWPDDWVFKDSSHOLMNOHYHQ¶
HHQKRRIGGRHOVWHOOLQJµ'HNZDOLWHLWYDQGHVDPHQOHYLQJKDQJWLQVWHUNHPDWHVDPHQPHWGH
40

Bevers en Halbertsma waren respectievelijk als hoogleraar en uhd verbonden aan de vakgroep Kunst- en
Cultuurwetenschappen van de Erasmusuniversiteit Rotterdam. Op 15 mei 1998 werd Marlite Halbertsma eerst
bijzonder hoogleraar en later gewoon hoogleraar. A.M. Bevers en M.E. Halbertsma, Behouden is kiezen. Over
het verza melen, selecteren en wijzigen van museale collecties. Verslag van een onderzoek naar de opvattingen
en ervaringen van museumdeskundigen. Rijswijk, 1991. =LHµ,QOHLGLQJ¶HQSS-5.
41
Ministerie van WVC, Vechten tegen verval. De uitvoering van het Deltaplan voor het Cultuurbehoud . Tweede
Kamer, vergaderjaar 1991/1992, 21965, nrs. 6 en 7. Den Haag, december 1991.
42
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Ministerie van WVC, Vechten tegen verval. Den Haag, december 1991, p. 4. Ook geciteerd in: Veerle Meul,
Ministerie van WVC, Erfgoedinspectie/Collecties, Luchtspiegelingen. De mens en het museale binnenklimaat.
Den Haag, april 2007, p. 21.
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'H]HµLVGHPHHVWHIIHFWLHYHYRUPYDQSUHYHQWLHHQHYHQDOVUHJLVWUDWLHHHQHOHPHQWDLUHEHKHHrsstaak « 
Actieve conservering heeft prioriteit boven restauratie, omdat met conservering het behoud van objecten direct in
KHWJHGLQJLV¶0LQLVWHULHYDQ:9& Kiezen voor kwaliteit. Rijswijk, 1990, p. 32.
45
Ibidem, p.7 en p. 10.
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Veerle Meul, Ministerie van WVC, Erfgoedinspectie/Collecties, Luchtspiegelingen. De mens en het museale
binnenklimaat. Den Haag, april 2007, pp. 22-23.
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mate van betrokkenheid van individuen en groepen bij die samenleving. Ook in de cultuur en misschien niet in het minst voor de cultuur zelf - acht ik het van belang dat burgers zowel
in receptieve als actieve zin deelnemen aan wat zich op dit rijk geschakeerde terrein
DDQELHGW¶48
In de museumnota bepleit Gµ$QFRQDHHQµDFWLHYHHQFUHDWLHYHEHQDGHULQJ¶YDQ
publiek. Ze onderkent dat musea dat al doen en waardeert dat, maar die activiteiten kunnen
nog worden uitgebreid en versterkt. Uit het al aangehaalde onderzoek Museum en publiek uit
1989 blijkt dat de voornaamste obstakels bij museumbezoek worden gevormd door
informatie- en statusdrempels.49 De informatiedrempels worden vooral bepaald door
opleidingsniveau - educatie helpt hierbij om de drempel te verlagen, maar daardoor komen
nog steeds geen nieuwe groepen het museum binnen. Musea en tentoonstellingen met een
LQWHQVLHYHSXEOLHNVEHJHOHLGLQJEOLMNHQHHQZDWODJHURSJHOHLGSXEOLHNWHWUHNNHQGDQµRSEDVLV
YDQKHWJHJHYHQQLYHDXYDQWRHJDQNHOLMNKHLGYDQGHRSVWHOOLQJYHUZDFKWPDJZRUGHQ¶- het
YHUEDQGLVVWDWLVWLVFKµQLHWHUJVWHUNPDDUQLHWWHPLQDDQZH]LJ¶(ULVHHQVWHUNHUHIIHFW
gevonden bij educatieve experimenten waarbij de collectie letterlijk naar het publiek is
toegebracht, buiten de museummuren. Uit het onderzoek blijkt ook dat musea die actief en
intensief werven, een hoger opgeleid publiek aantrekken dan op basis van het gebodene
verwacht mocht worden. Vermoedelijk realiseren musea de marketing via publiciteitskanalen
die hoger opgeleiden bereiken.50 9HHOPXVHDKHEEHQQRJKHWLPDJRYDQµGHIWLJPRHLOLMNHQ
VDDL¶- de minister vindt dat daar meer aan gedaan kan worden.51
0XVHDGLHQHQHHQHYHQZLFKWWH]RHNHQWXVVHQKHWNRHVWHUHQYDQKHWµKXQJHsLJHQGH
SXEOLHN¶HQQLHXZHEH]RHNHUVµ0XVHD]XOOHQGDDUYRRUEXLWHQKXQPXUHQPRHWHQZLOOHQ
treden, ook bijvoorbeeld door hun gezicht te laten zien op beurzen, manifestaties, uitmarkten
en festivals. Het maatschappelijke draagvlak van de musea zal daardoor worden versterkt, en
GHGUHPSHOVYRRUEH]RHNNXQQHQHUODJHUGRRUZRUGHQ¶=HSOHLWYRRUµHHQKHFKWH
samenwerking met de toeristische sector. Ook valt te denken aan het organiseren van
activiteiten binnen de muren van het museum die aansluiting hebben op de doelstelling van
het museum maar niet strikt museaal zijn, zoals het organiseren van lezingen, cursussen of
een muziekuitvoering. Ook zulke activiteiten kunnen andere dan de gebruikelijke doelgroepen
binnenhalen. Het is niet gezegd dat die ook museumbezoekers zullen worden. Maar omdat ze
er geweest zijn, LVGHGUHPSHOZHOLHWVODJHUJHZRUGHQ¶52 In de beleidsplannen moet duidelijk
gemaakt worden welke doelgroepen musea willen bereiken en op welke manier ze dat denken
te doen. De minister belooft museale presentaties, tentoonstellingen en educatieve projecten te
ondersteunen die een landelijke voorbeeldfunctie hebben. Het gaat haar hierbij om projecten
die de kwaliteit van de presentatie voor te benoemen doelgroepen verbeteren en projecten die
gericht zijn op het bereiken van nieuwe doelgroepen. Daarnaast stelt ze extra middelen ter
beschikking om de toegankelijkheid van de museale collecties voor het publiek te
verbeteren.53
,QKHWFXOWXXUEHOHLGYDQPLQLVWHUG¶$QFRQD]LMQQLHWYDQ]HOIVSUHNHQGOLQNVprogressieve idealen terug te vinden zoals dat in voorgaande decennia het geval was.
Integendeel. In de jaren tachtig hadden sociaal democraten scherpe kritiek op Brinkmans
RSYDWWLQJHQRYHUYHU]DNHOLMNLQJHQSXEOLHNVEHUHLNPDDU+HG\G¶$QFRQDOHJWRSGH]HFULWHULD
nog sterker de nadruk.54 Haar aandacht voor de markt veroorzaakt veel commotie in de
kunstenwereld en in de media. Bij de voorbereiding van de cultuurnota krijgt ze kritiek te
48

Ibidem, p. 7.
Harry Ganzeboom en Folkert Haanstra, Museum en publiek . Rijswijk 1989, pp. 96-98.
50
Ibidem.
51
Ministerie van WVC, Kiezen voor kwaliteit. Rijswijk, 1990, p. 26.
52
Ibidem, pp. 26-28.
53
Ibidem, p. 33.
54
Roel Pots, Cultuur, koningen en democraten. Nijmegen, 2002, pp. 332-333.
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verduren op de nadruk die ze legt op de publieksfactor en op het benutten van mogelijkheden
die de markt biedt. Vooral de eis dat de podiumkunstinstellingen vijftien procent van hun
exploitatiekosten via eigen inkomsten dienen te genereren, roept veel weerstand op. De
rijksmusea blijven van deze maatregel verschoond, omdat zij naast hun presentatietaak ook
bewaar- en beheertaken vervullen - de collecties en de huisvesting zijn immers eigendom van
het rijk. Volgens een berekening zal de invoering van de vijftien procentsmaatregel in de
podiumkunsten een toename van eigen inkomsten van vijfentwintig procent tot gevolg
hebben.55 Zo worden de inkomsten van kunstinstellingen voor een gedeelte afhankelijk van
bezoekersaantallen. De maatregel wordt niet uitgelegd als een bezuinigingsinstrument, maar
als een stimulans om de kloof tussen aanbod en vraag te verkleinen.56

Debat: de eenzijdige nadruk op aanbodbeleid
In een analyse van het beleid voor kunst en cultuur maakt Wim Knulst onderscheid tussen
twee systemen van cultuurbevordering: afspiegeling en distinctie. De overheidszorg voor de
omroep is gebaseerd op een afspiegelingsprincipe: de publieke omroep dient een representatie
te zijn van overtuigingen en sympathieën onder de bevolking, waarbij de overheid als arbiter
functioneert. Dit streven komt voort uit de verzuiling en is gebaseerd op de politieke traditie
van evenredige vertegenwoordiging.57 Het tweede systeem is gebaseerd op een principe van
distinctie: kunsten en kunstmusea RQGHUVFKHLGHQ]LFKµYDQGDWJHQHZDWRQGHUEUHGH
EHYRONLQJVJURHSHQSRSXODLULV¶58 +LHUGRPLQHHUWKHWVWUHYHQRPEXUJHUVPHWµEXLWHQJHZRQH
RIPLQGHUYHUWURXZGHFXOWXUHOHSUHVWDWLHV¶WHFRQIURQWHUHQ59 .QXOVWµGHRYHUKHLGVWHXQW
uitingen die op superioriteit van kwaliteit of betekenis zijn geselecteerd. De selectie daarvan
wordt weliswaar aan derden overgelaten, maar zodra de overheid een advies overneemt,
autoriseert zij daarmee die (waarde)oordelen. Door kunstzinnige vorming tracht men de goede
smaak onder de bevolking te verbreiden, en ook daaruit blijkt dat de overheid op dit terrein
VWHOOLQJNLHVW¶60 Daardoor dreigt het gevaar dat er een toenemende kloof ontstaat tussen het
VPDDNRRUGHHOYDQLQJHZLMGHQHQSURIHVVLRQDOVHQGDWYDQKHWSXEOLHN]HOIVµYDQKHW al in
NXQVWJHwQWHUHVVHHUGHSXEOLHN¶61
0LQLVWHUG¶$QFRQDYLQGWKHW1HGHUODQGVHFXOWXXUEHOHLGWHVWHUNJHRULsQWHHUGRS
ontwikkelingen in de cultuur zelf. In haar nota geeft zij aandacht aan cultuurparticipatie en het
µPDDWVFKDSSHOLMNIXQFWLRQHUHQYDQGHFXOWXXU¶'H]HDFFHQWYHUVFKXLYLQJLQKHWEHOHLGJHHIW
55
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aanleiding tot een heftig openbaar debat.62 Wim Knulst wijst in het Sociaal Cultureel Rapport
1992 op nog een tendens, als gevolg van de advisering door ingewijden in kunst en cultuur:
µGRRUGHJURWHDIKDnkelijkheid van overheidssubsidies zijn kunstvakbeoefenaren de
NXQVWEHJURWLQJDOV³KXQ´LQNRPVWHQSODQJDDQEHRRUGHOHQHQ]LHQ]LMGHRYHUKHLGSULPDLUDOV
JHOGYHUVWUHNNHU¶63
In de politiek zijn de Kamerleden sinds het debat in 1950 - naar aanleiding van een
bezuinigingsvoorstel, waaruit de Kunstnota 1950 als referentiekader is voortgekomen eensgezind over de wenselijkheid en zelfs noodzaak om kunst en cultuur te subsidiëren.
Sociologisch onderzoek wijst in de jaren zestig echter uit dat de participatie tegenvalt, en de
sociale cultuurspreiding al helemaal. Toch gaat de uitvoering van het spreidingsbeleid voort.
Sinds de jaren zeventig wordt het beleidsinstrumentarium verder ontwikkeld, er worden
beleidsdocumenten geschreven waarin benadrukt wordt dat kunst en cultuur een bijdrage
dienen te leveren aan het welzijn van burger en samenleving.64 Het inhoudelijk oordeel wordt
aan de Raad voor de Kunst overgelaten - indachtig het adagium van Thorbecke. De leden zijn
professionele deskundigen en kunstvakbeoefenaren - µNHQQHUV¶65 De overheidstraditie van
terughoudendheid tegenover de artistieke inhoud van kunst heeft veel ruimte overgelaten voor
invloed van de kunstprofessionals op het beleid en de selectie van het aanbod. Teveel? De
selectie door ingewijden en professionals oefent invloed uit op dat cultuuraanbod. Maar de
DIVWDQGWXVVHQµGHNHQQHUVHQKHWSXEOLHNYDQQLHW-VSHFLDOLVWHQ¶LVJURRW66 Er bestaat grote
NDQVGDWGRRULQJHZLMGHQJHVHOHFWHHUGHµNXQVWNXQVW¶- O¶DUWSRXUO¶DUW- een oningewijd publiek
minder tot helemaal niet aanspreekt. Deze selectie van het cultuuraanbod draagt het gevaar in
]LFKYDQHHQµEHURHSVPDWLJHHHQ]LMGLJKHLGZDDUELMGDWJHQHJHVHOHFWHHUGZRUGWZDW
LQJHZLMGHQIDVFLQHHUW¶=H]LMQVWHUNJHRULsQWHHUGRSRQWZLNNHOLQJHQLQGHFXOWXXU]HOI67 Dit
µFRUSRUDWLHYHHOHPHQW¶LVHHQ]ZDNSXQWGHDDQJHVWHOGHFXOWXXUDGYLVHXUVNXQQHQ
YHUYUHHPGHQYDQGHµFXOWXUHHOPHHOHYHQGHEXUJHULM¶RIGDDUHHQEHSDDOGHPDWHYDQ
onverschilligheid voor ontwikkelen.68 De professionele oriëntatie van de commissieleden kan
er toe leiden dat de gesubsidieerde kunst zich steeds verder verwijdert van de smaak van het
grote publiek.69 Zo komt de hantering van kwaliteitscriteria op gespannen voet te staan met de
afname - de belangen van het publiek.70 'HµNZDOLWHLWVMXUHULQJ¶LQGH cultuurzorg volgt het
systeem van de wetenschappen, waar wetenschappelijke prestaties ook door ingewijden en
vakgenoten worden beoordeeld. Maar daar wordt het kwaliteitsprincipe meer als
vanzelfsprekend ervaren, terwijl dezelfde werkwijze op esthetisch gebied als elitair en
ondemocratisch wordt afgeschilderd. De peers in de cultuursector missen het gezag waarover
wetenschappers op veel terreinen wel beschikken.71
De directeur Kunsten bij het ministerie van WVC, Stevijn van Heusden, constateert
dat de overheidsbemoeienis op het terrein van kunst en cultuur allerminst vanzelfsprekend is.
Ondanks hardnekkig zoeken, slaagt hij er niet in een sluitende redenering op te bouwen om de
RYHUKHLGVXLWJDYHQYRRUFXOWXXUWHYHUDQWZRRUGHQµDDQJH]LHQHHQNHLKDUGHOHJLWLPHUing voor
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overheidsbemoeienis met de kunst ontbreekt, zal het uit het discours PRHWHQNRPHQ¶72 Van
Heusden: het subsidiëren van kunst spreekt niet vanzelf. Natuurlijk niet. Er is hooguit sprake
van een traditie die het nu redelijk vanzelfsprekend maakt dat de overheid zich met kunsten
bemoeit. Waarom besteedt de overheid in Nederland bijna vierhonderd miljoen aan de
NXQVWHQ",N]RXKHWQLHWNXQQHQXLWOHJJHQ¶'LHWUDGLWLHLVNZHWVEDDU$OVGHEHVWHGLQJYDQ
overheidsgelden onder druk komt te staan, verliest zij gemakkelijk haar vanzelfsprekendheid.
Er moet telkens opnieuw verantwoord worden waarom de overheid zich met kunst en cultuur
EHPRHLWHQZDDURP]LMHHQGHHOYDQGHFROOHFWLHYHPLGGHOHQGDDUYRRUEHVFKLNEDDUVWHOWµ'DW
je bij kunstbeleid spreekt over drassige ondergrond, over vage begrippen als onze mate van
beschaving, over wat we denken en wat we voelen, betekent niet dat je de hele boel maar
PRHWODWHQZDDLHQ¶9ROJHQV9DQ+HXVGHQLVNXQVWEHOHLGDOOHHQWHOHJLWLPHUHQDOVHUHHQ
duidelijke band bestaat tussen kunst en samenleving. Kunst zal zich altijd dienen te
YHUDQWZRRUGHQWHQRS]LFKWHYDQGHVDPHQOHYLQJµZDDUKHWRPJDDWLVYRRUNRPHQGDWGH
NXQVWORVNRPWWHVWDDQYDQGHVDPHQOHYLQJ¶73
In de mediawereld laat politicoloog Hans Blokland regelmatig van zich horen - vooral
in het debat over cultuurspreiding: in het Boekmancahier en opiniestukken in de pers. In één
van zijn essays vraagt hij DDQGDFKWYRRUGHSUREOHPDWLHNYDQµGHHHQ]LMGLJHQDGUXNRS
DDQERGEHOHLG¶HQGHµHHQ]LMGLJHYRRUNHXUHQYDQSURIHVVLRQDOV¶74 %ORNODQGµLQ1HGHUODQGLV
weliswaar een, nog steeds groeiend, uiterst veelzijdig aanbod van culturele voorzieningen
JHVFKDSHQPDDUGHYUDDJQDDUGH]HYRRU]LHQLQJHQEOLMIWVWHUNELMGH]HJURHLDFKWHU¶(ULVODQJ
gedacht dat het aanbod vraag schept: dat een relatief goedkoop, goed bereikbaar en kwalitatief
hoogstaand aanbod als vanzelf een vraag zou creëren. Daarom is het beleid er goeddeels toe
beperkt de toegangsprijzen laag te houden, de aanbieders te subsidiëren en de voorzieningen
geografisch te spreiden. Aanbod schept niet vanzelfsprekend een vraag. Dat bleek al uit een
trendanalyse in het al aangehaalde Sociaal en Cultureel Rapport 1984.75 %ORNODQGµXLWDOKHW
onderzoek naar de determinanten van cultuurdeelname blijkt dat dit echter een sociologisch
misverstand is. Of mensen al dan niet participeren wordt bepaald door hun dank zij opvoeding
HQVFKROLQJYHUNUHJHQFXOWXUHOHFRPSHWHQWLH¶76 µ+HWJHYHQYDQHHQDQWZRRUGRSGHYUDDJRI
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bepaalde producenten van cultuur in aanmerking komen voor overheidssteun is in Nederland
« GRRUGHRYHUKHLGJHGHOHJHHUGDDQFRPPLVVLHVYDQGHVNXQGLJHQ+HWKLHUELMJHKDQWHHUGH
FULWHULXPLVYRRUDO³DUWLVWLHNHNZDOLWHLW´'HNHQQHUVGLHGRRUJDDQVZRUGHQJHUHNUXWHHUGXLW
de desbetreffende kunstenwereld, blijken echter vaak een tamelijk specifieke opvatting van
deze waarde te bezitten. Zij plegen bij het waarderen van cultuuruitingen een veel zwaardere
QDGUXNWHOHJJHQRS³YHUQLHXZLQJ´RI³RULJLQDOLWHLW´GDQGHJHPLGGHOGHNXQVWPLQQDDU¶+HW
gevolg hiervan is dat vooral een aanbod van complexe, vernieuwende cultuuruitingen wordt
gestimuleerd en geproduceerd, een aanbod dat steeds meer voorkennis vereist om het te
kunnen begrijpen en waarderen. De kloof tussen aan de ene kant de geïnteresseerde leek en de
liefhebber en aan de andere kant de kunstenaar en de ingewijde is mede daardoor groter
JHZRUGHQ¶77 Daarom is het noodzakelijk meer aandacht te besteden aan de vraag naar kunst.
Begin jaren tachtig al constateerde Abram de Swaan in een column GDWµGHYHUKRXGLQJ
tussen een NXQVWHQDDUHQ]LMQSXEOLHN¶LQGHNXQVWEHRRUGHOLQJKRHJHQDDPGJHHQUROVSHHOW
terwijl juist de verhouding tussen de kunstenaar en zijn publiek het uitgangspunt moeten zijn
voor een kunstbeleid.78 De kunstenwereld dreigt zich maatschappelijk te isoleren. De Swaan:
µ]XONHNXQVW « JDDWYRRUDORYHUGHNXQVW]HOILVORSHQGFRPPHQWDDURSJURWHYRRUJDQJHUV
afrekening met leermeesters, oplossing van problemen die alleen binnen de kunst bestaan. Die
vorm van kunst is dus ontoegankelijk voor wie de kunst ervoor HQHURPKHHQQLHWNHQW¶79
Kunstenaars gaan meer hun eigen weg. In de kunstenwereld heerst de opvatting dat de eigen
autonome ontwikkeling centraal moet staan in plaats van traditionele op amusement gerichte
uitingsvormen, en die opvatting wordt in het beleid gehonoreerd. Op de afdeling kunstzaken
van het ministerie werken ambtenaren die de doelen van de kunstenaars tot de hunne hebben
gemaakt: autonome kunstbeoefening en permanente vernieuwing.80 Ook de leden van de Raad
voor de Kunst hanteren vernieuwing en experiment als inhoudelijke adviescriteria.81 De
6ZDDQµ « GHNXQVWDPEWHQDUHQODWHQ]LFKOHLGHQGRRUKHWNHQQHUVRRUGHHOHQQLHWGRRUGH
smaak van deze of gene publieksgroep, laat staan dat zij zich aan de staatsmacht iets gelegen
ODWHQOLJJHQ¶82 Het systeem van peer review YHUVWHUNWGH]HG\QDPLHNµ=RNRQGHQGHNXQVWHQ
]LFKULFKWHQQDDUPDDWVWDYHQGLHDDQGHNXQVWEHRHIHQLQJ]HOI]LMQRQWOHHQGO¶DUWSRXUO¶DUW
« DOVIHLWHOLMNHRULsQWDWLHYRRUYULMZHOKHWJHKHOHNXQVWEHGULMI¶83 'HµRQHHUELHGLJH
cartograaf YDQKHWNXQVWOHYHQ¶, Wim Knulst zegt hetzelfde in andere bewoordingen: in de
gesubsidieerde kunst is het niet de potentiële bezoeker - zoals wanneer iemand een
(commercieel) product op de markt wil slijten - PDDUµGHNULQJYDQLQJHZLMGHQGH
beroepskijkers, de hartstochtelijke supporters op wie men zich richt. In het gesubsidieerde
systeem bestaat geen mechanisme dat de producenten van kunst consumentgevoelig maakt.
Als je afhankelijk bent van subsidie is het ook slimmer je oor te laten hangen naar wat de
DGYLVHXUVYDQZHWKRXGHUVHQPLQLVWHUVYLQGHQGDQQDDUZDWGLHSRWHQWLsOHNODQWZLO¶84
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Kwaliteitsoordeel: tornen aan het Thorbecke adagium
Een andere belangrijke kwestie in het debat is dat het gezag van de betrokkenen niet
onomstreden is, noch onder vakgenoten en kunstkenners, noch onder politici of het publiek.85
De kunst zelf, de interpretaties van kunst en de kunstkritiek zijn ook onderwerp van discussie
- ]HYHUNHUHQLQHHQµFKURQLVFKHUHIOHFWLH¶86 De criteria die de oordelaars hanteren zijn
abstracties, pogingen om de essentie van elkaars opvattingen te vangen en te bespreken:
vakmanschap, inhoud, zeggingskracht en oorspronkelijkheid. Deze normen zijn gebaseerd op
het - vage - FRQWDLQHUEHJULSµNZDOLWHLW¶,QZHUGNZDOLWHLWDOVFULWHULXPLQGH
beleidsretoriek opgenomen - het begrip sloot aan bij de voortschrijdende autonomisering van
de kunsten.87 Kunst wordt sindsdien beoordeeld met artistieke maatstaven.88 Warna
2RVWHUEDDQQRHPWGH]HEHRRUGHOLQJVSURFHGXUHHHQµZHONRPJHVFKHQN¶YRRUGHRYHUKHLG+et
NZDOLWHLWVEHJULSLVµHHQWURHIYDQGHPRGHUQHVPDDNVSHFLDOLVWHQ « 'HUHGHQHULQJLV
eenvoudig, aantrekkelijk en effectief: goede kunst onderscheidt zich van slechte kunst doordat
zij kwaliteit bezit en smaakspecialisten zijn door hun talent en ervaring in staat die te
herkennen. Kwaliteit is een eigenschap van het kunstwerk, het oordelend vermogen een gave
en de opvatting dat de waarde van kunst afhankelijk is van persoonlijke voorkeuren een
PLVYHUVWDQG¶89 Oosterbaan wijst erop dat het bij de kwaliteitscriteria niet gaat om
WRHUHLNHQGHYRRUHHQVHQDOWLMGJHOGHQGHJURQGHQPDDURPµDEVWUDFWLHVXLWGHNXQVW
afgeleide begrippen, pogingen om de esssentie van elkaars voorkeuren onder woorden te
brengen. « Ze zijn onder druk van de verantwoordingsdwang tot stand gekomen en zijn er
YRRUDOYRRUGHEXLWHQZHUHOG¶90 Deze µLGHRORJLHYDQGHNZDOLWHLW¶LQVSLUHHUWLQGH
cultuurpolitiek tot een beweeglijk debat bij de selectie en toewijzing van budgetten en de
besluitvorming en legitimering daarvan, maar wel alleen tussen professionals en insiders. Het
debat gaat vaak over de hoofden van buitenstaanders heen.91
De leden van beoordelingscommissies worden regelmatig beticht van vriendjespolitiek
en van willekeur; de kunstenaar die in de ene commissie wordt afgewezen zou wellicht in een
andere samenstelling wel gehonoreerd worden. Deze kritiek is inherent aan het
beoordelingssysteem. Daar komt bij dat leden van beoordelingscommissies niet openhartig
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332

zijn over wat er tijdens de vergaderingen - backstage - plaatsvindt.92 Hoe verloopt dat ritueel
waarin deskundigen het werk van bijvoorbeeld beeldend kunstenaars beoordelen die een
VXEVLGLHKHEEHQDDQJHYUDDJG"2RVWHUEDDQVFKULMIWµZLHKHWZHOHHQVKHHIWPHHJHPDDNWZHHW
hoe het gaat. Er is een zaaltje met een grote vergadertafel waaromheen zes mannen en
vrouwen zitten. Van elke kandidaat worden de personalia voorgelezen. Het licht wordt
JHGLPGHQHHQDVVLVWHQWSURMHFWHHUWGLD¶VYDQYURHJHUHQUHFHQWZHUN9HUYROJHQVZRUGWHUZDW
gepraat en de commissie tracht tot een eensluidend oordeel te komen. Als dat niet lukt, besluit
de commissie vaak om de kunstenaar in zijn atelier te bezoeken. Vaak komt het dan wel in
RUGH¶+HWXLWJDQJVSXQWYDQGLWEHRRUGHOLQJVV\VWHHPLVGHYHURQGHUVWHOOLQJGDWGH
commissieleden door hun opleiding, onderscheidingsvermogen en ervaring de aangewezen
SHUVRQHQ]LMQRPµJRHGHNXQVW¶WHRQGHUVFKHLGHQ'DWLVPDDUGHYUDDJHQGDDURPUHJHOPDWLJ
onderwerp van debat.93
Op 5 januari 1990 stelt +HG\Gµ$QFRQDLQHHQXLWJHEUHLGLQWHUYLHZLQ NRC
Handelsblad het adagium van Thorbecke en de positie van de Raad voor de Kunst ter
discussie. De overheid heeft zich door het Thorbecke principe het recht ontzegd om
inhoudelijk te oordelen over de kunsten door dat uit te besteden aan de Raad.94 Minister
G¶$QFRQDZLODIYDQGHVXJJHVWLHGDWHUVSUDNHLVYDQµHHQ]HNHUHZLOGJURHLYDQFRPPLVVLHV
HQZHUNJURHSHQZDDUGRRUGHLQGUXNZRUGWJHZHNWGDWKHWNXQVWEHOHLGµLQDFKWHUNDPHUWMHV¶
WRWVWDQGNRPW9DNJHQRWHQµVPDDNVSHFLDOLVWHQ¶EHSDOHQGHWRHNHQQLQJYDQGHVXEVLGLHV=H
gaat nog verder. Zij wil dat de kwaliteitsbeoordeling het onderwerp van debat wordt. Ze
FODLPWGDDUELMYRRU]LFK]HOIRRNHHQGXLGHOLMNHUROµGDWKHLOLJHKXLVMHYDQGLHIRUPHOH
VFKHLGLQJZLOLNWHUGLVFXVVLHVWHOOHQ « ,HGHUHHQPRHW]LFKNXQQHQPHQJHQLQKHWGHEDW
over kwaliteit in de kunst: de kunstenaars zelf, de organisaties, de politici, de kranten. En
LN]HOI¶2EMHFWLYLWHLWYDQ]R¶QFRPPLVVLHvindt ze tot op grote hoogte schijn.95 Van een
dergelijke eigenzinnigheid is de kunstenwereld niet gediend. Directeur van de directie
.XQVWHQ6WHYLMQYDQ+HXVGHQPHUNWKLHURYHULQHHQLQWHUYLHZRSµZHKRXGHQLQ1HGHUODQG
niet van grote persoonlijkheden. Wij vertrouwen ze niet. Stel je voor dat een grote
persoonlijkheid zomaar een paar jaar hele eigenzinnige dingen zou gaan doen! Dan liever een
SDDUDQGHUHQHUELMRP]LMQHLJHQ]LQQLJKHLGLQGHWRXZHQWHKRXGHQ « ,Q)UDQNULMNPDJHHQ
Mitterand als een soort Lodewijk de Veertiende regeren en met Jack Lang afspreken dat hij de
komende jaren een enorm budget kan besteden. Lang is minister van Cultuur en van Grote
Werken. Hij kiest zijn eigen architecten en wordt daar erg beroemd mee. Maar stel je voor dat
KLHUPLQLVWHUG¶$QFRQDPLQLVWHUYDQ*URWH:HUNHQ]RX]LMQ0HQ]RX]LFKHHQEXOWODFKHQ,Q
Nederland zijn grote figuren nooit geliefd geweest. Lees de geschiedenisboekjes er maar op
na. (..) We zijn erg tolerant en er is een heleboel mogelijk. Maar iemand met autoriteit kunnen
we ons niet permitteren. Want we zijn een transito-land. We leven van het heen en weer
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Filmregisseur Pieter Verhoeff (1938) maakte in 1989 voor de VPRO een inzichtelijke documentaire over het
Fonds voor Beeldende Kunsten, Vormgeving en Bouwkunst te Amsterdam: Buiten Beeld. Hij kreeg toestemming
om de vergaderingen van één commissie te filmen en kon zo achter de schermen het beoordelingsproces
vastleggen: hoe komt een commissie tot de beslissing het ingestuurde werk van vijf beeldend kunstenaars al dan
niet te honoreren en hoe verloopt dat debat? Verhoeff interviewde de commissieleden tussen de cases door.
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:DUQD2RVWHUEDDQµ/DWHQZHQHUJHQVRYHUSUDWHQ¶,Q NRC Handelsblad, 30 juli 1993. Zie ook: Aletta
Winsemius, De overheid in spagaat . Amsterdam, 1999, pp. 76-81.
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.DVSDU-DQVHQHQ+DQV6WHNHWHHµ´9HUQLHXZLQJ]HJWPLMQLHWV´JHVSUHNPHW+HG\G¶$Qcona, de nieuwe
PLQLVWHUYDQFXOWXXU¶,Q NRC HandelsbladMDQXDUL$DQJHKDDOGLQ5REHUW2RVWHUKXLVµ5LYDOLWHLWRP
NZDOLWHLWRYHUGHSRVLWLHYDQNXQVWDGYLVHXUV¶,Q Boekmancahier 7, 3de jrg. maart 1991, p. 21. Zie ook: Pim van
Klink, Kunsteconomie in nieuw perspectief. Groningen, 2005, p. 164 en Roel Pots, Cultuur, koningen en
democraten. Nijmegen, 2006, pp. 328-329.
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sjouwen van de spullen van anderen. Dus we moeten altijd iedereen te vriend houden. Dat is
RQ]HWUDGLWLH¶96
'¶$QFRQDLVQLHWGHHHUVWHGLHYRRUVWHOWUXLPWHWHFUHsUHQYRRUPHHUSHUVRRQOLMNH
inbreng van politici. Ook in het Advies Cultuurwetgeving van het Sociaal en Cultureel
Planbureau in 1986 werd het probleem van afstand en betrokkenheid van de overheid
aangekaart. Aan de ene kant dient de regering cultuurpolitieke afstand te houden op grond van
Thorbeckes afwijzing van een rol als oordelaar over kunst en wetenschap.97 Maar dit
XLWJDQJVSXQWVWDDWRSJHVSDQQHQYRHWPHWµKHWSULQFLSHYDQGH]RUJYRRUFROOHFWLHI
hooggewaardeerde cultuurproducten, als te bevorderen uitingen van wetenschap of kunst. De
overheid wordt geacht een beschavingstaak te vervullen in de geest van een selectie, een
SRVLWLHYHGLVFULPLQDWLH7HJHOLMNHFKWHUZLO]LMJHHQRRUGHHOYHOOHQ¶'HRYHUKHLGKRXGW
GDDURPDIVWDQG'LWEHWHNHQWµGDWGHRYHUKHLG]LFKLQSULQFLSHRRUGHOHQDDQPHHWPDDUGH]H
DQGHU]LMGVLQGHXLWYRHULQJGHOHJHHUWDDQGHVNXQGLJHQ¶98 Het cultuurbeleid is de afgelopen
jaren in de legitimering van het kunstbeleid - in de retoriek - verschillende keren van vaandel
veranderd.99 Na de volksverheffing van de jaren vijftig, de welzijnspolitiek van de jaren zestig
en de maatschappelijke bewustwording van de jaren zeventig, gaat het voortaan om de
NZDOLWHLWYDQGHNXQVW]HOIHQQLHWµYRRUGHOHQLJLQJYDQPDDWVFKDSSHOLMNHQRGHQ¶100 Want
µNXQVWHQDDUV]LMQ]ZDQHQJHHQH]HOVGLHSDNMHVGUDJHQ¶aldus Gerrit Komrij in een rede.
Kunst wordt sinds de jaren tachtig beschouwd als een waarde op zich. De legitimering van het
kunstbeleid wordt veel meer gezocht in de totstandkoming van een bloeiend kunstleven en in
de kwaliteit van de kunst zelf.101
In datzelfde jaar 1986, toen het SCP haar Advies Cultuurwetgeving uitbracht, pleitte
-DQ5LH]HQNDPSLQHHQOH]LQJYRRUHHQJURWHUSHUVRRQOLMNHODQYDQGHFXOWXXUPLQLVWHUµZLM
kunnen van verantwoordelijke politici niet eisen dat zij een vitaal, krachtig cultuurbeleid
voeren en zich tegelijkertijd van inhoudelijke ooUGHOHQRQWKRXGHQ¶+LMUHODWLYHHUW7KRUEHFNHV
afwijzing van een rol voor de regering als oordelaar en gooit een knuppel in het hoenderhok
door te pleiten voor meer ruimte voor inhoudelijke bemoeienis van de minister van cultuur:
µRYHUVPDDNYDOWEHVWWHWZLVWHQYRRUDOLQGHFXOWXXUSROLWLHNODWHQZHGDWGXVGRHQ¶102
Brinkman verklaarde in een interview het eens te zijn met zijn directeur-generaal en een
µYRRUVWDQGHU¶WH]LMQµYDQHHQSHUVRRQOLMNJHWLQWEHOHLG¶103 %ULQNPDQµKLMKHHIWJHOLMNGDWHHQ
minister niet, ik zou bijna zeggen te schijterig moet zijn om zijn mening te geven. Maar ik
96

$UMDQ6FKUHXGHUµ´(pQPDQYRRUDOOHNXQVWVXEVLGLHVGDW]RXQDWXXUOLMNKHWPRRLVWH]LMQ´*HVSUHNPHW
Stevijn van Heusden, direFWHXU.XQVWHQELMKHWPLQLVWHULHYDQ:9&¶,Q NRC Handelsblad, 3 augustus, 1990.
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HQGH5DDGYRRUGH.XQVW¶,Q NRC Handelsblad, 26 januari 1990.
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Handelsblad, 26 januari 1990.
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FRQVWDWHHURRNGDW]R¶QPHQLQJYDDNQHJDWLHIZRUGWHUYDUHQ$OVPLMZRUGWJHYUDDJGZDWYRRU
type podiumkunst mij het meest aantrekt, welk boek ik onlangs heb gelezen of welk soort
schilderijen ik mooi vind, dan hoor je al snel: snap je dat nou, die man heeft geen smaak, die
heeft het niet goed begrepen, waar bemoeit hij zich mee. Ik beweer dus niet dat een minister
voortaan zelf moet bepalen welk type kunst en welk type muziek zal worden gesubsidieerd.
Wel stel ik me buiten de officiële kanalen om op de hoogte van de opvattingen over kunst, ik
houd rekening met opinion leaders en ik veroorloof me een meer inhoudelijke argumentatie
dan een aantal jaren geleden; sla de interviewVXLWGLHWLMGHUPDDURSQD¶104
Brinkman benadrukte twee jaar daarvoor nog, ter gelegenheid van de installering van
een aantal nieuwe leden van de Raad voor de Kunst, dat een minister en zijn departement voor
DUWLVWLHNLQKRXGHOLMNHPDDWVWDYHQµQLHWRSHLJHQRSYDWWLQJHQRRUGHHODIGLHQHQWHJDDQ¶µGH
vrijheid van de kunst dient gewaarborgd te zijn, ook tegen wellicht goedbedoelde, maar
verstrekkende overheid- of staatsbemoeienis. Het adagium van Thorbecke is wat dat betreft
QRJVWHHGVJHOGLJ¶105 Riezenkamp zei daarentegen in zijn lezing te vrezen dat door de norm
GDWGHRYHUKHLGµLQFDVXGHPLQLVWHUQLHWRRUGHHOWGHLQKRXGHOLMNHLQYORHGYDQKHWEHOHLGRS
cultuur wordt weggemoffeld. Inhoudelijke oordelen en keuzen worden geneutraliseerd, door
ze te presenteren en te bediscussiëren in termen van betere voorwaarden of doelmatigheid.
Een kwalijk gevolg van deze kunstgrepen is een depolitisering van het cultuurdebat; het
EHOHLGRQWJOLSWGHGLVFXVVLHGHPLQLVWHURRUGHHOWPDDURQJHFRQWUROHHUG « 'LWVFKDDGWhet
cultuurdebat, dit krijgt het karakter van schone schijn, soms van onoprechtheid en meestal van
RYHUERGLJKHLG¶106
+HG\G¶$QFRQDKHURSHQWKHWGHEDWLQMDQXDULHQVWHOWYRRURPLQGHWRHNRPVWGH
DGYLHVEHYRHJGKHLGELMHHQSDDUµULMNVNXQVWPHHVWHUV¶WH leggen: µYHUVWDQGLJHPHQVHQXLWKHW
YDNGLHGHPLQLVWHUUHFKWVWUHHNVDGYLVHUHQHQDDQGDWWLMGURYHQGHJHGLVFXVVLHHU « HHQHLQG
PDNHQ¶+HW]DOGDQJDDQRPµ]ZDDUJHZLFKWHQ¶GLHYRRUHHQEHSHUNWHGXXURYHUGHEHVWHGLQJ
van gelden voor de kunsten adviseren. Deze constructie is in zoverre efficiënt dat de afstand
tussen de adviseur en de minister kleiner wordt - de tussenlaag van de commissies van de
5DDGYRRUGH.XQVWYDOWZHJ'¶$QFRQD¶VYRRUVWHOOLMNWVWHUNRSKHWLQLWLDWLHIYDQPLQLVWHU
Gerardus van der /HHXZLQRPHHQFROOHJHDDQWHVWHOOHQYDQµULMNVDGYLVHXUV¶GDWGH
minister rechtreeks adviseert voor de kunst.107 =HODDWGH]HSURHIEDOORQRSµRPKHWGUHLJHQGH
isolement van de kunsten in de samenleving te doorbreken¶.108 Er ontstaat een debat in de
media waarin ze stevig van repliek wordt gediend.
3LPYDQ.OLQNVWHXQWG¶$QFRQDLQGH]HNZHVWLHKLMSULMVWKDDUPRHGRPµKHW
SODWJHWUHGHQDGDJLXPYDQ7KRUEHFNHWHUGLVFXVVLHWHVWHOOHQ¶HQRQGHUVFKULMIWKDDUYRRUVWHORP
het adviesritueel te veranderen. Hij somt de ingrediënten op die volgens hem het
besluitvormingsproces transparanter maken: het begrippenkader waarmee gewerkt wordt
helder definiëren, het kwaliteitsconcept van waaruit gedacht wordt goed omschrijven en de
verantwoordelijkheid voor de uiteindeliMNHNHX]HQFRQFUHHWWRHOLFKWHQµ'HQRUPDWLHYH
component die per defenitie in ieder selectieproces aanwezig is, maar die in de kunstensector
104

Ibidem.
Toespraak door minister Brinkman, ter gelegenheid van de aanbieding van het evaluatierapport en de
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nu weggestopt zit in de duistere spelonken van de Raad voor de Kunst, zal enorm aan
KHOGHUKHLGZLQQHQ¶109 Bram Kempers constateert ook dat het Thorbecke-principe toe is aan
µHHQJURQGLJHKHURYHUZHJLQJ¶ - KLMSOHLW]HOIVYRRURSKHIILQJHQYHUYDQJLQJGRRUµHHQmeer
geëigend beginsel, dat wel oplossingen te bieden heeft voor de problemen die met regelmaat
rijzen in de besluitvorming tussen politici, ambtenaren, adviseurs, kunstenaars en
publieksgroepen¶. Het adagium heeft een versluierend effect voor het probleem waarvoor
PDDUJHHQRSORVVLQJZRUGWJHYRQGHQµwat te doen als belastingbetalende burgers de kunst
niet willen die de deskundige adviseurs voorstellen?¶+LMUDDGWGHYROJHQGHPLQLVWHUYDQ
&XOWXXUDDQµHHQQLHXZHVODJ]LQ¶WHEHGHQNHQ- hij µkan dan tevens de naamgever worden van
een nieuw adagium¶.110
Op 12 februari 1990 krijgt de minister tijdens de behandeling van haar
cultuurbegroting in de Tweede Kamer geen steun voor haar plan. In haar eerste debat als
minister blijkt dat het parlement er niets voor voelt om de veertig adviescolleges van de Raad
YRRUGH.XQVWWHYHUYDQJHQGRRUµNXQVWELVVFKRSSHQ¶111 Aad Nuis (D66) betZLMIHOWµRIHHQ
persoon zoveel beter kan oordelen dan drie of vijf, vooral als ik denk aan het zelfverzekerde
W\SHGDW]LFKWRW]R¶QDOOHHQKHHUVFKDSSLMJHURHSHQ]DOYRHOHQ¶'HPLQLVWHUEHVHIWGDWKHWµGXV
QLHWppQLHPDQG¶PRHW]LMQµLNPRHWHUZDWGDWEHtreft eerlijk in zijn, dat ik niemand heb
JH]LHQGLHGDDUGHKDQGHQYRRURSHONDDUNULMJW¶112 µ+RHNDQééQ]R¶QNHXUPHHVWHUQXGH
YHUVFKHLGHQKHLGLQNXQVWXLWLQJHQJDUDQGHUHQ¶YUDDJWKHW&'$]LFKDI113 Ook in de pers
verschijnen kritische geluiden. Jan KassiHVPHUNWRSGDWDOOHVEHWHULVµGDQGLHHQHGLHDOOHV
PRHWZHWHQ¶114 :DQWLQGHUGDDGµRYHUKHWZH]HQYDQNXQVWEHVWDDWJHHQRYHUHHQVWHPPLQJ¶
Juist daarover wordt gedebatteerd door deskundigen onderling, aldus Warna Oosterbaan in
een analyse over de kwestie. Hij SOHLWYRRUEHVWHQGLJLQJYDQKHWDGYLHVV\VWHHPµGH
smaakspecialist doet mee aan een spel, waarin de deelnemers uit alle hoeken van de
kunstwereld komen en waar de meningen verdeeld zijn, maar waarin een goede mening meer
waard is dan een slechte. Wat is een goede mening? Dat is er een die de instemming kan
hebben van de andere deelnemers. Die instemming wordt bepaald door de mate waarin een
oordelaar een plausibele relatie weet te leggen met datgene wat door de andere deelnemers
reeds voor waardevol wRUGWJHKRXGHQ « 2YHUNXQVWRRUGHOHQHQGLVFXVVLsUHQGH
deskundigen. Het is een summiere en hier en daar wankele rechtvaardiging van het stelsel dat
wij in Nederland hebben en dat stelsel stort in als de discussie in de achterkamertjes stopt. Als
de kunsWPHHVWHUVNRPHQ¶'LVFXVVLsUHQGHGHVNXQGLJHQ]LMQGHEHVWHRRUGHODDUVKRHZDQNHO
de legitimering van dat systeem ook is.115
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De Kamer raakt geïrriteerd omdat d¶$QFRQDKDDUSODQQHQYRRUKHWFXOWXXUEHOHLGDOYDVW
onthulde in een interview. Haar uitspraak dat ze µKDDUSHUVRRQOLMNHJHGDFKWHQLQSUDNWLMNZLO
EUHQJHQ¶ZRUGWHYHQPLQRSSULMVJHVWHOG116 Zo blijft het bij de taakverdeling dat de overheid
de hogere doelen van het beleid formuleert en dat de adviseurs de kunst en de kunstenaars
selecteren.117 Opmerkelijk geQRHJ]LHWG¶$QFRQDKHWORVODWHQYDQGHVWUHQJHVFKHLGLQJWXVVHQ
politiek en kunst toch niet als een probleem: µ*HUULW.RPULMW\SHHUGHKHWYHUELQGHQYDQNXQVW
en politiek eens als het proberen om twee luchtbellen aan elkaar te naaien. Zo zie ik het niet.
HeWLVJRHGGDWGHSROLWLHNGHEDWWHHUWRYHUNXQVWRRNRYHUNZDOLWHLWHQLQKRXGHOLMNHDVSHFWHQ¶
Over één aspect is de Kamer het eens met de minister: het is dringend nodig dat de
taakopvatting en werkwijze van de Raad voor de Kunst opnieuw worden overwogen, µRPGDW
door de hoeveelheid adviezen over incidentele subsidies het wezenlijke werk van de Raad in
de knel komt.118 De minister wil een debat entameren over een nieuwe adviesstructuur. Ze wil
GDDURYHUYRRUVWHOOHQRSQHPHQLQHHQGLVFXVVLHQRWDRYHUµPDDWVFKDSSHOLMNHUHVSRQV¶- met dit
EHJULSJDDWKHWKDDUµRPGHSROLWLHNHHQPDDWVFKDSSHOLMNHDDQGDFKWYRRUNXQVWHQRPKHW
RSHQEDUHGHEDWRYHUGHNHX]HQGLHLQKHWNXQVWEHOHLGZRUGHQJHPDDNW¶$DG1XLVYUDDJWRP
HHQWRHOLFKWLQJRSGLWµQLHXZHWRYHUZRRUG¶+HWEOLMNWG¶$QFRQDELMGLWEHJULSQLHWORXWHUWH
gaan om bezoekersaantallen: de overheid subsidieert niet iets omdat er veel mensen op
DINRPHQPDDUµSULPDLUYDQZHJHGHNZDOLWHLWYDQKHWDDQERG¶+HWJDDWKDDURPµHHQ
directere confrontatie tussen scheppende kunstHQDDUV « HQDIQHPHUV¶119
Het kwaliteitsoordeel door kunstexperts is onderwerp van debat in de media en in de
politiek, maar is nog maar weinig empirisch onderzocht. Mogelijke redenen zijn dat dergelijk
onderzoek arbeidsintensief is en dat de beoordelaars over het algemeen naar buiten toe
zwijgzaam zijn over het beoordelingsproces.120 In 1991 en 1992 leveren twee psychologen
een wetenschappelijke bijdrage. Paul Hekkert en Piet van Wieringen voeren in opdracht van
het ministerie van WVC empirisch onderzoek uit naar de beoordeling in de beeldende
kunst.121 De onderzoekers laten 34 deskundigen en 26 µJHwQWHUHVVHHUGHOHNHQ¶GHDDQYUDJHQ
beoordelen die beginnende kunstenaars indienden voor een Startstipendium bij het Fonds
Beeldende Kunst, Vormgeving en Bouwkunst te Amsterdam en die daar al zijn behandeld.122
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µ´7HOHXUVWHOOHQGEHJLQ´G¶$QFRQD.DPHUJHwUULWHHUG¶,Q Utrechts Nieuwsblad, 13 februari 1990.
:DUQD2RVWHUEDDQµ*HHQH]HOVmaar zwanen. Minister d¶ $QFRQDHQGH5DDGYRRUGH.XQVW¶,Q NRC
Handelsblad, 26 januari 1990.
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+HG\G¶$QFRQDJHFLWHHUGLQµ.DPHUNHHUW]LFKWHJHQSODQYRRUULMNVNXQVWPHHVWHUV¶,Q NRC Handelsblad,
13 februari 1990.
119
6DQQH+RRJHUYRUVWµ'HNXQVWHQLQKHWSDUOHPHQW-¶,Q7UXXV*XEEHOV Kunst, kroniek en
parlement 89-91. Amsterdam, 1992, pp. 33-34.
120
Behalve de al genoemde documentaire van Pieter Verhoeff hebben J.W. Getzels en M. Chickszentmihalyi in
de Verenigde Staten onderzoek gedaan naar de beoordeling door kunstprofessionals: The creative vision: A
longitudinal study of problem finding in art. New York, 1976. Socioloog Robert Oosterhuis (1960) studeerde af
op een onderzoek naar het beoordelingsproces van deskundigen in de Amsterdamse Kunstraad, met behulp van
SDUWLFLSHUHQGHREVHUYDWLHHQLQWHUYLHZVµ5LYDOLWHLWRPNZDOLWHLW2YHUGHSRVLWLHYDQNXQVWDGYLVHXUV¶,Q
Boekmancahier 7, 4de jrg; maart 1991, pp. 6-25. Zie over dit thema ook de verhandelingen van Hans van
0DDQHQµ4XDOLWDWHTXD2YHUNZDOLWHLWIXQFWLHNHQQLVHQVPDDN¶HQ+DQV2QQRYDQGHQ%HUJµ.ZDOLWHLWDOV
NXQVW]LQQLJHPDQLIHVWDWLH¶,Q+DQV2QQRYDQGHQ%HUJ0LUDQGD%RRUVPDHQ+DQVYDQ0DDQHQ UHGDFWLH  De
kwaliteit van kunsten de organisatie van het oordeel . Groningen, 1994, resp. pp. 51-77 en pp. 3-24.
121
Beiden zijn verbonden aan de vakgroep Psychologie, Faculteit der Bewegingswetenschappen van de Vrije
Universiteit te Amsterdam. Bronnen: Paul Hekkert en Piet van Wieringen, Oordeel over kunst.
Kwaliteitsbeoordelingen in de beeldende kunst . Rijswijk, mei 1993, Paul Hekkert en Piet van Wieringen,
µ$VVHVVPHQWRIDHVWKHWLFTXDOLW\RIDUWZRUNVE\H[SHUWREVHUYHUVDQHPSLULFDOLQYHVWLJDWLRQRIJURXSGHFLVLRQV¶
In: Poetics 25 (1998), pp. 281-=LHRRN3DXO+HNNHUWµ+HWRRUGHHOYDQGHJHwQWHUHVVHHUGHOHHN2QGHU]RHN
QDDUNZDOLWHLWVEHRRUGHOLQJHQLQGHEHHOGHQGHNXQVW¶,Q Kunst & Educatie 4, 6de jrg., december 1995, pp. 25-29.
Hekkert promoveerde op dit thema op 19 september 1995 aan de Technische Universiteit Delft: Paul Hekkert,
Artful judgements: a psychological inquiry into aesthetic preference for visual patterns . Delft, 1995.
122
Dit fonds is op 1 januari 1988 opgericht en voerde de individuele subsidieregeling en de regeling
Beroepskostenvergoedingen van het ministerie van WVC uit. Tot 1986 was deze financiële ondersteuning
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'HGHHOQHPHUVNULMJHQFOXVWHUVYDQGLD¶VWH]LHQHQSHUVRRQOLMNHLQIRUPDWLHXLWGH
aanvraagformulieren van de kunstenaars. De experts, achttien kunstbeschouwers en zestien
kunstenaars, zijn wat betreft hun ervaring en professionele status te vergelijken met de
beoordelaars van het fonds. De groep leken bestaat uit twaalf amateuristische
kunstbeoefenaars en veertien liefhebbers (deelnemers aan de kunstuitleen).123
In het eerste deel van het onderzoek gaat het om het oordeel van de vierendertig
experts - ze worden in twaalf subgroepen verdeeld. In drie zittingen met tussenpozen van een
maand wordt het werk voorgelegd. In de derde zitting wordt het werk dat in de eerste zitting
al was behandeld nogmaals ter beoordeling getoond. Zo kan een indicatie worden verkregen
van de betrouwbaarheid van het oordeel van de deskundigen. De meeste beoordelaars
stemmen de derde keer ongeveer zoals de eerste keer. Maar stemmen de oordelen van de
smaakspecialisten werkelijk zo overeen, zoals vaak wordt beweerd? Elke deskundige moest
daartoe schriftelijk ook een individueel oordeel geven over alle aanvragen - zonder inzicht in
GHRSYDWWLQJYDQGHFROOHJD¶V'H]HRRUGHOHQEOLMNHQVOHFKWVLQJHULQJHPDWHPHWHONDDU
overeen te komen - Hekkert en Van Wieringen merken hierbij overigens op dat deze geringe
overeenstemming niet afwijkt van die tussen beoordelaars van wetenschappelijke
onderzoeksvoorstellen.124 De oordelen van de experts uit het onderzoek blijken redelijk
overeen te stemmen met die van de fondscommissies, die de aanvragen al hadden beoordeeld,
maar niet helemaal: in ongeveer 19% van de gevallen komen ze tot een andere conclusie dan
GHFRPPLVVLHV'HNODFKWµGDWKHWHUPDDUQHWYDQDIKDQJWLQZHONHFRPPLVVLHMHZHUNZRUGW
EHRRUGHHOG¶, is dus niet helemaal ongegrond. Een interessant aspect is dat de deskundigen
zowel individueel oordeelden (ze vulden een vragenlijst in) als collectief, na een discussie.
Daar liggen nogal wat discrepanties: in de helft van de twaalf subgroepen blijken leden hun
mening bij te stellen in de richting van een lid. Dit beïnvloedt de overeenstemming tussen de
subgroepen - die µzou groter zijn als men afging op het gemiddelde van de individuele
oordelen¶.125
Het tweede deel van het onderzoek is een vergelijking tussen het oordeel van de
deskundigen en dat van geïnteresseerde leken - ze bekijken hetzelfde materiaal. Evenals de
experts zijn de leken het regelmatig niet met elkaar eens, hun oordelen lopen nogal uiteen.
Waar het hier om gaat is in hoeverre hun oordelen met die van de professionals
overeenkomen. De leken zijn het op sommige punten met de experts eens, maar bij het
belangrijkste criterium, de kwaliteit van de kunstwerken, blijkt er geen enkele
overeenstemming tussen leken en deskundigen te zijn. De leken oordelen duidelijk positiever
over de aanvragen dan de experts - dit is een opmerkelijk onderzoeksresultaat. In het eerste
deelonderzoek met de experts blijkt dat zij in 19% van de aanvragen tot een andere beslissing
kwamen dan de commissie van het Fonds, de leken nemen in 73% van de aanvragen een
andere beslissing. Deze bevinding toont aan dat de voorkeuren van kunstexperts niet gedeeld
worden door personen die de benodigde expertise niet bezitten - de geïnteresseerde leken uit
het onderzoek zijn enigszins bekend met kunst en hun oordelen blijken al sterk af te wijken
van de opvattingen van de experts.126
ondergebracht bij het ministerie van Sociale Zaken, in de Beeldende Kunstenaars Regeling - daar golden naast
artistieke ook sociale criteria. Het beleid was erop geULFKWµQRRGOLMGHQGHNXQVWHQDDUVYDQHHQEHVFKHLGHQ
LQNRPHQWHYRRU]LHQ¶3DXO+HNNHUWHQ3LHWYDQ:LHULQJHQ , Oordeel over kunst. Rijswijk, mei 1993, p. 10.
123
Zie voor de onderzoeksopzet: ibidem, pp. 15-22. Op 1 januari 2012 is het fonds gefuseerd met de Mondriaan
Stichting tot het Mondriaanfonds.
124
Ibidem, pp. 24-25.
125
:DUQD2RVWHUEDDQµ/DWHQZHQHUJHQVRYHUSUDWHQ¶,Q NRC Handelsblad, 30 juli 1993.
126
Paul Hekkert en Piet van Wieringen, Oordeel over kunst. Rijswijk, mei 1993, pp. 31-37, Warna Oosterbaan,
µ/DWHQZHQHUJHQVRYHUSUDWHQ¶,Q NRC Handelsblad, 30 juli 1993 en Paul Hekkert en Piet van Wieringen,
Geïnteresseerde leken versus experts: een vergelijkend empirisch onderzoek naar de kwaliteitsbeoordelingen in
de beeldende kunst. Amsterdam, Vrije Universiteit, 1992, p. 37.
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De onderzoekers pleiten ervoor het discussie onderdeel af te schaffen, teneinde de
beoordelingsprocedure betrouwbaarder te maken. Zo wordt voorkomen dat het eindoordeel
van een commissie gedomineerd wordt door het oordeel van één lid.127 Dit is een interessante
aanbeveling, want de heersende opvatting over kunstbeoordeling is dat discussie leidt tot een
RRUGHHOµGDWPHHULVGDQGHVRPYDQ]HVDI]RQGHUOLMNHVXEjectieve stemmen: en in die
PHHUZDDUGHOLJWKHWREMHFWLHYHHOHPHQWYDQKHWEHRRUGHOLQJVSURFHVEHVORWHQ¶+HWPHHVW
objectieve oordeel zou tot stand komen door middel van intersubjectieve overeenstemming.128
Zij wLM]HQGH]HRSYDWWLQJµ]RZHORSWKHRUHWLVFKHDOVRSHPSLULVFKHJURQGHQ¶DI8LWKXQ
onderzoek blijkt namelijk het tegenovergestelde: een oordeel kan door allerlei
groepsprocessen sterk flink beïnvloed worden. Omdat deze processen per groep verschillen,
tast dit aspect de consistentie van de oordelen aaQµ+HWEHRRUGHOHQYDQQLHXZHNXQVW
geschiedt in een sfeer van belangstelling en nieuwsgierigheid, maar ook in onzekerheid en
twijfel. In die situatie kan een mening die met enig aplomb onder woorden wordt gebracht de
toon zetten voor de richting van de discussie, hetzelfde geldt voor de mening die als eerste ten
EHVWHZRUGWJHJHYHQ¶129
Hekkert en Van Wieringen opteren voor een procedure waarin de oordelaars
individueel hun oordeel op een negen puntsschaal geven, waarna die punten worden
gemiddeld. Daarnaast raden ze aan geen persoonlijke gegevens over de kunstenaars te
verstrekken - GLHLQIRUPDWLHEOLMNWGRRUGHEHRRUGHODDUVµRS]HHUYHUVFKLOOHQGHZLM]H¶LQKHW
oordeel te worden betrokken.130 0LQLVWHUGµ$QFRQDEHORRIWLQKDDUbeleidsnota in 1992 bij de
advisHULQJHHQJURWHUHSODDWVLQWHUXLPHQYRRUµGHEHWURNNHQSDUWLFLSDQW¶RPGH
verschijnselen van overspecialisering tegen te gaan en te voorkomen dat het debat te zeer een
aangelegenheid van insiders wordt.131 De onderzoekers zien echter geen reden om aan de
huidige samenstelling van kunstbeschouwers en kunstenaars in een commissie geïnteresseerde
leken toe te voegen. Leken zijn minder streng dan de experts en ze zijn het onderling vaak
niet eens.132 Oosterbaan schrijft in NRC een beschouwing over het onderzoek en wijst erop
dat de beoordeelde kunstwerken al een voorselectie waren: de aanvragers waren allemaal
DIJHVWXGHHUGDDQHHQNXQVWDFDGHPLHµ=HKDGGHQGXVDOHHQMDUHQODQJHVRFLDOLVDWLHDFKWHUGH
rug in dezelfde principes die door de experts ook zo hoog worden gehouden. Zou een zeer
divers samengesteld kunstpakket zijn aangeboden, waaronder bijvoorbeeld ook
striptekeningen, Pieck en Poortvliet, en zouden onder de beoordelaars ook
vertegenwoordigers van het kalender- en reproduktiekopend publiek zijn opgenomen, dan zou
het resultaat wel eens heel anders kunnen uitpakken. Maar daar zit niemand op te wachten. De
H[SHUWVDOKHOHPDDOQLHW¶133 Vooralsnog hebben de discussies over de adviesstructuur en de
gesignaleerde nadelen van het gehanteerde beoordelingssysteem niet geleid tot een pleidooi
RPGHEHVWDDQGHVWUXFWXXUULJRXUHXVWHYHUDQGHUHQRIDIWHVFKDIIHQ0LQLVWHUG¶$QFRQD
KDDOGHEDN]HLOPHWKDDUYRRUVWHO'HGHHOQDPHYDQµEHWURNNHQSDUWLFLSDQWHQ¶LVHYHQPLQ
doorgevoerd - de samenstelling van de adviescommissie van de Raad voor de Kunst blijft
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Ibidem en Paul Hekkert en Piet van Wieringen , Oordeel over kunst. Rijswijk, mei 1993, pp. 26-27.
Aletta Winsemius, Overheid in spagaat. Amsterdam 1999, p. 81.
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:DUQD2RVWHUEDDQµ/DWHQZHQHUJHQVRYHUSUDWHQ¶,Q NRC Handelsblad, 30 juli 1993.
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µDe beoordeelde aanvragers [weten] in dat geval dat de beslissingen niet beïnvloed zijn door persoonlijke
NHQPHUNHQDOVVH[HUHJLRQDOHKHUNRPVWRSOHLGLQJVLQVWLWXXWHWF¶3DXO+HNNHUWHQ3LHWYDQ:LHULQJHQ , Oordeel
over kunst. Rijswijk, mei 1993, p. 40. Zie ook: 3DXO6WHHQKXLVµ2RUGHOHQRYHUNXQVW]RQGHUGLVFXVVLH¶,Q NRC
Handelsblad, 19 mei, 1993.
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Ministerie van WVC, Investeren in cultuur . Cultuurbeleid 1993-1996. ¶V-Gravenhage, 1992, p. 51.
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Paul Hekkert en Piet van Wieringen, Oordeel over kunst. Rijswijk, mei 1993, p. 43. Zie ook: Piet van
:LHULQJHQµ$VVHVVPHQWRIDHVWKHWLFTXDOLW\RIDUWZRUNVE\H[SHUWREVHUYHUVDQHPSLULFDOLQYHVWLJDWLRQRIJURXS
GHFLVLRQV¶In: Poetics 25 (1998), pp. 281-292.
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dezelfde. Voorlopig bestaat hierover consensus - maar er is wel geopperd dat deze er is omdat
ze niet wordt aangevochten.134
Begin jaren negentig wordt de culturele elite in Nederland uitgedaagd door
verschillende neoliberale denkers. De politicoloog Francis Fukuyama krijgt veel persaandacht
met zijn boodschap dat de teloorgang van het communisme in Europa het liberalisme als
eindoverwinnaar van de geschiedenis kwalificeert. Na de val van de muur zal niets de opmars
van de vrije markt en de vrije mens meer in de weg staan, en overal kan vrijhandel en
democratie ontwikkeld worden, aldus Fukuyama.135 Twee economen - William Grampp en
Paul de Grauwe - worden in het najaar 1990 en begin 1991 uitgenodigd in forums bij
presentaties van onderzoeksrapporten in opdracht van het ministerie van WVC. Op die
bijeenkomsten blijkt het moeilijk om op hun ontnuchterende, neoliberale analyses een
afdoend antwoord te formuleren.136 De Amerikaanse econoom William Grampp past de
marktliberale beginselen toe op een domein dat daarvóór hiervan veelal gevrijwaard leek: het
domein van de kunsten. Hij relativeert de argumenten die veelvuldig geopperd worden om
kunst te subsidiëren - hij concentreert zich op schilderijen en kunstmusea. Hij vindt die
rechtvaardLJLQJHQHHQNZHVWLHYDQRYHUWXLJLQJHQJHORRIµZKDWHFRQRPLVWVKDYHVDLGRQ
behalf of government assistance is, when put in ordinary language, much like the arguments
PDGHIRULWE\SHRSOHRXWVLGHHFRQRPLFV¶0DDUKLMYRHJWGDDUZHODDQWRHµWKHHFRQRPLVts
have argued more effectively for assisting the arts than have people in the arts, and that is
ZKDWLWGRHVVD\¶137 Als je niet gelooft dat de maatschappij beter wordt van overheidsuitgaven
aan kunst, dan zijn de argumenten niet overtuigend. Jan Pen wees daar al op: in het merit
good argument moet je geloven.138 Grampp gelooft eerder in de markteconomie en vindt dat
kunst voor zichzelf moet zorgen.139
De marktliberale econoom Paul de Grauwe uit Leuven richt zich in De nachtwacht in
het donker in het bijzonder op de podiumkunsten.140 Het boek is direct spraakmakend.141 De
Grauwe is heel kritisch over de subsidiëringssystematiek van kunst en cultuur, zoals dat
ontwikkeld is in Vlaanderen en ook Nederland - met zijn boek gooit hij een knuppel in het
hoenderhok. Hij is geen voorstander van de afschaffing van overheidsuitgaven voor kunst,
noch van het aanvaarden van de smaak van het publiek. Hij heeft kritiek op de verdeling van
VXEVLGLHVGRRUHHQHOLWHYDQDPEWHQDUHQHQSURIHVVLRQDOVµPHWHHQYHURQGHUVWHOGHOLWHUDLUH
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NXQVWHQHFRQRPLHLQHHQPDUNWOLEHUDDOWLMGSHUN¶,QLGHP Publiek gezocht. Essays over cultuur, markt en
politiek. Meppel, 1997, pp. 53-96. Zie ook: René Boomkens, Erfenissen van de verlichting. Amsterdam, 2011,
p. 256.
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Ministerie van WVC.
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Paul de Grauwe, De nachtwacht in het donker. Over kunst en economie . Tielt, 1990. Zie over dit boek ook:
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sPDDN¶+LMLVHHQYRRUVWDQGHUYDQGHZHUNLQJYDQKHWPDUNWPHFKDQLVPHµYUDDJHQDDQERG
zorgen niet alleen voor een goede afstemming van het aanbod op de (koopkrachtige) vraag,
maar zorgen ook voor concurrentie en daarmee voor efficiency en innovaties en daarmee
XLWHLQGHOLMNZHHUYRRUPHHUZHOYDDUW¶0DDURPGDWKHWPDUNWPHFKDQLVPHQLHWDOWLMGHHQ
optimaal resultaat oplevert, dient de overheid in te grijpen - maar dan wel op grond van de
voorkeuren van het publiek. Deze voorkeuren mogen best beïnvloed worden GRRUOREE\¶VYDQ
elites, maar De Grauwe is erop tegen dat die elites machtsposities bekleden, waardoor zij
bepalen wat er met het gemeenschapsgeld gebeurt.142 +LM]LHWGRRUGHVXEVLGLHSROLWLHNµHHQ
LQWHOOHFWXHHOKHUPHWLVPH¶RQWVWDDQZDWGHNXQVWHQRQWRHJDQNHOLMNPDDNWYRRUµGHJHZRQH
PDQ¶µZHNXQQHQGDQRRNVWHOOHQGDWGHVXEVLGLHVDDQGHNXQVWHQ YRRUDOGHSRGLXPNXQVWHQ 
ELMJHGUDJHQKHEEHQWRWGHPDDWVFKDSSHOLMNHPDUJLQDOLVHULQJYDQGH]HNXQVWHQ¶+LMYHUZDFKW
dat de kunstpolitiek op de lange termijn haar legitimiteit verliest.143
Overheidssubsidie voor kunst hoort niet alleen ten goede te komen aan ingewijden.
Volgens De Grauwe wijst de economische waardeleer er immers op dat een product erkend
PRHWZRUGHQGRRUHHQSXEOLHNZLOKHWZDDUGHKHEEHQµHHQVFKLOderwerk, toneelstuk, of boek
dat door niemand gewaardeerd wordt, is waardeloos. De Nachtwacht in het donker bestaat
QLHW¶144 Hij raadt aan de subsidiëring te baseren op bezoekersaantallen - zo worden
gezelschappen gedwongen zich te richten op het publiek en niet op een kleine elite.145 Deze
constatering sluit aan bij een artikel uit 1986 van Pim van Klink, waarin hij ook de nadruk op
experiment en vernieuwing als de belangrijkste veroorzaker ziet van het maatschappelijke
isolement van de kunsten: een betrekkelijk kleine groep bepaalt niet alleen de norm, maar
plukt daarvan ook nog zelf de vruchten.146 'H*UDXZHYLQGWKHWGRHOPDWLJHUµVXEVLGLHVSHU
YHUNRFKWWRHJDQJVNDDUWMH¶WHYHUOHQHQ- zo wordt de producent gedwongen rekening te houden
met de wensen van het publiek. Het gaat hem om de vrijheid van de consument, die wordt
bedreigd door paternalisten en elitisten.147 Een soortgelijk pleidooi staat in de Subsidiebijbel
van het ministerie van Financiën, een rapportage van onderzoek naar de doelmatigheid van
overheidssuEVLGLHV,QGH]HµELMEHO¶VWDDWGHYROJHQGHFRQVWDWHULQJµGHYUDDJNDQJHVWHOG
worden of niet teveel resultaat is geboekt in die zin dat het aanbod van podiumkunsten groter,
breder en kwalitatief over de gehele breedte hoger is dan bedoeld met de subsidie¶'H
financiële experts van het ministerie vinden dat een deel van de subsidie beter naar het
publiek kan gaan in plaats van kunstinstellingen, bijvoorbeeld door middel van kunstcheques
GLHµVSHFLILHNHEHYRONLQJVJURHSHQ¶KHWUHFKWJHYHQRSVWHUNJHUHGXFHHrde toegangsprijzen.
'H]HµFRQVXPHQWHQVXEVLGLHV¶KHEEHQµQRJHHQH[WUDYRRUGHHOKHWEHWHNHQWHHUKHUVWHOYDQGH
consumentensoevereiniteit op dit gebied. De consument kan op deze wijze zelf de allocatie
YDQGHVXEVLGLHEHSDOHQ « 'HNHX]HYDQGHFRQVXPHQW geeft dan tevens weer welke
NZDOLWHLWRSSULMVZRUGWJHVWHOG¶148 De Grauwe beveelt aan de geldstromen om te buigen naar
NXQVWRQGHUZLMVµRPRSGLHPDQLHUHHQG\QDPLVFKSURFHVYDQDUWLVWLHNHRQWSORRLLQJWH
VWLPXOHUHQ¶149 +LMSOHLWHYHQHHQVYRRUµNXQVWFKHTXHV YRRUEHSDDOGHGRHOJURHSHQ¶- hij vindt
echter dat vouchers WRFKRSQLHXZHHQSDWHUQDOLVWLVFKNDUDNWHUKHEEHQµ]HGULQJHQGHDUPHQ
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KHWFXOWXXUSDWURRQRSYDQGHULMNHQ¶'DDURP]RXKHWQRJEHWHU]LMQPLQGHUEHGHHOGHQFRQWDQW
geld aan te bieden, waarover ze ]HOIPRJHQEHVFKLNNHQ+LMYLQGWµGDWRRNLQGHNXQVWGH
PHQVHQYULMJHODWHQPRHWHQZRUGHQRPWHEHSDOHQZDW]HJRHGHQPRRLYLQGHQ¶'LHYULMKHLG
ziet hij het beste gegarandeerd in het liberale marktsysteem.150
Paul de Grauwes standpunt is dat burgers oud en wijs genoeg zijn om zelf te bepalen
wat mooi, lelijk, goed of slecht is - hij pleit ervoor hen die vrijheid te laten. Vrijheid waarvan,
vrijheid waartoe? De filosoof Isaiah Berlin heeft het begrip vrijheid geanalyseerd en
gedetecteerd.151 Hans Blokland past vervolgens Berlins concept in zijn dissertatie en
verschillende essays toe op het cultuurbeleid.152 Hij verrijkt het openbaar debat door het
cultuurspreidingsbeleid hartstochtelijk te verdedigen met als nieuw argument het concept van
de positieve vrijheid.153 De vrijheid die De Grauwe bepleit is dat een persoon kan doen wat in
zijn of haar vermogen ligt, zonder tussenkomst van andere personen - ongestoord. De
EHWHNHQLVYDQGH]HYULMKHLGLVZDW,VDLDK%HUOLQQRHPWµQHJDWLHYHYULMKHLG¶GHHLJHQ
behoeften, wenVHQHQEHODQJHQYDQKHWLQGLYLGX'HWZHHGHYDULDQWLVµSRVLWLHYHYULMKHLG¶GH]HOLJWEHVORWHQLQKHWDQWZRRUGRSGHYUDDJµZDWRIZLHLVGHEURQYDQGHEHKHHUVLQJRIGH
inmenging die kan bepalen dat iemand dit doet in plaats van dat, en zó en niet andHUV"¶154
Positieve vrijheid is een veel omvattender waarde dan negatieve vrijKHLG%HUOLQµLNZLO
iemand zijn, niet niemand; een doener - beslissend, niet iemand over wie beslist wordt, zelf
sturend en niet door externe factoren of door andere mensen gestuurd. « Ik wil mij bovenal
van mijzelf bewust zijn als een denkend, willend, handelend wezen, dat verantwoordelijkheid
draagt voor zijn keuzen en in staat is deze toe te lichten aan de hand van eigen ideeën en
EHGRHOLQJHQ¶155 Het gaat hier om de vraag in hoeverre mensen zelfstandig richting kunnen
geven aan het leven.156 Positieve vrijheid, ofwel autonomie, bevat een notie van
zelfverwerkelijking: om de onafhankelijkheid in te zetten is het een voorwaarde talenten en
bekwaamheden te hebben ontwikkeld. Om te kiezen moeten de mogelijkheden en
alternatieven duidelijk zijn. Bovendien moet men een ontwikkeld oordeelsvermogen
bezitten.157 De Amerikaanse schrijver David Foster Wallace maakt in zijn roman Infinite Jest
RRNKHWRQGHUVFKHLGWXVVHQHHQµIUHHGRPIURP¶HQHHQµIUHHGRPWR¶µDOVMHQLHWZHHWKRHMHMH
vrijheid moet benutten, omdat je geen keuzes kunt maken, niets meer hebt om die keuzes op
WHEDVHUHQEHQMH³OLNHDSLHFHRISDSHURQWKHVWUHHWLQWKHZLQG´¶158
Het verschil dat Berlin aanbrengt tussen negatieve en positieve vrijheid is van groot
belang in het debat over de bevordering van cultuurdeelname. Hans Blokland poneert dat de
overheid de taak heeft om positieve vrijheid te bevorderen: door educatie de culturele
competentie bevorderen. Zo kunnen artistieke kennis en vaardigheden opgebouwd worden.
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Mensen uit de hogere sociale strata zijn voor het merendeel vertrouwd met kunst en cultuur,
omdat ze beter en langer onderwijs hebben genoten waarin aandacht is besteed aan kunst,
µZDDUGRRUGHYRRUNXQVWEHOHYLQJnoodzakelijke cognitieve vaardigheden zijn ontwikkeld. Zij
zijn in een breder spectrum gesocialiseerd en genieten daarom later een grotere vrijheid om
XLWYHUVFKLOOHQGHFXOWXXUXLWLQJHQWHNXQQHQNLH]HQ¶%ORNODQGYLQGWKLHUHHQYHUNODULQJ
waarom het cultuurspreidingsbeleid mislukt is: de overheid concentreert zich op
voorzieningenbeleid - een gevarieerd aanbod, met laag gehouden toegangsprijzen. In dit
beleid wordt te eenzijdig uitgegaan van het negatieve vrijheidsconcept, gebaseerd op de
veronderstelling dat een bereikbaar en betaalbaar aanbod vanzelf een vraag naar cultuur
oproept. Maar het werd al eerder geconstateerd: of mensen al dan niet participeren, wordt
bepaald door culturele competentie die door opvoeding en scholing is verkregen.159 Ook in
het al aangehaalde Museum en publiek worden informatie- en statusdrempels de voornaamste
obstakels bij museumbezoek genoemd.160 Het zijn immateriële belemmeringen die mensen
weerhouden om in cultuur te participeren. Geld of tijd spelen in mindere mate een rol in de
keuzeprocessen. Juist hier ziet Blokland een taak voor de overheid: bevordering van culturele
FRPSHWHQWLHGRRUVFKROLQJHQGRRUDDQERGJHSDDUGWHODWHQJDDQPHWHGXFDWLHHQXLWOHJµ(HQ
potentiële participant in culturele activiteiten wordt pas oordeelkundig en zal pas
daadwerkelijk tot deelname overgaan wanneer hij zelf de noodzakelijke kennis en ervaring
KHHIWRSJHGDDQ¶ - dan beschikt iemand op dit terrein over positieve vrijheid.161

Cultuurspreiding en de exegese van de distinctietheorie
Hans Blokland is een bevlogen voorstander van cultuurspreidingsbeleid, die minister
G¶$QFRQDLQVSLUHert - hij werkt in die tijd op het Stafbureau Cultuurbeleid van het
GHSDUWHPHQW'¶$QFRQDPDDNWLQKDDUEHOHLGVQRWDNHQEDDUGDWGHVRFLDOHFXOWXXUVSUHLGLQJppQ
van haar hoofddoeleinden wordt, ondanks dat telkens uit publieksonderzoek blijkt dat kunst
en cultuur vijftig jaar lang een zaak voor slechts een beperkt publiek is gebleven.162 Ze zet
]LFKDIWHJHQGHRSYDWWLQJGDWµKHWVWUHYHQQDDUFXOWXXUSDUWLFLSDWLHLQPLGGHOVXLWGH tijd is en
wellicht maar beter bijgezet zou kunnen worden bij de weliswaar goedbedoelde maar daarom
QLHWPLQGHUQDwHYHLGHDOHQYDQZHOHHU¶163 +DDUQRWDµDGHPWGHJHHVWYDQ%ORNODQGVEHWRRJ¶
over positieve vrijheid.164 In september 1990 poneert hij in een artikel in het Boekmancahier
maar liefst zeven redenen om cultuur te spreiden - één van zijn argumenten is de positieve
vrijheid die door cultuurdeelname verworven kan worden. Het nut van cultuurparticipatie
dient volgens hem meer doelen dan alleen een onderscheidings- en distinctiedrang. Niet alleen
statusmotieven spelen een rol.165 ,Q]LMQSURHIVFKULIWVFKULMIWKLMµMXLVWGHHOQDPHDDQFXOWXUHOH
activiteiten kan mensen derhalve helpen hun talenten te verwerkelijken en bij uitstek
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kunstwerken kunnen alternatieve inzichten in het bestaan geven, die de kans op positieve
YULMKHLGYHUJURWHQ¶166
Op Bloklands artikel volgt een debat met sociologen, die volgens hem vooral de
ideeën van Bourdieu aanvoeren om het mislukken van het cultuurspreidingsbeleid te
verklaren en te rechtvaardigen.167 Harry Ganzeboom concludeert bijvoorbeeld in zijn
VHFXQGDLUHDQDO\VHYDQSXEOLHNVRQGHU]RHNHQGDWVWDWXVRYHUZHJLQJHQQDµLQIRUPDWLHFDSDFLWHLW¶
de belangrijkste factor vormen in het keuzeproces om aan culturele activiteiten deel te nemen:
FXOWXXUGHHOQDPHLVµppQYDQGHPHHVWRQJHOLMNYHUGHHOGHNHQPHUNHQYDQVRFLDOHJURHSHQ¶168
Ganzeboom wees overigens al eerder in een artikel op twee uitkomsten uit participatie
onderzoek die in tweede instantie te relateren zijn aan de sociale werking en waardering van
kunst en cultuur, maar in de eerste plaats verband houden met de intrinsieke aard van het
cultuuraanbod: de opleiding heeft het sterkste effect op cultuurdeelname - hoe complexer de
cultuurvorm is, des te geringer de sociale spreiding.169 Ton Bevers constateert eveneens dat
cultuurspreiding begrensd wordt door de aard van de cultuur zelf, door de moeilijkheidsgraad
of complexiteit van de kunst.170 Hij is HHQYRRUVWDQGHUYDQHHQµUHDOLVWLVFK
cultuurspreidingsbeleid, waarin rekening wordt gehouden met de uitkomsten van
wetenschappelijk onderzoek. Het cultuurspreidingsbeleid kan volgens mij het beste via
onderwijs, scholings- HQYRUPLQJVSURJUDPPD¶VZRUGHQXLWJHYRHUGHQGRRUDDQWHVOXLWHQELM
GHVRFLDOHSURFHVVHQYDQFXOWXXUVSUHLGLQJ « $OVGHPLQLVWer maar niet weer met de
kunstkar de wijken in wil trekken of de Bond voor Beeldende Kunst Arbeiders nieuw leven in
wil blazen of cursussen Beuys en Mondriaan van plan is op te zetten voor laaggeschoolde
langdurig werklozen. Het komt er dus op aan hoe de minister haar voornemens in de praktijk
JDDWXLWZHUNHQ=HNHQWGHPDUJHV¶171
In zijn distinctietheorie benadrukt Pierre Bourdieu dat het esthetisch
RQGHUVFKHLGLQJVYHUPRJHQWHJHOLMNHHQYHUPRJHQLVµRP]LFKVRFLDDOWHRQGHUVFKHLGHQ- van
anderen, van minderHQGXV¶+HWGLVWLQFWLHYHUPRJHQLVHHQVRFLDDOYHUZRUYHQYDDUGLJKHLG172
Het onderscheid tussen degenen die al dan niet over deze culturele competentie beschikken, is
verscherpt door de modernisering van de kunsten. Abram de Swaan noemt dit proces een
µFXOWXUHOHUHYROXWLH¶LQGHKRJHNXQVWHQ, GLH]LFKLQGHWZLQWLJVWHHHXZYROWURNµHHQ
RPYHUZHUSLQJYDQWUDGLWLRQHOHHVWKHWLVFKHFRQYHQWLHV¶GRRUµUHEHOOLHWHJHQQDUUDWLHYH
conventies in literatuur en drama, melodieuze in de muziek en realistische in de beeldende
NXQVW¶.XQVWXLWLQJHQZRUGHQFRPSOH[HUHQLQKRXGHOLMNPRHLOLMNHU'H]HRQWZLNNHOLQJKHHIW
166
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HHQµPHQWDOHPRGHUQLVHULQJ¶WRWJHYROJ173 .XQVWHQFXOWXXUZRUGHQDEVWUDFWHUµVWHHGV
beweeglijker en onvoorspelbaarder. « Stijlen en stromingen volgen elkaar snel en ongericht
op, kunstenaars zoeken voortdurend naar nieuwe wegen, de kunst wordt steeds meer een
PHGLXPYDQ]HOIH[SUHVVLH¶'H]HGLIIHUHQWLDWLHYDQNXQVWYRUPHQQRHPW2RVWHUEDDQKHWSURFHV
YDQµVWLMOYHUVFKHLGHQKHLG¶ZDWµVPDDNRQ]HNHUKHLG¶WRWJHYROJKHHIt.174 µ=RQGHULQWHOOHFWXHOH
vaardigheid, bekendheid met de cultuurhistorische achtergrond en de wijze waarop in
internationaal verband de inzichten ten aanzien van het behoud van het cultureel erfgoed
worden uitgewisseld, zonder inwijding in de gedragscodes YDQNXQVWPDQLIHVWDWLHV¶]LMQGH
eigentijdse cultuuruitingen onbegrijpelijk.175 Kleinschalig, grootstedelijk cultuurleven trekt
slechts een beperkt deskundig publiek aan. Professionalisering van gespecialiseerden heeft op
HHQDDQWDOWHUUHLQHQJHOHLGWRWµJHVORWHQFLUNHOVYDQGHVNXQGLJKHLG¶'DDUVFKXLOWKHWJHYDDU
dat cultuur te zeer een zaak wordt voor insiders.176
,Q%RXUGLHXVDQDO\VHYDQVPDDNVSHHOWµHVWKHWLVFKHGLVSRVLWLH¶HHQFHQWUDOHURO- dit is
HHQDWWHQGHUHQGEHJULSZDDUPHHKLMµEHODQJHORRVZHOEHKDJHQ¶EHGRHOW177 Warna Oosterbaan
OHJWKHWDOVYROJWXLWGDWLVµKHWYHUPRJHQRPDOOHUOHLREMHFWHQRSORXWHUHVWKHWLVFKHZLM]HWH
waarderen - los van functionele of ethische aspecten en met een exclusieve aandacht voor de
YRUP¶Voor personen die dit vermogen bezitten, telt de voorstelling minder dan de
vormgeving. Bourdieu wijst op de sociale kenmerken van degenen die over dat vermogen
beschikken.178 (HQHVWKHWLVFKHGLVSRVLWLHLVHHQRQGHUGHHOYDQGHµKDELWXV¶- µHHQKRXGLQJ
tegenover het leven, waarin overwegingen van nut en urgentie minder dwingend hoeven te
zijn, en waarin kunst en wetenschap een eigen waarde vertegenwoordigen en daarom ook om
GHUZLOOHYDQ]LFK]HOIEHRHIHQGZRUGHQ¶'HKDELWXVLVNODVVHJHERQGHQ- een privilege van een
culturele, hoog opgeleide elite die zich tracht te onderscheiden door culturele expertise;
Bourdieu onderscheidt daarnaast een economische elite die zich laat voorstaan op bezit en
inkomen.179 Zijn theorie is te kenmerken als een conflicttheorie - hij legt de nadruk op
ongelijkheid tussen groepen. Onderwijs zou een oplossing kunnen zijn voor sociale
ongelijkheid, ware het niet dat het onderwijssysteem aansluit bij de dominante klasse,
waardoor de dominantie van de burgerlijke levensstijl wordt bevestigd.180
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Socioloog Joop Goudsblom ZLMVWLQ]LMQµDIVFKHLGVFROOHJH¶LQRSGHPLVYDWWLQJ
GDWPHQµKHWGLVWLQFWLHVWUHYHQDOVHHQORXWHULQGLYLGXHOHRQGHUVFKHLGLQJVGUDQJRSYDW- alsof
mensen alleen maar anders willen zijn dan anderen. Maar zo is het niet. Het gaat hun er in de
eerste plaDWVRPHUELMWHKRUHQWHGHOHQLQHHQJHZDDUGHHUGJURHSVFKDULVPD¶181 De Swaan
schrijft in een columnµRYHUHHQNRPVWLJHVPDDNJHHIWHHQJHYRHOYDQRQGHUOLQJH
saamhorigheid en een gevoel tot één en dezelfde sociale groepering te behoren, ook al wordt
er steeds over gesproken in termen van persoonlijke voorkeur. Een verborgen functie van
gesprekken over mooi en lelijk is het voorzichtig aftasten van groepsbindingen en het zoeken
QDDUQLHXZHSXEOLHNVJURHSHULQJHQRP]LFKRSWHRULsQWHUHQRIWHJHQDIWH]HWWHQ¶182 De
analyse van Harry Ganzebooms onderzoek naar cultuurparticipatie sluit hierop aan: door de
JURHSZDDULQJHOLMNJHVWHPGHQHONDDURS]RHNHQHQYLQGHQZRUGWµHHQNODVVHJHERQGHQ
OHYHQVVWLMO¶DDQJHKDQJHQHQHHQµFKDULVPDWLVFKHLGHRORJLHYDQGHVPDDN¶RQWZLNNHOG=LMµ]LMQ
geneigd op die gebieden cultureel actief te zijn, waarvan de deelname binnen de eigen sociale
groep of de referentiegroep als norm is voorgeschreven en als leefstijlkenmerk
JHDFFHSWHHUG¶183 µ'HKRJHFXOWXXULV « LQZHUNHOLMNKHLGGHFXOWXXUvan een specifieke
JURHS¶GLHFXOWXXUXLWLQJHQDOGDQQLHWOHJLWLPHHUWµNZDOLWHLWLVNODVVH¶]RDOV'H6ZDDQGH
distinctietheorie pakkend samenvat.184 2SPHUNHOLMNJHQRHJDDQYDDUGHQµGHFXOWXUHHO
RQLQJHZLMGHQ¶GHLQGHOLQJHQLQNODVVLHNHQSRSXODLUKRJHNXQVt en massacultuur. Zij hechten
DDQKXQHLJHQYRRUNHXUHQPLQGHUEHODQJHQNHQQHQGLHHHQJHULQJHUHZDDUGHWRHµ'DWZRUGW
bedoeld met culturele hegemonie: dat de overheersten de standaarden van de overheersers
delen en instemmen met hun eigen minderwaardighHLG¶185 µ1LHWGHHUNHQQLQJYDQGHFXOWXXU
YHUVFKLOWRQGHUGHVRFLDOHODJHQPDDUGHNHQQLVYDQGHFXOWXXU¶186
Blokland nuanceert deze redenering door erop te wijzen dat smaak en stijl niet alleen
gebruikt worden door mensen uit verschillende klassen om zich te onderscheiden, maar ook
om zich aan elkaar te spiegelen - dit gebeurt vooral door de middenklassen die het culturele
gedrag van de elite proberen te imiteren in een poging op de maatschappelijke ladder te
stijgen en te demonstreren dat zij erbij horen. 0DDULQGLHQµGHLPLWDWLHSRJLQJHQYDQGH
VRFLDOHVWLMJHUV¶VODJHQµGDQZRUGWHUVQHOLHWVDQGHUVWRW WRS NXQVWXLWJHURHSHQ¶187 Volgens
De Swaan is het cultuurspreidingsbeleid strijdig met de distinctiedrang van de culturele elite:
µwaar en wanneer het lukt een kunstuiting algemene ingang te doen vinden, verliest de
culturele elite er op slag haar belangstelling voor. Zodra een cultuurgoed gespreid is, is het
JH]RQNHQ+HW]DNWEHQHGHQGHJRHGHVWDQG¶188
In Kwaliteit is klasse eindigt De Swaan zijn parafrase en analyse van de
distinctietheorie met een switchRSGHODDWVWHSDJLQD¶VUHODWLYHHUWKLM%RXUGLHXVWKHRULHGRRU
te opperen dat het genieten van kunst niet louter valt te typeren als onderscheidingsdrang.
Officieel erkende kunst heeft namelijk toch ook iets in zich dat haar verheft boven
commerciële, populaire cultuur. Het ware kunstgenot vergt dat iemand zich ervoor inspant en
DI]LHWYDQJHPDNNHOLMNHUEHUHLNEDUHJHQRHJHQV'H6ZDDQJHHIWKLHUµHHQHLJHQRRUGHHORYHU
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het wezen van kunst en haar intrLQVLHNHEHODQJYRRUGHPHQVKHLG¶189 µ+HWLVQLHWYDQ]HOI
mooi, er is aan gewerkt en het is een werk om ervan te genieten. Een kunstwerk is een opgave
HQKHWJHQRWHUYDQRRN¶190 De kunsthistorici Anna Tilroe en Lien Heyting waarderen deze
wending in zijn betRRJQLHW7LOURHEHWLFKWKHPYDQµDQWL-snobisme « als hoogste vorm van
VQRELVPH¶191 +H\WLQJYLQGWKHWµYURPHZRRUGHQJHKHHOLQVWULMGPHWGHUHVWYDQKHWRSVWHO¶
µKLMKHHIWGHHOLWHGDQZHORQWPDVNHUGPDDUKLMZLOWRFKRRNZHOGDWZHZHWHQGDWKLMHU]elf
ELMKRRUW¶192
Als Bourdieu op 15 en 18 december 1989 twee openbare lessen geeft in Maison
Descartes te Amsterdam, grijpt socioloog Bart van Heerikhuizen de kans aan hem te
interviewen voor de Volkskrant. Bourdieu neemt kennis van De Swaans epiloog en blijkt wel
ZDWWH]LHQLQ]LMQQXDQFHULQJµ,NKHEPHWGDWERHNHLJHQOLMNHHQNULWLHNJHVFKUHYHQRSKHW
esthetisch geloof, op die religie van de kunst waar alle intellectuelen aan meedoen en als ik
nou aan het eind van mijn boek zou zeggen: er is nog een uitweg, hoor, het mooie is écht
mooier dan het lelijke, grote kunst is au fond beter dan kleine kunst, dan onthouden de lezers
alleen dat en vergeten ze alles wat ik daarvóór heb geschreven. Dan zijn ze gerustgesteld.
Intellectuelen willen zo verschrikkelijk graag horen dat kunst goed is... En dan heb ik dus dat
hele boek voor niets geschreven! Er zijn dingen die ik niet wil zeggen, omdat ik vrees
YHUNHHUGEHJUHSHQWH]XOOHQZRUGHQ « 2YHUDOZRUGWHHQKRJHZDDUGHWRHJHNHQGDDQ
ascese, inspanning, zelfoverwinning. Dat is dus kennelijk iets universeels. Ik denk dat het
ascetisme, de pure smaak, superieur is in menselijkheid aan de niet-gecultiveerde smaak. Ik
denk dat bij voorbeeld avant-garde-schilders superieur zijn aan de makers van populaire
plaatjes. En inderdaad precies om deze reden: om toegang tot die kunst te krijgen moet je je
inspannen, je moet je kunstgeschiedenis kennen, je moet zien waar het een ontkenning van of
HHQFRPPHQWDDURSLV¶ « 0DDUDOVGLWLQGHUGDDGHHQXQLYHUVHHONHQPHUNLVYDQJrote kunst,
dan blijft nog altijd gelden dat de toegankelijkheid van dat soort genot ongelijk over de
mensen verdeeld is. En dat is wat ik onderzoek als socioloog. Sterker, ik trek er een politieke
conclusie uit: de voorwaarden waaronder mensen toegang hebben tot het universele, dienen te
worden geüniversaliseerd! Als je dat laatste er niet telkens bij zegt, dan verval je toch weer in
die zelfrechtvaardigende ideologie die zegt: wij, intellectuelen hebben meer recht op
kunstgenot dan andere mensen, want wij behoren tot de uitverkorenen die weten dat het
belangrijk is om je in te spannen, eigenlijk zijn wij betere mensen¶. Daarom concentreert
%RXUGLHX]LFKRS]LMQPLVVLHµMe moet er steeds op hameren dat bepaalde sociale
omstandigheden ervoor zorgen dat ascetisme voor bepaalde mensen is weggelegd en dat het
niets te maken heeft met de superieure kwaliteiten waar intellectuelen zich ten onrechte op
YRRUVWDDQ¶193
Een reden voor de overheid om cultuurdeelname te stimuleren, is volgens Blokland
om de mogeliMNKHLGWHEHYRUGHUHQµGHHLJHQKRUL]RQWHYHUEUHGHQHQKLHUPHHGHSHUVRRQOLMNH
YULMKHLGWHEHYRUGHUHQ¶194 'HVRFLDDOGHPRFUDDWG¶$QFRQDJHORRIWGDDURRNLQ$OKRHZHOXLW
onderzoeksgegevens blijkt dat de verticale cultuurspreiding niet geslaagd is, vindt ze µGDWGDDU
niet in kan en mag worden berust. Deelname aan cultuur is een vaardigheid die aangeleerd
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moet worden. Talrijke groepen in de bevolking zijn daartoe niet of te weinig in de
JHOHJHQKHLGJHVWHOG¶195

Investeren in cultuur
Op 27 april 1992 verschijnt Investeren in Cultuur : de eerste nota waarin de deelterreinen van
de hele sector - inclusief het mediabeleid - in samenhang worden behandeld.196 In de nota
ZRUGHQGULHFHQWUDOHWKHPD¶VRSJHVRPGYRRUGHNRPHQGHYLHUMDDUSDUWLFLSDWLH PHWHHQ
onderscheid tussen actieve en receptieve participatie), culturele identiteit en internationaal
cultuurbeleid. Cultuurparticipatie staat prominent op de agenda, evenals in de sectornota
Kiezen voor Kwaliteitµ,QKHWSDUWLFLSDWLHEHOHLGZRUGWEHRRJGLQEHJLQVHOLHGHUOLGvan de
samenleving, ongeacht de sociale of culturele afkomst, of de maatschapelijke positie, de
PRJHOLMNKHLGWHELHGHQGHHOWHQHPHQDDQFXOWXUHOHDFWLYLWHLWHQ¶'DDUYRRUGLHQHQµYRRUGH
cultuurdeelname essentiële aspecten als cultuureducatie, ondersteunende activiteiten of
samenwerking met andere plaatselijke of regionale culturele voorzieningen voldoende
DDQGDFKWWHNULMJHQ¶197 :DQWµEHKDOYHYRRUGHSHUVRRQOLMNHRQWSORRLLQJLVFXOWXXUYDQEHODQJ
GRRUGHELQGHQGHZHUNLQJGLHHUYDQXLWJDDW¶198 In het beleid is het consumeren van cultuur
via media - µKHWNHQQLVQHPHQYDQUHSOLFD¶V¶- lange tijd niet als cultuurparticipatie onderkend
- hier wijst Wim Knulst op in zijn oratie.199 +HG\G¶$QFRQD]LHWLQGHFXOWXXUVSUHLGLQJ
evenwel een belangrijke rol weggelegd voor de audiovisuele media, vooral de televisie. Haar
opvatting is geïnspireerd door het Sociaal en Cultureel Planbureau dat ervoor pleit in het
onderzoek naar cultuurparticipatie en het debat daarover te letten op de manier waarop
mensen hun vrije tijd bestedenµGHWHOHYLVLHLVHULQJHVODDJGQLHWDOOHHQHHQJURWHUPDDURRN
LQVRFLDDORS]LFKWEUHGHUVDPHQJHVWHOGSXEOLHNWHWUHNNHQGDQGHSRGLD¶200 Het aantal mensen
GDWRSGH]HPDQLHUZRUGWEHUHLNWEOLMNWµHHQYHHOYRXGYDQKHWDDQWDOEH]RHNHUVYDQ
voorstellingen¶WH]LMQ201 'HFXOWXXUSDUWLFLSDWLHLVµYHUKXLVHOLMNW¶ JHGRPHVWLFHHUG 202 In die
zin is de cultuurspreiding als gelukt te beschouwen - niet buitenshuis, maar thuis via de radio,
WHOHYLVLHJUDPPRIRRQSODWHQYLGHR¶VHQFG¶V]Rponeert :LP.QXOVWµ'DDUOLJW het grote
EUXJJHQKRRIGYDQGHFXOWXXUQDDUGHPDVVD¶203 Dit is een trend die Walter Benjamin al
YRRUVSHOGHLQ]LMQHVVD\µ+HWNXQVWZHUNLQHHQWLMGSHUNYDQWHFKQLVFKHUHSURGXFHHUEDDUKHLG¶
GHWRHQDPHYDQUHSURGXFWLHPRJHOLMNKHGHQYHUDQGHUWGHµYHUKRXGLQJYDn de massa tot de
NXQVW¶204 Kunst en cultuur kunnen op een nieuwe manier worden gerecipieerd, wat kan leiden
195
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WRWPHHUµFXOWXUHOHPRQGLJKHLG¶205 Massamedia geven geen reden om tot cultuurpessimisme
te vervallen: ze hebben zich niet ontwikkeld tot de belagers van gerespecteerde kunst en
FXOWXXU]RDOVZHUGJHYUHHVGLQGHMDUHQYLMIWLJPDDUµWRWGHPHHVWJHEUXLNWHNDQDOHQRPGLH
XLWLQJHQWHJHQLHWHQ¶206
In de cultuurnota is een echo terug te vinden van het debat dat volgde op de kritiek van
Gµ$QFRQDRSGHDGYLHsstructuur en haar voorstel de raadgevingsbevoegdheid bij een paar
rijkskunstmeesters te leggen. De minister belooft bij de advisering een grotere plaats in te
UXLPHQµYRRUGH³EHWURNNHQSDUWLFLSDQW´RPGHYHUVFKLMQVHOHQYDQRYHUVSHFLDOLVHULQJWHJHQWH
gaan en te voorkomen dat het debat te zeer een aangelegenheid van insiders ZRUGW¶207
DLW]HOIGHDGYLVHHUGH.QXOVWELMGHSUHVHQWDWLHYDQGHVWXGLHRYHUGHµNXQVW]LQQLJHEXUJHU¶GH
amateurkunstenaar.208
'HEHNULWLVHHUGHLQNRPVWHQHLVDDQGHµNXQVWSURGXFHUHQGHLQVWHOOLQJHQ¶- bedoeld
worden de podiumkunsten - komt in Investeren in Cultuur expliciet aan de orde en wordt daar
uitgewerkt.209 'HFXOWXXULQVWHOOLQJHQGLHQHQ]RUJWHGUDJHQYRRUµVXEVWDQWLsOHHLJHQLQNRPVWHQ
teneinde op die manier hun maatschappelijk functioneren te stimuleren. « Het cultuurbeleid
is naar zijn aard marktaanvullend, soms zelfs markt corrigerend. Bij de financiering van het
beleid zullen ook de mogelijkheden van co-financiering worden gebruikt. De
subsidieverstrekking zal meer dan voorheen het karakter krijgen van het doen van een
LQYHVWHULQJ'HPRJHOLMNKHGHQGLHGH³PDUNW´ELHGW]XOOHQEHWHUZRUGHQEHQXW'LWJHOGW « 
voor een andere benadering van de zogenaamde cultuurindustrie. Hierbij zal nauwer worden
samengewerkt met het ministerie van (FRQRPLVFKH=DNHQ¶210
In een ingezonden stuk steunt Pim van Klink het voorstel van G¶$QFRQD+LMYLQGWKHW
terecht dat een minister die ongeveer negentig procent van de totale inkomsten levert aan
instellingen, aan deze geldstromen ook richting geeft. Hij QRHPWKDDU.XQVWHQSODQµHHQ
GRRUEUDDN¶RPGDWYRRUKHWHHUVWGHYUDDJ]LMGHVHULHXVZRUGWEHWURNNHQELMKHWNXQVWEHOHLG
Iedere podiumkunstinstelling die subsidie wenst te ontvangen mag in het vervolg maximaal
vijfentachtig procent van de totale kosten uit die subsidie dekken. De keerzijde van de
medaille is dat ten minste vijftien procent van de kosten uit eigen inkomsten moet worden
gefinancierd.211 De gedachte achter de inkomsteneis is dat niemand op basis van succes in het
verleden lui achterover kan gaan leunen. Met deze eis beoogt ze µeen vleugje
marktmechanisme te introduceren¶ door de schouwburgen een klein deel van het budget van
de minister te geven zodat zij daarmee conform een marktsituatie voorstellingen kunnen
kopen.212 Op die manier gaat de voorkeur van het publiek - op indirecte wijze - mede richting
JHYHQDDQµWKHDWHUSURGXFWLRQHOHDFWLYLWHLWHQ¶213 µ,HGHUHJHVXEVLGLHHUGHLQVWHOOLQJ]DOKDDU
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bestaansrecht moeten bewijzen door een zekere maatschappelijke respons die gemakshalve
wordt uitgedrukt in GHLQJHOGXLWJHGUXNWHYUDDJQDDUGHHLJHQSUHVWDWLHV¶GDWZRUGW
µPDDWVFKDSSHOLMNGUDDJYODN¶JHQRHPG'HLQVWHOOLQJHQZRUGHQJHVWLPXOHHUGGHQDGUXNWH
leggen op het vergroten van de publieke belangstelling voor de eigen activiteiten en daarmee
de eigen inkomsten.214

Aanbod en markt
Op 23 mei 1992 organiseren de Boekmanstichting en de Wiardi Beckmanstichting een
V\PSRVLXPLQGH5RGH+RHGWH$PVWHUGDPRYHUKHWWKHPDµ7XVVHQHOLWHNXQVWHQ
PDVVDFXOWXXU¶YDQXLWGHLQYDOVKRHNYDQVRFLDDO-democratie en cultuurbeleid.215 De aanleiding
om voor dit thema te kiezen is de hernieuwde aandacht van de minister voor
cultuurparticipatie, waarbij openlijk vraagtekens worden geplaatst bij de sterke nadruk op het
vernieuwende en experimentele in het kunstbeleid in de voorgaande periode en de
JHVORWHQKHLGYDQGHNXQVWHQVHFWRU+HG\Gµ$QFRQDLVppQYDQGHVSUHNHUV- ze bepleit
KHUQLHXZGHDDQGDFKWYRRUKHWµPDDWVFKDSSHOLMNIXQFWLRQHUHQYDQGHFXOWXXU « Het
reguliere cultuuraanbod zal voldoende aanknopingspunten en herkenningspunten moeten
ELHGHQYRRUHHQEUHGHUSXEOLHN¶216
Cas Smithuijsen waarschuwt voor teveel marktwerking en pleit voor een handhaving
YDQµKHWGXDDOEHVWHO¶WZHHWHUUHLQHQKHWFRPPHUFLsOHQDDVWKHWSXEOLHNHEHVWHOµ'HRYHUKHLG
probeert de verantwoordelijkheden af te schuiven naar het commerciële circuit¶+et publieke
kunstbestel wordt niet alleen kleiner, het verandert ook van karakter. µHet neemt het karakter
aan van het commerciële bestel: verkoopbaarheid, inkomstenwerving, marketing verdringen
het oude begrip van spreiding en leiden de aandacht af van artistieke ontwikkeling en haar
PDDWVFKDSSHOLMNHEHWHNHQLV¶6PLWKXLMVHQEHQDGUXNWGDWKHWMXLVWGHWDDNYDQGHRYHUKHLGLV
RPDUWLVWLHNHHQFXOWXUHOHZDDUGHQWHRQWZLNNHOHQHQLQVWDQGWHKRXGHQµRRN- of misschien
wel juist - van waarden die niet direct interessant zijn voor markt, consumentenmassa of
sponsor¶.217 Hij citeert d¶$QFRQDGLHHHQMDDUHHUGHULQHHQLQWHUYLHZ]HLµDOVZHGHPDUNW
laten werken kunnen we de helft van het aanbod afschrijven. Dat is niet alleen slecht voor de
NXQVWHQDDUVPDDURRNYRRUGHNZDOLWHLWYDQGHVDPHQOHYLQJ¶218 Met de inkomstenmaatregel
YRRUSRGLXPNXQVWLQVWHOOLQJHQWUHNNHQµGHEHZDNHUVYDQKHWSXEOLHNHEHVWHOGLHGHNXQVWQLHW
alleen financieel maar ook psychologisch moeten bHVFKHUPHQ « KHWFRPPHUFLHHOEHVWHO
JHZRRQELQQHQGHHLJHQYHVWH¶µ+HWSXEOLHNHEHVWHOLVQDGUXNNHOLMNHHQQRQ-commercieel
bestel: publiek komt niet om inkomsten te genereren en artistieke aanbieders zijn niet
werkzaam om winst te maken, maar om in het kader van het algemeen belang Nederland in
magere belangstelling aanleiding zien de volksvertegenwoordiging voor te stellen de subsidies drastisch te
YHUODJHQ¶ Citaat uit: ibidem.
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1993.  
216
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politiek. Amsterdam, 1993, p. 60. Ook gepubliceerd als: &DV6PLWKXLMVHQ¶3ROLWLHNOHYHUWNXQVWWHYHHODDQGH
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LQQRYDWLHHQQLHXZWDOHQWGLQJHQGLHGHPDUNWQLHWRSSLNW¶  
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artistiek opzicht verder vooruit te helpen. Aan het publieke bestel kan Nederland ook zijn
culturele identiteit, of liever, representativiteit in binnen- en buitenland ontlenen. Dan wordt
het wellicht ook mogelijk een tentoonstelling over Rembrandt te houden zonder allerhande
ODSSHQRSKHW5LMNVPXVHXP¶219
De overige sprekers op het symposium zijn een andere mening toegedaan. Hans
%ORNODQGZLMVWRSKHWHHQ]LMGLJHµDYDQW-JDUGLVWLVFKHDDQERG¶GDWGRRUGHRYHUKHLGZRUdt
gestimuleerd waardoor de kloof tussen de professionele kunstwerelden en het lekenpubliek
groter is geworden.220 Paul Schnabel trekt nog harder van leer. Hij constateert in het
kunstbeleid een huiver om het kunstaanbod afhankelijk te laten maken van de vraag. Hij
VSUHHNWYDQµNXQVWFRUSRUDWLVPH¶µHULVWHYHHOH[SHULPHQWHHOHQUHJLVVHXUVWRQHHOWHYHHO
conceptueel en abstracte beeldende kunst en te weinig kunst die voor een publiek gemaakt is.
Het idee dat het publiek per definitie dom, oppervlakkig en traditioneel is, is een in de
kunstwereld met zorg gekoesterde mythe, die iedere discussie over de kwaliteit en de
DDQWUHNNHOLMNKHLGYDQKHWDDQERGELMYRRUEDDWDORQPRJHOLMNPDDNW « +HWLVHHQYRRUGH
ontwikkeling van de kunst ook bedreigende mythe, omdat kunst een zekere marktwerking
nodig heeft. Het is zeker niet het enige, maar wel een zeer belangrijk regelmechanisme in de
NXQVWSURGXFWLH¶6FKQDEHO]LHWPDUNWZHUNLQJDOVHHQµPDUNWPHFKDQLVPH¶GDWKHOSWYRRUNRPHQ
dat de kunstwereld een volledig naar binnen georiënteerd karakter krijgt. De kunstkritiek kan
ook die functie vervullen, maar de meeste critici zijn sterk betrokken en functioneren eerder
DOVHHQµUHJHOPHFKDQLVPHLQGHNXQVWGDQYDQGHNXQVW « Een oriëntatie op de markt, op de
consumenten van kunst, zal ongetwijfeld leiden tot een herwaardering van de vele andere
NDQWHQYDQGHNXQVW,N]LHGDDUYHUODQJHQGQDDUXLW¶221
7KHR%HFNHUVVSUHHNWLQ]LMQYRRUGUDFKWYDQHHQµNXQVWNDUWHO¶ZDDULQµGHFXOWXUHOH
RUWKRGR[LHYDQGHVHULHX]HFXOWXXU¶ZRUGWEHZaakt - tot die kartel behoren de Raad voor de
Kunst, maar ook cultuurambtenaren, journalisten en onderzoekers. Als hieraan wordt
YDVWJHKRXGHQµPHWHHQGXDDOEHVWHODOVEHVFKHUPLQJVFRQWUXFWLH¶]LHWKLMHHQµEHSHUNW
NXQVWEHOHLG¶ RQWVWDDQµDOVHHQQDWLRQDDO UHVHUYDDW¶'HSURGXFWHQYDQGHFXOWXXU- en
vrijetijdsindustrie worden door dit bestel ten onrechte verwaarloosd. Beckers pleit ervoor
cultuur in verband te brengen met andere vormen van vorming en vermaak.222
Henk van Os, sinds 1989 directeur van het RijkVPXVHXPLVKHWIHOVWWHJHQµDYDQWJDUGLVPH¶µYHUPRHGHOLMNLVHUQHUJHQVLQHHQEHVFKDDIGODQGUHODWLHI]RYHHOJHOGEHVWHHGDDQ
het continueren van avant-gardetjes op staatskosten. Dat is slecht voor de kwaliteit van de
kunst en slecht voor de ontsluiting van cultuurgoed voor velen¶.223 Hij geeft het voorbeeld van
µHHQPXVHXPGLUHFWHXU¶GLH]LMQJHPHHQWHEHVWXXUµSOHFKWLJ¶ PHHGHHOWµGDWKLMVWLOWHZLOLQ]LMQ
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museum, waar overigens toch al weinig bezoekers kwamen. In plaats van de man te vertellen
dat hij een essentieel onderdeel van zijn taak verwaarloost, is het gemeentebestuur onder de
indruk van dit toekomstperspectief¶.224 µCulturele instituten in ons land worden maar al te
vaak gerund als privé-instituten, gericht op belangstelling van insiders, en wanneer daarop
enige beleidsmatige correctie wordt voorgesteld - ]RDOVLQGHSODQQHQYDQPLQLVWHUG¶$QFRQDNRPHQDOOHOREE\¶VOXLGNHHOVLQEHZHJLQJ¶9DQ2VSOHLWYRRUPHHUµRPJDQJPHWGHSULYpVHFWRU¶RSGDWµhet maatschappelijk draagvlak¶ vergroot wordt en uit die sector µspecifieke
deskundigheid¶ verworven kan worden µLQ]DNH management, marketing en publiciteit die kan
bijdragen tot een beter functioneren van musea, theaters en concertzalen. « Een modern
participatiebeleid strekt zich uit van een goede fysieke toegankelijkheid van het gebouw tot en
PHWKHWJHGUDJYDQ]DDOZDFKWHUVMHJHQVEH]RHNHUV¶Hij vreest dat verwaarlozing van de
FXOWXXUSDUWLFLSDWLHHUWRH]DOOHLGHQµGDWGHSROLWLHNHZHUINUDFKWYDQKHWFXOWXXUEHOHLGHUQVWLJ
]DOZRUGHQDDQJHWDVW¶225
(UNRPWLQGHUGDDGHHQOREE\µOXLGNHHOVLQEHZHJLQJ¶8LWSURWHVWWHJHQGHPDDWUHJHOHQ
LQKHW.XQVWHQSODQZRUGWGHYHUHQLJLQJ.XQVWHQ¶RSJHULFKW7LMGHQVKHWV\PSRVLXPRS
zaterdag 23 mei 1992 in de Rode Hoed te Amsterdam maakt de lobby zich demonstratief
kenbaar. Onder aanvoering van oprichters Frans de Ruyter en Martijn Sanders komt een grote
groep representanten van kunstinstellingen het debatcentrum binnen.226 De vereniging telt
rond de honderdvijftig leden - er wordt geprobeerd het bestand van kunstinstellingen te
verbreden met musea en commerciële instellingen als uitgeverijen en bioscopen, maar dat lukt
YRRUDOVQRJQLHW.XQVWHQµVWHOW]LFKWHQGRHOµKHWGUDDJYODNYRRUGHNXQVWFXOWXXUHQ
cultuurbehoud te verbreden, de belangen van de kunstwereld als geheel te behartigen,
SROLWLHNHSDUWLMHQWHEHwQYORHGHQHQWHIXQJHUHQDOVJHVSUHNVSDUWQHUYRRUGHRYHUKHLG¶'H
YHUHQLJLQJZLOPHWKHWPLQLVWHULHHHQERQGJHQRRWVFKDSYRUPHQµWHUYHUGHGLJLQJYDQGH
kunsten en beëindiging van de borrelpraat over subsidieVDOVZHJJHJRRLGJHOG¶227 Het is een
belangenvereniging, bij de oprichting vooral gericht op podiumkunstinstellingen. De
vereniging gaat zich bezighouden met specifieke onderwerpen, afhankelijk van de knelpunten
die leven in de sector en datgene wat op de politieke agenda staat.228 Bij de oprichting was het
thema vooral de vijftien procent maatregel eigen inkomsten voor de podiumkunstinstellingen;
daarom zijn musea nog nauwelijks betrokken. Eén van de eerste musea die lid worden is het
Gemeentemuseum Arnhem, gevolgd door het Groninger Museum.229 'HQDGUXNGLHG¶$QFRQD
legt op publieksbereik en marketing wordt duidelijk niet op prijs gesteld. De minister wordt
zelfs verweten Thorbeckes principe µPHWYRHWHQWHWUHGHQ¶230 Desondanks wordt voor
podiumkunstinstellingen de vijftien procent eigen inkomsten regeling ingevoerd. Na verloop
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van tijd blijkt dat het percentage eigen inkomsten over het algemeen door de instellingen
wordt gehaald.231
Op 16 april 1993 treedt de Wet op het specifiek cultuurbeleid in werking.232 Hedy
G¶$QFRQD]HWWHGHYRRUEHUHLGLQJYDQ%ULQNPDQYDQGHZHW, in de tweede helft van de jaren
tachtig, in vlot tempo voort. De globale strekking houdt ze intact. Over de taak van de
PLQLVWHUVWDDWLQGHZHWµRQ]HPLQLVWHULVEHODVWPHWKHWVFKHSSHQYDQYRRUZDDrden voor het
in stand houden, ontwikkelen, sociaal en geografisch spreiden of anderszins verbreiden van
cultuuruitingen; hij laat zich daarbij leiden door overwegingen van kwaliteit en
YHUVFKHLGHQKHLG¶'HPLQLVWHUYHUSOLFKW]LFKRPHHQVLQGHYLHUMDDUHen cultuurnota aan het
parlement voor te leggen, met daarin een kunstenplan - de beleidssystematiek die Brinkman in
1987 introduceerde. De kunstinstellingen die in aanmerking willen komen voor een
vierjaarlijkse subsidie, krijgen in deze procedure ook een verplichting: zij moeten een
beleidsplan indienen waarin staat wat ze de komende vier jaar gaan ondernemen en wat dat
gaat kosten. Na afloop van de cyclus wordt nagegaan wat er van die plannen terecht is
gekomen. De adviesraden wegen de plannen en geeft daarover - inhoudelijk en financieel advies aan de minister.233 Zij publiceert vervolgens de uitkomsten in het kunstenplan. In de
wet is voor de minister ruimte ingebouwd om bedragen aan lagere overheden uit te keren en
RPYRRUEHOHLGVXLWYRHULQJµSULYDDWUHFKWHUOLMNHUHFKWVSHUVRQHQ¶RSWHULFKWHQ- dit zijn meestal
in stichtingen ondergebrachte fondsen. Zo houdt de rijksoverheid de regie in handen en wordt
er ook aan de eisen van territoriale en functionele decentralisatie voldaan.234
Onder PLQLVWHUG¶$QFRQDLs Jan Riezenkamp wederom de hoogste cultuurambtenaar
op het ministerie. Volgens D66-.DPHUOLG$DG1XLV]LMQ5LH]HQNDPSHQG¶$QFRQDµQRJQLHW
YROOHGLJDDQHONDDUJHZDDJG¶- hij vergelijkt het duo met een tweemotorig vliegtuig waarvan
5LH]HQNDPSVPRWRUµGHPHHVWHSN¶VKHHIW(QKHWLVQXHHQPDDO]RGDWDOVGHHQHPRWRU
harder gaat dan de andere, KHWYOLHJWXLJURQGMHVGUDDLW¶235
In Elsevier verschijnt een artikel van journalist Gerlof Leistra waarin hij constateert
dat de bedrijfscultuur op het departement sinds de jaren tachtig sterk is verzakelijkt en de
PDFKWYDQGHFXOWXXUDPEWHQDUHQVWHUNLVWRHJHQRPHQµYHHOPHHUGDQYURHJHUKHEEHQ]LMGH
WRXZWMHVVWHYLJLQKDQGHQ¶236 Riezenkamp riep ooit tegen FROOHJD¶Vµwij hebben de centen,
ZLMKHEEHQGHPDFKW¶ - hij sloeg met de vuist op tafel.237 'HWRRQYDQ/HLVWUD¶VDQDO\VHLV
tendentieus.238 De voorbeelden die hij kiest, onderbouwen zijn redenering dat het departement
machtig is en een uitgelezen plek om een carrière in de kunstenwereld te lanceren en van
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daaruit te parachuteren in een hoge functie bij een instelling: µPHW]HNHUHUHJHOPDDWYLQGWHULQ
de cultuursector een stoelendans plaats. « Piet Ponskaarten van weleer, die hun werk in
VWLOWHYHUULFKWWHQ¶KHEEHQKHWYHOGJHUXLPGYRRUµ]HOIEHZXVWHPDQDJHUVGLHQXLQPHdia hun
ideeën over cultuur ventileren. Ambtenaren zijn plotseling opinion leaders geworden¶. In zijn
beschouwing beschrijft Leistra het uitgebreide netwerk rondom Riezenkamp en somt roulaties
op van ambtenaren: Theo van Velzen werd directeur van het Haags Gemeentemuseum, Pim
van Klink werd directeur van de dienst Cultuur in Groningen en Hoos Blotkamp directeur van
het Filmmuseum. Als Jan Jessurun plaatsvervangend secretaris-generaal wordt, volgt Cees
YDQ¶W9HHQKHPRSDOVKRRIGGLUHFWHXU&XOWXXUEHKHHU- hij bereidde de verzelfstandiging van
de rijksmusea voor en vertrok in 1991 naar adviesbureau Berenschot, in het kielzog van Ocker
van Munster. Onderzoekers van Berenschot hebben inmiddels een reputatie opgebouwd als
ingewijde in de cultuursector en verwerven veel opdrachten van het departement. Het hoofd
stafbureau Kunsten, Atzo Nicolaï, wordt in 1990 algemeen secretaris van de Raad voor de
Kunst.239 Sommigen vinden deze overstap controversieel, maar Nicolaï niet: µGHWDDNYHUGHOLQJ
is duidelijk, in Rijswijk zitten de beslissers, wij zijn de adviseurs. Wanneer zij over die streep
gaan, trekken wij aan de bel. Maar natuurlijk bestaat er een grijs gebied. Beleid heeft altijd
FRQVHTXHQWLHVYRRUGHLQKRXG¶+LMYLQGWµHHQOHYHQGLJJUHQVYHUNHHUDOOHHQPDDUJXQVWLJ¶
µKHWLVHHQJURRWYRRUGHHOGDWMHHONDDUVFXOWXXUHQPDQLHUYDQZHUNHQNHQW-HVSUHHNW
GH]HOIGHWDDOHQGDWEHVSDDUWHHQKRRSWLMG¶240
µDe macht van de WVC-ambtenaren is de afgelopen tien jaar alleen maar verder
JHJURHLG¶, zo constateert Leistra. De angst bestaat dat ambtenaren en kunstmanagers naar
HONDDUJDDQµWRHVFKULMYHQ¶HQHONDDUGHEDOWRHVSHOHQ3LPYDQ.OLQNEHDDPWGLWµ]LM]LWWHQ
middenin het spinnenweb en kennen de lijnen en de poppetjes. Voor culturele instellingen
wordt het daarom steeds aantrekkelijker iemand uit die brandhaard weg te kopen. Nadeel is
dat het kunstleven op deze manier een gesloten circuit dreigt te worden. Zo nu en dan moet je
GHGXUIKHEEHQLHPDQGYDQEXLWHQWRHWHODWHQ$QGHUVEORHGWKHWGRRG¶$OV/HLVWUDDDQ
Riezenkamp vUDDJWµRIKLM]HOIQLHWYDVWJHURHVW]LWRS]LMQWURRQ¶DQWZRRUGWKLMµLN]RXJHHQ
betere baan weten. Uiteraard zou ik als directeur van een schroefjesfabriek aanzienlijk meer
YHUGLHQHQPDDULNKHEQXHHQPDDOQLHWVPHWVFKURHIMHV¶241

Uitvoering van de verzelfstandiging
In 1994 is het eindelijk zover: de operatie verzelfstandiging van de rijksmuseale instellingen
JDDWYDQVWDUWGHPXVHDZRUGHQµRSJURWHUHDIVWDQGYDQKHWPLQLVWHULH¶JH]HWHQZRUGHQPHHU
autonomie en armslag gegeven. Vanaf het begin wordt duidelijk gemaakt dat dit niet
impliceert dat de overheid minder financiële inspanningen voor de museumsector levert. De
collecties en de huisvesting ervan blijven in eigendom van het rijk, maar het beheer en de
exploitatie worden zelfstandig gemaakt.242 De cao-onderhandelingen voor de
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museummedewerkers zijn bijna rond en ook het definitieve voorstel van WVC over de
verdeling van de gelden over de verzelfstandigde musea is positief ontvangen.243 In de
verzelfstandigde situatie bestaat er tussen ministerie eQKHWPXVHXPppQµOLMQWMH¶RRNZHOµHHQ
QDYHOVWUHQJ¶JHQRHPG9LDGLHOLMQZRUGWDOOHVEHKDQGHOG]RZHOGHLQKRXGGHSUHVWDWLHVDOV
KHWJHOGµ'DWEUHQJWEHOHLGHQJHOGELMHONDDUZDDUGRRUKHWYHHORYHU]LFKWHOLMNHUHQ
efficiënter wordt en de musea meer vrijheid van handelen krijgen. Feitelijk zijn de musea
ELQQHQGHJUHQ]HQYDQKXQEHOHLGVSODQYULMLQKXQIXQFWLRQHUHQ¶244 Over het
YHU]HOIVWDQGLJLQJVSURFHVOHJW&HHVYDQ¶W9HHQGLHKLHUELMQDXZEHWURNNHQZDVKHWYROJHQGH
XLWµGHULMNVPXVHDZHUGHQLQGULe groepen verdeeld, omdat ze zeer divers waren in kwaliteiten
en capaciteiten. De voorlopers werden als eerste verzelfstandigd, opdat alle problemen met
hen doorgenomen en knopen doorgehakt konden worden. Later werden de andere rijksmusea
verzelfstandigd. « +HW9DQ*RJK0XVHXPNDQJH]LHQZRUGHQDOVppQYDQGHYRRUORSHUVHQ
is één van de eerste musea die in 1994 extern werden verzelfstandigd. Bovendien wilde de
toenmalige directie van het Van Gogh Museum zelf graag extern verzelfstandigen vergeleken met de andere rijksmusea stond dit museum al meer midden in de maatschappij.
Ook was het meer toegerust om zakelijk op te treden en om met externe marktpartijen in zee
te gaan. Daarnaast had het museum de middelen om zich verder te scherpen op de nieuwe
verzelfstandigde positie. Het Rijksmuseum daarentegen, zat juist uitdrukkelijk in de laatste
groep - dat liep namelijk achter op de bedrijfsvoering, de professionaliteit en de
organisatiecultuur. « Je kunt zeggen dat het Van Gogh Museum één van de eerste was die
is verzelfstandigd en het Rijksmuseum één van de laatste¶.245
De rijksgesubsidieerde musea krijgen voortaan voor vier jaar geld toegewezen op basis
van de beleidsplannen die zij indienen. Deze worden beoordeeld door de Raad voor het
Cultuurbeheer en ambtenaren van het departement. Goede plannen worden gehonoreerd,
slechte krijgen minder geld. Meevallers door sponsoring of extra entreegelden mag het
PXVHXPKRXGHQµ,QGHYROJHQGHSODQSHULRGHNDQHFKWHUZHOUHNHQLQJZRUGHQJHKRXGHQPHW
de verhoogde earning capacity¶$DQKHWHLQGHYDQHONHSHULRGHNDQZRUGHQYDVWJHVWHOGRIGH
concrete doelen zoals gesteld in de beleidsplannen werkelijk zijn gehaald. De missie is van
FHQWUDDOEHODQJLQGHSODQQHQ,QGLWµYLVLRQDLUH¶RQGHUGHHOJHHIWKHWPXVHXPDDQµZHONH
maatVFKDSSHOLMNHHQVWUDWHJLVFKHSRVLWLHZRUGWQDJHVWUHHIG¶'HPLVVLHGLHQWWHZRUGHQ
µYHUWDDOGLQFRQFUHWHHQWRHWVEDUHSODQQHQPHWGHFROOHFWLHHQGHSUHVHQWDWLHVELMYRRUEHHOGLQ
een tentoonstellingsprogramma, een conserveringsprogramma, of het bereiken van een
QLHXZHSXEOLHNVJURHS¶- gekoppeld aan een begroting.246 Zo hebben de verzelfstandigde
rijksmusea baat bij meer inkomsten, dat een prikkel geeft voor efficiënt beheer en effectiviteit
van het te voeren beleid. Alle zeventien rijksmusea hebben de afgelopen jaren al flink
geoefend met het bedrijfsmatig opereren. Het is de bedoeling dat de musea hun nieuwe
vrijheid op financieel en personeel terrein gaan benutten om bedrijfsmatiger te werk te gaan.
Daardoor kunnen ze meer geld overhouden en naast de overheidsgelden - die ze nog steeds
ontvangen, maar via een andere regeling - meer bijverdienen.247
De verzelfstandiging betekent dat de zeventien rijksmusea zelfstandige stichtingen
worden, waardoor de directies rechtstreeks verantwoording moeten afleggen aan hun
stichtingsbestuur in plaats van aan het ministerie. De medewerkers krijgen een eigen
µPXVHXPPHGHZHUNHUV-FDR¶HQ]LMQJHHQDPEWHQDDUPHHU0XVHXPGLUHFWHXUHQZRUGHQQLHW
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alleen beoordeeld op wetenschappelijke kwaliteiten, maar ook op managementcapaciteiten.248
Over de beleidsplannen voor de kunstenplanperiode 1996-2000 oordeelt de Raad zeer
NULWLVFKµ¶EHSDDOGQLHWDOOHYRRUJHOHJGHSODQQHQYDQGHYHU]HOIVWDQGLJGHULMNVPXVHD¶JHYHQ
EOLMNYDQµHHQJHwQVSLUHHUGHYLVLHRSGHPXVHDOHWDNHQLQGHWRHNRPVW¶9HHOYDn de plannen
NXQQHQQRJJHHQµRQGHUQHPLQJVSODQQHQ¶ZRUGHQJHQRHPGZDDUXLWEOLMNWGDWGHPXVHDµ]LFK
YRRUDOVQRJRQYROGRHQGHYDQKXQPDDWVFKDSSHOLMNHIXQFWLH¶EHZXVW]LMQ249

Politiek dier
+HG\G¶$QFRQDZDVPLQLVWHU van WVC in een moeilijke periode van bezuinigingen, vooral
op het gebied van zorg.250 Toen ze aantrad, werd er in de cultuursector veel van haar
verwacht, RPGDWµ]HZHUNHOLMNYHUVWDQGYDQ]DNHQKDG¶, aldus Peter Berger, hoofd Letteren op
het ministerie.251 Hij EHVWHPSHOWKDDUDOVµde erudietste sinds tijden¶PDDU µ]e heeft een
minder groot stempel nagelaten dan ik gedacht had van iemand die zoveel van culturele ins
and outs weet¶.252 In de vakliteratuur worden op het terrein van cultuurbeleid vooral de Wet
op het Specifiek Cultuurbeleid en de Wet verzelfstandiging rijksmuseale diensten genoemd
DOVG¶$QFRQD¶VZDSHQIHLWHQ- beide in 1993 tot stand gebracht. Het Deltaplan voor
cultuurbehoud betekende het startsein voor een grootscheepse operatie op het gebied van
conservering en restauratie. Het behoud van cultureel erfgoed was bij haar een belangrijk
agendapunt. Onder minister Brinkman werd het voorwerk gedaan: hij diende in 1988 het
Voorstel van de Wet op het specifiek Cultuurbeleid in en onder zijn bewind startten de
uitgebreide voorbereidingen van de verzelfstandiging.253 Deze voortgang in beleidsuitvoering
is eerder te danken aan de doortastende operaties van topambtenaren met een sterke
betrokkenheid bij wat er in de wereld van kunst en erfgoed gebeurt. Een bewindspersoon
bekleedt zijn of haar positie tijdelijk, ambtenaren blijven bij kabinetswisselingen op hun post,
genieten relatief veel vrijheid op het departement en zorgen voor de continuïteit in het beleid.
&HHVYDQ¶W9HHQµde kunst voor een bewindspersoon is veel meer of hij de ambtelijke
adviezen wil opvolgen. En daar moet hij of zij een goede neus voor hebben¶.254
Sari van Heemskerck, VVD-woordvoerder cultuur, typeert G¶$QFRQD DOVµeen heerlijk
mens. « Brinkman was een uitstekend minister, maar Hedy gaf de kunsten een smoel. We
waren het zakelijk wel eens oneens, maar ze deed daar nooit onaardig over¶.255 Toen zij het
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roer overnam, werd gaandeweg de omgang op het departement gemoedelijker. De minister
vergaderde UHJHOPDWLJPHWKDDUWRSDPEWHQDUHQWKXLVµDDQGHNHXNHQWDIHO¶ Haar voorganger
staat bHNHQGDOVµHHQNXQGLJHQLJV]LQVIRUPHHOHQKLsUDUFKLVFKLQJHVWHOGHPLQLVWHU¶. In zijn
tijd begon het wekelijkse stafoverleg op maandag µORVMHV¶PHWKHWGRRUQHPHQYDQKHW
weekend en grappen over de actualiteit. Maar µna ongeveer vijf minuten¶VSUDNKLM µde
woorden uit om over te gaan ³tot de orde van de dag´¶. Bij G¶$QFRQD µLVKHWYDDNQDHHQ
kwartier dat één van de topambtenaren het heft in handen neemt en de gevleugelde woorden
XLWVSUHHNW³DOOHJHNKHLGRSHHQVWRNMH´ « $OVRSHHQEHOHLGVWHUUHLQHHQSURbleem opduikt
HQHHQVQHOOHRSORVVLQJQRGLJLV]HJWGHPLQLVWHUWHJHQEHWURNNHQHQ³ODWHQZHGLWVQHONODPYRFKWLJDIQHPHQ´+HW]LMQXLWGUXNNLQJHQGLHRSKHWPLQLVWHULHQDKDDUYHUWUHNEOLMYHQ
URQG]LQJHQ¶256 -DQ5LH]HQNDPSµZat ze niet goed kon, geldzaken bijvoorbeeld, liet ze
gemakkelijk over aan haar ambtenaren. Ze werkte hard en had vrijwel altijd een goed
humeur¶. =HµVFRRUW¶ELMKHPµhoog¶LQGHULM van ministers die hij meemaakteµ]e is een
politiek dier, heeft een goed instinct. Ze had andere ideeën in haar hoofd, maar ze heeft zich
laten overtuigen dat er een ³Deltaplan´voor cultuurbehoud nodig was¶. Anne-Marie Stordiau
- haar voorlichter bij WVC - vermoedt dat het ministerschap haar minder goed lagµMe bent
gebonden aan het regeerakkoord. Het is niet de meest vruchtbare plek als je je eigen politieke
ideeën naar voren wilt brengen¶.257
2 H ernieuwd publieksonderzoek en poëtische retoriek
Het Sociaal en Cultureel Planbureau levert het ministerie periodiek analyses, vooral gebaseerd
op de statistieken van het CBS: trends in cultuurdeelname, analyse van de fluctuaties daarin
en evaluatie van het cultuurbeleid. De samenwerking wordt intenser als het SCP een aparte
reeks start, op verzoek van de stafdirectie van het Directoraat-Generaal voor het
Cultuurbeleidµ+HWFXOWXUHOHGUDDJYODN¶,QGH]HSXEOLFDWLHV wordt gedetailleerd op een
bepaalde sector ingegaan.258
Sinds de invoering van de Wet op het specifiek cultuurbeleid in 1993 geldt de afspraak
dat de verantwoordelijke bewindspersoon voortaan ruim voor het verschijnen van een nieuwe
EHOHLGVQRWDLQHHQQRWLWLHNHQEDDUPDDNWZHONHµXLWJDQJVSXQWHQHQLPSOLFDWLHVKLHUYDQ¶
gehanteerd zullen worden.259 Ter voorbereiding van de notitie en de Cultuurnota voor de
periode 1997-2000 van GHRSYROJHUYDQGµ$QFRQD Aad Nuis, vraagt de stafdirectie aan Wim
Knulst om een secundaire analyse te schrijven over de onderzoekscijfers en inzichten die over
de podiumkunsten zijn verzameld.260 Juist op het terrein van de podiumkunsten is er namelijk
op het departement behoefte aan meer inzicht in de relatie tussen het gesubsidieerde aanbod
HQKHWSXEOLHNGHNHQPHUNHQYDQ SRWHQWLHHO SXEOLHNHQGHLQYORHGYDQGHPHGLD µGH
WKXLVFRQVXPSWLH¶ RSSRGLXPEH]RHN+HWUDSSRUWYHUVFKLMQWLQGHQLHXZHUHHNV'H
stafdirectie vraagt Bureau Berenschot, mede op grond van de bevindingen van Knulst,
WRHNRPVWVFHQDULR¶VXLWWHVWLSSHOHQPHWEHKXOSYDQNZDOLWDWLHIRQGHU]RHN261 In 1997
publiceert SCP-onderzoeker Jos de Haan onderzoeksbevindingen over de cultuurhistorische
interesse sinds het einde van de jaren zeventig.262
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Onderzoek naar aanbod en vraag in de podiumkunsten
Het Sociaal en Cultureel Planbureau bedient de overheid sinds 1973 met statistische analyses
- trends in cultuurdeelname, de fluctuaties daarin en de evaluatie van het beleid. Knulst
opereert in die traditie en levert een heldere sociologische analyse af waarin hij het
trendcijfermateriaal over de deelname van podiumkunsten koppelt aan de ontwikkelingen in
het mediagebruik. De geconstateerde trends gelden niet alleen voor de podiumkunsten, maar
ook voor de museumsector. De titel van het rapport Podia in een tijdperk van
afstandsbediening geeft al aan wat er gaande is: de ontwikkeling van de elektronische media
OHYHUWµHHQJURWHUHYHUVFKHLGHQKHLGDDQOXLVWHU- HQNLMNJHOHJHQKHLG¶'HFXOWXXrparticipatie is
µYHUKXLVHOLMNW¶.QXOVWERUGXXUWPHWGH]HEHYLQGLQJYRRUWRS]LMQFRQVWDWHULQJHQLQHHUGHUH
publicaties.263 In de kunstensector zelf - op podia en in zalen - KHHIWµGHLQKRXGHOLMNH
PRGHUQLVHULQJ¶UXLPEDDQJHNUHJHQWHUZLMOWUDGLWLRQHOHSUHVentatietechnieken in ere worden
gehouden - de inhoud werd minder toegankelijk. Maar via de electronische media wordt
YRRUDOKHWWUDGLWLRQHOHFXOWXXUDDQERGYHUVSUHLGHQGRRUHHQEUHHGSXEOLHNDDQYDDUGµ'DQN]LM
de programmering van televisie, radio en andere elektronische media, komen veel mensen die
QLHWJHZHQG]LMQNXQVWHYHQHPHQWHQWHEH]RHNHQGDDUPHHWRFKUHJHOPDWLJLQDDQUDNLQJ¶264
.QXOVWVLJQDOHHUWHHQµRYHUDDQERG¶SURGXFWLHVLQGHSRGLXPNXQVWHQWUHNNHQQRJ
steeds voornamelijk een vaste groep specialisten aan. In verschillende studies wordt het
overaanbod verklaard door de artistieke soevereiniteit die in de podiumkunstensector voorop
staat: gezelschappen specialiseren zich volgens een eigen artistiek concept, wat vooral een
beperkte kring van ingewijden aantrekt. Maar aanbod schept niet automatisch vraag. Eind
MDUHQWDFKWLJZHUGRSKHWGHSDUWHPHQWGLWµDINDOYHQGHGUDDJYODN¶DOVSUREOHHPHUNHQGdaarop geattendeerd door het SCP.265 6LQGVGLHQZRUGHQLQVWHOOLQJHQJHVWLPXOHHUGRPµGRRU
middel van een breder DDQERGSXEOLHNWHUXJWHZLQQHQ¶.QXOVWUDDGWDDQELMGH
SURJUDPPHULQJPHHUUHNHQLQJWHKRXGHQPHWµGHYRRUNHXUYDQJHwQWHUHVVHHUGHOHNHQ¶HQ
PHHUDDQGDFKWWHEHVWHGHQDDQµSXEOLHNVZHUYLQJ¶266
De auteurs van het Berenschot-onderzoek zijn socioloog Freek Ossel en econoom
Ocker van Munster - ze peilen de mogelijkheden om de positie van de sector podiumkunsten
te versterken.267 =HRQWZLNNHOHQWZHHWRHNRPVWVFHQDULR¶V,QKHWHHUVWHKHW
µSOXULIRUPLWHLWVVFHQDULR¶LVVSUDNHYDQHHQYHUJDDQGHLQGLYLGXDOLsering µPHt maatschappelijk
PRGXODLU]DSJHGUDJ¶(ULVJHHQVSUDNHPHHUYDQJHVHJPHQWHHUGHPDUNWHQYRRUYULMHWLMGV- en
cultuurmarkten - er zullen minder vaste, identificeerbare doelgroepen zijn. Het tweede is het
µKRRIGVWURRP-WHJHQVWURRPVFHQDULR¶- in dit perspectief wordt uitgegaan van een samenleving
die steeds meer gesegmenteerd raakt. Er komen meer groepen met een eigen identiteit en
gedrags- en consumptiepatronen. De veronderstelling is hier dat één segment gaat domineren:
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GHKRRIGVWURRPPHWGDDULQHHQµPLGGOHRIWKHURDG¶FXOWXXUHQWHUWDLQPHQW7HJHOLMNHUWLMG
ontwikkelen zich kleinere tegenstromen, subculturen van jongeren en allochtonen en een
LQWHOOHFWXHOHHOLWH9HUZDFKWZRUGWGDWSXEOLHNVJURHSHQ]LFK]XOOHQRSVOXLWHQµLQKXQHLJHQ
FXOWXUHQ¶'HRQGHU]RHNHUs verwachten dat de dominante hoofdstroom van populaire cultuur
GHJHVXEVLGLHHUGHFXOWXXUµLQGHPDUJHYDQGHZLWWHFXOWXUHOHHOLWH¶]DOGUXNNHQ268 Ze
bepleiten onder meer beleidsmatige aandacht te schenken voor vraagzijde en µbevordering van
marktwerking¶269
De onderzoeksrapportages verschijnen in de lente van 1995 - Nuis verwijst in zijn
uitgangspuntennotitie naar beide rapporten. Het signalement dat het gesubsidieerde aanbod in
GHSRGLXPNXQVWHQµLQKHWQDXZ¶LVJHEUDFKWZRUGWHUNHQGDOVEHOHLGVSUREOHHPer schort iets
DDQµGHYHUKRXGLQJWXVVHQJHVXEVLGLHHUGHJH]HOVFKDSSHQHQGHSRGLD¶270 Nuis doet verder
niets met het Berenschotrapport en legt KHWµLQGHOD¶ 271 In zijn beleidsnota oppert hij een
µSURJUDPPHULQJVIRQGV¶RSWHULFKWHQPDDULQGHUHJHULQJVSHULode van kabinet-Kok I komt het
niet tot een uitvoering.272

Het gedeelde erfgoed
Socioloog Jos de Haan van het Sociaal en Cultureel Planbureau neemt de publieke
belangstelling naar de erfgoedsector - waaronder de musea ressorteren - onder de loep. Hij
detecteert daarbij de samenstelling van de groep museumparticipanten en welke interesses
bezoekers hebben, gerelateerd aan die van niet-EH]RHNHUV,QGHEHOHLGVQRWD¶V Pantser of
Ruggengraat en Cultuur en School uit 1996 heeft de stimulering van jongerenparticipatie
beleidsprioriteit. De Haan besteedt uitgebreid aandacht aan het verschil in museumdeelname
tussen hoger en lager opgeleiden.273
Cultuureducatie staat weer op de agenda - geheel in de geest van de Commissie ter
bevordering van het museumbezoek uit 1953, die het pleidooi startte om scholen een taak te
geven om museumbezoek te stimuleren.274 Letty Ranshuysen en Harry Ganzeboom verrichten
in 1993 een evaluatie onderzoek naar het fenomeen Kunstkijkuren. Sinds 1952 kunnen alle
leerlingen van het Amsterdamse lagere en later het basisonderwijs participeren in
µPXVHXPOHVVHQ¶GLH]RZHORSVFKRRODOVLQGHEHWURNNHQPXVHDZRUGHQJHJHYHQKHW
Stedelijk Museum, het Rijksmuseum en sinds 1973 ook het Van Gogh Museum.275 Het
onderzoek wijst uit dat een inwijding in de wereld van kunstmusea tijdens het basisonderwijs
een aantoonbaar effect heeft op het museumbezoek op latere leeftijd. Deelnemers gaan
gemiddeld tien tot twintig procent vaker naar musea dan de niet-deelnemers. De onderzoekers
verrichtten - in retrospectief - een effectmeting. Hun uitkomsten zijn tamelijk positief en
hoopgevend: cultuureducatie blijkt de interesse voor kunst en cultuur te bevorderen. De
jongeren die de kunstkijkuren hebben gevolgd, tonen op latere leeftijd meer belangstelling
voor beeldende kunst en museumbezoek dan zij die geen kunstonderwijs kregen. De
onderzoekers benadrukken daarbij dat voor leerlingen die uit een milieu komen waar kunst
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geen rol speelt, cultuureducatie een compensatie biedt voor het gebrek aan stimulering
thuis.276
Musea trekken sinds eind jaren tachtig met behulp van marketing- en
communicatiestrategieën vaak een groter en veelzijdiger publiek aan dan daarvoor. De Haan
constateert dat het werk in de musea sterker gericht is op het publiek - de reden daarvoor is
dat publieksomvang mede bepalend is geworden voor de subsidiëring van het museum.
Museumdirecteuren en conservatoren besteden meer aandacht dan voorheen aan de
presentaWLHWDDN'LWEOLMNWXLWµGHWRHJHQRPHQWHQWRRQVWHOOLQJVDFWLYLWHLWYRRUDOLQGH
NXQVWPXVHD¶277 In de periode 1970 tot 1980 steeg het aantal musea met 56%, terwijl het
aantal tentoonstellingen toenam met 194%. In de jaren tachtig ging de toename van het aantal
tentoonstellingen gelijk op met de groei van het aantal musea: in 1980 waren dat 1.290
tentoonstellingen en in 1990 tellen de onderzoekers er 1.940. Begin jaren negentig stabiliseert
het aantal tentoonstellingen zich: in 1993 worden er 1.910 exposities georganiseerd.278 Het
museumaanbod groeide na 1975 overigens meer dan in de andere cultuursectoren.279
Musea worden toegankelijker voor een breder publiek: µGHEH]RHNHQGHOHHN¶is vaker
het uitgangspunt bij de inrichting van de tentoonstellingen en de informatieverschaffing. De
stimulans door de overheid - in retoriek maar ook financieel - om in het museale aanbod meer
rekening te houden met het publiek, sorteert effect.280 Het voornemen om musea meer
publieksgericht te maken, lokt overigens ook debat uit: sceptici vrezen dat meer
publieksgerichtheid ten koste zal gaan van de museale basistaken - verzamelen, conserveren,
restaureren en onderzoek verrichten. Zo was in 1976 de Nederlandse Museumvereniging niet
bepaald enthousiast toen de overheid pleitte voor een uitbreiding van de educatieve functie. 281
In de jaren tachtig protesteerde de NMV weer tegen de opkomst van public relations en
PDUNHWLQJGLHWRWµHHQYHUDUPLQJYDQKHWPXVHXPEH]RHN¶]RXOHLGHQ282 Met name
tentoonstellingen worden vaak met publiciteit en marketing omgeven en trekken veel extra
publiek. Tot 1993 lukt het in de museumsector om de participatie telkens te doen toenemen:
het museumbezoek steeg tussen 1950 en 1993 geleidelijk van 2,5 miljoen tot bijna 23 miljoen.
Het aantal kwam in het decennium na 1970 in een stroomversnelling - bijna een verdubbeling.
Maar in 1993 stagneert het aantal vervolgens twee jaar op ongeveer 22 miljoen. De
gemiddelde bezoekfrequentie per jaar van jongeren (van 16 tot 19 jaar) is in die periode
gedaald van 2,2 naar 1,9 - ondanks educatieve inspanningen. De toename van het
museumbezoek tot 1993 komt voor rekening van de ouderen: het museumpubliek vergrijst.283
Als begin 1998 de museumbezoekcijfers gepubliceerd worden, wijst Jhim Lamoree
HURSGDWPXVHDµUXLPYLHUNHHU]RYHHOEH]RHNHUVDOVKHWEHWDDOGYRHWEDO¶WUHNNHQ+HW
tentoonstellingsbeleid is volgens hem doorslaggeveQGYRRUGHPXVHDµNOLQNHQGHQDPHQ
WRHJDQNHOLMNKHLGHQVSHNWDNHO¶'HRRU]DDNYDQWHUXJORSHQGHEH]RHNHUVDDQWDOOHQbij vooral de
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PXVHDYRRUPRGHUQHNXQVW]RXµHHQJHEUHNDDQVSHNWDNHO¶]LMQMaar als de bezoekers van de
website worden meegerekend, draaien musea als het Stedelijk en Boijmans-Van Beuningen
MXLVWµHHQWRSMDDU¶,QKHWSDUWLFXOLHUHPXVHXP'H3RQW]HJWHHQZRRUGYRHUVWHUµ]HHUWHYUHGHQ¶
WH]LMQPHWKHWUHODWLHIODJHDDQWDOYDQEH]RHNHQµXLWRQGHU]RHNEOLMNWGDWRQ]H
bezoekers het juist waarderen dat onze tentoonstellingen langer duren dan bij andere musea.
Dat geeft ze de gelegenheid om voor een tweede keer te komen kijken. Bovendien ervaart het
publiek de ruimte van het museum en de rust die het uitstraalt als bijzonder prettig en komen
oPGLHUHGHQHQJUDDJWHUXJ¶284
Gesteld dat er een verband is tussen de toegenomen toegankelijkheid van musea en de
toename van publieke belangstelling, dan is te verwachten dat de musea, die zich bijzonder
hebben ingespannen voor publieksbegeleiding, een sterkere toeloop hadden dan de musea die
dit minder prioriteit geven. Dit verband is echter niet uit het empirisch materiaal te destilleren.
Historische musea hebben van oudsher een aanbod dat relatief eenvoudiger van aard is dan
dat van musea voor moderne en hedendaagse kunst - die objecten zijn gemakkelijker uit te
leggen en van een verhaal te voorzien. Zonder culturele competentie is het moeilijk om tot de
kunstobjecten door te dringen en hiervan te genieten. Historische musea lijken daardoor
toegankelijker dan de moderne kunstmusea. Toch is de belangstelling in de periode van 1979
tot 1995 voor beide museumtypes toegenomen. Maar, de stijging in de kunstmusea komt wel
voor rekening van de hoger opgeleiden. Opmerkelijk is dat de lichte groei in de belangstelling
bij de bezoekersgroep met het laagste opleidingsniveau verhoudingsgewijs even groot is bij
de historische musea en de kunstmusea. Uit deze bevindingen komt niet naar voren dat
toegankelijkheid een belangrijke variabele is om publieksgroei te verklaren.285 Bovendien
blijkt de bijzondere aandacht voor het publiek in andere cultuursectoren helemaal niet te
lonen: lezen en bioscoopbezoek is afgenomen.286
=LMQHUDQGHUHUHGHQHQWHYLQGHQGLHKHWEH]RHNHUVDDQWDOEHLQYORHGHQ"µ'H
PXVHDOLVHULQJYDQGHFXOWXXU¶NDn een reden zijn: de groei van musea en hun collecties en de
toegenomen gehechtheid aan - ook steeds meer hedendaagse - voorwerpen uit het verleden,
omdat mensen de snelle veranderingen moeilijk kunnen bijhouden.287 De Haan constateert dat
hij deze these niet empirisch kan toetsen. Het is moeilijk te peilen in hoeverre nostalgie en
gehechtheid aan objecten uit het verleden nu sterker zijn dan een eeuw geleden. Het is ook
moeilijk te meten in hoeverre mensen maatschappelijke veranderingen kunnen verwerken.288
De +DDQ]LHWµVWHUNHDDQZLM]LQJHQGDWGHDDQWUHNNHOLMNKHLGYDQKHWPXVHXPEH]RHN
VDPHQKDQJWPHWGHWRHJHQRPHQWRHULVWLVFKHDFWLYLWHLW¶PXVHXPEH]RHNSDVWJRHGLQKHW
uitgaansgedrag. In de vrijetijdsindustrie wordt van alles meer aangeboden - de aanbieders van
recreatiemogelijkheden beconcurreren elkaar om de gunst van het publiek. Musea hebben een
VWHUNHUHVDPHQKDQJPHWUHFUHDWLHYHEHVWHPPLQJHQYRRUµHHQGDJMHVPHQV¶]RDOV
attractiepunten en recreatiegebieden, dan toneel- of concertbezoek µVDYRQGV289
Het museumpubliek vergrijst. De musea trekken veel bezoekers die tussen 1935 en
1955 zijn geboren. Deze generaties hebben geprofiteerd van de uitgebreide scholing van na de
oorlog en zijn nog onder een vrij traditioneel regime opgegroeid. Maar de belangstelling van
GHJHQHUDWLHVYDQQDLVYHUVODSW'H]HWUHQGZRUGWRQGHUNHQGLQGHUHFHQWHFXOWXXUQRWD¶V
Jos de Haan eindigt zijn rapport hoopvol met de constatering dat het bereik van musea onder
284

-KLP/DPRUHHµ0XVHDSRSXODLUGHUGDQYRHWEDO%H]RHNHUVPXVHXPZLOOHQVSHNWDNHO¶,Q Het Parool , 6
januari 1998.
285
Jos de Haan, Het gedeelde erfgoed. Rijswijk, 1997, p. 131.
286
Ibidem, p. 157.
287
Musealisering wordt in deel II, hoofdstuk 5 uitgebreid besproken. Zie: +HUPDQQ/EEHµ'HU)RUWVFKULWWXQG
GDV0XVHXP¶LQ Dilthey Jahrbuch, Band I,Göttingen 1983, pp. 39-56. Zie ook Jan Vaessen, Musea in een
museale cultuur. Zeist 1986, pp. 255-257.
288
Jos de Haan, Het gedeelde erfgoed. Rijswijk, 1997, pp. 132-133.
289
Ibidem, pp. 157-158.

361

de jeugd ruim twee keer zo groot is als dat van de gesubsidieerde podiumNXQVWHQµLQ
bezocht 31% van de 12-21 jarigen een museum, terwijl 14% naar beroepstoneel of klassieke
PX]LHNJLQJ¶290
Jos de Haan en Wim Knulst publiceren voorjaar 2000 een lange termijn-analyse van
de veranderingen in de belangstelling voor beeldende kunst en podiumkunsten tussen 1975 en
+HWEHUHLNYDQGHNXQVWHQEOLMIWµRYHUGHKHOHOLQLH¶EHSHUNWµVOHFKWVYRRUHHQNOHLQH
PLQGHUKHLGYDQGHEHYRONLQJVSHHOWNXQVWHHQEHODQJULMNHUROLQKHWOHYHQ¶+HWNXQVWSXEOLHN
bestaat vooral uit incidentele bezoekers - vooral ouderen, hoger opgeleiden en inwoners van
de grote steden. Culturele instelingen worden in 1995 weliswaar vaker bezocht dan in 1979,
maar er is een verschuiving te zien in de belangstelling naar traditionele en populaire cultuur.
De toegenomen belangstelling richt zich voornamelijk op het populaire aanbod van
popmuziek, jazz en musical - het bezoek steeg van 12% naar 22%. De interesse in traditionele
cultuuruitingen groeide minder snel, namelijk van 12% naar 15%. Het museumbezoek steeg
van 12% naar 17%.291 De onderzoekers verklaren deze verschuiving in patronen aan de hand
YDQµGHVRFLDOLVDWLHWKHRULH¶292 +DOYHUZHJHGHMDUHQ]HVWLJYRQGHUHHQµRPVODJLQKHW
DOJHPHQHRSYRHGLQJVNOLPDDW¶SODDWVELMGHJHQHUDWLHGLHYDQDIGDWPRPHQWDOVDGRlescent
cultureel gevormd werd, geboren in de periode 1950-1960. Liberalisering van het
opvoedingsklimaat, samen met de democratisering in het voortgezet onderwijs na de
LQYRHULQJYDQGH0DPPRHWZHWLQLQVSLUHHUGHQGLHJHQHUDWLHDIVWDQGWHQHPHQYDQµHHn
HHQGXLGLJHQDVWUHYHQVZDDUGLJHFXOWXXU¶293 µ7UDGLWLRQHOHFXOWXXUVWDDWQLHWPHHUDXWRPDWLVFK
KRJHUDDQJHVFKUHYHQGDQSRSXODLUHFXOWXXURIYHUPDDNLQDWWUDFWLHSDUNHQ¶'H]HJHQHUDWLH
RQWZLNNHOWµHHQRPQLYRRUSDWURRQLQFXOWXXUFRQVXPSWLH¶294
'LWµFXOWXXUUHODWLYLVPH¶EUHQJWGHRYHUKHLGLQHHQGLOHPPDDOGXV'H+DDQHQ.QXOVW
µ'HQRRG]DDNRPLQWHJULMSHQLVJURRWZDQWPHWKHWXLWVWHUYHQYDQGHRXGHUHJHQHUDWLHV
YHUGZLMQWKHWSXEOLHNYRRUGHWUDGLWLRQHOHNXQVWHQ-RQJHUHQ]LMQQX]RGDQLJ³FXOWXUHHO
geprogramPHHUG´GDW]HGHEHODQJVWHOOLQJRSODWHUHOHHIWLMGQLHWPHHURS]XOOHQSLNNHQRPGDW
ze er nooit kennis van hebben genomen. Tegelijk heerst echter de onzekerheid over wat er nu
SUHFLHVDOVZDDUGHYROPRHWZRUGHQEHVFKRXZG¶295 -RVGH+DDQµYURHJHUHFXOWXXUVSreiders
gingen uit van de canon. Nu er geen dédain meer is voor massacultuur, hebben zij het een stuk
PRHLOLMNHU¶'RFHQWHQGLHKHW vak culturele en kunstzinnige vorming op middelbare scholen
JHYHQµZHWHQQLHWZHONHNDQW]HRSPRHWHQ$DQVOXLWHQELMGHZHnsen van de leerlingen leidt
tot vrijblijvendheid. « Culturele instellingen zijn veelal negentiende eeuwse instellingen.
Als die instellingen hun beleid niet wijzigen lopen de zalen leeg. De ouderen sterven uit, de
MRQJHUHQNRPHQQLHW¶'HPXOWLFXOWXUHOH VDPHQOHYLQJEHWHNHQWYROJHQVGHUDSSRUWHXUVµHHQ
IRUVHVWLPXODQVYRRUKHWFXOWXXUUHODWLYLVPH¶'LWUDSSRUWEHOLFKWYRRUKHWHHUVWGHUHODWLHWXVVHQ
geboorteland en cultuurparticipatie. Allochtonen blijken beduidend minder culturele
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instellingen te bezoeken dan autochtone Nederlanders.296 Turken en Marokkanen blijken in
geringe mate deel te nemen aan cultuur, maar dat is terug te voeren op het lage
opleidingsniveau van veel allochtonen - diezelfde factor is bij autochtonen verantwoordelijk
voor lage deelname. (HQZLM]LJLQJYDQGLWSDWURRQLVDOOHHQPRJHOLMNµDOVRQGHUGHHOYDQHHQ
breder emancipatieproces. « Pas dan zal sociale mobiliteit hand in hand gaan met culturele
PRELOLWHLW+HWNDQHFKWHUZHOHQNHOHJHQHUDWLHVGXUHQYRRUGDWKHW]RYHULV¶297

Pantser of ruggengraat: het beleid van Aad Nuis
Op landelijk beleidsniveau berust sinds augustus 1994 de eerste bestuurlijke
verantwoordelijkheid voor cultuur en media bij een staatssecretaris. De beleidsafdeling
Cultuur verhuist terug naar het ministerie waaruit zij in 1965 was losgemaakt. Nu heet het
geen ministerie van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen, maar ministerie van Onderwijs,
Cultuur en Wetenschappen (OCenW) en het resideert in Zoetermeer.298 De verhuizing is
opmerkelijk, omdat in 1993 de commissie-Wiegel concludeerde dat departementale
herindelingen vooral gebruikt worden om op korte termijn iets voor elkaar te krijgen - deze
commissie onderzocht op verzoek van het kabinet-Lubbers het nut hiervan. Aan de oprichting
van WVC wordt in de analyse gememoreerd µDOVppQYDQGHJURRWVWHPLVOXNNLQJHQKHWNRVWWH
veel geld en het duurde jaren voordDWHUVSUDNHZDVYDQHHQKHFKWHHHQKHLG¶ In de vorming
van WVC werd tachtig miljoen gulden geïnvesteerd.299 ,QKHWµSDDUVH¶NDELQHW-Kok I wordt de
politicoloog en literator Aad Nuis staatssecretaris, met PvdA-er Jo Ritzen als minister.300 Nuis
geeft op een andere manier kleur aan het beleid, ook dat inzake erfgoed en musea, dan zijn
voorgangers. Maar ook hij belandt in een ambtelijke traditie en heeft conventies en codes te
respecteren.
µ+HW kwam uit de blauwe lucht vallen¶, zegt Nuis terugblikkend over zijn eigen
benoeming. µTijdens kabinetsformaties gebeuren er onverwachte dingen¶. Bij de
herverkaveling van het ministerie van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur krijgt
Volksgezondheid, tot dan beheerd door een staatssecretaris, een eigen minister - gezien de
groei in omvang en politiek gewicht is het departement daaraan toe. Twee YROJHQV1XLVµechte
Amsterdamse heren¶GLHLQGHIRUPDWLHeen sleutelrol VSHHOGHQµwilden terug naar het
OK&W van na de oorlog¶: de politiek leiders Frits Bolkestein (VVD) en Hans van Mierlo
(D66) vinden dat cultuur thuishoort bij onderwijs en wetenschap. Dat Nuis staatssecretaris
ZRUGWNDQKHPµQLHWVFKHOHQ¶: µminister van Onderwijs worden, durfde ik niet aan. Daar wist
ik te weinig vanaf¶.301 Hij vindt dat er een natuurlijk verband bestaat tussen cultuur,
wetenschap en onderwijs.302
Nuis presenteert in juli 1995 zijn µXLWJDQJVSXQWHQYRRUFXOWXXUEHOHLG¶: Pantser of
Ruggegraat. Zo weten de politiek en de kunstenwereld ruim op tijd wat de grote lijnen
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worden.303 ,QWHJHQVWHOOLQJWRWGHQRWD¶VYDQ%ULQNPDQHQd¶$QFRQDLVGH]HµGLVFXVVLHQRWLWLH¶
eerder een cultuurfilosofisch tractaat dan een beleidsdocument met concrete doeleinden.304
Nuis schreef de notitie voor een groot deel zelf.305 Hij poneert in de inleiding meteen een
EHYORJHQFUHGRKLMSODDWVWFXOWXXULQGHFDWHJRULHµ]LQJHYLQJVV\VWHPHQ¶]RDOVWDDOUHOLJLH
PRUDDOHQZHWHQVFKDS'H]HµEUHQJHQQLHWDOOHHQVDPHQKDQJLQKHWZHUHOGEHHOGYDQGH
enkeling, maar binden mensen samen in groepen - en onderscheiden ze in meerdere of
mindere mate van andere groepen. Ook het geheel van onuitgesproken regels waarmee
PHQVHQKHWVHULHX]HHLQGHORRVJHYDULHHUGHVSHOYDQGHYHUEHHOGLQJVSHOHQLV]R¶QV\VWHHP
dat in het bLM]RQGHUDDQGHNXQVWHQWHQJURQGVODJOLJW¶ Wie cultuur vooral gebruikt als
µRQGHUVFKHLGLQJVWHNHQ¶HQZLHFXOWXUHOHLGHQWLWHLWKDQWHHUWDOVPLGGHORPHHQYHUVFKLOWH
markeren tussen de eigen groep en de anderen, loopt de kans in een defensief terecht te
komen: ¶FXOWXXUYHUZRUGWGDQWRWHHQSDQWVHU¶0DDUZLH]LMQFXOWXUHOHYHUZRUYHQKHGHQ
NRHVWHUWDOVµHHQLQQHUOLMNH]HNHUKHLGHHQVWHXQLQGHUXJGLHLQVWDDWVWHOWWRWZHOZLOOHQGH
omgang met andersdenkenden zonder angst tot identiteitsverlies, blijft slagvaardig en tot
verandering in staat. « Een samenleving vol gepantserden drijft in argwaan uiteen; een
maatschappij van mensen met cultuur als ruggegraat kan groeien naar eenheid in
YHUVFKHLGHQGKHLG¶306
Aan de beleidsretoriek voegt Nuis verbeeldingskracht toe. Hij hanteert een poëtische
WHUPLQRORJLHGLHQLHWJHEUXLNHOLMNLVLQEHOHLGVQRWD¶VIn de vorige twee FXOWXXUQRWD¶V lag de
nadruk op de criteria die als toetssteen moesten gelden voor de beoordeling van de
beleidsplannen van de instellingen. In deze nota zijn die normen er ook wel, maar ze zijn
µRSJHORVWLQHHQYORHLHQGHEUHHGXLWZDDLHUHQGHWH[WXXU « 1RJQRRLWLVHULQHHQ
RYHUKHLGVGRFXPHQWLQ]XONHEORHPULMNHWDDORYHUGHEHWHNHQLVYDQNXQVWJHVSURNHQ¶307
Bekende begrippen uit het cultuurbeleid als spreiding, participatie, vernieuwing en
internationalisering zijn nauwelijks terug te vinden. De staatssecretaris neemt geen afstand
YDQGH]HWKHPD¶VPDDUKLMNDUDNWHULVHHUW]HDQGHUVµLQKHWHLJHQ]DGHOKHOSHQ¶
µLQWHUFXOWXUHHO¶µFXOWXUHHOVWDGVOHYHQ¶µLQWHUQDWLRQDDOYULMKDYHQ¶µGHWDDOHQGHWDOHQ¶µGH
PDNHUVHQGHYHUNHQQHUV¶µGHWRHNRPVWYDQKHWYHUOHGHQ¶HQµNZDOLWHLWRSQLHXZHZHJHQ¶
1LHWDOOHHQGHWLWHOVYDQGHSDUDJUDIHQZDDULQGHYHUVFKLOOHQGHµKRRIGOLMQHQYDQEHOHLG¶
worden behandeld, zijn poëtisch, ze krijgen alle ook als motto een kort citaat mee van een
1HGHUODQGVHGLFKWHU+HWWKHPDµGHWRHNRPVWYDQKHWYHUOHGHQ¶NULMJWELMYRRUEHHOGDOVPRWWR
HHQFLWDDWYDQ-+/HRSROGµKLMLVJHERHLGGRRUGHV\PEROHQYDQKHWYRRUPDOLJHHQKLM
hanJWHULQ¶308 1XLVµGe lijn in die acht accenten is een poging om het beleid wat dichter te
EUHQJHQELMGHZHUNHOLMNKHLGYDQKHWNXQVWOHYHQHQYDQKHWEHVWXUHQ « :HPRHWHQRRNLHWV
veranderen aan de situatie dat de gesubsidieerde kunst het domein is van de kenners en dat
anderen zich voelen buitengesloten. Je kunt daar niet helemaal vanaf, want het wezen van
cultuur is dat sommigen er meer verstand van hebben dan anderen. Cultuurbeleid is een
minderhedenbeleid, waarin je iedereen een kans geeft, waarin iedere monnik zijn eigen kap
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heeft. Maar we moeten af van die absolute scheiding tussen de kenners en de anderen, zeker
ZDDUKHWGHRSHQEDUHUXLPWHEHWUHIW'LHLVYDQLHGHUHHQ¶309
De D66-staatssecretaris houdt erg van het culturele leven - zijn dichterlijke inslag wekt
echter irritatie op. Kunstwereld en mediacircuit vinden de nota HUJµYDDJ¶Coalitiegenoten in
de Tweede Kamer zijn kritisch. µIk ben niet overtuigd van zijn daadkracht¶, zegt PvdAkamerlid Jeltje van Nieuwenhoven. Frits Bolkestein (VVD) beoordeelt hem als te
twijfelachtig, te voorzichtig. Ook de Raad voor de Kunst is niet bepaald enthousiast. µPantser
of ruggegraat is mooi geschreven, maar het valt tegen. Nuis blijft te vaag. Hij geeft niet
helder aan wat hij nu eigenlijk voor ogen heeft¶, aldus secretaris Atzo Nicolaï.310
3XEOLFLVW3DXO.X\SHUVYLQGWGDWRYHUKHLGVQRWD¶VQLHWWRWWRWKHWGRPHLQYDQGH
OLWHUDWXXUEHKRUHQµRYHUKHLGVQRWD¶V]LMQJHHQHVVD\VHQRRNJHHQSRsWLVFKHYHUKDQGHOLQJHQ
maar documenten waarin bepaalde segmenten van de samenleving vanuit de optiek van de
overheid worden geordend. Dat heeft niets met proza of poëzie te maken, maar met duidelijk
en helder schrijven, zodat degenen voor wie het stuk bedoeld is, weten waar het over gaat.
Voor politici en bestuurders is dat al heeOZDW¶0DDU.X\SHUVYRHJWGDDUDDQWRHGDWKHWQLHW
GHJHZRRQWHLVGDWSROLWLFLµ]LFKGLUHFWHQ]RQGHURPZHJHQ¶XLWGUXNNHQµ'DWLVYDDNRRNQLHW
verstandig, want je geeft dan je kaarten bloot en dat maakt je (...) snel kwetsbaar. Doorzichtig
taalgebruik iVULVNDQW¶311 1XLVZHHWGDWHULQGHNXQVWHQVHFWRUµHHQYRUPYDQSROLWLHNH
FRUUHFWKHLG¶KHHUVWHQGDDURSVSHHOWKLMLQµ'HSROLWLFXVGLHKHWNXQVWMDUJRQNHQWNDQRS
voorhand op bijval rekenen. Zijn onfortuinlijke collega die zich van een ander idioom bedient,
EHODQGWPHHVWDO]RQGHURPZHJHQLQKHWULMNGHUEDUEDUHQ¶1XLVNHQWKHWYRFDEXODLUHYDQGH
kunstenZHUHOGHQKLMYRHJWHU]LFKQDDUµ+LM]HWDOOHHQHHQVWDSYHUGHUGRRUGHWDDOYDQGH
kunst te plooien naar het regime van het beleid. In zijn nota spreekt het beleid de taal van de
NXQVW¶0DDUKHWLVHQEOLMIWHHQGRFXPHQWRYHUEHOHLGVXLWJDQJVSXQWHQ312 Zo blijft
cultuurbeleid een veel besproken onderwerp in het publieke debat.
Met deze uitgangspuntennota slaat Nuis een andere weg in. Uit de acht vaag
omschreven accenten is één voorkeur duidelijk te destilleren: cultuureducatie. Brinkman
VWUHHIGHQDDVWµHHQEORHLHQGDUWLVWLHNHQFXOWXUHHOOHYHQ¶QDDUPHHUYHU]DNHOLMNLQJHQ
publieksbereik. D¶$QFRQDcontinueerde dit beleid, maar omhelsde ook het
cultuurspreidingsideaal weer en gaf veel aandacht aan de museumsector en het cultureel
erfgoed. Zij benadrukte in haar nota als eerste dat de Nederlandse cultuur in plaats van
nationaal juist internationaal, zelfs kosmopolitisch van karakter is. Ze noemde culturele
idHQWLWHLWHQLQWHUQDWLRQDDOFXOWXXUEHOHLGWZHHFHQWUDOHEHOHLGVWKHPD¶VLQKDDUSURJUDPPD313
Nuis gaat daarop door en SODDWVWGLWDVSHFWFHQWUDDOPHWEHKXOSYDQKHWµ%HHOGPHUN
1HGHUODQG¶NDQ1HGHUODQG]LMQLPDJRYDQHHQRSHQWROHUDQWHVDPHQOHYLQJYHUVWHUNHQ.
Volgens Nuis wordt één van de grote veranderingen op cultureel gebied veroorzaakt door het
toenemende aantal migranten in ons land. +HG\G¶$QFRQDPHPRUHHUGHGHWUDQVIRUPDWLHµWRW
HHQFXOWXUHHOJHVSURNHQKHWHURJHQHUHVDPHQOHYLQJ¶RRNDOLQKDDUQRWD, waarbij ze het
attenderend begrip van Abram de Swaan aanhaalde: µZHUHOGFXOWXXUVWHOVHO¶314 Nuis wil
bijdragen aan een multi-culturele samenleving, door cultuuruitingen van kleine
EHYRONLQJVJURHSHQH[WUDWHRQGHUVWHXQHQµ,NZLOQDDUHHQLQWHUFXOWXUHOHVDPHQOHYLQg - dat is
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een stap verder dan alles naast elkaar laten staan of halfhartig ondersteunen terwijl we
wachten tot iedereen is aangepast aan de Nederlandse cultuur. Een interculturele maatschappij
is een huis met veel kamers: ook voor autochtone Nederlanders moet het interessant zijn om
WHZRQHQLQHHQODQGGDWYHHONOHXULJHULVGDQYURHJHU¶315 µ&XOWXXUEHOHLGPRHWELMGUDJHQDDQ
het besef van nationale identiteit en als zodanig aan de cohesie en solidariteit in een
PXOWLFXOWXUHOHVDPHQOHYLQJ¶- Nuis schetst NederODQGDOVHHQµYULMKDYHQ¶316
Hij legt ook een accent op de historische identiteit van Nederland en borduurt zo voort
RSGHGRRU+HG\G¶$QFRQDLQJHVODJHQZHJRPFXOWXXUEHKRXGYHHODDQGDFKWWHJHYHQ Het
Deltaplan voor het cultuurbehoud wordt voortgezet.317 De verzelfstandigde musea dienen zich
via sponsoring en andere vormen van fondswerving beter op de markt te richten. Nuis
verwacht in 1995 een afronding van de verzelfstandiging van de rijksmusea.318
Op het punt van de cultuureducatie heeft Nuis voortvarende beleidsvoornemens.319 Hij
omschrijft educatie als µLQKHWHLJHQ]DGHOKHOSHQ¶. De betreffende paragraaf krijgt als motto
HHQFLWDDWYDQ'LFN+LOOHQLXVPHHµeHQVSLQ]RQGHUZHELVHHQUDGHOR]HZDQGHODDU¶.320
Hoewel de belangstelling voor cultuur in de jaren negentig gegroeid blijkt te zijn, kan er nog
VWHHGVQDXZHOLMNVJHVSURNHQZRUGHQYDQµHHQEUHHGJHVFKDNHHUGSXEOLHN¶-RQJHUHQGLHYDQ
huis uit kennis namen van kunst en cultuur, µhebben de beste kans om op latere leeftijd
zelfstandig en op grond van eigen keuzen te bepalen of en in welke mate zij wensen deel te
QHPHQDDQKHWFXOWXUHOHOHYHQ¶'DDUQDDVWEOLMNWXLWRQGHU]RHNGDWRQGHUZLMVHHQUROYDQ
betekenis kan vervullen om vertrouwd te raken met kunst en cultuur. Daarom stelt Nuis voor
RPKHWYDNµFXOWXXUHGXFDWLH¶LQWHYRHUHQHQGHVDPHQZHUNLQJWXVVHQVFKROHQHQFXOWXUHOH
LQVWHOOLQJHQWHLQWHQVLYHUHQ+LHUGRRUNXQQHQMRQJHUHQµLQKHWHLJHQ]DGHO¶ZRUGHQJHKROSHQ
HQNDQHUHHQµZHE¶ZRUGHQJHVSRQQHQGDWKRXYDVWELHGW321 Hoewel hij er niet expliciet naar
verwijst, onderschrijft Nuis de positieve vrijheidsfilosofie van Isaiah Berlin en Hans
Blokland: ontplooiing van talenten en vermogens, opdat met inzicht al dan niet voor de
mogelijkheden en alternatieven voor kunst en cultuur gekozen kan worden.322 Het komt goed uit
dat cultuur en educatie weer in één ministerie zijn ondergebracht. Een ander accent in het plan
van Nuis is zijn aandacht voor beginnende kunstenaars - hij geeft aan hen te willen steunen
met nieuw te ontwerpen voorzieningen.323 Bij Nuis is nog steeds sprake van aanbodbeleid: het
financieel mogelijk maken van kunstuitingen.324 +LMJHHIWGHUXLPWHDDQNXQVWHQDDUVµGLH]LFK
RSHHQZHJEHJHYHQZDDUYRRUVKDQGV]HHUZHLQLJHQKHWNXQQHQYROJHQRIEHJULMSHQ¶. Ze
verdienen VWHXQRQGHUGHYRRUZDDUGHGDWµGHWRWRRUGHOHQEHYRHJGHQ¶YROGRHQGHYHUWURXZHQ
KHEEHQLQKXQEHNZDDPKHLGHQµVFKHSSHQGYHUPRJHQ¶Nuis voegt daaraan toe dat iedere
kunstenaar meer µgeKROSHQ¶LV PHWµHHQGDQNEDDUSXEOLHNQX¶GDQGDWde erkenning pas
µSRVWXXPNRPWRIQRRLW¶.325
In de Tweede Kamer ontvangt zijn nota brede steun. Nuis krijgt wel het verzoek
amateurkunst aandacht te geven - als hij zich sterk maakt voor meer kunsteducatie kan
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amateurkunst daaraan immers een goede bijdrage leveren. Nuis vindt de suggestie van de
.DPHUµGHPRHLWHZDDUG¶- hij belooft er speciale aandacht aan te besteden in de Cultuurnota.
De te subsidiëren instellingen dienen hiermee rekening te houden bij het schrijven van hun
beleidsplannen, die vervolgens door de - inmiddels vernieuwde - Raad voor Cultuur worden
gewogen en beoordeeld.326
Nadat het paarse kabinet bij de formatie in 1994 trots bekend maakt dat er zestig
miljoen gulden meer beschikbaar is voor de kunst, rekent de Federatie van
Kunstenaarsverenigingen voor dat er eerst nog 27 miljoen gulden aan bezuinigingen van
1XLV¶YRRUJDQJHUPLQLVWHUG¶$QFRQDen zestig miljoen aan nieuwe bezuinigen moeten worden
weggewerkt: µKHWOLMNYDQ+HG\¶.327 1XLVµGDWZDVHHQZHHIIRXWELMGHNDELQHWVIRUPDWLH(U
was ook nog een vervelend skelet in de kast: een door het vorige kabinet vastgelegde
bezuiniging op de kunst van 27 miljoen. Inmiddels ziet het ernaar uit dat we via extra
inkomsten uit loterijen en terugstorting in de kunstfondsen van de BTW-verlaging door het
commerciële circuit, weer zestig miljoen in de plus komen. Als die 27 miljoen eraf gaat,
houden we toch nog meer dan dertig PLOMRHQH[WUDRYHU¶328 De Federatie van
Kunstenaarsverenigingen en de Kunstenbond FNV QRHPHQKHWµ]ZDN¶GDWYDQKHWH[WUDJHOG
dat het kabinet in het vooruitzicht stelde, nu nog maar de helft over is. Ze spreken hun twijfels
XLWRYHUGHJURWHUHDDQGDFKWYRRUGHPDUNWµGDW]RXHHQRQZHQVHOLMNHRQWZLNNHOLQJ]LMQ¶329
1XLVµbij deze ronde heb ik in ieder geval structureel 32 miljoen extra op de begroting gezet,
plus nog een aantal andere maatregelen die geld opleveren. Er is, en dat hoort ook zo, een
spanning tussen droom en daad. Op het benauwde schaakbord van de politiek is er voor kunst
en cultuur al een aantal jaren niets bijgekomen maar ook niets afgegaan. In een tijd van
bezuinigingen is dat op zichzelf al heel wat: houden wat je hebt. Maar ik ben het wel eens met
de mensen die zeggen dat houden wat je hebt ondertussen betekent dat je steeds minder hebt,
RPGDWHU]RYHHODDQYUDJHQ]LMQELMJHNRPHQ+HWFXOWXUHOHDDQERGLVDOPDDUJURHLHQGH¶330

Raad voor Cultuur
In de jaren tachtig was er al een debat over de rol van externe adviesinstanties. Adviseurs
dienden meer vanuit het perspectief van de politiek te functioneren en werden niet meer
geacht het initiatief in de beleidsontwikkeling te nemen. In het kader van de Grote Efficiency
Operatie in 1990 kwam deze discussie in een stroomversnelling - de adviesinstanties moesten
worden gebundeld tot één adviesorgaan per departement.331 Daarom worden de Raad voor de
Kunst, de Raad voor het Cultuurbeheer, de Mediaraad en de Raad van Advies voor
Bibliotheekwezen en Informatieverzorging samengevoegd in een Raad voor Cultuur. Deze
fusie was al aangekondigd in G¶$QFRQD¶VQRWDInvesteren in cultuur .332 Het is de eerste
concretisering van het streven fors te snoeien in de Haagse advies- en commissiecultuur.333
Als op 19 december 1995 de Raad voor de Kunst officieel wordt opgeheven, houdt
Elco Brinkman een toespraak. Hij snijdt nog eens de problemen aan die de Raad in het
openbaar debat regelmatig opriep: de wildgroei van adviesraden en de klacht dat de adviezen
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van de Raad over het algemeen elitair, afstandelijk en eenzijdig waren. Hij constateert dat de
5DDGLQGHDGYLH]HQµWHYHHOYHUQLHXZLQJ¶VWRSWHHQWHZHLQLJRRJKDGYRRUGHYUDDJYDQKHW
publiek. Hij stelt het door ThorbecNHYHURRU]DDNWHµGLFWDDWYDQGHDUWLVWLHN-inhoudelijke
]ZLMJ]DDPKHLG¶WHUGLVFXVVLHHQSOHLWYRRUHHQJURWHUHEHVWXXUOLMNHLQYORHGRSKHWNXQVWEHOHLG
'HRQGHUVWHXQLQJYDQNXQVWHQFXOWXXUGLHQWPHHUYDQXLWµKHWRSHQEDUHEHODQJ¶WHZRUGHQ
JHZRJHQHQQLHWµYDQXLWKHWJURHSVEHODQJYDQGHNXQVWSURIHVVLRQDOV¶GLHVWHHGVVWHUN
vertegenwoordigd waren in de Raad voor de Kunst.334
Nuis is tevreden met de opheffing van de Raad voor de Kunst - hij zegt de Raad soms
meer als een actiegroep dan als een evenwichtig adviseur van de regering te hebben
ervaren.335 De Raad voor Cultuur gaat op 22 november 1995 van start met vijfentwintig
µNURRQleden¶- bij Koninklijk Besluit benoemd. Voorheen waren 275 leden werkzaam in de
verschillende kroonraden.336 De leden worden niet meer door de Raad zelf geworven en
voorgedragen, maar door een onder het ministerie ressorterende benoemingscommissie. Jan
Jessurun wordt de eerste directeur van de Raad voor Cultuur.337 µ,NKDGOLHYHUJHKDGGDWGH
nieuwe Raad voor Cultuur er een half jaar eerder was geweest, want nu beginnen we in grote
WLMGQRRG¶zegt hij in een interview. Over twee maanden moet het advies klaar zijn voor de
Cultuurnota, die de staatssecretaris op Prinsjesdag presenteert. Daarin adviseert de Raad
welke kunstinstellingen de komende vier jaar subsidie krijgen en hoeveel. De Raadsleden
moeten daartoe rond de vijfhonderd beleidsplannen en budget-ramingen beoordelen en
daarover HHQDGYLHVVFKULMYHQ-HVVXUXQµKHWXLWJDQJVSXQWZDVGDWGHOHGHQLQVWDDWHQEHUHLG
moeten zijn integraal te denken, niet alleen op één terrein maar over de hele cultuur. Ze
PRHVWHQYROGRHQDDQZDW1XLVQRHPW³KHWSXQDLVH-PRGHO´QDDVWHHQGLHSJDDQGHVSHFLILHNH
deskundigheid, ook ten minste twee andere terreinen beheersen. Andere criteria waren dat de
leden geen groepsbelang vertegenwoordigen, een evenwichtige regionale spreiding, een manvrouwverhouding van fifty-fifty, die zestig-YHHUWLJLVJHZRUGHQ¶. Atzo Nicolaï, daarvoor ook
al enige tijd werkzaam op het departement, wordt de secretaris van de Raad voor Cultuur.
Jessurun wil ervoor waken dat de gedachte ontstaat dat het ministerie van OCenW en de
adviesraad µtwee handen op één buik¶ zijn. Hij beschouwt Nicolaï en zichzelf als
onafhankelijk.338
De Raad gaat aan de slag. Deze keer wordt niet alleen het artistiek-kwalitiatieve
criterium in de advisering betrokken dat sinds Brinkman geldt. Nuis verzoekt de Raad
µQDGUXNNHOLMN¶RRNEHVWXXUOLMNHFULWHULDPHHWHODWHQZHJHQ]RDOVFXOWXXUVSUHLGLQJHGXFDWLH
en het regionaal functioneren van instellingen.339 'LWµZHQVHQOLMVWMH¶YDQ1XLVOHYHUW de kritiek
op dat µpolitieke pretenties de autonomie van het culturele leven¶ in gevaar brengen.340
Op 17 september 1996 presenteert Aad Nuis zijn plannen voor de komende vier jaar.
Er zijn 491 instellingen die voor de komende jaren subsidie hebben aangevraagd - 176 meer
dan de vorige ronde. Bijna driehonderd subsidieaanvragers krijgen een positief bericht.341
Nuis volgt grotendeels de adviezen van de Raad voor Cultuur. Zijn beleidsvoornemens staan
echter niet zozeer ter discussie, eerder de nieuwe spellingsregels, waardoor de titel van de
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nota iets anders luidt dan de uitgangspuntennotitie: Pantser of Ruggengraat - de regel voor de
tussen-n is veranderd.342 1XLVµ]RNXQMHPHWHHQ]LHQGDWDOOHVKHW]HOIGHEOLMIWHQWRFK
YHUDQGHUW¶343 Trouw plaatst een analyse van de cultuurnota aan de hand van de toegevoegde
µQ¶GH]Hstaat niet alleen voor de naam van de staatssecretaris, µmaar evenzeer voor
Netwerken, Nuttig en Nieuwe Nederlander. Netwerken, onderdelen uit verschillende sferen
tijdelijk aan elkaar koppelen, werken met pilots en proefprojecten - dit zijn benaderingen in de
cultuurnota die in alle opzichten de geest van de tijd ademen¶.344
In de vorige cultuurnota Investeren in Cultuur stonden de hoofdlijnen voor het beleid
voor het eerst in een gemeenschappelijk kader. De nota Pantser of Ruggengraat krijgt een nog
vollediger NDUDNWHUZDQWGH]HLVQLHWRSJHERXZGXLWVHFWRUQRWD¶V- het gehele cultuurbeleid
wordt behandeld in centrale uitgangspunten.345 Nuis legt nog eens uitgebreid zijn µDFFHQWHQ¶
in het beleid uit - er is een negende toegevoegd: amateuristische kunstbeoefening. Bij de
subsidie-aanvragen volgt Nuis overwegend de adviezen van de Raad voor Cultuur. In zijn
beleid legt hij de nadruk op cultuureducatie, cultuurbehoud (met als doel de historische
LGHQWLWHLWPHW]LMQµYULMKHLGHQWROHUDQWLH¶WHEHQDGUXNNHQ HQLQWHUQDWLRQDOHSURILOHULQJ346
Nuis benadrukt dat het hem bij cultuureducatie YRRUDOJDDWRPKHWLGHHµGDWMHFXOWXXULQ
plaats van onderscheidingsmiddel kunt gebruiken als houvast, als een ruggengraat waardoor
je gemakkelijker kunt openstaan voor anderen. « Waar het mij om gaat is kwaliteit. Als die
geheel kan worden gefinancierd vanuit de markt, zou ik dat niet erg vinden. Stel je voor dat
onze kunsteducatie-plannen ervoor zorgen dat mensen eerder naar een voorstelling gaan dan
denken aan hun dagelijkse pilsje. Dan komt er zo¶n stroom naar de cultuur, dat we eindelijk
eens af zijn van al die bemoeizucht van de overheid, want dan doen de mensen het zelf wel.
Dat is uiteraard een utopie, maar de markt is goed voor de cultuur. Dat betekent dat veel
mensen geïnteresseerd zijn in het produkt. Subsidie is absoluut noodzakelijk en zal het ook
zeker blijven, waarschijnlijk in toenemende mate, als we het ambitieniveau na deze
bescheiden verhoging van het kunstbudget hoog houden. Maar het is pas echt een succes als
GHPDUNWVHFWRUQRJZHHUYHHOJURWHUZRUGW¶347
,Qµ'HPDNHUVHQGHYHUNHQQHUV¶EHQDGUXNW1XLV dat hij de positie van beginnende
kunstenaars wil verbeteren. Het kabinet heeft inmiddels besloten dat er een Wet
Inkomensvorming Kunstenaars (WIK) komt, met daarin een speciale uitkering voor
beginnende kunstenaars.348 Normaal gesproken dienen uitkeringsgerechtigden al het
mogelijke te doen om zelfstandig in eigen onderhoud te voorzien; lukt het na een half jaar nog
niet om in het eigen beroep werk te vinden, dan moet iemand mogelijkheden onderzoeken
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voor omscholing en moet werk aanvaarden buiten de eigen beroepsgroep. Alhoewel geen
beroepsgroep van deze verplichting is uitgezonderd, wordt deze regel in verschillende
gemeenten soepeler gehanteerd bij kunstenaars. De WIK is een poging om startende
kunstenaars de ruimte te geven om hun positie op de markt te verkennen en te organiseren.
µ(HQVOHXWHOUROLVGDDUELMZHJJHOHJGYRRUHHQIODQNHUHQG beleid dat kunstenaars ondersteunt,
DFWLYHHUWHQEHJHOHLGWQDDUHHQ]HOIVWDQGLJHEHURHSVSUDNWLMN¶349 De WIK stelt kunstenaars in
staat - en zet hen daar door een lagere uitkering ook toe aan - µHHQEHJLQWHPDNHQPHWHHQ
beroepspraktijk zonder te worden belemmerd door strenge sollicitatie- en
RPVFKROLQJVYHUSOLFKWLQJHQ¶350 Met deze maatregel zet Nuis de zakelijke lijn van zijn
voorgangers door: de bedoeling van de WIK is dat kunstenaars leren te opereren op de markt.
Het verschil is dat Nuis daadwerkelijk kunstenaarsbeleid uitvoert door deze nieuwe
voorziening in gang te zetten, waarover zijn voorgangers alleen spraken.351
In het kunstonderwijs dient betere afstemming te komen op de vraag uit de
kunstensector. Daarvoor wordt een projectbureau kunstvakonderwijs opgericht, dat zich gaat
inzetten voor samenwerking tussen de kunstvakinstellingen onderling en tussen de
instellingen en de beroepspraktijk. Directeur Kunsten van het ministerie, Stevijn van Heusden
wordt in oktober 1997 de voorzitter van het bureau.352 Op het departement volgt Maarten
Asscher hem begin 1998 op.353
Het komt goed uit dat cultuur en educatie in één ministerie zijn ondergebracht. De nota
Cultuur en School die Nuis in 1996 uitbrengt met staatssecretaris van Onderwijs, Tineke
Netelenbos (PvdA), benadrukt de samenwerking.354 Met de nota start een grootschalig
beleidsprogramma cultuureducatie.355 Nuis en Netelenbos bepleiten een drievoudige strategie:
FXOWXXUPRHWPHHULQRQGHUZLMVSURJUDPPD¶VYHUDQNHUGZRUGHQFXOWXXULQVWHOOLQJHQPRHWHQ
meer aandacht besteden aan educatie en de intermediaire steunfuncties dienen versterkt te
worden. Nuis reserveert een budget van zes miljoen gulden voor cultuureducatie. Beide
VWDDWVVHFUHWDULVVHQ]LMQµHUYDQRYHUWXLJGGDWHHQDOOLDQWLHYDQRQGHUZLMV- en culturele
instellingen over en weer voordeel oplevert. Een actieve cultuurpraktijk op school is goed
voor de leerlingen en het schoolklimaat. Culturele instellingen vinden op hun beurt daarin een
uitgelezen gelegenheid ]LFKDOYDVWDDQKXQWRHNRPVWLJHSXEOLHNWHSUHVHQWHUHQ¶
Cultuureducatie dient DOVµGHEDNHUPDWYRRUHHQWROHUDQWHVDPHQOHYLQJ¶356 Havo en vwo
krijgen een nieuw vak: Culturele en Kunstzinnige Vorming (CKV).357
,Qµ'HWRHNRPVWYDQKHWYHUOHGHQ¶PHPRUHHUW1XLVGDWPHWGHYHU]HOIVWDQGLJLQJYDQ
de laatste rijksmusea LQµppQYDQGHPHHVWLQJULMSHQGHRSHUDWLHVLQGHJHVFKLHGHQLVYDQ
GH1HGHUODQGVHPXVHD¶LVDIJHURQGµGHRSHUDWLHZRUGWDOOHUZHJHQDOVYRRUEHHldig
EHVFKRXZG¶'HDQGHUHRYHUKHGHQJDDQKHWYRRUEHHOGYDQGHULMNVRYHUKHLGYROJHQ; hij noemt
Den Haag, Rotterdam en Leeuwarden.358 De verzelfstandiging betekent in de praktijk dat het
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bestuur van de zeventien rijksmusea in stichtingen is ondergebracht, waardoor de directies
verantwoording dienen af te leggen aan hun stichtingsbestuur in plaats van aan het ministerie.
De medewerkers zijn geen ambtenaren meer en hebben een eigen CAO. De directeuren
worden vooral op hun managerskwaliteiten beoordeeld, naast hun wetenschappelijke.Voor het
verkrijgen van subsidie moet iedere vier jaar een beleidsplan worden ingediend dat door de
Raad voor Cultuur wordt beoordeeld. Vervolgens volgt de staatssecretaris het raadsadvies al
dan niet op.359
De Raad is in de beoordeling van de plannen voor de periode 1997-2000 erg kritisch:
in veel rijksmusea lijkt de staf zich nog niet bewusWYDQKXQµPDDWVFKDSSHOLMNHIXQFWLH¶: µer
zijn slechts enkele musea die er in hun plannen blijk van geven dat zij de
verantwoordelijkheid hebben om zich maximaal in te zetten voor de samenleving, gezien het
feit dat ze in hoge mate door de gemeenschap gefiQDQFLHUGZRUGHQ¶360 Henk van Os neemt
het op voor de rijksmusea. In het debat over de verzakelijking van musea liet hij al regelmatig
EOLMNHQGDWKLMYRRUVWDQGHULVYDQYHU]HOIVWDQGLJLQJHQµYHUPDDWVFKDSSHOLMNLQJ¶YDQPXVHD+LM
vindt bovendien dat het met GHPDUNHWLQJYDQFXOWXUHOHLQVWHOOLQJHQYDDNµEXLWHQJHZRRQ
WUHXULJ¶LVJHVWHOG0DDUGHNULWLHNYDQGH5DDGvindt hij buitenproportioneel. Van Os meent
dat een beoordeling van beleidsplannen veel nadelen heeft en dat de Raad te veel gevangen zit
µLQGHSROLWLHNHVWUXFWXXU¶HQHUWHZHLQLJµHHQHLJHQPHQLQJ¶RSQDKRXGW361 Nuis gaat in zijn
nota voorbij aan de kritiek van de Raad op de voormalige rijksmusea.362 Hij vindt dat de Raad
µWHKDUG¶RRUGHHOWµYHUDQGHULQJHQKHEEHQWLMGQRGLJHQGHYHU]HOIVWDQGLJLQJVRSeratie is nog
maar zeer recent afgerond. De samenstelling van de raden van toezicht en de oprichting van
verschillende vriendenorganisaties wijzen erop dat de musea een steviger plaats in de
VDPHQOHYLQJKHEEHQYHUZRUYHQ¶363 Hij onderschrijft de opmerking van de Raad dat musea
zich nog te weinig profileren als kennis- en adviescentrum voor het onderwijs. Nuis stelt voor
µHGXFDWLHYHSURHISURMHFWHQ¶LQHHQDDQWDOPXVHDWHHQWDPHUHQµRPKLQGHUQLVVHQWHHOLPLQHUHQ
zoals onvoldoende samenwerking tussen musea, scholen en schoolbegeleidingsdiensten en de
beperkte rol van cultuur in de curricula. Op die manier wil ik kennis en ervaring opbouwen
GLHYRRUKHWKHOHPXVHXPEHVWHOEUXLNEDDU]LMQHQNXQQHQZRUGHQRPJH]HWLQEHOHLG¶364

Cézanne in Rotterdam en pogingen om tot een aankoopfonds te komen
Nuis wordt in maart 1996 met een netelige kwestie geconfronteerd op het terrein van cultureel
erfgoed. Paysage SUqVG¶$L[DYHFODWRXU&pVDU van Paul Cézanne, geplaatst op de lijst van
beschermde voorwerpen, dreigt door verkoop naar het buitenland te verdwijnen.365 Op 1
februari 1984 is de Wet tot Behoud Cultuurbezit ingesteld. De regeling is bedoeld om top
roerend kunstbezit in particuliere verzamelingen te beschermen tegen verkoop aan
gegadigden in het buitenland. Bij ruim honderd objecten die op de lijst van beschermd
cultureel erfgoed staan, heeft de staat het eerste recht van koop.366 De museumwereld
bekritiseert regelmatig deze in haar ogen kromme constructie, want de overheid verplicht zich
kunst van nationaal belang in het land te houden, maar heeft hiervoor slechts een klein budget.
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Er is geen geld gereserveerd om toe te slaan als er een beschermd stuk erfgoed te koop wordt
aangeboden en naar het buitenland dreigt te verdwijnen. De aankoop in december 1996 van de
beschermde collectie impressionisten van de familie Bonger - 106 werken uit de verzameling
van de zwager van Vincent en Theo van Gogh - kostte Nuis veertien miljoen gulden uit zijn
begroting. De staatssecretaris erkent dat er budget nodig is om van de Wet tot Behoud
Cultuurbezit µgeen lege huls te maken¶. In de troonrede op 16 september 1997 krijgt µKHW
FXOWXUHOHOHYHQ¶ aandacht: koningin Beatrix kondigt aan dat er een fonds komt voor kunst die
volgens de wet behouden dient te worden: µWeneinde belangrijke kunstwerken voor Nederland
te behouden en te verwerven wordt een begin gemaakt met een DDQNRRSIRQGV¶.367
De Cézanne berust in langdurig bruikleen bij Museum Boijmans Van Beuningen, maar
de eigenaresse wil het schilderij - getaxeerd op vijftien miljoen gulden - verkopen. De
advocaat van de eigenaresse beklaagt zich dat de logica van de Wet tot Behoud Cultuurbezit
juridisch niet klopt: zij wordt al bijna drie jaar µin haar eigendomsrecht « gehinderd, terwijl
het niet duidelijk is of de overheid het geld heeft om het te kopen. Je zegt tegen iemand: jij
mag je auto alleen aan mij verkopen, maar ik weet niet of ik hem kan betalen¶. Nuis krijgt
dertig dagen de tijd om het benodigde bedrag te vergaren. Daarna mag de eigenaresse het
schilderij laten veilen.368
Melle Daamen, directeur van de Mondriaan Stichting, pleit voor een groot nationaal
aankoopfonds voor de Collectie Nederland.369 Zo zou de Cézanne aangekocht kunnen
worden, maar Nederland kan dan ook meebieden op laat werk van Mondriaan - de prijzen van
dergelijke werken liggen zo hoog, dat individuele musea met hun beperkte aankoopbudget
geen serieuze partij zijn. Het fonds is dus nodig om nationaal erfgoed te behouden en om
leemten aan te vullen.370 Directeur Rik Vos van het Instituut Collectie Nederland sluit zich
daarbij aaQµDOVLQHHQZHWEHVORWHQOLJWGDWHUNXQVWYRRUZHUSHQ]LMQGLHLQ1HGHUODQGPRHWHQ
blijven, dan moet daar ook geld voor worden gereserveerd. Wie het fonds gaat beheren en om
welk bedrag het gaat is nog niet duidelijk, maar volgens het ministerie zal het µeerder om
honderd, dan om enkele tientallen miljoenen guldens¶ gaan. Van dat bedrag is Vos niet onder
de indrukµKet gaat om veel geld. « Als je het met de rente van die honderd miljoen moet
doen is het eerder een goed begin dan ruim voldoende¶.371
Het lukt Nuis niet om vijftien miljoen gulden bij elkaar te krijgen. Het gevaar dat het
doek naar het buitenland verdwijnt, brengt Museum Boijmans Van Beuningen en het Van
Gogh Museum tot een alliantie om het schilderij te kopen. Maar tevergeefs. Boijmansdirecteur Chris 'HUFRQYLQGWKHWµHHQHQRUPHWHOHXUVWHOOLQJµYijftien miljoen is een
fenomenaal bedrag, maar met twee musea maak je meer kans. Derden worden dan
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toeschietelijker en ook OCen:]RXHUPHHUJHOGYRRUXLWWUHNNHQGDFKWHQZH¶9ROJHQV
Dercon geven EHLGHPXVHDPHWGLWµVDPHQVSDQQHQ¶KHWJRHGHYRRUEHHOGµGH]HDIIDLUHKHHIW
RQVJHOHHUGGDWHHQDDQNRRSIRQGVQRRG]DNHOLMNLV¶'HUFRQzegt echter te blijven geloven in
µHHQPLUDNHO¶372 Hij blijkt de spanning mooi opgebouwd te hebben, met gevoel voor drama.
De nacht na zijn uitspraak voltrekt zich µLQKHWGLHSVWHJHKHLP¶HHQwonder: de Cézanne keert
terug. De volgende dag deelt Dercon in de aanwezigheid van Aad Nuis en cultuurwethouder
Hans Kombrink WURWVPHHGDWµppQRIPHHUDQRQLHPHNRSHUV¶KHWGRHNYRRUHHn µniet nader
genoemd bedrag¶ hebben gekocht. De Nederlandse Stichting Willem van der Vorm krijgt
Paysage près d' Aix avec la Tour César in bruikleen en die brengt het doek vervolgens onder
bij Boijmans Van Beuningen. Zowel volgens de stichting als Dercon hoort het daar: de
collectie is immers van de stichting, opgericht door de Rotterdamse zakenman Van der Vorm
HQVLQGVRQGHUJHEUDFKWLQKHWPXVHXP'HUFRQµKet geval-Cézanne is gerepareerd en
GDWLVHHQPLHWHUVHJHGDFKWH¶0DDUKLMYRHJWGDDUDDQWRHµhet kan toch niet zo zijn dat
Nederland steeds belangrijke werken naar het buitenland ziet verdwijnen. Voor aankopen zijn
wij te veel afhankelijk van stichtingen en sponsoring. Zo kunnen en willen wij niet verder
ZHUNHQ'DQPDDUJHHQDDQNRSHQ¶1XLVYHUGHdigt zich door erop te wijzen dat het kabinet
eerder een principebesluit heeft genomen over de oprichting van een aankoopfonds voor
EHVFKHUPGHFXOWXXUEH]LWWLQJHQµ0DDUGHPLGGHOHQ]HOIRQWEUHNHQQRJHQGDDURPZDVKHWZHO
RIQLHWEHKRXGHQYDQ&p]DQQH¶VVFKilderij zo¶n kritisch moment. Nu op een haast miraculeuze
wijze het doek weer in Boijmans hangt, geeft dit eens te meer aan dat de ³verdediging´ moet
ZRUGHQYHUVWHUNW(UPRHWHHQDDQNRRSIRQGVNRPHQYRRUZHUNHQDOVGH]H¶373
In het ontwerp voor het nieuwe regeerakkoord voor het tweede paarse kabinet-Kok
ZRUGWLQHHUVWHLQVWDQWLHµPHWJHHQZRRUGJHUHSW¶ over een fonds, maar in de uiteindelijke
versie wordt er wel aandacht aan besteed. Dat gebeurt nadat de Nederlandse
Museumvereniging een brief aan formateur Kok schrijft om hem te wijzen op het belang van
zo¶n fonds, dat bedoeld is om µeen wezenlijke bijdrage te leveren in de samenstolling van de
Collectie Nederland: het ideaal van een stelsel compacte, samenhangende en cultuurhistorisch
hoogwaardige collecties die geen onnodige overlap vertonen¶.374 Op 20 november 1998
besluit het kabinet-Kok II om honderd miljoen gulden beschikbaar te stellen voor het
aankoopfonds.375

Reacties op Nuis
Aad Nuis vergeleek GHNXQVWHQVHFWRURRLWPHWµHHQNDVYROFDFWXVVHQ. « Als staatssecretaris
speel je de rol van cactuskweker. Je moet ze koesteren, PDDUMHPDJHUQLHWDDQNRPHQ¶376 Op
3 augustus 1998 eindigt de parlementaire periode voor het eerste kabinet-Kok. Nuis stelt zich
voor de komende Tweede Kamerverkiezingen niet kandidaat. µOf ik hier blijf, hangt af van de
vraag of ik als bewindsman word terug gevraagd en of er iets valt te regeren. Als dat niet het
JHYDOLVLVKHWHUJYHUOHLGHOLMNHUXLWWHVWDSSHQHQHUHHQPRRLERHNRYHUWHVFKULMYHQ¶377 Bij
een terugblik op de afgelopen tien tot vijftien jaar valt op dat er zich weinig harde breuken in
het cultuurbeleid voordoen. Nuis continueert het beleid van Brinkman en dµ$QFRQD
Daarnaast legt hij de nadruk op cultuureducatie en pleit hij voor meer aandacht voor
allochtonen. Nuis is meer een beschouwer en schrijver dan een bestuurder - hij heeft op dat
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gebied veel minder ervaring dan zijn voorgangers. Hij maakt µgebruik van verworvenheden
die ook in andere maatschappelijke deelsectoren een rol zijn gaan spelen. Het kunstbedrijf is
niet minder bevlogen, maar wel een stuk rationeler geworden. Nuis surft mee op de golven
YDQRQ]HWLMG¶378
Het belangrijkste wapenfeit van Nuis is dat hij de cultuureducatie niet alleen
prominent op de politieke agenda heeft geplaatst, maar ook daadwerkelijk heeft
geïmplementeerd in het onderwijs én in het takenpakket van de culturele instellingen - niet in
de laatste plaats van de musea.379 TLMGHQV1XLV¶EHZLQG waren er twee incidenten waarbij hij
geconfronteerd werd met soevereiniteit in de kunstensector. Het eerste kwam al aan de orde:
hij vroeg in 1996 aan de Raad voor Cultuur om behalve het kwaliteitscriterium ook
µbestuurlijke wensen¶ mee te laten wegen in zijn advies voor de cultuurnota. Representanten
van culturele instellingen, onder wie Henk van Os, uitten hierop kritiek, omdat deze
normering µKHWSULPDDWYDQGHSROLWLHN¶LQGHEHRRUGHOLQJHQverstevigt.380 Het andere incident
speelde zich af in de muziekwereld. Nuis tornt aan het Thorbecke principe: hij roept heftige
kritiek op als hij de orkesten verplicht om tenminste zeven procent van hun speeltijd op het
podium aan werk van Nederlandse componisten te besteden, op straffe van een
subsidiekorting.381
Het is in het Nederlandse kunstbeleid de eerste keer dat de overheid de kunstwereld
een quotum oplegt. De Raad voor Cultuur is niet om advies gevraagd, maar de Tweede Kamer
steunt Nuis unaniem. De Nederlandse muziekwereld protesteert: de orkesten en ensembles,
RRNGHJHQHGLHGHµ1XLV-QRUP¶UXLPVFKRRWVKDOHQµZHQVHQKXQDUWLVWLHNEHOHLGQLHWGRRUGH
overheid tHODWHQNORNNHQPHWFKURQRPHWHUV¶'DQEHWDOHQ]HQRJOLHYHUGHERHWH382 De
orkesten weigeren omdat ze de norm een aantasting vinden van hun artistieke vrijheid.
Inderdaad, met deze quotering geeft Nuis kunstinstellingen inhoudelijke voorschriften - dit is
hoogst opmerkelijk. Kasper Jansen noemt de regeling in NRC Handelsblad µpietluttige
bemoeienis van de staat met de details van het kunstleven. Een bewindsman mag en moet de
cultuur stimuleren, maar nimmer verordonneren wat er moet gebeuren. Die houding van Nuis
illustreert precies de arrogantie van de macht waartegen D66 ooit is opgericht¶.383 De
maatregel werkt niet: een jaar na invoering ervan klinkt er niet meer Nederlandse muziek in
de concertzalen.384
BLM1XLV¶ vertrek van het departement zijn de reacties op de beleidsuitvoering
genuanceerd positief. µ+LMKHHIWKHWJRHGJHGDDQQLHWVSHFWDFXODLU¶]HJW3YG$-kamerlid Jeltje
van Nieuwenhoven. Atzo Nicolaï, inmiddels oud-secretaris van de Raad voor Cultuur: µde
Nederlandse Jack Lang is wat te veel gezegd, maar er werd veel van hem verwacht. Nuis kan
PRRLHQRWD¶VHQVSHHFKHVVFKULMYHQHQGDWPRRLEHGRHOLNQLHWYHUYHOHQGHFKWPRRL=LMQ
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WHNVWHQ]LMQKHOGHUHQGRRUGDFKW¶385 Het is niet de eerste keer dat er in beschouwingen over
optreden en leiderschapsstijl aan de flamboyante Franse cultuurminister Jack Lang als
rolmodel wordt gerefereerd - Brinkman overkwam dit ook al bij de taxatie van zijn
personality.386 Jack Verduyn Lunel, directeur van de Federatie Kunstenaarsverenigingen:
µ1XLVKHHIWHHQVWHUNYHUKDDORYHUNXQVW¶VVD-kamerlid Sari van Heemskerck vult dit aan:
µKLMKHHIWKHWJHYRHOHQEHJULSYRRUNXQVWWHUXJJHEUDFKWLQGH.DPHU¶µ+LMNDQNQDSXLWOHJJHQ
waarom cultuur belangrijk is, maar het bleef wel abstract wat hij zei. Een goed betoog in de
Kamer is ieWVDQGHUVGDQRSHHQGHSDUWHPHQWMH]LQNULMJHQ¶]RFRQVWDWHHUW0HOOH'DDPHQ
0DDUµRQGHU1XLVLVHUYRRUKHWHHUVWVLQGVMDUHQVHULHXVPHHUJHOGYRRUGHFXOWXXUJHNRPHQ¶.
Wat Verduyn Lunel hoog zit is dHXLWVSUDDNYDQ1XLVGDWµEHHOGHQGNXQVWHQDDUVRRNeen
DDUGLJHORRGJLHWHU¶NXQQHQ]LMQµ'DDUVSUHHNWWRFKXLWGDWMHRYHUGDJZHOHHQEDDQWMHNXQW
hebben, om µVDYRQGVHHQEHHWMHFUHDWLHIWHJDDQGRHQ¶.387
In zijn proefschrift stelt Pim van Klink vast dat Pantser of Ruggengraat µ]LMQGRHODOV
beleidsnota voRUELMVFKLHW¶=LMQEHQDGHULQJLVWHDOJHPHHQRPVWXULQJWHNXQQHQJHYHQµ=LMQ
beweegreden lijkt te zijn het willen beïnvloeden van maatschappelijke processen waarbij
cultuur een instrumentele functie krijgt. Het hoge aggregatieniveau van Pantser of
Ruggengraat PDDNWKHWELMQDRQPRJHOLMNRPFRQFUHWHGRHOVWHOOLQJHQWHIRUPXOHUHQ¶'HVWLMO
GLH1XLVLQ]LMQQRWDKDQWHHUWZHUNWµYHUKXOOHQG « Het heeft er alle schijn van dat Nuis de
functie van beleidsnota ondergeschikt heeft gemaakt aan zijn stilistische H[SUHVVLHGUDQJ¶388
Melle Daamen signaleert dat Nuis meer op zijn gemak is onder kunstenaars dan bij
ambtenaren: µhij praat typisch als een man van de literatuur, doorspekt met veel citaten en
JHGLFKWHQ¶ Stevijn van Heusden waarschuwde in een interview echter dat het voor een
minister of staatssecretaris die de kunsten bestuurt, ook een nadeel kan zijn als hij een
culturele achtergrond heeft. µDe kritiek van je voormalige collega¶s kan genadeloos zijn¶.389
,QGHWZHHGHKHU]LHQHHGLWLHYDQ*HUULW.RPULM¶Vverzamelbundel van Nederlandse poëzie is
Aad Nuis één van de dichters die uit het µSDQWKHRQ¶]LMQJHVFKUDSW - in de eerste druk in 1979
was hij QRJPHWWZHHJHGLFKWHQYHUWHJHQZRRUGLJGµ'LFKWHUVNRPHQHQJDDQHHQEHHWMH¶
merkt Komrij in zijn voorwoord op.390 Kasper Jansen vermoedt dat dit te maken heeft met de
carrière switch van Nuis: µhet leek de bevestiging van wat Aad Nuis ooit schreef als literair
recensent: ³Solitici worden gewantrouwd, een enkele keer bewonderd, maar ze blijven van
een ander soort´¶391 Nuis hoopte, zo zei hij in een interview in De Groene A msterdammer in
1989, µdat in de 21ste eeuw, zonder dat ze überhaupt de naam erbij noemen, een gedichtje van
mij ergens bestaat. Een gedichtje met ³anon´ eronder. Dat zou mij het liefste zijn¶392
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3 W ij willen een ingewik keld museum zijn: H ans Locher
Tijdens de bewindsperiode van Nuis vinden er op stedelijk niveau interessante museale
ontwikkelingen plaats in het Haags Gemeentemuseum. Dit museum neemt een uitzonderlijke
plaats in het museumbestel in - door de variaties aan persoonlijkheden die het bewind voeren,
zijn er diverse fluctuaties te zien in het beleid. Sinds november 1989 was Rudi Fuchs de
directeur; hij reorganiseerde de vaste presentaties van de verzameling - wars van
publieksgeoriënteerde tentoonstellingen - en startte de renovatie van het museum. Op 1
januari 1994 treedt kunsthistoricus Hans Locher aan als de nieuwe directeur.393 Fuchs vertrekt
naar het Stedelijk Museum, waar hij gevraagd is om Wim Beeren op te volgen. Locher
continueert het beleid van Fuchs, maar verschilt in habitus en expertise: hij blijft zelf op de
achtergrond en legt andere accenten in de organisatie. Hij beschouwt het museum als
belangrijk cultureel erfgoed en herstelt het concept van Berlage, en hij is betrokken bij de
bemachtiging van Mondriaans Victory Boogie Woogie voor de Collectie Nederland. Daardoor
is zijn portret belangrijk voor de collectieve biografie van de Nederlandse museumwereld.
De aanstelling van Locher geniet volgens de wethouder van Cultuur, Louise Engering,
EUHGHVWHXQELQQHQGH+DDJVHSROLWLHNHQELQQHQKHWPXVHXP]HOI/RFKHUµLk zie het als de
loop der dingen dat ik hier directeur ben geworden. Dat de meerderheid van het personeel mij
DOVGLUHFWHXUYHUNRRVZDVXLWHUDDUGHHQYRRUZDDUGH¶394 Engering noemt de nieuwe directeur
een man die een grote kennis op artistiek niveau combineert met wetenschappelijke
NZDOLWHLWHQHQJHYRHOYRRUPDQDJHPHQWµ%RYHQGLHQKHHIWKLMHHQJURWHOLHIGHYRRUGLW
PXVHXP¶9DQWRWZDV/RFKHU in het museum hoofdconservator van de afdeling
Moderne Kunst. Hij vertrok twee jaar nadat Theo van Velzen directeur Louis Wijsenbeek
opvolgde.395 Na acht jaar hoogleraarschap Kunstgeschiedenis aan de Rijksuniversiteit van
Groningen vroeg Rudi Fuchs hem in 1988 terug als hoofdconservator Collecties.396 In die
functie verving Locher regelmatig directeur Fuchs, die vaak in het buitenland vertoefde.
Ingewijden beweren daarom dat het recente beleid van het Haags Gemeentemuseum niet door
Fuchs maar grotendeels door hem is vormgegeven: LRFKHUZDVµGHLGHRORRJ¶'DWEHOHLGuiteengezet in de nota 1991-1996 die de Haagse gemeenteraad unaniem goedkeurde - behelst
onder meer het opschonen van de Haagse collectie (het halveren van het huidige bestand van
150.000 stukken) en de renovatie en herinrichting van het museum waarmee Fuchs al
enigszins was begonnen.397
/RFKHUYUDDJWDDQMRXUQDOLVWHQGLHKHPNRPHQLQWHUYLHZHQRPµDOVMHEOLHIWJHHQ
SURPLQHQWSRUWUHW¶YDQKHPELMKHWYHUKDDOWHSODDWVHQµ+HWPXVHXPPRHWVWUDOHQ¶DOOHVLQ
een museum moet dUDDLHQRPGHFROOHFWLHHQQLHWRPGHGLUHFWHXU¶,QPLMQWDDNRPVFKULMYLQJ
VWDDWQHUJHQVGDWLNPLMQJH]LFKWPRHWODWHQ]LHQ(HQPXVHXPGLUHFWHXULVJHHQWKHDWHUPDNHU¶
+LMYLQGWHHQNXQVWKLVWRULFXVKHWPHHVWJHVFKLNWDOVPXVHXPGLUHFWHXUµGLHJUHHSKHHIWRp het
materiaal. Geen manager - dat woord riekt te veel naar harde zakelijkheid - maar iemand met
EHVWXXUOLMNHNZDOLWHLWHQ¶,HPDQG]RDOVKLM]HOI$OVYRRUEHHOGHQYDQJRHGHGLUHFWHXUHQQRHPW
393

µHans Locher wordt direFWHXUYDQKHW+DDJVPXVHXP¶,Q Trouw, 22 december 1993. Locher was directeur
van 1 januari 1994 tot 1 september 1999. In deel IV, hoofdstuk 1 komt de carrière van Fuchs in detail aan bod:
µ5XGL)XFKVLQPLMQGLHSVWHZH]HQEHQLNHHQOHUDDU¶.
394
Marianne 9HUPHLMGHQµLocher ZLO+DDJV*HPHHQWHPXVHXPZHHUHGXFDWLHYHWDDNJHYHQ¶,Q NRC
Handelsblad, 12 januari 1994.
395
0DULDQQH9HUPHLMGHQµJ.L Locher GLUHFWHXU+DDJVPXVHXP0XVHXPLVWHPSHOJHHQZDUHQKXLV¶,Q NRC
Handelsblad, 21 december 1993. Theo van Velzen kwam van het ministerie van CRM, waar hij hoofd directie
Kunsten was.
396
0DULDQQH9HUPHLMGHQµLocher ZLO+DDJV*HPHHQWHPXVHXPZHHUHGXFDWLHYHWDDNJHYHQ¶,Q NRC
Handelsblad, 12 januari 1994. Ter gelegenheid van zijn afscheid als hoogleraar verscheen er een bundel: Jan de
Jong, Victor Schmidt and Rik Vos (redactie), Werk. Opstellen voor Hans Locher , Groningen, Instituut voor
Kunstgeschiedenis, R.U.G., 1990.
397
0DULDQQH9HUPHLMGHQµJ.L Locher GLUHFWHXU+DDJVPXVHXP0XVHXPLVWHPSHOJHHQZDUHQKXLV¶. In: NRC
Handelsblad, 21 december 1993.

376

hij Ebbinge Wubbe, één van de vorige directeuren van Museum Boymans-van Beuningen in
5RWWHUGDPµHHQPDQGLH]LFK]HOIQLHWRSGHYRRUJURQGSODDWVWHPDDUKHWPXVHXP]R]XLYHU
PRJHOLMNWRRQGH¶(Q/RXLV:LMVHQEHHNRQGHUZLHQVOHLGLQJKLMYLMIWLHQMDDUDOV
KRRIGFRQVHUYDWRUZHUNWHLQKHW+DDJV*HPHHQWHPXVHXPµHHQRQGHUVFhatte man, die het
PXVHXPRSZLMGHZLM]HYRUPJDI¶398 Locher had niet de ambitie om directeur te worden - hij
YLQGW]LFKGDDUµKHWW\SHQLHWYRRU(HQJRHGHGLUHFWHXUPRHWHHQJRHGHPDQDJHU]LMQHQ
maatschappelijk een beetje behoorlijk functioneren. Dat is niet bepaald mijn sterkste kant.
Een directeur moet ook een uitgebreid netwerk hebben en veel rondreizen om mensen te
spreken - en ik hou niet van reizen. Ik ben meer een conservator; het liefst zit ik in het
museum om voor de verzameling te zorgen of geef ik les, zoals ik deed in Groningen. Maar
goed, toen Rudi vertrok lag het voor de hand dat ik waarnemend directeur zou worden en
misschien wel gewoon directeur. Daar heb ik lang over nagedacht. Ik vond: als ik het niet zou
doen, PRHVWLNRRNP¶QPRQGKRXGHn als er een directeur kwam die het in mijn ogen niet
goed deed. Die kans was redelijk groot, want ik kon de potentiële kandidaten wel overzien en
daar was niemand bij die de collectie en het museum zo goed kende als ik. Dus toen vond ik
GDWLNP¶QYHUDQWZRRUGHOLMNKHLGPRHVWQHPHQ¶399
De aanstellingsprocedure werd maanden vertraagd omdat eerst het onderzoek naar het
financiële beleid bij het Gemeentemuseum moest worden afgerond. Na het vertrek van Fuchs
liep nog steeds een onderzoek naar de administratie van het museum.400 Sinds 1988 - een jaar
na de aanstelling van Fuchs - bleken de tekorten steeds te zijn opgelopen: de begroting werd
in 1991 met 1,4 miljoen en in 1992 met 2,8 miljoen gulden overschreden. Het wanbeheer
leidde in maart 1993 tot het aftreden van de toen verantwoordelijke wethouder van Financiën
en Cultuur, nadat het Haagse museum was doorgelicht op efficiency en organisatie - zij was
niet op de hoogte van de overschrijdingen.401 Onderzoek wijst uit dat Fuchs niet aansprakelijk
kan worden gesteld voor de budgetoverschrijdingen. Er worden geen disciplinaire
PDDWUHJHOHQJHWURIIHQWHPHHUGDDUKHPLQIHEUXDULDORQWVODJZHUGYHUOHHQGµPHWKHW
SUHGLNDDWHHUYRO¶:DVKLMQRJLQGLHQVWJHZHHVWGDQ]RXµHHQQHJDWLHYHEHRRUGHOLQJYDQ
onder meer zijn beheerVPDQDJHPHQWRS]LMQSODDWV]LMQJHZHHVW¶402 Het Van Abbe Museum
in Eindhoven, waar Fuchs in de jaren tachtig directeur was, kampte ook al met
budgetoverschrijdingen.403 Het museum moet in vijf jaar 2,8 miljoen gulden aanzuiveren, de
gemeente neemt zelf de rest van het tekort voor haar rekening.404 Dit betekent dat het museum
in die periode geen aankopen kan doen en geen grootschalige presentaties kan organiseren de Mondriaanexpositie ter afsluiting van het Mondriaanjaar in 1994 zal voorlopig de laatste
zijn. Uit het onderzoek blijkt ook dat +DQV/RFKHUJHKHHOEXLWHQGH]HµDIIDLUH¶VWDDWdaardoor is er geen reden voor wethouder Engering om externe gegadigden mee te laten
dingen naar de functie.405 /RFKHUYLQGWGDW)XFKVµniets te verwijten¶YDOWµFuchs was naar
Den Haag gehaald om dit museum in de vaart der volkeren op te stoten. En als je hem haalt
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moet je hem ook de middelen geven. Rudi is nu eenmaal Rudi, die geeft overal waar hij komt
een hoop geld uit. Geef je hem, zoals in Den Haag twee, drie ton voor moderne kunst, dan
weet je dat je iets absurds doet. Ik was vooral treurig toen de gemeente besloot het
aankoopbudget voor vier jaar te gebruiken om die schuld te compenseren. Daar staat
tegenover dat de gemeente de restauratie en renovatie van 54 miljoen mogelijk heeft
gemaakt¶.406 5XGL)XFKV]HJW]LFKµYHUDQWZRRUGHOLMNPDDUQLHWVFKXOGLJ¶WHYRHOHQ+LM
VSUHHNWYDQHHQµWUDJLVFKPLVYHUVWDQG¶407
Locher wil de afdelingen beeldende kunst, muziek en kunstnijverheid als evenredige
grootheden presenteren - afzonderlijk maar ook in combinatie.408 Hij is voorstander van een
museum als wetenschappelijk instituut, een studiecentrum, dat collecties beheert. Locher is
HHQDDQKDQJHUYDQGHµWHPSHOJHGDFKWH¶µGHWHPSHOYHUVXVKHWZDUHQKXLVZDDUMDQHQDOOHPDQ
in- HQXLWORRSW¶ Het fenomeen blockbuster staat haaks op zijn visie van een statisch museum,
PHWELMYRRUNHXUVWLOOH]DOHQ+LHULQKDQWHHUWKLMKHW]HOIGHVWDQGSXQWDOV)XFKV/RFKHUµLN
kreeg en heb nog steeds de indruk dat bij een dynamische museumpolitiek het conserveren
ondergeschikt wordt gemaakt aan het verteren. (...) Steeds maar dat onvermoeibare
YHUKDQJHQYHUSODDWVHQHQYHU]HQGHQ¶Hij vindt een presentatie niet iets eenmaligs, maar
iets definitiefs, en dat moet een hele generatie meegaan.409 Locher houdt veel van de
collecties. Het was een gewoonte geworden om schilderijen uit de Mondriaancollectie
regelmatig uit te lenen aan musea in het buitenland - GDWOHYHUGHµZLVVHOJHOG¶RS'LWLV/RFKHU
een doorn in het oog. Om het de conservatoren moeilijk te maken laat hij de speciale
reiskisten opruimen, in de hoop dat de Mondriaans niet meer zullen worden uitgeleend.410
In de traditie van zijn voorgangers heeft Locher een visie op het verzamelbeleid van
het museum. Hij werkt de plannen die hij samen met Fuchs opstelde nader uit. Zijn
uitgangspunt is dat de schaal van het gebouw en de organisatie bepalend zijn voor de
collectievorming. Toen Locher LQKRRIGFRQVHUYDWRUZHUG]HLKLMLQHHQLQWHUYLHZµnaar
mijn smaak moet je een verzameling als deze inkorten tot een omvang die overzichtelijk is.
%RYHQGLHQNXQMHSDVGDQHUGHMXLVWH]RUJDDQEHVWHGHQ « 'HYHU]DPHOLQJDOVLHWV
onaantastbaars zien, heeft volgens mij onder andere te maken met een gebrek aan
zelfvertrouwen. De angst om iets weg te doen, dat achteraf een topstuk blijkt te zijn.
Natuurlijk bestaat de kans dat als je keuzes maakt, er blunders worden gemaakt. Maar die
kans is er altijd, ook wanneer je domweg stapelend verzamelt, kan je blunders maken door
bijvoorbeeld toch iets over het hoofd te zien en dat QLHWWHNRSHQ¶411 Hoofdconservator Hans
Janssen herinnert zich dat Locher vlak na zijn aanstelling als directeur door het depot liep en
post its plakte op objecten die wat hem betreft weg konden - zo ontstond een lijst van 360
werken. Janssen en zijn colleJD¶VJLQJHQHUPHHDDQGHVODJNa drie jaar zorgvuldig
onderzoek wordt besloten om honderdtwintig werken te verkopen, honderdtwintig nader te
onderzoeken; honderdtwintig blijken µeen vergissing¶. Janssen denkt genuanceerd over
RQW]DPHOHQµMHPRHWJRHGZHten wat je doet. Een werk dat niet duidelijk in een collectie past,
NDQRRNKHWEHJLQYDQHHQLQKDDOVODJ]LMQ¶412
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Welk publiek Locher wil voor het museum aantrekken? µIk denk daar eerlijk gezegd
nooit over na. Het publiek dat geinteresseerd is komt vast wel. Wij hebben hier zo¶n
eigenzinnige collectie, met de Mondriaans, met Toorop en Weisenbruch, met islamitisch
keramiek, met mode, met oude clavecimbels - mensen die dat willen zien moeten hier wel
naartoe, want dat hebben ze nergens anders. Ik begrijp wel dat het moeilijk is daarmee te
adverteren en publiek te lokken, maar dat is dan jammer. Dit is nu eenmaal geen eenvoudig
museum - het gebouw is stug, de collectie is niet eenvoudig te beschrijven, als conservator
loop je hier al snel met je kop tegen de muur. Maar daar hebben we voor gekozen. Wij willen
een ingewikkeld museum zijn¶.413
Locher wordt directeur in een zorgelijke periode. Het bezoekaantal is van 311.000 in
1988 gedaald naar URQGGHLQ'RRUGHEXGJHWRYHUVFKULMGLQJHQRQGHU)XFKV¶
directeurschap kunnen de komende vijf jaar geen aankopen worden gedaan en moet het
museum 2,8 miljoen gulden bezuinigen. Er zijn spanningen binnen de museumstaf.414 De
nieuwe directeur gaat namelijk het personeelsbestand µenigszins¶ inkrimpen, waardoor er
meer geld vrijkomt voor exposities.415 De chaotische bedrijfsvoering in het museum, die
leidde tot omvangrijke financiële tekorten, maakt een reorganisatie noodzakelijk. LocherµGH
hoofdlijnen van een effectieve organisatievorm staan op papier. Maar in de praktijk kost het
veel meer tijd een bedrijfscultuur te veranderen. Elke reorganisatie is bedoeld om met
beperktere middelen de kwaliteit te behouden, en niet, zoals vaak beweerd wordt, te
verbeteren. Zo¶n koerswijziging veroorzaakt een gevoel van onbehagen, zeker in een tijd van
beperkte middelen en zeker zo lang er geen directeur is. « De nieuwe structuur zal pas
IXQFWLRQHUHQDOVPHQKLHUKHWJHYRHOKHHIWPHW]¶QDOOHQRSKRRIGOLMQHQGH]HOIGHNRHUVWH
YDUHQ,NVWUHHIQDDUGLHKHOGHUKHLGHQVDDPKRULJKHLG¶416
Ondertussen werkt de staf aan het opschonen van de verzameling. Volgens een strenge
regelgeving komen de objecten eerst in aanmerking voor andere museumcollecties. Zijn ze
daar niet welkom, dan mogen ze - hoewel het daar volgens Locher niet om te doen is - worden
YHUNRFKWµ:DQWHHQYHU]DPHOLQJLVJHHQRUJDQLVPHGDWFRQWLQXHJURHLW$OOHVKHHIWHHQPDDW
Explosief groeien leidt alleen maar tot blokkades. Als we nu schenkingen weloverwogen
DFFHSWHUHQGDQ]XOOHQ]HRRNLQGLWPXVHXPEOLMYHQ¶+HWJDDWYRRUDO om niet
JHwQYHQWDULVHHUGHRQGHUGHOHQGLHWRFKQDXZHOLMNVJHWRRQGZHUGHQµ+HWPXVHXPEH]LWEOLMIW
rijk genoeg. Wat statisch te zien is zijn de dingen met een onverwoestbare kwaliteit, de
kernstukken die over de tijd heen gaan. De wisselende tentoonstellingen staan voor dynamiek.
Want een museum is niet alleen een statische tempel, maar ook een consumptief warenhuis en
een gelaagde universiteit. Ik zal ervoor zorgen dat met name die nieuwe educatieve vormen
waar we naar op zoek zijn, straks niet meer uit het PXVHXP]LMQZHJWHNULMJHQ¶417
Als één van de eerste musea in Nederland vervulde het Haags Gemeentemuseum een
educatieve functie - die wil Locher LQHUHKHUVWHOOHQµYHUGHUZLOLNGHWRHJDQNHOLMNKHLGYDQ
het museum verhogen. Dat betekent dat altijd de allerbeste dingen die we hebben, zichtbaar
moeten zijn. Ook de manier waarop we ze laten zien is van wezenlijk belang. Natuurlijk is de
pure schoonheid van de kunst belangrijk, maar ook de betekenis; de kunsthistorische en
maatschappelijke verbanden moet duidelijk worden. Het onderwijs moet daarbij een grote rol
gaan spelen, vind ik. De basisscholen, maar zeker ook de hogescholen, academies,
universiteiten en het conservatorium. Je had vroeger de vreselijke term éducation permanente,
413
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maar daar heeft dit toch wHOLHWVYDQZHJ¶418 Hij wil het museum laten functioneren als een
studiecentrum voor studenten van de Leidse Universiteit. Daarnaast wordt de bewegwijzering
in het museum verbeterd en worden de bijschriften en ondersteunende teksten bij de
opgestelde kunstwerken herzien.419
+HWPXVHXPNDPSWPHWRPYDQJULMNDFKWHUVWDOOLJRQGHUKRXG/RFKHUµGLWJHERXZLV
een monument, opgetrokken uit bijzondere materialen. Je kunt het monumentaal restaureren,
je kunt het opknappen met goedkope, moderne materialen, of het laten afbreken. Ik geef de
voorkeur aan de monumentale restauratie. We hebben net de meeste oorspronkelijke deuren
weer aangebracht, ambachtelijk nagemaakt, overeenkomstig Berlages ontwerp. Dat is duur,
PDDUGLHGHXUHQKRUHQKLHU¶420 De zeven ton die daarvoor nodig was, kreeg het armlastige
museum van het ministerie van WVC en van fondsen, omdat er nodig een afscherming tegen
de tocht moest komen - ook met het oog op de grote Mondriaan expositie die gepland is.
µ2Q]HVPDDNLVHUJYHUDQGHUG'HGHXUHQZDUHQHUYHHUtig jaar geleden uit gehaald om het
museum een opener indruk te geven. Nu waarderen we juist weer het besloten karakter. Toen
vroeg men zich nog af of dit gebouw wel mooi was. En nu geniet het in de internationale
PXVHXPZHUHOGJURWHIDDP¶421

Berlages Haags Gemeentemuseum gerestaureerd als cultureel erfgoed
Op 28 oktober 1998 heropent prinses Margriet het Haags Gemeentemuseum, na een twee jaar
durende restauratie.422 De architect Job Roos en museumdirecteur Hans Locher zijn
verantwoordelijk voor de ingrijpende restauratie die ruim 55 miljoen gulden heeft gekost,
betaald door de gemeente. +HWLVµGHNRVWEDDUVWHHQJURRWVWHUHVWDXUDWLHYDQHHQMRQJ
PRQXPHQWLQ1HGHUODQG¶423 Ze zijn erg enthousiast over het bereikte resultaat.424 Rudi Fuchs
begon in 1989 al met een deel van de restauratie, waarbij het gebouw zoveel mogelijk in de
oorspronkelijke staat werd teruggebracht. (UZHUGJHVFKUHYHQGDW)XFKVGHµ]LHOYDQ%HUODJH¶
opwekte, maar dat was een aanzet.425 Locher voltooit het eerbetoon aan de architect en zijn
filosofLH'HQ+DDJNULMJWµHHQPHHVWHUZHUNLQRSWLPDOHVWDDW¶WHUXJ426 Hij vindt het gebouw
]HOIµppQYDQGHWRSVWXNNHQ¶GDWERYHQGLHQEHSDDOWKRHZHGHDQGHUHZHUNHQWRQHQ¶427 Het
nieuwste µpronkstuk¶ van het museum, Victory Boogiewoogie, is er - achter glas - te
bewonderen. Bij het schilderij staat vermeld dat het een gift is µals zichtbare herinnering aan
de periode 1814 tot 2002, gedurende welke de Nederlandsche Bank verantwoordelijk was
voor de gulden als betaalmiddel¶428
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In de reconstructie van het gebouw is het oorspronkelijke concept van het museum uit
1935 in ere hersteld.429 'HPHHVWHRQGHUGHOHQYDQKHWJHERXZEOHNHQµUHYHUVLEHO¶- in de
oorspronkelijke staat terug te brengen - dus er is een vergaande materiële authenticiteit
bewerkstelligd. De architect Hendrik Petrus Berlage en de eerste directeur van het museum,
Henk van Gelder bouwden µHHQKXPDDQJHERXZPHWHHQZHOGRRUGDFKWHURXWLQJZDDUGRRU
de kijker als vanzelf door ruimten wordt geleid en in rust van kunst kan genieten. Het gebouw
zelf, als een organisatie van ruimten, is daarbij een essentieel onderdeel van de kunstbeleving
LQKHWPXVHXP¶In de jaren dertig was het idee van totaalkunst essentieel: alle kunsten
vormen een eenheid en het gebouw gaat een dialoog aan. De collecties worden nu weer in de
daarvoor bestemde gedeelten van het gebouw gepresenteerd. In de bovenzalen de beeldende
kunst, tentoongesteld in ruimten waarin natuurlijk daglicht van boven langs de muren schijnt.
In de onderzalen worden de toegepaste kunsten getoond, die beter uitkomen in horizontale
verlichting door de ramen. Directeur Hans Locher heeft nu in het gebouw nog een derde,
diepere laag laten aanbrengen: in de kelder is een zaal gebouwd met uitsluitend gedempt
kunstlicht, bestemd voor de kostuumcollectie.430 /RFKHUµVan Gelder had een heldere
filosofie voor het museum bedacht, overgoten met een sociaal sausje. De onderbouw op de
begane grond was gewijd aan het dagelijks leven. Dat wil zeggen aan de consumptie en de
kunsten van het vuur, de kunstnijverheid: tegels, borden, kommen, koppen, schotels. De
bovenbouw was bestemd voor het hogere, de schilderkunst. Toen de collectie
muziekinstrumenten erbij kwam, werd deze als een soort brug tussen de boven- en onderbouw
geschoven. Een basis voor de hogere kunst. Met de nieuwe kostuumkelder is er een
superonderbouw bijgekomen: de wereld van het lichaam, de mode. Zo hebben wij de
RYHU]LFKWHOLMNHLGHRORJLHYDQ9DQ*HOGHUHQ%HUODJHJHKDQGKDDIG¶431 De vleugel die in 1962
door architect Sjoerd Schamhart werd toegevoegd, zat vroeger via een corridor aan de
oudbouw vast. Deze staat nu los van het museum en vormt daar geen onderdeel meer van. Er
zijn plannen om in deze Schamhartvleugel hedendaagse kunst te presenteren - die is nu in het
museum niet aanwezig.432
In 1989 werd het Haags Gemeentemuseum onder het directoraat van Rudi Fuchs een
half jaar gesloten voor een gedeeltelijke - cosmetische - verbouwing. Op de begane grond
werd een aantal kleinere expositiezalen aangebracht. Deze ingreep zou de eerste fase zijn van
een meer fundamenteel herinrichtingsplan voor het museum, maar zover kwam het toen
niet.433 In 1990 bleek het museum na een paar lekkages niet langer meer te kunnen
functioneren - het gebouw werd een gevaar voor de collecties. De tentoonstelling Tegenbeeld
bijvoorbeeld - een presentatie uit het Mauritshuis, gecombineerd met werken uit de eigen
collectie - kon geen doorgang vinden vanwege de slechte condities in de zalen. Als het
regende, moesten er op de zalen emmers worden geplaatst om het binnensijpelende
regenwater op te vangen.434 Fuchs en Locher stelden een renovatieplan op. Toen Fuchs eind
1992 werd benoemd tot directeur van het Stedelijk Museum, werd het project onderbroken.435
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Hans Locher start eind 1995 de voorbereidingen voor de ingrijpende restauratie. De
Gemeente Den Haag zegt toe de kosten te betalen. De raad gaat er mee akkoord dat
tegelijkertijd met de restauratie onder het museum een kelder wordt gebouwd voor de
kledingcollectie.436 Tijdens de verbouwing die begin januari 1997 start, is het museum voor
het publiek gesloten.437 Als de directeur van de Rotterdamse Kunsthal, Wim van Krimpen,
hoort dat het Gemeentemuseum voor enige tijd dicht gaat, maakt hij afspraken om een serie
tentoonstellingen over collecties van het museum te organiseren. Dat worden respectievelijk
De vroege Mondriaan, Hoogtepunten uit een Haagse collectie en een keuze uit de Haagse
School.438 Met het collegiale aanbod voorkomt hij dat deze kunstwerken langdurig
onzichtbaar zijn.439
In de plannen voor de renovatie en modernisering van het gebouw staat het cultureel
erfgoed op de eerste plaats. Zo worden tijdens de voorbereiding van de restauratie
ontdekkingen gedaan: µniemand had verwacht dat de klimatologische voorzieningen in dit
gebouw oorspronkelijk zo perfect waren. Dat inzicht is in de loop der jaren door de vele
LQJUHSHQYHUORUHQJHJDDQ¶3URMHFWOHLGHU-1LHVµ%HUODJHKHHIWHHQJHERXZQHHUJH]HWZDDULQ
door een ragfijn samenspel van natuurlijke elementen en eenvoudige installaties een
JHOLMNPDWLJNOLPDDWPRHWKHEEHQJHKHHUVW¶'LWHYHQZLFKWLVWHQLHWJHGDDQGRRU ingrepen als
gevolg van een veranderende opvatting over museale functies. In 1936 was het
Berlagegebouw nog hypermodern, maar na de Tweede Wereldoorlog bleek het ineens
verouderd, met zijn kleine kamertjes en kabinetten. Een museum moest grote, lichte ruimtes
hebben. Daarom werden muren en deuren gesloopt en wanden wit geschilderd. In de jaren
tachtig werd het een gewoonte om voorzetwanden te plaatsen, zodat tentoonstellingen
gemakkelijk gewisseld konden worden. Gevolg was wel dat de klimaatbeheersing in het
JHERXZDDQJHWDVWZHUGµ'HRRUVSURQNHOLMNHZDQGHQKDGGHQHHQIXQFWLH¶]ROHJW1LHVXLW
µ6WHQHQPXUHQUHDJHUHQWUDDJRSWHPSHUDWXXUZLVVHOLQJHQ=HKLHOGHQZDUPWHYDVWZDDUGRRU
bij de overgang naar koud weer de temperatuur in het museum niet direct meekelderde. Door
GHYRRU]HWZDQGHQLVGLHIXQFWLHYHUORUHQJHJDDQ¶440 Journalist Max van Rooy schrijft over de
modernisering van het gebouwµUDPHQZHUGHQZHJJHWLPPHUGZDDUQRJPHHUVFKLOGHULMHQ
moesten hangen of bepaalde installaties en videokunst geen daglicht konden velen. Tenslotte
ontkwam ook het intieme, kwetsbare Gemeentemuseum niet aan de slopende zucht naar
exposities voor een massapubliek. En dat alles terwijl de garderobe plaats bleef bieden aan
PDDUKRQGHUGYLMIWLJMDVVHQ¶441 Locher: µPen wilde hier in die jaren steeds meer
tentoonstellingen maken. Maar al snel bleek dat het gebouw daar niet geschikt voor is. Grote
schilderijen kunnen er niet in, evenmin als installaties of video. Bovendien vond men al die
kamertjes van Berlage maar getuigen van hokjesgeest, en dus werden ze uitgebroken. Tijdens
deze restauratie is alles weer in oude staat hersteld, juist om te laten zien hoe prachtig dit
gebouw van zichzelf is. Er is geen museum ter wereld dat zulk een schoonheid van daglicht in
zijn zalen heeft. De beperkingen die dat oplevert nemen we voor lief, sterker nog, we gaan er
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RQ]HNUDFKWYDQPDNHQ¶442 Zo wordt recht gedaan aan de lichtinval die Berlage voor ogen had
- LQGHPXVHXPKDOVWDDWQLHWYRRUQLHWVKHWPRWWRµ(HUKHW*RG¶OLMNHOLFKWLQG¶RSHQEDULQJHQ
GHUNXQVW¶443

De authenticiteit van conceptuele kunst
Bij de restauratie van het gebouw van Berlage zijn uit de trappenhuizen wandschilderingen
verdwenen van Lawrence Weiner, Niele Toroni, Gunther Tuzina en Sol LeWitt. Doordat de
stuclaag van de muren volledig is vernieuwd, zijn de schilderingen verwijderd.444 Sol LeWitts
Wall Drawing 373 is in 1985 aangekocht als een permanente installatie - dit wordt bevestigd
GRRU7KHRYDQ9HO]HQWRHQPDOLJGLUHFWHXUYDQKHW+DDJV*HPHHQWHPXVHXPµLn die zin heb
ik de opdrDFKWLQGHUWLMGJHJHYHQ¶. Hans Locher: µGe muren waren rot. Het gebouw is
teruggebracht tot een betonskelet en daarna hebben we besloten de architectuur voorlopig de
architectuur te laten. We hebben ook het geld niet voor een reconstructie van die kunst. Als
we al fondsen zouden vinden, hebben we eerst nog een groot aantal andere noden. Dit zijn
conceptuele dingen, waarvan de schema¶s er liggen. De prioriteit gaat er niet naar uit¶.
Niemand heeft de kunstenaars gemeld dat hun wandschilderingen in het Haags
Gemeentemuseum zouden verdwijnen bij de renovatie.445
Hoofdconservator Hans Janssen vertelde dDW/RFKHUGHPXVHXPVWDIµYHUERRGGH
YHUZLMGHULQJDDQ/H:LWWWHPHOGHQ¶WHUZLMOGHNXQVWHQDDUPHWKHWPXVHXPµHHQJHVFKLHGHQLV
heeft van vriendschap, partnership en interesse¶.446 Als LeWitt op de hoogte wordt gebracht,
zegt hijµGDWLVHOOHQGLJ'DWKDGLNQLHWYHUZDFKW7RHQLNEHJLQMDUHQWDFKWLJGHRSGUDFKW
kreeg, dacht ik dat het ging om een permanente installatie. Misschien vergis ik me ernstig,
maar dit, nee, het lijkt me werkelijk een verbroken belofte. Ze hadden het me op zijn minst
PRHWHQYHUWHOOHQ¶447 +HW+DDJV*HPHHQWHPXVHXPEH]LWLQVWUXFWLHVFKHPD¶VYDQKHW
kunstwerk van de kunstenaar - dit is een gedetailleerd beschreven concept, vastgelegd in een
certificaat, op grond waarvan het opnieuw kan worden uitgevoerd.448 Dit is de beschrijving
van Wall Drawing # 373: µD wall is divided vertically in four equal parts, each with a different
direction of three-inch wide alternating parallel bands of lines. The bands are drawn in India
ink washes¶.449 Op grond van het schetsontwerp en het certificaat blijft het museum eigenaar
van het conceptuele kunstwerk.450 Met de instructies in de hand kunnen de verticale,
442

+DQVGHQ+DUWRJ-DJHUµIk ben een conservator. Gesprek met Hans Locher, directeur van het Haags
GemeHQWHPXVHXP¶,Q NRC Handelsblad, 16 oktober 1998.
443
$XNMHYDQ5RHVHOµ5HVWDXUDWLHPXVHXPRQWKXOWUDJILMQSHUIHFWLRQLVPH%HUODJH¶,Q de Volkskrant, 23
november 1995.
444
Aldus Hans Janssen in een email op 1 maart 2012.
445
Wilma SütöµStichting Beeldrecht onderzoekt verwijdering conceptuele kunst uit Haags Gemeentemuseum.
0XVHXPPRHWDIVSUDDNPHW/H:LWWQDNRPHQ¶,Qde Volkskrant, 18 november 1998 en Wilma Sütö,
µConceptuele werken sneuvelen bij renovatie van Haags Gemeentemuseum. LeWitt wist niets van verwijderen
NXQVW¶,Qde Volkskrant, 13 november 1998. Sol LeWitt (1928-2007) wordt µGHKRJHSULHVWHU van de conceptuele
NXQVW¶ genoemd. In het Museum of Modern Art te New York was in 1978 Sol LeWitts eerste
overzichtstentoonstelling te zien. Het Gemeentemuseum organiseerde in 1992 Sol LeWitt Drawings 1958-1992,
die in de drie jaar daarna langs musea reisde in Engeland, Duitsland, Zwitserland, Frankrijk, Spanje en de
Verenigde Staten. Het museumlogo op de plastic tasjes uit de museumwinkel was ook ontworpen door LeWitt.
Zie RRN5XGL)XFKVµSol Lewitt¶,Q,GHP Kijken. Een leesboek over kunst . Amsterdam, 2011, pp. 136-137.
446
Aldus Hans Janssen in een interview in het Gemeentemuseum Den Haag, 1 september 2011. Janssen is sinds
1991 werkzaam in het Haags Gemeentemuseum. Hij is hoofdconservator collectie moderne kunst.
447
LeWitt geciteerd in: Wilma SütöµConceptuele werken sneuvelen bij renovatie van Haags Gemeentemuseum
LeWitt wist niets YDQYHUZLMGHUHQNXQVW¶,Qde Volkskrant, 13 november 1998.
448
Flip BooOµLaat Sol LeWitt WHUXJNHUHQLQ'HQ+DDJ¶In: de Volkskrant, 23 december 1998.
449
%RE:LWPDQµ:LVNXQGLJHYHUKRXGLQJHQ Sol LeWitt, de vader van de conceptuele kunst, maakt nieuwe
IUHVFR VLQ'HQ+DDJ³(HQWHNHQLQJYDQHHQSHUVRRQLVQRJJHHQSHUVRRQHen tekening van een lijn is wel een
OLMQ´¶,Qde Volkskrant, 31 januari 2002
450
)OLS%RROµLaat Sol LeWitt WHUXJNHUHQLQ'HQ+DDJ¶In: de Volkskrant, 23 december 1998.

383

horizontale en diagonale lijnen in zwarte en zilvergrijze, verdunde inkt opnieuw worden
geschilderd in het trapportaal van het museum.451
Het wegwitten van de muurschilderingen geeft aanleiding tot een debat over
conceptuele kunst: waar ligt de kern van de waarde en de authenticiteit, in het idee of in de
uitwerking daarvan? Zijn er met de restauratie originelen vernietigd of kan de schade hersteld
worden als het concept nauwgezet volgens de instructies van Lewitt weer wordt uitgewerkt op
een wand? Hoe authentiek is dat nieuwe werk? De discussie is verwant aan de commotie rond
de restauratie van Barnett Newmans :KR¶VDIUDLGRI5HG<HOORZDQG%OXH,,,: is het
gerestaureerde schilderij nog wel een authentieke Newman?452 Sol LeWitt is de bekendste
representant van conceptuele kunst. Hij heeft verschillende collega-assistenten voor het
uitvoeren van zijn ideeën, onder wie Marien Schouten in Nederland. Maar LeWitt relativeert
dit onderscheid nu - KLMYLQGWKHWµHHQRPNHULQJYDQ]LMQLQWHQWLHV¶µ]RVLPSHOOLJWKHWQLHW
Natuurlijk is de verbeelding van het idee essentieel¶. Maar, µGit was een hoofdwerk, meer dan
HHQYRRUEHHOG,NEHQRQWJRRFKHOG¶453 In 1968 tekende LeWitt Wall Drawing #1 nog zelf met
potlood op de muur in een galerie in New York. µEen tekening van een persoon is nog geen
persoon, een tekening van een lijn is wel een lijn¶, zo bespiegelde hij. Waarom een doek of
een object beschilderen en dat aan de muur hangen? µSchilder op de muur zelf, zoals de
Italiaanse quattro-cento schilders¶, hun fresco¶s waren voor hem een inspiratiebron. Toen hij
als jonge, arme kunstenaar nachtwaker was, tekende hij ze na. Vooral Piero della Francesca
was een voorbeeld.454 /H:LWWVPXXUVFKLOGHULQJHQZRUGHQYDNHUYHUJHOHNHQPHWIUHVFR¶V
LeWitt antwoordde ooit op de vraag wat zijn diepste drijfveer was: µHen werk te maken
waarvoor ik me niet hoef te schamen om het aan Giotto te laten zien¶.455
De eerste die de museumdirectie op de verwijdering aanspreekt, is Carel Blotkamp.
Hij uit zijn spijt over het schrappen YDQµHHQklein, maar waardevol hoofdstuk in de
geschiedenis van het Gemeentemuseum « RPZLOOHYDQ%HUODJH¶456 Rudi Fuchs aarzelt
GHVJHYUDDJGRPRSGHNZHVWLHWHUHDJHUHQµLk had een sentimentele binding met dat werk.
Sol heeft het voor het eerst uitgevoerd op de Documenta in Kassel, in 1982, toen ik die
organiseerde. Daarna is het aangekocht door het Haags Gemeentemuseum. Veel minimal en
concept artists houden van dat museum, omdat daar in de jaren zestig de eerste exposities van
hun werk waren en het één van de mooiste musea ter wereld is. Daarom is het te verdedigen
dat Locher na een restauratie « de architectuur laat spreken. Het gebouw is een deel van
zijn collectie. Daarin moeten beelden soms voor elkaar wijken. Maar ik denk wel dat ik het
anders had gedaan dan hij, in de overtuiging dat het werk van Sol LeWitt met de architectuur
vergURHLGZDV,NGHHOGHYHUED]LQJYDQGHNXQVWHQDDU¶457
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Locher betuigt LeWitt zijn spijt dat hij hem niet vooraf heeft geïnformeerd. Had hij
zich aan deze fatsoensregel gehouden, dan was waarschijnlijk minder commotie ontstaan over
de verwijderde kunst. Maar GHNXQVWHQDDULVERRVµLk zal zijn beslissing bestrijden met alle
middelen die ik heb. « Meneer Locher moet zich realiseren dat elk kunstwerk gedragen
wordt door een concept. Als de conceptuele aard een argument is voor vernietiging, is geen
kunstwerk meer veilig. Het lijkt mij zijn taak als museumdirecteur kunstwerken te
conserveren. In dit geval van destructie schept hij een precedent dat veel te gevaarlijk is om
PHHDNNRRUGWHNXQQHQJDDQ¶458
Evert van Straaten - directeur van Museum Kröller-Müller en indertijd lid van de
Haagse aankoopcommissie - herinnert zich dat het argument van aankoop was dat de
muurschilderingen de verzameling minimal en concept art structureel zouden versterken, in
het verlengde van de Mondriaancollectie. Er bestond in Berlages traphallen µeen
monumentale driehoeksverhouding¶ tussen het werk van de kunstenaars, de architect en de
gegeven collectie. Van Straaten YLQGWKHWµGXELHXV¶GDW/RFKHUmet een beroep op Berlages
DUFKLWHFWXXUZLWWHWUDSKDOOHQZHQVWµ+HWLVUDDUGDWMHGaar als directeur zo sterk op inzet, dat
je andere belangrijke overwegingen rücksichtlos wegwuift. De eigen tijd laat zich niet buiten
sluiten. Ook deze renovatie kent vele compromissen. Locher kan zijn aanspraken op een pure
architectuur nooit waarmaken, GDDULQMDDJWKLMHHQLOOXVLHQD¶+LMHUNHQWGDWHHQPXVHXP
argumenten kan aanvoeren om beelden uit de collectie te verwijderen. Zelf bewaart hij in
Kröller-Müller, verstopt achter een valse muur, een enorm wandrelief van Richard Long, door
de kunstenaar eLJHQKDQGLJXLWNOHLJHPDDNWµ$OVLNGLHVWHHGVODDW]LHQNDQLNGH]DDOYRRU
QLNVDQGHUVJHEUXLNHQ¶:DWLQ'HQ+DDJJHEHXUGLVYLQGWKLMHWKLVFKRQYHUDQWZRRUG: µzo ga
MHQLHWPHWNXQVWZHUNHQRP¶459
Kunstcritica Lucette ter Borg relativeert de uitspraken dat de muurschildering van
/H:LWWµYHUQLHWLJG¶HQµYHUORUHQ¶is door de overschildering. Zij vergelijkt de
FRQFHSWXDOLVHULQJPHWGHSDUWLWXXUYDQHHQFRPSRQLVWµ=RDOVELMDOOHwall drawings die
LeWitt vanaf 1968 maakt, is ook Wall Drawing 373, in het Haags Gemeentemuseum, als
plan, als partituur door de kunstenaar opgesteld. « Wie een kunstwerk van Sol LeWitt
koopt, schaft tegelijkertijd ook de gelabelde partituur aan. En de gelabelde partituur van Wall
Drawing 373 wordt bewaard in het archief van het Haags Gemeentemuseum. LeWitt klaagde
RQODQJV « GDWQLHWKHWLGHHYDQ]LMQZHUNHVVHQWLHHOLVPDDU³GHYHUEHHOGLQJHUYDQ´GH
fysieke verschijningsvorm op de muren van Berlages trapportaal. Iedere componist die net
een partituur heeft geschreven, zal de kunstenaar daarin gelijk geven. Het notenschrift is de
basis; de muziek, de uitvoering het doel. Maar geeft dat de componist ook recht om te
EHVOLVVHQRYHUGHNZHVWLHZLH]LMQSDUWLWXXUXLWYRHUWHQZDQQHHU"¶460 Hans Janssen herinnert
zich dat Locher dezelfde vergelijking gebruikte ter legitimering van de verwijdering van de
ZDQGVFKLOGHULQJHQµQHWDOVELMHHQPX]LHNVWXNNXQMHEHVOLVVHQKHWZHORIQLHWXLWWH
YRHUHQ¶461 Ter Borg wijst op een artikel van LeWitt uit de jaren zestig waarin hij schreef dat
µELMGH]HYRUPYDQNXQVWGHLGHHKHWFRQFHSWKHWEHODQJULMNVWHDVSHFWYDQKHWZHUNLV¶- zo is
KHWFRQFHSWXHOHNXQVWZHUNQLHWODQJHUµDIKDQNHOLMN « YDQGHYDDUGLJKHLGYDQGHNXQVWHQDDU
als ambachtsman. « =ijn werk is reproduceerbaar, herhaalbaar, dat heeft hij zelf
KHUKDDOGHOLMNJH]HJG¶(QDQGHUVGLHQWµKHWFRQFHSWYDQGHFRQFHSWXHOHNXQVW¶WHZRUGHQ
herzien.462 Jean Leering reageert op het artikel van Ter Borg en geeft zijn interpretatie van
µFRQFHSWXDODUW¶'HNXQVWHQDDUVLQGH]HVWURPLQJJDYHQLQKXQZHUken nogal verschillende
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invullingen aan het begrip, vandaar de verwarring en gevarieerde uitleg. Volgens Leering gaat
het LeWitt WRFKµRPGH]LFKWEDUHDDQZH]LJKHLGYDQGHWHNHQLQJVFKLOGHULQJLQKDDU
³HQYLURQPHQW´HQGHHUYDULQJGDDUYDQ¶463

Afscheid van Locher
Het Haags Gemeentemuseum wordt onder het directoraat van Hans Locher  in 1999
verzelfstandigd en gaat over in een stichting - een Raad van Toezicht beoordeelt of aan het
museum op juiste en verantwoorde wijze richting en leiding wordt gegeven.464 Locher geeft te
kennen plaats te willen maken voor een nieuwe directeur voordat de nieuwe beleidsperiode
2001-2004 aanbreekt. Zijn opvolger kan dan zonder een interim-directie het beleidsplan
vormgevenGDWYRRUDOEHWUHNNLQJ]DOKHEEHQRSHHQµDPELWLHX]H
tentoonVWHOOLQJVSURJUDPPHULQJ¶ - ZDWµDOOHHQPDDUQRJEHWHUNDQZRUGHQXLWJHYRHUG¶DOGXV
een woordvoerder van het museum.465 De Raad van Toezicht van het museum en Locher
constateerden bij het ontwerp van het nieuwe beleidsplan GDWGHGLUHFWLHµYHUVWHUNWPRHst
worden om aan de meer marktgerichte eisen van een geprivatiseerd museum tegemoet te
komen. Locher gaf toen zelf te kennen, gezien zijn leeftijd, de scepter liever aan een ander
over te dragen¶.466 De houding van Locher staat haaks op de ontwikkelingen in de
museumwereld. Hij heeft een hekel aan reizen, sponsors ZHUYHQHQµGHWHQWYHUNRSHQ¶.467
Toch is sinds 1993 het bezoekaantal van het Gemeentemuseum gestegen tot ruim
honderdvijftigduizend.468
Hans Locher staat bekend als een wetenschapper, die de grootscheepse renovatie van
het gebouw van het Haags Gemeentemuseum zorgvuldig begeleidde en tot een goed einde
bracht. Hij was betrokken bij de plannen en onderhandelingen om Victory Boogie Woogie aan
de Mondriaancollectie van het museum toe te voegen, dankzij de steun van het Nationaal
Fonds Kunstbehoud.469 Locher ZRUGWJHW\SHHUGDOVHHQµNDPHUJHOHHUGH¶ - hij ziet een museum
als leerschool en plek van contemplatie. Geen spektakel maar bezinning.470 µ=LMQLGHDDOZDV
een museum als kenniscentrum, als een tempel waar de rustelo]HPRGHUQHPHQVUXVWYRQG¶
Hij LVµeen beetje zoals het Haags Gemeentemuseum geworden: een chic, wat ingetogen
instituut, letterlijk en figuurlijk in de periferie opererend, maar wel met een collectie
negentiende- en twintigste-eeuwse kunst van soms zeldzame kwaliteit¶.471
=LMQYRRUJDQJHU)XFKVOLHWµHHQODVWLJHHUIHQLV¶QDKHWEH]RHNDDQWDOZDVGUDVWLVFK
gedaald - KHWµFROOHFWLHPXVHXP¶kreeg KHWLPDJRGDWHUµQLHWV¶JHEHXUGH Hoewel Fuchs
ongeveer evenveel tentoonstellingen organiseerde als daarvoor, ontstond dit negatieve
beeld.472 De budgetten bleken zo royaal overschreden dat Locher vijf jaar lang geen kunst kon
aankopen en zich aan een vacaturestop moest houden.473 Sinds 1996 is het museum weer vrij
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van schulden. Adjunct-directeur Hans Buurman werd in 1993 in het museum aangesteld als
interim manager om te achterhalen hoe erg het gesteld was met de financiële misère.474 µZo
ben ik hier binnen gerold. Ik vond het zo ontzettend leuk, en zij vonden het blijkbaar ook leuk
PHWPLM'XVLNEHQEOLMYHQ]LWWHQ¶µ1RX, financieel zat het museum normaal gesproken al in
HHQIDLOOLVVHPHQW(UZDVRQZDDUVFKLMQOLMNYHHOJHOGXLWJHJHYHQZDDUJHHQGHNNLQJYRRUZDV¶
7RFKKHHIWGHHQRUPHEXGJHWRYHUVFKULMGLQJYROJHQVKHPRRNHHQSRVLWLHYHNDQWµDFKWHUDI
gezien kun je Fuchs ook wel dankbaar zijn, want die heeft er voor gezorgd dat er een
gedwongen verzakelijkingsslag heeft plaatsgevonden in het museum. Als hij die tekorten niet
had achtergelaten en de organisatie niet in grote wanorde en wanhoop had laten liggen, dan
waren we deQNLNSDVYHHOODWHUEHJRQQHQDDQ]R¶QWUDMHFW1XZDVGHQRRG]DDNKDUG
DDQZH]LJ¶%XXUPDQYLQGW/RFKHUµHHQKHOHGHVNXQGLJHNXQVWJHRULsQWHHUGHPDQ « +LMLV
door Rudi weer teruggehaald, ik denk als een soort alter ego. En Hans is na die interim
periode vast benoemd tot directeur. Hij was wel de juiste man op het juiste moment. Hij was
een man die geen grote ambities had met het maken van grote reizen. En met het binnenhalen
van allerlei grote topwerken hiernaartoe. Dingen die geld kosten om het zo maar te zeggen.
Een hele sobere, bijna calvinistisch georiënteerde museumdirecteur. En dat scheelt je al gelijk
een paar ton in de uitgaven. En hij investeerde heel sterk in de collectie. Hij was een man die
heel erg vond dat je je vaste collectie moest tonen. En op dat moment kwam dat goed uit,
ZDQWGDWNRVWKHWPLQVWHHQOHYHUWWHQPLQVWHQRJLHWVRS¶%XXUPDQYLQGW het achteraf gezien
µHHQJRXGHQJUHHS¶RPKHWJHERXZWHUHQRYHUHQµ(UZDVWRFKZHLQLJJHOGRPJURRWVWH
experimenteren en stevig uit te pakken met tentoonstellingen. En de verbouwing van het
museum zat niet op ons budget. In die tijd viel de gemeente Den Haag onder artikel 12
µ&RQVWUXFWLH¶GDWEHWHNHQGHGDWZHRQGHUFXUDWHOHVWRQGHQELMde ministeries van
Binnenlandse Zaken en Financiën. Maar als je onder curatele staat bij die twee instanties kun
je wel investeren in je achtergebleven infrastructuur - want sinds 1935 was er eigenlijk niks
meer gebeurd aan het gebouw. Dus het was heel hard nodig dat er een stevige restauratie zou
plaatsvinden. Hans heeft absoluut liefde voor dit gebouw en de architect Berlage. Dus het
JHERXZLVPRHWLN]HJJHQNQDSWHUXJJHEUDFKWWRW]LMQRRUVSURQNHOLMNHVWDDW¶475 Lochers plan
om de collecties op te schonen is nog niet voltooid. Een voorwaarde voor afstoting is de
basisregistratie van de verzameling en daar is men nog mee bezig.476
Op zijn laatste dag als directeur spreekt Locher in de aula van het museum alleen zijn
PHGHZHUNHUVWRHµRYHUKHWQLHWYRRUELMODWHQJDDQ¶HQRYHUµPXVHDDOVVFKDWNDPHUVYDQ
EHVWHQGLJLQJ¶. Lochers afscheid ]ZHQJHOWKHWGHEDWµNXQVWRINHUPLV¶NXQVWKLVWRULFXVRI
museummanager flink aan. Jan Maarten Boll, voorzitter van de Vereniging Rembrandt,
typeert Locher als µHen bevlogen zendeling. Zijn spreken is preken. Zijn zwijgen is kijken¶.
Sommige FROOHJD¶V]LHQ/RFKHUDOVµppQYDQGHODDWVWHGHU0RKLNDQHQ¶477
4 H et Mondriaanjaar en de aankoop van V ictory Boogie Woogie
Hans Locher kondigt op 25 november 1993 het Mondriaanjaar aan - hij is dan nog
waarnemend directeur van het Haags Gemeentemuseum. De plannen moeten nog nader
worden uitgewerkt, maar het startsein is gegeven. Piet Mondriaan overleed een halve eeuw
geleden in New York - dat vraagt om een herdenkingsjaar.478
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Frits Becht zit naast Locher op de persconferentie - hij is inmiddels directeur van
Cadre, een stichting die kunstmanifestaties organiseert. Samen met Erna Donkers richtte
Becht in 1991 Stichting Cadre op, om de opgedane ervaring van het Van Goghjaar 1990
(transporten, verzekering, fondswerving en publicaties) voort te zetten - er dienden zich
namelijk grote opdrachten aan. In tweede instantie beheert de stichting Bechts verzamelingen
moderne kunst en bakeliet.479 %HFKWµ(UQD'RQNHUV « HQLNKDGGHQZHO]LQRPGLWVRRUW
werk voort te zetten. We zijn naar een formule gaan zoeken en daar is deze stichting uit
voortgekomen. Miró en Mondriaan boden zich aan: ze zijn in opzet vergelijkbaar met de Van
Gogh-exposities. Een totale herdenking met veel aspecten waarin het eigenlijke werk centraal
staat. Je moet dat vorm geven door een optimale prHVHQWDWLH « $OVKHWHQLJV]LQVNDQ
zullen we niet nalaten de expositie of een deel daarvan, bijvoorbeeld alleen de tekeningen,
HOGHUVWHWRQHQGDWVSUHLGWGHNRVWHQ¶480 Dankzij bemiddeling met KLM - één van de
hoofdsponsors van het Van Goghjaar - organiseert Cadre in 1993 een Miró tentoonstelling in
Barcelona van tweehonderd schilderijen en schetsen, notities en tekeningen. De beproefde
formule van het Van Goghjaar wordt ZHHUWRHJHSDVWHHQµUHWURVSHFWLHYHWHQWRRQVWHOOLQJ¶PHW
andere tentoonstellingen en culturele manifestaties. Ook het systeem van kaartverkoop wordt
overgenomen: op verscheidene plaatsen kunnen van te voren voor een bepaald tijdstip kaarten
ZRUGHQJHNRFKWµ,Q6SDQMH]LMQ]HQRJDOJHVFKURNNHQYDQGHWRHVWDQGHQELMGH9HODVTXH]tentoonstelOLQJ0HQVHQVWRQGHQYLHUWRWYLMIXXULQGHULM¶DOGXV%HFKW481 Ook voor deze
herdenking produceert hij een rijk geïllustreerde brochure met het programma.482 Fuchs
schreef de inleiding in de begeleidende catalogus.483
Rudi Fuchs vroeg Becht al in 1992 om het Mondriaanjaar zakelijk voor te bereiden.484
Hij kwam op het idee van de herdenking toen hij nog directeur was van het Haags
*HPHHQWHPXVHXP+HWJLQJ)XFKVµSXXURP0RQGULDDQ¶HQQLHWRPKHWVXFFHVYDQGH9DQ
Goghmanifestatie dunnetjes over te doen, zo verklaart hij in een documentaire van de VPRO:
µPXVHD]LMQHURPGLQJHQWHODWHQ]LHQGLHPHQVHQQLHWNHQQHQ- bij voorkeur - en ze zijn er
RPELMWLMGHQZLMOHRSGHWURPWHVODDQ¶485
De wethouder Cultuur raakt enthousiast over het voornemen. Het Nederlands Bureau
voor Toerisme wordt erbij betrokken - een dergelijk project kan veel toeristen naar Nederland
lokken, dat bewees in 1990 het Van Goghjaar. Maar, als toeristenorganisaties kunst als
trekpleister gebruiken, dan is het volgens Becht wel noodzakelijk dat er iemand in de
RUJDQLVDWLH]LWµGLHGHWDDOYDQGHNXQVWVSUHHNW¶Hij wordt directeur van de Stichting
Mondriaanjaar 1994 om zoveel mogelijk activiteiten op één lijn te brengen en daarbij op de
details te letten. Zo is binnen het sponsoroverleg afgespURNHQRPµVDPHQWHZHUNHQRSEDVLV
YDQJRHGHVPDDN¶+LM]LHWDOVYRRUQDDPVWHGRHOYDQde herdenking µGHEHWHNHQLVYDQ
0RQGULDDQVJHGDFKWHQJRHG¶WHDFKWHUKDOHQ486 %HFKWZLOHUµRSQLHXZJHHQEUDGHULHYDQ
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PDNHQ¶]REHQDGUXNWKLMRSGHSHUVFRQIHUHQWLH487 De exSRVLWLHµ]DOZRUGHQRPJRUGGRRUHHQ
reeks andere manifestaties die aan hem worden opgedragen. Maar het moet van niveau
]LMQ¶488 Hij belooft dat zijn stichting zich verre zal houden van commerciële Mondriaanactiviteiten. Dit lijkt voorlopig niet eens mogelijk, omdat de Stichting Beeldrecht waakt over
de reproductierechten van Mondriaans werk.489 %HFKWµELMGLWVRRUWJURWHSURMHFWHQVSHOHQGH
financiën een grote rol. Je probeert het geld bij elkaar te krijgen door subsidies en sponsors,
maar de kaartverkoop is ook een belangrijke bron van inkomsten. Bovendien zit er een stukje
ZLQVWLQGHYHUNRRSYDQFDWDORJL¶490
In eerste instantie rekent Becht voor het Mondriaanretrospectief op 400.000 bezoekers:
µGDWLVHHQYHLOLJXLWJDQJVSXQW+HWDDQWDO]RXNXQQHQRSORSHn tot maximaal 800.000. Dan zit
je vol met je bezoekers-blokken. Je kunt bij Mondriaan - veel minder nog dan bij Van Gogh niet met je neus op een schilderij gaan staan. Maar bij Van Gogh gingen we uit van 600.000
bezoekers, dat zijn er 1,25 miljoen geworGHQ¶491 Piet Mondriaan: 1872-1944 in het Haags
Gemeentemuseum wordt het hoogtepunt van het Mondriaanjaar - dat is de bedoeling. De
tentoonstelling zou 1 februari 1994 starten, maar de opening wordt verschoven naar half
december 1994. De zalen van het Gemeentemuseum blijken niet te voldoen aan de
klimatologische eisen die de Amerikaanse bruikleengevers stellen.492
Dit is een streep door de rekening van de Stichting Toerisme Den Haag, die samen met
het Nederlands Bureau voor Toerisme in binnen- en buitenland reclame maakt voor de
WHQWRRQVWHOOLQJYRRUKHWµ0RQGULDDQMDDU¶'HVWLFKWLQJKHHIWLQSXEOLNDWLHVHQRSLQWHUQDWLRQDOH
beurzen al publiek trachten te werven voor het voorjaar van 1994. J.A. Koek, directeur
PDUNHWLQJYDQGH6WLFKWLQJ7RHULVPHµHULVDOYRRUenige tonnen geïnvesteerd. We moeten nu
KHWHHQHQDQGHUYRRURQVXLWVFKXLYHQ¶+LMKRRSWYRRUDOSXEOLHNWHWUHNNHQGRRUµRQ]H
bekende promotie-artikelen met een Mondriaan-MXVMHWHRYHUJLHWHQ¶Daarbij denkt hij aan
]RJHQRHPGHµJLYHDZD\V¶FDGHDXWMHVGLHUHIHUHUHQDDQKHWZHUNYDQ0RQGULDDQHQDDQµHHQ
Mondriaan-achtige vormgeving van Nederlandse stands RSYDNEHXU]HQ¶6WLFKWLQJ&DGUHVWHOW
haar begroting voorlopig bij van tien naar zeven miljoen gulden en Becht verlaagt zijn
schatting van het verwachte aantal bezoekers naar 300.000. De Stichting Mondriaan 1994
draagt een miljoen gulden bij aan de plaatsing van extra deuren en de installatie van de
klimatologische apparatuur. Eind 1993 kan de nieuwe installatie proefdraaien, zodat de
JHZHQVWHµZLQWHUVHYRFKtigheid- HQWHPSHUDWXXUPHWLQJHQ¶NXQQHQZRUGHQRYHUKDQGLJGDDQ
de Amerikaanse bruikleengevers. De afspraak met de bruikleen gevende musea is dat de
tentoonstelling na Den Haag zowel naar de National Gallery of Art in Washington doorreist
als naar het Museum of Modern Art in New York. Daardoor verwacht Becht hier minder
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Amerikaanse bezoekers.493 Beide Amerikaanse musea wensen dat de verhouding schilderijen
en tekeningen wordt gewijzigd - het aantal schilderijen wordt opgevoerd van vijftig naar
negentig, het aantal tekeningen wordt teruggebracht van 250 naar dertig.494

Krukas van de eeuw
Rudi Fuchs bedenkt KHWUHWURVSHFWLHIRP0RQGULDDQYLMIWLJMDDUQD]LMQGRRGWHHUHQµGH]H
PHQHHULVKHWJURWHJHQLHYDQGHWZLQWLJVWHHHXZKLMLVGHNUXNDVYDQGHHHXZ¶495 Het gaat er
RPµGHFRQWLQXwWHLWYDQ0RQGULDDQVYHUULFKWLQJHQ [te] ODWHQ]LHQ¶496 Hans Janssen formeert
een kunsthistorisch team om de tentoonstelling te organiseren en wetenschappelijk onderzoek
te verrichten voor de catalogus.497 Maar Hans Locher heeft zo zijn eigen ideeën over het
concept. Hij maakt een lijstje met achttien Mondriaans - naast de schilderijen uit de eigen
collectie, ook bruiklenen van Boymans-van Beuningen, het Stedelijk Museum, het KröllerMüller Museum en het Van Abbe Museum. Hij wil de nadruk leggen op het vroege werk geen bruiklenen uit de Verenigde Staten, waar het merendeel van de abstracte Mondriaans
zich bevinden. Becht vindt echter dat de expositie uitgebreider moet worden, juist toegespitst
RSKHWRHXYUHQD+HWWHDPNULMJWµFDUWHEODQFKH¶RPGH]DNHQWHUHJHOHQ7KH1DWLRQDO
Gallery of Art in Washington toonde al belangstelling voor een samenwerking en wordt bij
het project betrokken - deze instelling neemt de administratieve hoofdverantwoordelijkheid
op zich en huurt kunsthistorica Angelica Zander Rudenstine in. Fuchs oppert om ook het
Museum of Modern Art erbij te betrekken - het museum met niet alleen de grootste collectie
DEVWUDFWHZHUNHQYDQ0RQGULDDQPDDURRNGHEHODQJULMNVWH-DQVVHQµGHEUXLNOHHQEULHYHQ
werden over de hele wereld verstuurd, de lijst was rond, zakelijk leider Cees List verzorgde de
EHJURWLQJHQ%HFKWZDVLQYHUJDDQGHRQGHUKDQGHOLQJHQPHWVSRQVRUV¶498
+DQV-DQVVHQVSUHHNWWHUXJEOLNNHQGYDQµHHQJHQLDDOFRQFHSW¶µPHWGHVHOHFWLHYDQ
tekeningen en schilderijen die het team voor ogen stond, werd het niet alleen mogelijk
Mondriaans gedachtengang te volgen op zijn weg naar de abstractie, naar de stijl die hij aan
KHWHLQGYDQGHQDDP³1HR-3ODVWLFLVPH´JDIPDDURRNGHHQHUYHUHQGHRQWZLNNHOLQJHQ
daarna, die DOWLMGJH]LHQZDUHQDOVPLQRIPHHURQLQWHUHVVDQWHQVDDL¶499 Zijn neoplastische
werken werden vaak getypeerd als de producten van een geometrisch ontwerper. De
boodschap van deze tentoonstelling wordt dat de opvatting en expressie van Mondriaans
abstracte NXQVWZHLQLJPDWKHPDWLVFKZDVµ=HODWHQ]LHQGDW]HHHUGHUKHWSURGXFW]LMQYDQHHQ
zeer intuïtieve geest en hand, die stap voor stap toewerkt naar zorgvuldig gemoduleerde maar
zeker geen meetkundige, FRPSRVLWLRQHOHRSORVVLQJHQ¶- dit is de missie van Janssens team.500
Maar dan, op de dag van het ontslag van Fuchs, roept Locher Hans Janssen bij zich.
Janssen: µhij was het toch niet eens met ons concept en hield vast aan zijn eerdere
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uitgangspunt: het lijstje van de achttien Mondriaans, met nog zes à zeven erbij die hij
persoonlijk mooi vond. Ik werd kalltgestellt, ik mocht me er niet meer mee bemoeien. Ik
moest alles cancellen, ook mijn ticket voor de vergadering in New York waar ik definitief de
VDPHQZHUNLQJPHWKHW0R0$]RXDIWLNNHQ¶-DQVVHQYHUODDWKHWkantoor in alle staten, belt
meteen Becht en brengt hem op de hoogte van de ommezwaai die Locher dreigt te
bewerkstelligen. Vervolgens neemt Becht telefonisch contact op met Locher en waarschuwt
hem dat dit project in een te ver gaand stadium is om stop te zetten. Een veto betekent grote
problemen: gezichtsverlies en een financiële strop - er zijn al afspraken gemaakt met
YHUVFKLOOHQGHPXVHDHQVSRQVRUVµ%HFKWGUHLJGHKHP]HOIVYRRUGHUHFKWHUWHKDOHQ¶/RFKHU
bindt in en geeft alsnog zijn goedkeuring.501
Op de persconferentie op 25 november 1993 zegt Locher dat het Gemeentemuseum
0RQGULDDQVRHXYUHµ]REUHHGHQFRPSOHHWPRJHOLMN¶ZLOH[SRVHUHQ+HWZRUGWHHQXQLHNH
ODDWVWHJHOHJHQKHLGZDQW%HFKWYHUPRHGWGDWGRRUµGHIUDJLHOHFRQGLWLHYDQPHQLJH
MondriaaQ¶HHQGHUJHOLMNRYHU]LFKWLQGHWRHNRPVWQLHWPHHUPRJHOLMNLV+HWEOLMNWQXDOELMQD
onmogelijk om Amerikaanse bruikleengevers over te halen om het latere werk van Mondriaan
- in de Collectie Nederland ondervertegenwoordigd - uit te lenen.502 %HFKWµYDQwat er in
Nederland is, heeft het Haags Gemeentemuseum globaal tweederde in zijn bezit. De lacunes
zitten in de jaren dertig - hij woonde tot 1938 in Parijs - HQ]LMQODDWVWH³1HZ<RUNVH´MDUHQ
Vandaar ook die tentoonstelling in Washington. Dat werk kun je alleen hierheen krijgen als je
HUZDWWHJHQRYHUVWHOW¶503 Door de inbreng van een groot aantal werken uit het buitenland zal
HHQEHHOGZRUGHQUHFKWJH]HWGDWGHODDWVWHGHFHQQLDLVRQWVWDDQ/RFKHUµDDQ0RQGULDDQLV
sinds de jaren vijftig veel aandacht besteed. Daarbij ging het om zijn vroege periodes. Wij
willen ook de allerlaatste jaren van Mondriaan laten zien. Daarvoor hebben we belangrijke
ZHUNHQXLWGH$PHULNDDQVHPXVHDNXQQHQOHQHQ¶504 Zijn twee laatste doeken Broadway
Boogie Woogie (1942-1943) en Victory Boogie Woogie (1942-1944) zijn helaas alleen in New
York te zien - ze zijn te fragiel om te reizen.505 Kunsthistorica Nancy Troy merkt daarover op:
µKHWRQWEUHNHQYDQGH]HZHUNHQPDDUPLVVFKLHQYRRUDOGHRQYHUYXOGJHEOHYHQZHQVRPGH
Victory Boogie Woogie naar Den Haag te halen, liet een leemte na die vier jaar later kon
worden gevuld toen de Nederlanders door buitengewone omstandigheden in staat waren een
astronomisch bedrag te betalen voor de aankoop van Mondriaans laatste, onvoltooide
VFKLOGHULM¶506
Becht poneert op de persconferentie dat hij rekent op 300.000 bezoekers. De kaart- en
FDWDORJXVYHUNRRSPRHWERUJVWDDQYRRU]R¶Q]HVWLJSURFHQWYDQGH]HYHQWRWDFKWPLOMRHQ
gulden kostende manifestatie.507 De entreeprijs voor volwassenen bedraagt twintig gulden.508
Evenals bij de Vincent van Gogh-tentoonstellingen zal sponsor VSB Bank de voorverkoop
YDQGHWRHJDQJVNDDUWHQRS]LFKQHPHQ'HDQGHUHµKRRIGVSRQVRUV¶]LMQ(OI3HWURODQG%9HQ
+ROODQG&DVLQR6FKHYHQLQJHQ'HOWD$LUOLQHVLVGHµRIILFLDOFDUULHU¶+HWveilinghuis
&KULVWLH¶VILQDQFLHUWKHWRQGHU]RHNQDDUGHµI\VLHNH¶FRQGLWLHYDQHQNHOH0RQGULDDQV509
501

Hans Janssen in een interview in het Gemeentemuseum Den Haag op 1 september 2011. Locher had het niet
zo op blockbusters. Volgens Rik Vos had Lochers poging tot een veto te maken met zijn opvatting dat
Mondriaans werk niet moest reizen. Bron: gesprek met Vos op 22 oktober 2010 en 28 januari 2015.
502
µ0RQGULDDQMDDUH[SRVLWLHVLQKHOHODQG¶,Q NRC Handelsblad, 26 november 1993.
503
%UDP3ROVµ%HFKW³1DDVWNXQVWYDQ0RQGULDDQRRNGDQVILOPW\SRJUDILH´¶,Q NRC Handelsblad, 16 juni
1992.
504
µ0RQGULDDQYROJHQGMDDUVSHFWDFXODLUKHUGDFKW¶,Q Trouw, 26 november 1993.
505
Walter %DUWHQµ2QWZLNNHOLQJHQJURHL0RQGULDDQKHOGHULQJHNDGHUG¶In: Het F inancieele Dagblad, 24
december 1994. Ze staan wel in de catalogus.
506
1DQF\-7UR\µVictory Boogie Woogie HQKHWJURWHJHOG¶,QMaarten van Bommel, Hans Janssen en Ron
Spronk (redactie), Victory Boogie Woogie uitgepakt. Amsterdam, 2012, p. 95.
507
µ0RQGULDDQMDDUH[SRVLWLHVLQKHOHODQG¶,Q NRC Handelsblad, 26 november 1993.
508
µ0RQGULDDQYROJHQGMDDUVSHFWDFXODLUKHUGDFKW¶,Q Trouw, 26 november 1993.
509
µ0RQGULDDQMDDUH[SRVLWLHVLQKHOHODQG¶,Q NRC Handelsblad, 26 november 1993.
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Subsidies komen van het ministerie van WVC, de gemeente Den Haag en uit het
Herinneringsfonds Vincent van Gogh - hierin zijn de drie miljoen gulden winst geparkeerd die
GHKHUGHQNLQJLQRSOHYHUGH(U]LMQRRNQRJ]HVµFR-VSRQVRUV¶510
Op allerlei plaatsen waar Mondriaan heeft gewoond en gewerkt, duiken thematische
exposities op.511 Het Gemeentearchief in Amsterdam opent Mondriaan aan de Amstel , met
archivalia en andere documenten en aandacht voor Mondriaans twintig eerste schilderjaren,
toen hij nog figuratief werkte.512 In de Amsterdamse Beurs van Berlage is een reconstructie
van Mondriaans - vijfhoekige - 3DULMVHDWHOLHUWHEH]LFKWLJHQµHHQV\PELRVHYDQDUchitectuur
HQVFKLOGHUNXQVWYDQNXQVWHQOHYHQ¶+LMZRRQGHGDDUYDQWRWHQYHUWURNLQ
naar New York. De kleuren van de studio zijn door een analyse van zwart-wit interieurfoto's
achterhaald. Voor de kleurbepalingen bood Compositie in grijs, rood, geel en blauw (19211926) houvast, omdat het staat afgebeeld op oude atelier-opnamen. Zo konden de kleuren op
GH]ZDUWZLWIRWR¶VJHGHWHFWHHUGZRUGHQµVSHFWUDDO-YHUJHOLMNLQJHQ¶WXVVHQGHNOHXUHQYDQKHW
schilderij enerzijds en de grijswaarden van de foto anderzijds leidden tot de tentoongestelde
kleurresultaten.513 ,Q0RQGULDDQVJHERRUWHKXLVLQ$PHUVIRRUWNRPWµHHQGRFXPHQWDLUH
WHQWRRQVWHOOLQJRYHUGLHQVLGHsHQ¶HQLQ'RPEXUJZRUGWHHQWHQWRRQVWHOOLQJVJHERXZWMHQDDU
ontwerp van Jan Toorop herbouwd - Mondriaan was daar in 1911 op een expositie met zeven
schilderijen vertegenwoordigd.514
Het Museum voor Religieuze Kunst in het Brabantse Uden - waar Mondriaan ooit
verbleef - presenteert Mondriaan en Molens. Lien Heyting schrijft lovend over de expositie in
KHW$PVWHUGDPVH*HPHHQWHDUFKLHIPDDURYHUGHµ0RQGULDDQNHUPLV¶LQ8GHQLVKDDURRUGHHO
NULWLVFKµKHWPXVHXPOLHWGHJHOHJHQKHLGYRRUELMJDDQRPGHP\VWHULHVRSWHORVVHQ, waarmee
verschillende van Mondriaans molendoeken nog altijd omgeven zijn¶. Ze merkt op dat
Mondriaan niet alleen in Uden molens schilderde, maar ook aan het Gein, in Zeeland en in
Blaricum.515
Precies op zijn vijftigste sterfdag komt de PTT met een speciale serie postzegels,
ontworpen door Walter Nikkels. Hij ontwerpt drie zegels, elk gebaseerd op een schilderij dat
kenmerkend is voor een periode uit Mondriaans carrière: de symbolistische Rode Molen
(1911), de abstracte Compositie met gele lijnen (1933), en de Broadway Boogie Woogie
(1942-43) uit New York. Pieter Steinz schrijft een vernietigend commentaar op de aantasting
YDQKHWFRQFHSWµDUPH3LHW0RQGULDDQ=LMQOHYHQODQJKHHIWKLMWRHJHZHUNWQDDUGHSHUIHFWH
verhoudingen van de Broadway Boogie Woogie. En dan komt er een postzegelontwerper die
zijn magnum opus verknipt tot een werkje van de fröbelschool. « Geen ontwerpen
eigenzinniger dan de Mondriaanzegels. Neem die van 70 cent. Mondriaans machtige rode
korenmolen is teruggebracht tot een bruine romp met vier uitsteeksels, waarop de ontwerper
LQVSHHOVZLWGHZRRUGHQµ1HGHUODQG¶µ3LHW¶HQµ0RQGULDDQ¶KHHIWDDQJHEUDFKW « De
Broadway Boogie Woogie bewerkt tot een carnavalsdeuntje. In een uitgespaard wit vlak heeft
de ontwerper wat confetti van kleine en grote kapitalen gestrooid. Het resultaat doet denken
510

Zie de catalogus: Angelica Zander Rudenstine (concept en redactie), Piet Mondriaan 1872-1944. Milaan,
1994, p. X. De co-sponsors wareQ$WDJ%RXZIRQGV1HGHUODQGVH*HPHHQWHQ&KULVWLH¶V$PVWHUGDP.30*
Klynveld, RCC-groep en Renauld Nederland.
511
µ0RQGULDDQYROJHQGMDDUVSHFWDFXODLUKHUGDFKW¶,Q Trouw, 26 november 1993.
512
=LHYRRUHHQXLWYRHULJHEHVFKRXZLQJ/XFHWWHWHU%RUJµOntroerende documenten over Mondriaan in
$PVWHUGDP³7H]LWWHQZDDUKLMOHHIWHQDGHPW´¶,Q NRC Handelsblad, 26 februari 1994.
513
De tentoonstelling in de Beurs van Berlage duurde van 17 december 1994 tot 5 februari 1995. Marianne
9HUPHLMGHQµ5HFRQVWUXFWLHYDQHHQ³NODWHUHQGHUXLPWH´$WHOLHUYDQMondriaan WH]LHQRSZDUHJURRWWH¶,Q
NRC Handelsblad, 14 december 1994.
514
µ0RQGULDDQMDDUH[SRVLWLHVLQKHOHODQG¶,Q NRC Handelsblad, 26 november 1993. Zie over de
tentoonstelling in Domburg: /LHQ+H\WLQJµHet kotje van Toorop. Domburgse schilders op een tentoonstelling
XLW¶,Q NRC Handelsblad 23 september 1994.
515
/LHQ+H\WLQJµ'HKHPHOLV]LMQGRPHLQ'HUDDGVHOVYDQ0RQGULDDQVPROHQV¶,Q NRC Handelsblad, 24 juni
1994.
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aan de Mondriaan-rip-offs die je nog wel eens tegenkomt op shampootubes en placemats van
%ORNNHU¶516
In het voorjaar van 1994 toont Museum Flehite te Amersfoort aan hoever de
merchandising rondom een bekend kunstenaar kan gaan: Mondriaan als aansteker. Gebruik
en misbruik van een kunstenaar. De expositie toont jurken (Yves Saint Laurent liet zich in de
MDUHQYLMIWLJDOLQVSLUHUHQGRRU0RQGULDDQ VWURSGDVVHQµLQGHZLOGVWHEORN-dessins met
JHPHQHNOHXUHQ SURFHQWSRO\HVWHU ¶]HOIJHEUHLGHWUXLHQ]DNGRHNHQHHQJHSODVWLILFHHUG
keukenschort, haarlak, brillen. Mondriaan blijkt ook veelvuldig in reclamecampagnes
DDQJHKDDOGWH]LMQ+HQN2YHUGXLQZDVHUJJHIDVFLQHHUGGRRUZDWKLMQRHPGHµGHDOOHGDDJVH
UHFHSWLHYDQNXQVW¶+LMVFKUHHIHUYHUVFKLOOHQGHDUWLNHOHQRYHUOLHW]LFKHUGRRULnspireren voor
Massacultuur LQKHW+DDJV*HPHHQWHPXVHXPLQHQYHU]DPHOGHµ0RQGULDQD¶+LM
EHWRRJGHµZDDURPZHOGH Nachtwacht en Mondriaans Nieuwe Beelding tonen, maar niet de
koektrommel en de oorbel, annex het breipatroon onderbrengen in een collectie - eentje maar
vanwege de banaliteit - Rembrandtiana en Mondriana die de brede basis symboliseren
ZDDUYDQRQ]HDUWLVWLHNHGHVNXQGLJKHLGGHWRSYRUPW"¶517 Op de expositie is een plek
gereserveerd voor zijn collectie Mondriana - µLQHHQYLWULQH]LMQGHSODFHmats, ovenwanten,
koektrommels, mokken, limonadeglazen, lipstickhulzen, servetjes, oorbellen en aanstekers
PHWGHEORNMHVLQ³IULVVH´NOHXUHQELMHHQJHJDDUG¶518 De eerste keer dat Mondriaan werd
gebruikt voor merchandising was overigens al in 1967. Toen kwam Victory Boogie Woogie
beschikbaar in reproductie voor een breed publiek in de vorm van een legpuzzel, waarvan er
in de Verenigde Staten 50.000 exemplaren voor elk 3,50 dollar werden verkocht in
warenhuizen, boek-, cadeau- en museumwinkels. Het echtpaar Tremaine - de toenmalige
eigenaars - gaf daarvoor toestemming aan Springbok Editions. De advertentietekst voor de
OHJSX]]HOHLQGLJGHPHWGH]LQµGHvictory - die van pure abstracte kunst - kunt u vieren met
meer dan 500 stukjes puur onthutsend puzzelplezier¶519
Wat is het beleid van het Gemeentemuseum aangaande de Mondriaan merchandising?
'HPXVHXPZLQNHOZLOXLWVOXLWHQGµGHVWLMOYROOHVSXOOHWMHV¶YHUNRSHQZDDUPHHGH
kunstliefhebber zich pleegt te verwennen: boeken, prentbriefkaarten, diaseries, videobanden,
FDWDORJLDIILFKHVHQUHSURGXFWLHVµ:LMSUREHUHQKHWVWUHQJLQGHOHHUWHKRXGHQ9RRUMHµW
ZHHWZRUGHQHU]DNMHVIULWHVPHW0RQGULDDQHURSYHUNRFKW¶]RDQWZRRUGWHHQZRRUGYRHUGHU
van het Haags Gemeentemuseum geruststellend.520 Er bestaan echter plannHQRPµDOOHUOHL
0RQGULDDQDUWLNHOHQ¶RSGHPDUNWDDQWHELHGHQµFRQIHFWLH VZHDWHUVWUXLHQHQW-shirts),
kaarsen, tafellinnen, serviezen, stropdassen, sjaals, JLOHWWHVHQEXWWHUIOLHVDJHQGD¶s, posters,
kaarten, een logboek, wijnen en champagne, een monografie, badkamer-accessoires,
WHOHIRRQNDDUWHQHHQFRVPHWLFDOLMQEOLNNHQHQKRUORJHV¶521
516

3LHWHU6WHLQ]µ9ULMGDJ¶In: NRC Handelsblad, 11 februari 1994. Steinz (1963) is journalist, literair criticus
en schrijver. Van 2012 tot 2015 was hij directeur van het Nederlands Letterenfonds.
517
+HQN2YHUGXLQµ=HYHQPDDO]HYHQ2YHUKHWYHU]DPHOHQYDQHLJHQWLMGVHREMHFWHQ¶,QLGHP Het museum als
obsessie. Amsterdam, 1988, pp. 48-49.
518
5HQpH6WHHQEHUJHQµ0RQGULDQDLQ de mode. +DDUODNVFKRUWHQHQEULOOHQLQURRGJHHOEODXZ¶,Q NRC
Handelsblad, 7 juli 1994.
519
1DQF\-7UR\µVictory Boogie Woogie HQKHWJURWHJHOG¶,Q0DDUWHQYDQ%RPPHO+DQV-DQVVHQHQ5RQ
Spronk (redactie), Victory Boogie Woogie uitgepakt. Amsterdam, 2012, pp. 92-93. Een afbeelding van de
advertentie staat op pagina 93. Emily Hall Tremaine en Burton Tremaine startten hun kunstverzameling met
deze aankoop in 1944.
520
µKassa met Mondriaan¶,Q Brabants Nieuwsblad, 11 februari 1994. In het Museum voor Religieuze Kunst in
Uden, waar de expositie Mondriaan en Molens onder auspiciën van Stichting Mondriaanjaar 1994 wordt
JHRUJDQLVHHUGLVGHJUHQVUXLPHUJHWURNNHQµELQQHQSDVVHHUWGHEH]RHNHUYRRUKLMGHH[SRVLWLHEHUHLNWZDQGHQ
en vitrines vol Piet Mondriaan-prullaria, van molentekeningen en -bouwplaten tot Mondriaanhorloges, -tasjes en
-ZLMQHQ¶/LHQ+H\WLQJµ'HKHPHOLV]LMQGRPHLQ'HUDDGVHOVYDQ0RQGULDDQVPROHQV¶,Q NRC Handelsblad,
24 juni 1994.
521
µKassa met Mondriaan¶,Q Brabants Nieuwsblad, 11 februari 1994.
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Een bureau gespecialiseerd in het beheer van de rechten van kunstenaars, International
Licensing Partners, vertegenwoordigt de houders van het recht op het gebruik van Mondriaans
naam en het reproduceren van zijn kunstwerken. Directeur Willem Verbruggen ziet het als
]LMQWDDNµHUYRRUWH]RUJHQGDWGHLQWHJULWHLWYDQ0RQGULDDQVZHUNGDWZHUGDIJHEHHOGRSWDO
van producten, behouden bleef en niet werd gebruikt voor louteUNLWVFK¶'HVRQGDQNVVFKDWKLM
LQGDWHUWLMGHQVKHW0RQGULDDQMDDURPJHYHHUKRQGHUGJRHGJHNHXUGHµ0RQGULDQDRSGH
mondiale markt verkrijgbaar waren, variërend van stropdassen en sokken, tapijten en
videobanden, wandklokken en pennen, heel veel wenskaarten en posters, tot en met 41
ERHNHQLQQHJHQWDOHQ¶+LMYHUZDFKWGDWGH]HOLMVWµLQGHQDELMHWRHNRPVW¶]DOZRUGHQ
uitgebreid.522 1DQF\7UR\µXLW9HUEUXJJHQVRSVRPPLQJEOLMNWGXVGDWKHW0RQGULDDQMDDUQLHW
simpelweg een aanleiding voor het maken van een verantwoorde tentoonstelling en catalogi
was, maar eerder een immens pr-spektakel, waarin financiële en commerciële overwegingen
hand in hand gingen met en soms zelfs belangrijker leken dan intellectuele en esthetische
RYHUZHJLQJHQ¶'RRUGLWPDVVDOHDDQERGYDn Mondriana raakt overigens het grote publiek
wel vertrouwd met de stijl en het abstracte werk van Mondriaan: het ontdekt de beeldend
kunstenaar pas als zijn abstracties aantrekkelijk blijken op koffiemokken en als motieven in
GHORJR¶VYDQGHILUPD/¶2UpDOµWDOOR]HPHQVHQ]LMQYLDHHQSRWJHORIHHQEXVKDDUODNDO
MDUHQYHUWURXZGPHW0RQGULDDQVZHUN¶(OLWDLUHHQSRSXODLUHNXQVWYRUPHQ]LMQYHUZHYHQ
geraakt en Mondriaan is daarvan een duidelijk voorbeeld. Toch is de houding tegenover zijn
abstracte kunst ambivalent. De afbeeldingen van zijn composities op kleding en
huishoudelijke artikelen vinden gretig aftrek, maar het grote publiek blijft weg bij het
retrospectief in het Haags Gemeentemuseum.523

Laat u gaan met Mondriaan
Op 18 december 1994 start de tentoonstelling Piet Mondriaan: 1872-1944.524 In de
tentoonstellingscatalogus, die in zes talen verschijnt, ZRUGWWURWVJHPHOGGDWGLWµKHWWRWRS
KHGHQPHHVWFRPSOHWHRYHU]LFKWYDQ0RQGLDDQVRHXYUH¶LV525 Kunstcritica Lien Heyting is het
daar niet helemaal mee eens. Zijn abstracte werk na 1930 vormt hier namelijk de kern. Uit de
eerste periode (tussen 1890 en 1907 - KLMPDDNWHWRHQLQWRWDDO]R¶QGXL]HQGVFKLOGHULMHQHQ
tekeningen) worden slechts zeven werken getoond. Zijn portretten ontbreken, op een
zelfportret in houtskool na. Van de veertig molendoeken en -tekeningen hangen er alleen zijn
beroemde Rode molen (1911) en Molen bij zonlicht (1908). De symbolistische
Evolutietriptiek (1910/1911) RQWEUHHNWHYHQHHQVLQ'HQ+DDJµ(ULVJHKDNWHQJHVQHGHQHQ
JHNR]HQYRRU³GHPRGHUQH0RQGULDDQ´1DKHWVXPPLHUHRYHU]LFKWYDQGHYURHJHMDUHQ
begint de tentoonstelling pas echt in 1909 als de eerste kleurexperimenten achter de rug zijn
en Mondriaan in zijn schilderijen van vuurtorens, duinen, of de zee de vormen gaat
522

Willem Verbruggen geciteerd in: 1DQF\-7UR\µVictory Boogie Woogie HQKHWJURWHJHOG¶,Q0DDUWHQYDQ
Bommel, Hans Janssen en Ron Spronk (redactie), Victory Boogie Woogie uitgepakt. Amsterdam, 2012, p. 97.
Oorspronkelijke bron: Frank +LW]HUWµ9DQNXQVWWRWNRRSZDDU¶,Q Haagsche Courant, 16 december 1994.
523
Ibidem, pp. 97-98. De bekendste variant is het ontwerp van couturier Yves Saint Laurent. Voor de
herfst/winter-collectie 1965/1966 ontwierp hij een serie jurken van modernistische kunstenaars, waaronder zes
YHUVFKLOOHQGHµ0RQGULDDQMXUNHQ¶+HW*HPHHQWHPXVHXPZist begin 2015 een originele jurk van wollen tricot uit
een privécollectie aan te kopen voor 5.500 euro. Het Rijksmuseum in Amsterdam kocht in 2011 een exemplaar
voor 30.000 pRQGELM&KULVWLH¶V+HWH[HPSODDULQ$PVWHUGDPKHHIWRSGHOLQNHUVFKRXGHUHHQJHHOYODNELMKHW
Gemeentemuseum is dat rood (deze variant droeg Grace Kelly ooit). Benno Tempel was toen inmiddels
GLUHFWHXUµZHYRQGHQHHUGHUHYHUVLHVWHGXXU+HWLVHHQNZHVWLHYDQMHRJHQRSHQKRXGHQ¶%URQ/DXUD
.ORPSHQKRXZHUµ0XVHXPNRRSW³PRHGHUYDQGH0RQGULDDQ-PHUFKDQGLVH´¶In: NRC Handelsblad, 6 januari
2015.
524
Hij duurde tot 30 april 1995. 0DULDQQH9HUPHLMGHQµ5HFRQVWUXFWLHYDQHHQ³NODWHUHQGHUXLPWH´$WHOLHU van
Mondriaan WH]LHQRSZDUHJURRWWH¶,Q NRC Handelsblad, 14 december 1994.
525
Angelica Zander Rudenstine, Yve-$ODLQ%RLV-RRS-RRVWHQ+DQV-DQVVHQHQ-RKQ(OGHUILHOGµ,QOHLGLQJ¶,Q
Angelica Zander Rudenstine (samenstelling en redactie), Piet Mondriaan 1872-1944. Milaan, 1994, p. XVII.
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verstrakken. Vanaf dit stadium wordt Mondriaan nauwkeurig op zijn schreden gevolgd en is
GHH[SRVLWLHRYHUZHOGLJHQG¶526
In de inleiding van de catalogus staat de keuze om Mondriaans modernistische periode
te benadrukken uitvoerig verantwoord: het thema is µKHWWRWVWDQGEUHQJHQYDQGHDEVWUDFWLHHQ
alle stappen op de weg daarheen, alsook de hele verdere evolutie van zijn abstracte stijl tot
DDQKHWPRPHQWYDQ]LMQGRRGLQ¶527 Wegens hun fragiele staat ontbreken zijn laatste
doeken: Broadway Boogie Woogie en Victory Boogie Woogie - zij hadden de apotheose
moeten worden.528 New York Boogie Woogie (1941-1942) hangt er wel. Heyting vermoedt dat
0RQGULDDQPHWGLWRYHU]LFKWµZHOLQ]LMQQRSMHV¶]RX]LMQJHZHHVW « De hele opzet van de
tentoonstelling, waDUELMKHWDFFHQWRS]LMQODWHUHZHUNOLJW]RXKHP]HNHUKHEEHQEHNRRUG¶529
De eerste weken is de publieke belangstelling voor de Mondriaan tentoonstelling
hoopvol. Ruim anderhalve week na de opening zijn al 15.000 mensen komen kijken en in de
voorverkoop zijn 40.000 kaarten verkocht.530 De pers besteedt uitgebreid aandacht aan de
inhoud van het retrospectief en deskundigen prijzen de kunsthistorische opzet.531 In januari
1995 belicht journalist .DVSHU-DQVHQGHRUJDQLVDWLHYDQGHNDDUWYHUNRRSµGH
Mondriaantentoonstelling in het Haags Gemeentemuseum is prachtig, maar het is de kunst er
binnen te komen zonder dat de geest in beslag wordt genomen door de VSB-bank, een van de
YLHUVSRQVRUV¶+LMEHJULMSWGDWGHFOXVWHULQJYDQEH]RHNHUVLQµWLMGVEORNNHQ¶- er wordt
verwacht dat een bezoeker anderhalf uur besteedt - op zich een goed systeem is, omdat het
lange wachtrijen voor het museum voorkomt en het de bezoekersaantallen limiteert, zodat de
klimaatregeling niet wordt verstoord en de zalen niet overvol zijn. Maar nXVWDMHµLQGHULM
voor loketten van VSB, GWK of VVV achter mensen die willen sparen, willen wisselen of
ZLOOHQZHWHQZDDUGHWRHULVWLVFKHDWWUDFWLHV]LMQ¶,QKHWPXVHXP]LHW-DQVHQGDWGH
museumkassa vervangen is door een balie van de VSB-bank. Is het niet al te druk dan kun je
daar ook een kaartje kopen. Heb je een VSB-UHNHQLQJGDQNXQMHJHOGRSQHPHQµ+HW
Gemeentemuseum lijkt een riante aanbouw bij dit VSB-filiaal. De Mondriaan-taart in de
kantine strijdt met alles wat Mondriaan voorstond: een driedimensionale punt met de
YHUNHHUGHNOHXUEODXZHHQFLUNHOYRUPLJSODNMHIUXLWHQEROOHNHUVMHV¶532

526

/LHQ+H\WLQJµEen extra balkje voor het evenwicht. Mondriaantentoonstelling in het Haags
*HPHHQWHPXVHXP¶,Q NRC Handelsblad, 23 december 1994.
527
Angelica Zander Rudenstine, Yve-Alain Bois, Joop Joosten, Hans JanVVHQHQ-RKQ(OGHUILHOGµ,QOHLGLQJ¶,Q
Angelica Zander Rudenstine (samenstelling en redactie), Piet Mondriaan 1872-1944. Milaan, 1994, pp. XVIIXIX.
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Walter %DUWHQµ2QWZLNNHOLQJHQJURHL0RQGULDDQKHOGHULQJHNDGHUG¶In: Het F inancieele Dagblad, 24
december 1994. Ze ontbreken ook op Piet Mondrian 1872-1944 in Washington, wat een recensent betreurt:
µUnfortunately, the end of this show simply fizzles for lack of a truly great late work. Most noticeably absent is
the Museum of Modern Art¶s famous Broadway Boogie Woogie , 1942-43, the fragile condition of which made it
impossible to lend. Lamentably absent too is the privately owned, diamond-shaped Victory Boogie Woogie ,
1942-ZKLFKVWRRGXQILQLVKHGRQ0RQGULDQ¶VHDVHOZKHQKLVIULHQGVFDUULHGKLPRIIWR the hospital in January
¶ Bron: -R$QQ/HZLVµ0RQGULDQ%HWZHHQ %H\RQG the Lines. National Gallery Exhibit Gets Past the
&OLFKHV¶In: The Washington Post , 11 juni 1995.
529
/LHQ+H\WLQJµEen extra balkje voor het evenwicht. Mondriaantentoonstelling in het Haags
*HPHHQWHPXVHXP¶,Q NRC Handelsblad, 23 december 1994.
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µVeel bezoek Mondriaan-H[SRVLWLH¶,Q Het Parool , 29 december 1994.
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Zie bijvoorbeeld de uitvoerige bespreking van Walter %DUWHQµ2QWZLNNHOLQJHQJURHL0RQGULDDQKHOGHU
ingekadeUG¶,Q Het F inancieele Dagblad, 24 december 1994 en /LHQ+H\WLQJµEen extra balkje voor het
HYHQZLFKW0RQGULDDQWHQWRRQVWHOOLQJLQKHW+DDJV*HPHHQWHPXVHXP¶,Q NRC Handelsblad, 23 december
1994.
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Kasper Jansen, µ0RQGULDDQWDDUWPHWEROOHNHUVMHV¶,Q: NRC Handelsblad, 6 januari 1995. Dit onderdeel viel
overigens onder de verantwoording van de uitbater: het restaurant van het Haags Gemeentemuseum. De horeca
en ook de boekhandel opereerden als onafhankelijke ondernemers buiten de directie van het museum. Bron:
correspondentie met Erna Donkers, op 3 december 2010. Kasper Jansen (1946) was van juni 1979 tot mei 2009
als kunstredacteur in dienst bij NRC Handelsblad met muziek als specialisme. Sinds 1982 was hij
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µ'HYHUNRRSYDQ0RQGULDDQ-theedoeken, -tapijten en -teenslippers mag dan geweldig
goed gaan, de belangstelling voor de prestigieuze Mondriaan-tentoonstelling in het Haags
*HPHHQWHPXVHXPYDOWYLHVWHJHQ¶- zo begint een bericht in de Volkskrant over de
tegenvallende bezoekersaantallen. Na anderhalve maand zijn er slechts 55.000 bezoekers
geteld - als dit aantal wordt geëxtrapoleerd, komen er uiteindelijk 150.000, terwijl er 300.000
verwacht werden.533 Er zijn 225.000 bezoekers nodig om uit de kosten te komen.534 Zakelijk
leider &HHV/LVWEOLMIWRSWLPLVWLVFKµKHWORRSWJRHG « Wij zijn echt nog niet pessimistisch
over het bezoekersaantal. Tentoonstellingscurves zijn altijd onderhevig aan de wet van de
traagheid. Na een langzame start worden ze, als gevolg van mond-tot-mond reclame, razend
GUXN2RNYHUZDFKWHQZHQRJHHQWRHULVWHQSLHNMHLQIHEUXDUL¶535 List geeft toe dat er
EHVSUHNLQJHQZRUGHQJHKRXGHQRYHUKHWµDDQMDJHQ¶YDQKHWEH]RHNµ(UKHHUVWHHQDDQWDO
misverstanden: men denkt dat het hartstikke druk is en men denkt dat een toegangskaart in de
YRRUYHUNRRSJHNRFKWPRHWZRUGHQ¶7HUZLMOKHWKHOHPDDOQLHWGUXNLVµMHNDQHUELMQDDOWLMG
LQ¶$DQGHNDVVDYDQKHWPXVHXPLV]RQGHUHQLJSUREOHHPHHQµ last minute-NDDUWMH¶WH
krijgen. De tentoonstelling wordt op maandagen het drukst bezocht, omdat de toegangsprijs
dan is gehalveerd tot tien gulden. De meeste bezoekers besteden in plaats van het verwachte
anderhalf uur, twee keer zo lang aan de tentoonstelling. Hierdoor ontstaat een tekort aan
garderoberuimte - maar dat gebrek kan snel worden verholpen.536 De kaartverkoop
mogelijkheden worden uitgebreid: inmiddels verkopen ook de Haagse VVV-kantoren kaarten
en zijn voor elf uur µs morgens en na vier uur µs middags kaarten aan de kassa van het
Gemeentemuseum te koop.537
Met publieksonderzoeken, PHHUNRUWLQJVDFWLHVDDQELHGLQJHQHQµHHQQLHXZH
FDPSDJQH¶ wordt geprobeerd meer belangstellenden aan te trekken. Het kaartverkoopsysteem
wordt niet aangepast, ondanks dat er veel kritiek op is.538 Vanaf half februari komen er in
verschillende dagbladen bonnen die korting geven op een kaartje voor de tentoonstelling. Het
JHUHGXFHHUGHWDULHIJHOGWYRRUGHµUXVWLJH¶XUHQQDYLHUXXU- het museum is van dinsdag tot en
met zaterdag tot negen uur µVDYRQGV open.539 De speciale avondopenstelling, die tot nu toe
bijna geen bezoekers trok, wordt meer onder de aandacht gebracht van het publiek in Den
Haag en omgeving. Becht kondigt aan dat tijdens de krokusvakantie kinderen tot veertien jaar
het museum gratis mogen bezoeken. De voorwaarde is dat zij begeleiding krijgen van een
betalende volwassene; twee kinderen tegelijkertijd is het maximum.540 Dit aanbod wordt de
tweede helft van april 1995 herhaald - de laatste twee weken van de tentoonstelling.541 Het
resultaat valt tegen: beide acties leveren vijfduizend jeugdige bezoekers op.542
%HFKWHUNHQWGDWGHNDDUWYHUNRRSUHJHOLQJELMEDQNHQHQ999¶VJHHQJRHGHQDDPKHHIW
ELMKHWJURWHSXEOLHNµ'HPHQVHQ]LHQKHWNDDrtverkoopsysteem als omslachtig en
onvriendelijk. Waarom zouden ze naar een bank gaan om daar te reserveren en een heel
formulier in te vullen, als het toch haast nooit uitverkocht is? Ze willen de vrijheid hebben om
muziekredacteur. Als muziekredacteur schreef hij talloze recensies - vooral over klassieke symfonische muziek
en opera. Bron: http://vorige.nrc.nl/achtergrond/article2247293.ece (bezocht op 22 november 2014).
533
µPubliek aangejaagd voor Haagse 0RQGULDDQ¶,Qde Volkskrant, 3 februari 1995.
534
µNieuwe campagne moet Mondriaan- WHQWRRQVWHOOLQJILQDQFLHHOUHGGHQ¶,Q Trouw, 17 februari 1995.
535
0DUJULHW2RVWYHHQµHaags museum ³niet pessimistisch´, voorziet stijging. Mondriaan-expositie trekt minder
EH]RHNGDQYHUZDFKW¶,Q NRC Handelsblad, 13 januari 1995.
536
µPubliek aangejaagd voor Haagse 0RQGULDDQ¶,Qde Volkskrant, 3 februari 1995.
537
µ5XVWURQG0RQGULDDQLVPDQLIHVW¶,Q Het F inancieele Dagblad, 20 januari 1995.
538
µNieuwe campagne moet Mondriaan- WHQWRRQVWHOOLQJILQDQFLHHOUHGGHQ¶,Q Trouw, 17 februari 1995.
539
µ7RHJDQJVSULM]HQ0RQGULDDQJHUHGXFHHUG¶,Q NRC Handelsblad, 3 februari 1995.
540
)UDQN.RROVµ%XLWHQODQGHUVPRHWHQWHJHQYDOOHQGEH]RHNHUVDDQWDO³0RQGULDDQ´ JRHGPDNHQ¶,Q Trouw, 17
februari 1994.
541
µPiet 0RQGULDDQ¶,Q Het Parool , 12 april 1995.
542
µBezoeker Mondriaan-H[SRVLWLHEOHHIODQJ¶,Q Trouw, 1 mei 1995 en µHaagse expositie Mondriaan trok
EH]RHNHUV¶,Qde Volkskrant, 1 mei 1995.

396

naar het museum te gaan, wanneer ze er zin in hebben. De noodzaak van het systeem ziet men
pas in als er continu lange rijen voor het museum staan, zoals dat bij Van Gogh wel het geval
ZDV¶0DDUKHWV\VWHHPLVYROJHQVKHPQRGLJYRRUGHµSXEOLHNVYULHQGHOLMNKHLGHQRPGH
klimatologische omstandiJKHGHQLQKHWPXVHXPRQGHUFRQWUROHWHKRXGHQ¶543
Sponsor J. Coonen van de VSB-bank oppert het museum om in de advertenties niet
alleen te wijzen op het bekende werk, de abstracte kunst, maar ook zijn figuratieve werk te
laten zien. Er wordt een onderzoeker van Bureau Berenschot, gespecialiseerd in
beeldvorming, gevraagd om advies - Becht wil echter niets van dit onderzoek weten. Volgens
HFRQRRP$UMR.ODPHULVKHWµRSEDVLVYDQSULQFLSHVLQGHPDUNHWLQJ¶ELMQDHHQRQEHJRQQHQ
zaak om een project om te buigen DOVLQGHEHJLQIDVHEOLMNWGDWKHWQLHWORRSWµKHWKDQJWDIYDQ
mond tot mond reclame, er is al een image RQWVWDDQHHQEHHOG¶(U]RXHHQGUDPDPRHWHQ
plaatsvinden om een switch te bewerkstelligen, aldus Klamer.544
Maar, na de berichten in de pers dat de belangstelling voor de Mondriaantentoonstelling uitblijft, komt er een waar media offensief op gang. Vanuit de media zelf en
vanuit het museum. Deskundigen wordt gevraagd waarom het grote publiek zich vergist in de
moeilijkheidsgraad van Mondriaan. Jan Dibbets houdt een pleidooi bij Sonja op Zaterdag.545
Mieke van der Wey interviewt voor het televisieprogramma Kunstmest hoofdconservator
Hans Janssen. In Het Parool GRHW5XGL)XFKVHHQµQDWLRQDOHRSURHS¶µKHWKHOGHUHSUHFLH]H
passen en meten van Mondriaan, net zolang tot er iets is dat op niets anders lijkt, is ónze
ZHUHOGRQVPRGHUQHH[SHULPHQW « 'LWLVHHQRSURHSDDQDOOHQRPGH0RQGULDDQtentoonstelling in Den Haag te bezoeken, in het Gemeentemuseum. Ik meen het serieus. Geef
u over aan iets waarvan u mogelijk denkt het niet te begrijpen: dat is pas een echt avontuur.
/DDWXJDDQPHW0RQGULDDQ¶546 +HWDDQWDOEH]RHNHUVVWLMJWµ$IJHORSHQZHHNLVKHWEH]RHN
YHUGXEEHOG¶]HJW&HHV/LVWEHJLQPDDUWµ(QDOVLNEHNLMNZDWHUELQQHQNRPW]LMQGDW
toch niHWHFKWGHNURNXVYDNDQWLHJDQJHUV¶547
Op 30 april 1995 eindigt de tentoonstelling. Een groot deel van de werken verhuist
naar Washington. De herdenking van Piet Mondriaan wordt afgesloten in het Museum of
Modern Art.548 Dit retrospectief is de meest volledige variant, want daar vormen Mondriaans
laatste twee doeken, Broadway Boogie Woogie en Victory Boogie Woogie het slotakkoord.
Bovendien staat in het MoMA een reconstructie van Mondriaans laatste studio in East 59th
6WUHHWµLQFOXGLQJDVWDFNRIKLVRZQERRJLH-ZRRJLHUHFRUGV¶549 µThe walls of the studio are
hung with scores of abstract images, which the artist has patiently rearranged, if not precisely
MXJJOHG7KHUHVXOWRIKLVH[SHULPHQWVWUDQVIRUPHGDUW¶550 De publieke belangstelling is een
succes en in de besFKRXZLQJHQYDOOHQNZDOLILFDWLHVDOVµPDJQLILFHQWVKRZ¶H[WUDRUGLQDULO\
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)UDQN.RROVµBuitenlanGHUVPRHWHQWHJHQYDOOHQGEH]RHNHUVDDQWDO³0RQGULDDQ´ JRHGPDNHQ¶,Q Trouw, 17
februari 1994.
544
Bron: documentaire van John de Zwart, Kunstenmakers LQGHUHHNVµLopende ZakenµYDQGH9352RS
maart 1995.
545
Sonja Barend presenteerde van 1990 tot eind april 1996 Sonja op Zaterdag live vanuit de Rode Hoed in
Amsterdam - zij was samen met Ellen Blazer ook eindredacteur van het programma.
546
De column YHUVFKHHQRSIHEUXDUL=LH5XGL)XFKVµ0RQGULDDQ¶,QLGHP Recht op schoonheid.
Amsterdam, 1999, pp. 166-168, p. 168.
547
µMondriaan WUHNWDDQ¶,Qde Volkskrant, 3 maart 1994.
548
µMondriaan-H[SRVLWLHYHUKXLVWQDDU:DVKLQJWRQ¶,QGH Volkskrant, 2 mei 1995. De tentoonstelling in
Washington duurde van 11 juni tot 4 september 1995, die in New York van 1oktober 1994 tot 23 januari
1996. Zie: -R$QQ/HZLVµ0RQGULDQ%HWZHHQ %H\RQG7KH/LQHV1DWLRQDO*DOOHU\([KLELW*HWV3DVWWKH
&OLFKHV¶,Q The Washington Post , 11 juni 1995 en Joanna Shaw-(DJOHµMondrian: 7KHHYROXWLRQRIDVW\OH¶
In: The Washington Times, 11 juni 1995.
549
µThe Joy, Jazz and Delicacy under those Mondrian *ULGV¶,Q The New York Times, 29 september, 1995.
550
Herbert Muschamp µOf Mondrian, 6WUHHW*ULGV$QG&LWLHV7UDQVFHQGHQW¶In: The New York Times, 7
December, 1995.
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HOHJDQW¶µWKLVODQGPDUNH[KLELWLRQ¶HQµPXVHXPPDJLF¶551 Kunstcriticus David Sylvester
bezoekt alle tentoonstellingen en is vooral gecharmeerd van het Mondriaanretrospectief in
Den HaagµDOOWKLVZDVFKDUWHGZLWKWKHKLJKHVWFXUDWLRQDOLQWHOOLJHQce and rigour in the
selection and cataloguing and installations of the commemorative exhibition, I cannot
remember a more satisfying twentieth-century one-PDQVKRZ¶ De Haagse expositie heeft als
pluspunt dat daar de schilderijen in daglicht zijn te bezichtigen - µWKDWJLYHVEUXVKZRUN
YLVLELOLW\DQGUHVRQDQFH¶552

Wat maakt een blockbuster succesvol?
De Mondriaan-tentoonstelling in het Haags Gemeentemuseum trok 185.000 bezoekers, van
wie er 170.000 betaalden. Dat is meer dan een verdubbeling van het gebruikelijke jaarlijkse
bezoekersaantal van het museum.553 0DDULQLHGHUHHYDOXDWLHLQGHSHUVVWDDWWHOH]HQµGDWLV
YHHOPLQGHUGDQGHZDDURSGHRUJDQLVDWRUHQKDGGHQJHUHNHQG¶'HSURJQRVHvan
Becht op de persconferentie voor het Mondriaanjaar blijft hem achtervolgen. Zelfs in een positieve - beschouwing in The Washington Post over de expositie in de National Galery of
$UWZRUGWHUPHOGLQJYDQJHPDDNWµILUVWVKRZQLQ7KH+DJXHODVW'HFHPEer (where crowds
GLGQRWPDWHULDOL]H ¶554 Als die optimistische verwachting toen niet was uitgesproken, zou er
nauwelijks een vuiltje aan de lucht zijn geweest - nu wordt daaraan telkens de realiteit
afgemeten. Het was reëel geweest de score van de voorgaande Mondriaan-tentoonstelling in
Den Haag als een criterium te nemen: P. C. Mondriaan, van figuratie naar abstractie in 1988
trok 120.000 bezoekers.555 Een vergelijking met de blockbuster over Van Gogh is niet handig.
Het was te verwachten dat het thema Piet Mondriaan met de nadruk op zijn abstracte werk een voorkeur van de twee partnermusea in Amerika, waar Mondriaan vooral bekend staat als
abstract schilder - een beperkt publiek trekt. Bovendien had het vorige retrospectief niet eens
zo lang geleden plaatsJHYRQGHQ=RLVHUPLQGHUVSUDNHYDQHHQµGDDUPRHWMHHFKWQDDUWRH¶
XUJHQWLH0LVVFKLHQGDW)XFKV¶slogan, µMHWHODWHQJDDQELM0RQGULDDQ¶, nog een handje
hielp.556
Becht schiep met zijn prognose een aantrekkelijk beeld waar sponsors op afkomen. In
de VPRO-documentaire merkt Locher op dat µ]RQGHUGHRSWLPLVWLVFKHSURJQRVH « de
WHQWRRQVWHOOLQJQLHWJHUHDOLVHHUG¶ was.557 Becht analyseerde zelf in een interview met Bibeb in
DOKHWQXWHQKHWULVLFRYDQSURJQRVWLFHUHQµELMGH6WLFKWLQJ9DQ*RJKJLQJLN uit van
achthonderdduizend bezoekers, noodzakelijk om de begroting sluitend te krijgen. Iedereen die
denkt, dat halen we niet, slaapt slecht. Haal je het niet, dan heeft degene die erin geloofde de
zwartepiet. Haal je het wel, dan loopt iedereen met de boUVWYRRUXLW¶558 De optimistische
prognose hielp ook in de hand om tot koppelverkoop over te gaan: de samenwerking met
551

In respectievelijk: Herbert Muschamp µOf Mondrian, 6WUHHW*ULGV$QG&LWLHV7UDQVFHQGHQW¶,Q The New
York Times, 7 DecemberµThe Joy, Jazz and Delicacy under those Mondrian *ULGV¶,Q The New York
Times, 29 september, 1995 en 0D[)UDQNHOµ0XVHXP0DJLF¶In: The New York Ti mes, 3 december, 1995.
552
David Sylvester, About Modern Art. Critical essays 1948-96. London, 1996, pp. 434-435. De Britse
kunstcriticus en curator Sylvester (1924-2001) is vooral bekend door zijn interviews - gepubliceerd en gefilmd met Francis Bacon en zijn beschouwingen over het werk van Lucian Freud en Alberto Giacometti. Zie over
Bacon: µBlockbuster: de geordende chaos van Francis Bacon¶LQdeel IV, hoofdstuk 4.
553
µHaagse expositie Mondriaan WURNEH]RHNHUV¶In: de Volkskrant, 1 mei 1995.
554
Jo Ann Lewis, µ0RQGULDQ%HWZHHQ %H\RQG7KH/LQHV1DWLRQDO*DOOHU\([KLELW*HWV3DVWWKH&OLFKHV¶
In: The Washington Post, 11 juni 1995.
555
$&YDQ&RUWHQEHUJKHµ0RQGULDDQ-MDDUEUDFKWWHYUHGHQKHLGHQVWURS¶,Q Het F inancieele Dagblad, 4
mei 1995.
556
µ0HHUEH]RHNHUVQDDU0RQGULDDQLQ'HQ+DDJ¶,Q Het Parool , 2 maart 1995.
557
Bron: documentaire van John de Zwart, Kunstenmakers LQGHUHHNVµLopende Zaken¶ van de VPRO, op 5
maart 1995.
558
%LEHEµ)ULWV%HFKW³LQGLWODQGLVJHHQYLVLe, geen amour, geen allure. Haitink hebben ze verdomme ook
ODWHQJDDQ´¶,Q Vrij Nederland, 2 juni 1990.
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VSB-banken om de voorverkoop te reguleren en te stroomlijnen met ti me shifts. Is iemand
van plan naar een tentoonstelling te gaan, dan is het bankloket een omweg, om daar ook nog
GHNDQVWHORSHQDOVNODQWWHZRUGHQJHVWULNW9DQXLWKHWPXVHXPNZDPKHWDUJXPHQWµGRRU
het aanbieden van kaarten in de voorverkoop, voorkomen we dat er lange rijen voor het
museum staan, en we moeten ons toch echt houden aan die vijfhonderd man per zaal per
XXU¶559 Maar in marketingkringen wordt juist beweerd dat een rij niet hoeft af te schrikken,
integendeel: wie die rijen ziet, wordt geprikkeld om aan te sluiten en ook te gaan kijken µSXEOLHNNRPWRSSXEOLHNDI¶LVGHVODJ]LQ560
Een geslaagd resultaat van de tentoonstelling is dat veertig procent van de betalende
bezoekers uit het buitenland kwam.561 Bezoekers van de tentoonstelling bleven relatief lang.
Een gemiddeld bezoek aan een tentoonstelling van dit kaliber bedraagt één tot anderhalf uur,
hier was sprake van een verdubbeling van die bezoektijd. Er zijn relatief veel catalogi
verkocht, namelijk aan één op de vijftien bezoekers - bijna de helft hiervan in een vreemde
taal.562 Er werd slechts beperkt gebruik gemaakt van de avondopenstelling.563
%HFKW]HJWµ]HHUWHYUHGHQ¶WH]LMQRYHUKHWUHVXOWDDWYDQGHWHQWRRQVWHOOLQJ564 Het
bezoekersaantal mag dan tegenvallen, voor Haagse begrippen zijn er veel mensen op de
tentoonstelling afgekomen. Nooit eerder trok een tentoonstelling in het Haags
*HPHHQWHPXVHXP]RYHHOEHODQJVWHOOLQJ¶565 Den Haag kan vergeleken met Amsterdam nu
eenmaal minder aanspraak maken op dagjesmensen en toeristen, zeker in de
wintermaanden.566 9ROJHQV%HFKWEHORSHQGHYHUOLH]HQQLHWPHHUGDQWZHHWRQµYLHU tot vijf
procent van de begroting. En het Gemeentemuseum houdt er klimatologische verbeteringen
DDQRYHUGDWLVRRNQLHWQLNV¶567 De Haagse gemeente heeft zich bij de opzet van de
tentoonstelling voor eventuele tekorten voor 300.000 gulden garant gesteld.568 Bovendien
heeft de gemeenteraad zich uitgesproken om vijftig miljoen gulden te reserveren voor een
grondige opknapbeurt van het door Berlage ontworpen museum. In dit krediet zit ook geld
voor de verbetering van de klimaatregeling in het museum. Zoals Becht al aangaf is een deel
hiervan al uitgevoerd ten behoeve van de Mondriaan-tentoonstelling om de kostbare en veelal
geleende kunstwerken bescherming te bieden. Uit het budget voor de expositie is hieraan drie
ton bijgedragen, terwijl de apparatuur in het museum blijft. Door een terugbetaling van deze
bijdrage aan de klimaatregeling kan het museum het opgelopen verlies verhelpen.569
De tentoonstelling heeft nog een gunstig gevolg. De samenwerking met de National
Gallery of Art in Washington leidt tot de afspraak dat het Gemeentemuseum in de nabije
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&HHV6WUDXVµ0ondriaan HQGHURGHFLMIHUV¶,Q Trouw, 16 maart 1995.
Vergelijk de analyse van het artikel uit 1987 (!) van Aukje Holtrop en AgeeWK6FKHUSKXLVµ*RXGHQJUHHS
³3XEOLHNNRPWQLHWRSNZDOLWHLWDI3XEOLHNNRPWRSSXEOLHNDI´2S]RHNQDDUGHVXFFHVIRUPXOHYRRUHHQ
WHQWRRQVWHOOLQJ³0RQHWLVHHQKLW0DDUPRGH".XQVWLVLQGHPRGH´¶,Q Vrij Nederland, 17 januari 1987.
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µInteresse Mondriaan-expositie valt tegen¶,Q Het Parool , 1 mei 1995.
562
µBezoeker Mondriaan-H[SRVLWLHEOHHIODQJ¶,Q Trouw, 1 mei 1995.
563
µInteresse Mondriaan-expositie valt tegen¶,Q Het Parool , 1 mei 1995.
564
µMondriaans VORWDNNRRUG¶,Qde Volkskrant, 28 april 1995.
565
µInteresse Mondriaan-expositie valt tegen¶,Q Het Parool , 1 mei 1995.
566
De samenwerking met de National Gallery in Washington en The Museum of Modern Art in New York bood
geen andere mogelijkheden. Bovendien stelden Amerikaanse Mondriaanbezitters de eis dat hun werk slechts in
de wintermaanden in het Gemeentemuseum mocht hangen, op grond van hun geringe vertrouwen in de
klimaatregeling daar. A.C. van &RUWHQEHUJKHµ0RQGULDDQMDDUEUDFKWWHYUHGHQKHLGHQVWURS¶,Q Het F inancieele
Dagblad, 4 mei 1995.
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µMondriaans VORWDNNRRUG¶,Qde Volkskrant, 28 april 1995.
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µBezoeker Mondriaan-H[SRVLWLHEOHHIODQJ¶,Q Trouw, 1 mei 1995.
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A.C. van &RUWHQEHUJKHµ0RQGULDDQMDDUEUDFKWWHYUHGHQKHLGHQVWURS¶,Q Het F inancieele Dagblad, 4 mei
1995.
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toekomst een selectie mag lenen uit de uitgebreide collectie van 0DUN5RWKNR¶Vschilderijen
en werk op papier die het museum bezit.570
Directeur Hans Locher en Gerrit Jan de Rook, hoofd voorlichting van het Haags
Gemeentemuseum, houden vol dat Piet Mondriaan: 1872-1944 een succes is. Zij wijzen op
het unieke karakter van de tentoonstelling. In dat opzicht vinden ze de vergelijking met de
Van Gogh-H[SRVLWLHZHORSJDDQµ$ONRPWHUJHHQKRQGGDQEHQLNQRJGROJHOXNNLJPet de
Mondriaan-WHQWRRQVWHOOLQJ¶EHNHQW'H5RRNµ1RXQRXMHEHGRHOWGDWKHWNXQVWKLVWRULVFK
JH]LHQVRZLHVRHHQXQLHNHYHQHPHQWLV¶QXDQFHHUW/RFKHUµ-HPRHWGHH[SRVLWLHRRN]LHQ
binnen de bescheiden context van het Haags Gemeentemuseum, toch een museum met een
LQWURYHUWNDUDNWHUHQHHQQLHW]RDDQWUHNNHOLMNHOLJJLQJ-DDUOLMNVKHEEHQZLM]R¶Q
bezoekers. Met Mondriaan halen we in een paar maanden veel meer bezoekers dan normaal
JHGXUHQGHHHQKHHOMDDU¶/RFKHUYHUPRHGWGDWGHEHHOGYRUPLQJURQGde persoon van
0RQGULDDQHQ]LMQZHUNGHEHODQJULMNVWHRRU]DDNLVYRRUGHWHJHQYDOOHQGHEHODQJVWHOOLQJµ+HW
grote publiek ziet hem als een moeilijk toegankelijke schilder. Het is waar dat hij een
calvinistisch kunstenaar is, die drama mist, maar ik bespeur bij hem toch pure vreugde. Wie
]LFKHUYRRURSHQVWHOWRQWPRHWLQ]LMQZHUNHHQRQW]HWWHQGHJHYRHOLJKHLG¶571 Hij erkent dat
het museum er niet in is geslaagd het concept van de expositie aan het publiek duidelijk te
maken. Er werd teveel de indruk gewekt dat er alleen maar abstract werk van de schilder in
Den Haag was te zien. Er is in de marketing teveel aandacht geschonken aan de officiële
expositie op de bovenverdieping van het museum, terwijl er beneden een aparte
WHQWRRQVWHOOLQJURQGGHµYURHJH¶0RQGULDDQWH]LHQZDVµ:HKHEEHQYHHOPHHUGDQDOOHHQ
OLMQWMHVHQYODNMHVKDQJHQ¶572

De dageraad van de 21ste eeuw: particulier initiatief en overheid
Hans Locher had de langgekoesterde wens - evenals menig ander museumdirecteur - het
laatste, onvoltooide schilderij van Piet Mondriaan te verwerven. De toevoeging van Victory
Boogie Woogie zou voor de Mondriaancollectie van het Haags Gemeentemuseum een
waardig hoogtepunt betekenen, maar het lijkt erop dat dit een wens blijft. Het verzamelen van
objecten is een kerntaak van een museum, naast beheer en behoud, onderzoek en presentatie.
Maar op de internationale kunstmarkt wordt het voor Nederlandse musea moeilijk om
kunstwerken aan te kopen. De prijzen zijn enorm gestegen, terwijl de aankoopbudgetten voor
de meeste musea stabiel zijn gebleven of zelfs gekort. Om uit die impasse te raken is in het
regeerakkoord van kabinet-Kok I van 13 augustus 1994 opgenomen dat er een publiek
aankoopfonds voor musea zal worden opgericht - maar in 1998 is dat nog steeds niet gebeurd.
Toch lukt het in de zomer van dat jaar Victory Boogie Woogie aan te kopen.
570

Daardoor waVKHW*HPHHQWHPXVHXPLQLQVWDDWHHQµXLWHUVWNRVWEDUH¶HQµODVWLJWHRUJDQLVHUHQ¶expositie
over Mark Rothko voor elkaar te krijgen (zie: µDe collectie als startpunt voor activiteiten¶LQdeel V, hoofdstuk
1).
571
Volgens Hans Janssen staat Mondriaan ten onrechte EHNHQGµals een wereldvreemde monnik van het
modernisme¶. Hij weerlegde dit beeld op een vaksymposiumµmet alle vrouwen waarmee Mondriaan in zijn
leven iets had, kun je makkelijk een kwartetspel maken¶. Op Valentijnsdag, 14 februari 2014, bracht het
Gemeentemuseum zo¶n kwartet uit, samengesteld door Lieke Wijnia, Hans Janssen en Caroline Grijsen: Liefde
& Inspiratie. Kwartet over de vrouwen in het leven van Piet Mondriaan. Het spel is onderverdeeld in dertien
categorieën, gebaseerd op het soort relatie dat hij met hen onderhield - 52 vrouwen: aanbidsters, collegae,
verzamelaars, muziekvriendinnen, studentes, tantes en nichtjes, de dames met wie hij nachtelijke wandelingen
maakte en met wie hij jazzstijlen danste. Het museum bracht het uit in samenwerking met het Rijksbureau voor
Kunsthistorische Documentatie. Bronnen: &KULV5HLQHZDOGµ0RQGULDDQ ZDVPHQVHOLMNHUGDQZHGHQNHQ¶,Q
Het F inancieele Dagblad, 31 augustus 2013, 1HOO:HVWHUODNHQµ0DJLNYDQMRX0LVV%ORQG\"¶,Qde
Volkskrant, 14 februari 2013 en µLiefde & Inspiratie: Kwartet over de vrouwen in het leven van Piet Mondriaan¶,
8 februari 2013 op de website: ZZZJHPHHQWHPXVHXPQO¾ Tentoonstellingen (bezocht op 21 oktober 2013).
572
De Rook en Locher geciteerd in: A.C. van &RUWHQEHUJKHµ0RQGULDDQMDDUEUDFKWWHYUHGHQKHLGHQVWURS¶,Q
Het F inancieele Dagblad, 4 mei 1995.
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Jan Maarten Boll, voorzitter van de Vereniging Rembrandt, richt een particuliere
stichting op en weet met Hans Locher dit kunstwerk te verwerven voor tweeëntachtig miljoen
gulden - betaald uit een schenking van De Nederlandsche Bank.573 De operatie slaagt. De
aankoop wordt in beslotenheid voorbereid en uitgevoerd - het parlement wordt niet
geïnformeerd en de toenmalige, demissionaire staatssecretaris Aad Nuis en Jan Riezenkamp
zeggen er niets van te weten - ze staan met de aankoop voor een voldongen feit. De details
van de ingewikkelde transactie worden de daarop volgende maanden stukje bij beetje bekend.
Er ontstaat na de presentatie van het schilderij een tumultueus openbaar debat, zowel in de
Tweede Kamer als in de pers.574 Het kabinet komt er bijna door ten val.575
Binnen de historische Canon van Nederland is één venster gewijd aan De Stijl,
waarvan Mondriaan een prominent lid was. Hij was de pionier die in de schilderkunst
abstractie doorvoerde, op zoek µnaar een kunst die helemaal op zichzelf kan staan¶- de
µ1LHXZH%HHOGLQJ¶. Hij werkte daaraan achtereenvolgens in Nederland, Parijs, Londen en
New York.576 0RQGULDDQ]HLHHQVµLk ben niet uit op schilderijen. Ik ben uit op
ontdekkingen¶.577 Sinds hij vanaf oktober 1940 in New York woonde, liet hij zich inspireren
door de dynamiek van de stad: de sfeer, het stratenpatroon en door jazz.578 Hij vergeleek zijn
ODDWVWHZHUNHQPHWµGHPX]LHNYDQHHQMD]]EDQGGLHRSEDVLVYDQHHQVWUDNNH ULWmische)
EDVLVDOOHUXLPWHYRRULPSURYLVDWLHODDW¶579 In een interview zei Mondriaan over die relatie:
µGHLQWHQWLHYDQGHZDUHERRJLHZRRJLHEHVFKRXZLNDOVKRPRJHHQPHWGHPLMQHLQGH
schilderkunst: destructie van de melodie, wat gelijkstaat aan destructie van de natuurlijke
verschijning; en constructie door de voortdurende tegenstelling van zuivere middelen 573

Dit is ongeveer 34 miljoen euro. Roel Pots besteedde een halve pagina aan deze affaire in de eerste twee
edities van zijn dissertatie. Zie: Roel Pots, Cultuur, koningen en democraten. Nijmegen 2002, p. 387. In de latere
drukken heeft hij de case geschrapt.
574
.DUHO$QNHUPDQµ9LMIMDDUQDGHNRPVWYDQGH³ %RRJLH:RRJLH´¶,Q Het F inancieele Dagblad, 30 augustus
2003. Zie voor een heldere reconstructie van deze case: //0YDQ.ROOHQEXUJµ9LFWRU\%RRJLH:RRJLH
5HFRQVWUXFWLHYDQHHQRPVWUHGHQDDQNRRS¶ PDVWHUVFULSWLH$OJHPHQH&XOWXXUZHWHQVFKDSSHQ8QLYHUVLWHLWYDQ
Tilburg). Tilburg, 2006.
575
Dit gevaar dreigde slechts één keer eerder in de cultuursector: bij het Kamerdebat over de privatisering van
het Nederlands Openluchtmuseum die minister Brinkman wilde uitvoeren. Hij passeerde toen ook de Kamer zie: µPrivatisering: de dreigende sluiting van het Nederlands Openluchtmuseum¶LQdeel II, hoofdstuk twee.
576
Bron: www.mondriaan.nl (bezocht op 25 april 2013). Deze website werd op 6 maart 2013 - zijn verjaardag gelanceerd door het Gemeentemuseum Den Haag en het Rijksbureau voor Kunsthistorische Documentatie
(RKD). Zie ook: +HQQ\GH/DQJHµ:DWGHVWHUUHQLQSHWWRKDGGHQYRRU0RQGULDDQ¶In: Trouw, 5 maart 2013.
577
-RV%ORHPNRONµ-RQJHMondriaan RQWGHNWHKLHUZDWKLMNRQ¶In: Het Parool , 11 oktober 2013.
578
David Sylvester, About Modern Art. London, 1996, pp. 434-435. De schrijver F.B. Hotz schreef een
µEHVFKRXZLQJ¶RYHUGHMD]]SODWHQFROOHFWLHYDQ0RQGULDDQ+RW]FRQVWDWHHUWGDW]LMQSODWHQNHX]HµJURWHQGHHOV¶
GLHLVµYDQHHQLQJHZLMGH « Een goede selectie van wat er in de voorhoede van de jazz gaande was. Op eigen
JHKRRUHQQRJ]RQGHUGHDDQEHYHOLQJHQYDQFULWLFL¶PHWSODWHQYDQRQGHUDQGHUHQ/RXLV$UPVWURQJ%L[
%HLGHUEHFNH'XNH(OOLQJWRQHQ3DXO:KLWHPDQ9ROJHQV0RQGULDDQPRHVWLQGHQLHXZHPX]LHNµGHPHORGLHDOV
gesloten motief vernietigd worden, om rythme HQFRPSRVLWLHEHWHUWHODWHQXLWNRPHQ¶7RHQ0RQGULDDQLQ
Parijs ontvluchtte, liet hij een schildersezel en de meeste grammofoonplaten uit zijn verzameling achter bij een
goede vriendin, Maud van Loon. Zij schonk deze collectie aan het Haags Gemeentemuseum. Bron: F.B. Hotz,
µ0RQGULDDQVJUDPPRIRRQSODWHQ¶,QLGHP Het Werk. Deel 2. Amsterdam,1997, pp. 549-558. Naar aanleiding
YDQKHWµNLQGHUNXQVWERHN¶ Keepvogel en kijkvogel. In het spoor van Mondriaan van Wouter van Reek - in 2011
door het museum met uitgeverij Leopold uitgegeven - werd er van 2 juli tot en met 20 oktober 2011een
kindertentoonstelling met die titel georganiseerd. Op de expositie waren de originele illustraties te zien. In
dezelfde ruimte werden ook Mondriaans schildersezel en zijn grammofoonplatenkastje met 75 toerenplaten in
een vitrine gepresenteerd. Bronnen: www.gemeentemuseum.nl en eigen observatie (site en museum bezocht op
resp. 6 en 8 september 2011).
579
+DQV$XJXVWGHQ-DJHUµ3LHW0RQdriaan. 7DEOHDX,ZLWK5HG%ODFN%OXHDQG<HOORZ¶In: idem, Dit is
Nederland. In tachtig meesterwerken. Amsterdam, 2008, p. 160. In de documentaire Victory Boogie Woogie ,
XLWJH]RQGHQRSVHSWHPEHULQGHUHHNVµ$QGHUH7LMGHQ¶is de kwestie gereconstrueerd. Zie: Hasan
(YUHQJQHQ7XXU9HUGRQFNµ9LFWRU\%RRJLH:RRJLH¶%URQhttp://www.geschiedenis24.nl/anderetijden/afleveringen/2008-2009/Victory-Boogie-Woogie.html (bezocht op 6 september 2011).
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G\QDPLVFKULWPH¶580 Mondriaan ontwikkelde een hechte band met de kunstenares en
journaliste Charmion von Wiegand, nadat zij hem op 12 april 1941 in zijn atelier opzocht om
een artikel over hem te schrijven voor het tijdschrift Living Age. Met haar en nog enkele
vrienden bezocht hij regelmatig nachtclubs om te luisteren naar en te dansen op jazz en
boogiewoogie. Von Wiegand schrijft over zijn voorliefde: µ]LMQSOH]LHULQKHWGDQVHQRS
boogiewoogiemuziek was ongeveinsd. Hij vroeg in alle ernst of ik dacht dat hij te oud was om
de dames ten dans te vragen en leek zeer opgelucht toen ik nee zei. Hij had een geweldig
gevoel voor ritme, maar hield van zeer gecompliceerde passen en hield me op een
oncomfortabele afstand - wat het dansen met hem er niet gemakkelijk op maakte. Toen het
orkest midden in een dans plotseling van boogiewoogie op jazz overging, stopte hij abrupt:
³ODWHQZHJDDQ]LWWHQ,NKRRUPHORGLH´¶.581
De zeventien afgeronde werken die Mondriaan uit Europa meebracht, gesigneerd en
al, wijzigde hij in New York alsnog - ]HZRUGHQGHµ7UDQVDWODQWLF3DLQWLQJV¶JHQRHPG582
Victory Boogie Woogie is één van de vijf schilderijen die Mondriaan daar maakte - het is de
opvolger van Broadway Boogie Woogie, dat in het bezit is van het Museum of Modern Art in
New York. Vanaf juni 1942 tot aan zijn dood op 1 februari 1944 werkte Mondriaan aan het
schilderij. In kunsthistorische studies wordt het kunstwerk telkens in lyrische bewoordingen
RPVFKUHYHQ5XGL)XFKVQRHPWµGHJORULHX]H¶ Victory Boogie Woogie µKHWEHVWHVFKLOGHULM
YDQGHWZLQWLJVWHHHXZ¶+LM]LHWµLQGLWJURWHVFKLOGHULMGRRUGHRQRSKRXGHOLMNZLVVHOHQGH
schakelingen tussen vormen en kleuren een onbeschrijflijk ritmische zindering ontstaan van
QLHWVPHHUHQQLHWVPLQGHUGDQJHNOHXUGOLFKW¶583 Fuchs maakt regelmatig mee dat mensen
]HJJHQQLHWVYDQGDWVFKLOGHULMWHVQDSSHQµ0HW*HUULW=DOPGHPLQLVWHUYDQ)LQDQFLsQKHE
ik dat ook meegemaakt. Die was indertijd wat onzeker over de aankoop van Victory Boogie
Woogie. Ik heb hem gezegd dat dat het mooiste schilderij is dat ooit gemaakt is in de wereld.
En dat luchtte hem erg op. Kijk, je moet je losmaken van het idee dat een schilderij een
plaatje is. En je moet er ook niet bang voor zijn. Ik zeg altijd tegen mensen die niets begrijpen
van een schilderij: kijk nou eerst eens wat je ziet. Bij Van de Velde zie je een man die met
oneindig geduld het Nederlandse landschap ontdekt. Bij Victory Boogie Woogie zie je iemand
die zo eindeloos bezig is geweest met detaillering en differentiatie, dat het alles tegelijkertijd
is wat daar gebeurt. Dat maakt dit werk van Mondriaan voor mij het rijkste schilderij van
PLVVFKLHQZHOGHKHOHZHUHOG¶584
0RQGULDDQFRPSRQHHUGHµHHQVWHOVHOYDQNOHXUHQULWPH¶- hij deed dit niet alleen met
verf maar ook met stukjes gekleurde tape, die hij telkens op andere plekken - µLQDQGHUH
ULWPHV¶- RSKHWGRHNSODNWHµ=RNRQKLMVQHOOHUSUREHUHQHQWDVWHQQHW]RODQJWRWKLMGH
vibraties vond die KLM]RFKW¶585 Op het schilderij is nu nog te zien dat Mondriaan eerst grotere
NOHXUYODNNHQDDQEUDFKWGLHKLMYHUYROJHQVµEUDNPHWSODNNHUV¶586 0RQGULDDQµEOHHIHURS
hameren dat hij niet volgens een systeem te werk ging maar dat hij zich bij zijn creatieve
pURFHVXLWVOXLWHQGOLHWOHLGHQGRRU]LMQLQWXwWLH¶+LMYRQGKHWHHQPLVYDWWLQJGDW]LMQZHUN
geometrisch zou zijn.587 Toen Von Wiegand opmerkte µdat het plaatsen van een geel gekleurd
580

(ULF'RPHOD1LHXZHQKXLVµ´9DQQDFKWKHELNJHGURRPGRYHUHHQQLHXZHFRPSRVLWLH´+LVWRULVFKHEURQQHQ
URQG0RQGULDDQVZHUN¶,Q0DDUWHQYDQ%RPPHO+DQV-DQVVHQHQ5RQ6SURQN Victory Boogie Woogie
uitgepakt. Amsterdam, 2012, p. 48.
581
Ibidem, pp. 38-39.
582
+DQV$XJXVWGHQ-DJHUµ3LHW0RQGULDDQ7DEOHDX,ZLWK5HG%ODFN%OXHDQG<HOORZ¶In: idem, Dit is
Nederland. In tachtig meesterwerken. Amsterdam, 2008, p. 160.
583
5XGL)XFKVµ3LHW0RQGULDDQ¶,n: idem, Kijken. Een leesboek over kunst . Amsterdam, 2011, p. 64.
584
+HQQ\GH/DQJHµ5XGL)XFKV³'H]H0RQGULDDQLVGHPRRLVWHYDQGHZHUHOG´¶,Q Trouw, 6 maart 2006.
585
+DQV$XJXVWGHQ-DJHUµ9LFWRU\%RRJLH:RRJLH XQILQLVKHG ¶,Q,GHP Dit is Nederland. In tachtig
meesterwerken. Amsterdam, 2008, p.166.
586
Hans Locher toont dit aan in de documentaire Victory Boogie Woogie , uitgezonden op 4 september 2008 in de
UHHNVµ$QGHUH7LMGHQ¶
587
-RRS-RRVWHQHQ$QJHOLFD=DQGHU5XGHQVWLQHµ&DWDORJXV¶,Q$QJHOica Zander Rudenstine (concept en
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vlak in een groter rood vlak in de Broadway Boogie Woogie niet paste in zijn theorie¶PHUNWH
Mondriaan op: µje moet weten dat eerst al mijn schilderijen zijn gemaakt en de theorie ervan
LVDIJHOHLG'XV]XOOHQZHQXPLVVFKLHQGHWKHRULHPRHWHQYHUDQGHUHQ¶588 In het schilderij is
het proces van een zoektocht te zien die door Mondriaans overlijden abrupt is afgebroken,
PDDUHLQGHORRV]RXNXQQHQGRRUJDDQµGLHSODNVWULSVZDUHQYRRU0RQGULDDQHHQPDQLHUYDQ
schetsen om intuïtief en snel een ideale ordening te vinden en die vervolgens in verf te
YHUWDOHQ¶589 Hier en daar prikte hij zelfs met punaises en spelden gekleurde kartonnetjes op
het doek. 590 &KDUPLRQYRQ:LHJDQG]DJKHPDDQKHWZHUNµKLMFRPSRQHHUGHKHWVFKLOGHULM
PHWWDSH «  Hij hield het schilderij rechtop en bewoog zich herhaaldelijk van en naar het
schilderij om een stuk WDSHDDQWHEUHQJHQRIWHYHUZLMGHUHQ¶µ,W¶VXQEHOLHYDEOHKRZIDVWKH
PRYHG+HZRUNHGLQUK\WKPDQGJDYHLWWRWKHFDQYDV¶591
Mondriaan legde de grote lijnen van zijn compositie in een vroeg stadium vast, maar
bleef daarna eindeloos zoeken en verfijnen. De restaurator-onderzoeker Ysbrand Hummelen
vermoedt dat hij de blauwe, gele en rode tape JHEUXLNWHµom verschillende oplossingen uit te
proberen voor zijn probleem om ³de lijnen te breken´ . Telkens wanneer hij dacht dat hij tot
een goede oplossing was gekomen, verwijderde hij alle tape en bracht verf aan in de kleur van
GHWDSH'DWZLO]HJJHQGDWKLMWLMGHQV]R¶QVFKLOGHUVHVVLHPDDUppQNOHXUURRGJHHOHQEODXZ
JHEUXLNWHYRRUKHWJHKHOHVFKLOGHULM1D]R¶QVFKLOGHUVHVVLHZDVKLMEOLMNEDDUELMQDGHULQzien
toch nog niet tevreden en begon hij opnieuw tape aan te brengen over het schilderij. Dit
proces heeft zich zeker drie maar mogelijk meerdere keren herhaald. Bij elke schildersessie
gebruikte hij dan weer een ander rood, blauw of geel voor het gehele schilderij. Hij paste dus
telkens de tint van de kleuren rood, blauw en geel aan, aan het nieuwe ritme dat ontstaan was.
Elf dagen voor zijn dood was de laatste geschilderde versie af. Daarna is hij echter weer
begonnen met een nieuwe, voor zijn doen, zeer snelle tape-sessie. Mijn these is dat hij zich, in
de elf dagen voor zijn dood, gedurende de laatste tape-sessie heeft laten leiden door de exacte
kleuren van de tape. Hij had immers mogelijk geen tijd meer om de kleuren nog aan te passen
in verf aan het nieuwe ritme van de tape, omdat hij ernstig ziek was. Daarom paste hij tijdens
de laatste tape-sessie het ritme aan, aan de kleur van de tape. In termen van material agency
zou je dus kunnen zeggen dat de tape in de laatste sessie ook het schilderen (wat kleur betreft)
heeft ³overgenomen´. Of anders gezegd: Mondriaan heeft het bepalen van de kleur
uiteindelijk « aan de tape gedelegeerd¶.592
redactie), Piet Mondriaan 1872-1944. Milaan, 1994, p. 295.
588
Mondriaan geciteerd in: <VEUDQG+XPPHOHQµ'HUROYDQGHWDSHVLQKHWPDDNSURFHVYDQ Victory Boogie
Woogie¶In: Maarten van Bommel, Hans Janssen en Ron Spronk (redactie), Victory Boogie Woogie uitgepakt.
Amsterdam, 2012, pp. 226-227.
589
%-DQVHQµVictory Boogie Woogie YLWDDOVFKLOGHULM¶,Q Het F inancieele Dagblad, 2 september 1998. Zie
voor een gedetailleerde reconstructie van de ontwikkeling tussen juni en RNWREHU+DQV-DQVVHQµ'HHHUVWH
gedaantes van Victory Boogie Woogie ¶,Q0DDUWHQYDQ%RPPHO+DQV-DQVVHQHQ5RQ6SURQN UHGDFWLH 
Victory Boogie Woogie uitgepakt. Amsterdam, 2012, pp. 179-202.
590
(VWKHUYDQ'XLMQµ'HUHVWDXUDWLHJHVFKLHGHQLVYDQ Victory Boogie Woogie ¶,Q: Maarten van Bommel, Hans
Janssen en Ron Spronk (redactie), Victory Boogie Woogie uitgepakt. Amsterdam, 2012, p. 55 en Hans Janssen,
µ.LMNHQQDDU Victory Boogie Woogie ¶,QLELGHPSS-31.
591
Von Wiegand geciteerd in: Ysbrand HXPPHOHQµ'HUROYDQGHWDSHVLQKHWPDDNSURFHVYDQ Victory Boogie
Woogie¶,Qibidem, p. 234 en p. 244, noot 27.
592
Aldus Hummelen in een email op 14 februari 2013. Het fenomeen material agency is µJHULFKWRSKHW
maakproces van kunstwerken in relatie tot GHNXQVWHQDDUVSUDNWLMN¶+HWJDDWKLHUEHKDOYHRPGHEHWHNHQLVGLH
DDQWHFKQLHNHQPDWHULDDOZRUGWJHJHYHQRRNRPµKHWJHEUXLNHQRQWVWDDQGDDUYDQLQGH
handelende/performatieve zin. Naar wat materiaal, techniek en media doen in de relatie tot het handelen in de
NXQVWHQDDUVSUDNWLMNHQQDDUZDW]H]RXGHQPRHWHQGRHQLQGHUHODWLHWRWGHEHOHYLQJGRRUKHWSXEOLHN¶+HW
materiaal kent zijn eigen dynamiek en geeft mede vorm aan bijvoorbeeld een kunstwerk - in dit geval tape,
kartonnetjes en papier. Deze elementen zijn agent, ze spelen een actieve rol: ze geven mede vorm aan het
schilderij. Bron: Peter-Paul Verbeek, De daadkracht der dingen. Enschede, 2000, pp. 13-23. Hummelen en
Verbeek lieten zich inspireren door de actor-netwerk theorie van socioloog en filosoof Bruno Latour (1947). In
zijn benadering is de actor, degene die handelt, de drager van agency - dit kan behalve een mens, ook een
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Het eerste concept van het schilderij ontstond in de lente van 1942. Von Wiegand
bezocht Mondriaan in zijn atelierµZDDUKLMRSJHZRQGHQGHGHXUYRRUKDDURSHQGHHGKDDU
HHQVFKHWVWRRQGHHQXLWULHS³YDQQDFKWKHELNJHGURRPGRYHUHHQQLHXZHFRPSRVLWLH´¶593
Vervolgens zag ze Victory Boogie Woogie in verschillende stadia en dacht met hem mee over
de compositie. Ze maakte een schets in kleurpotlood van één van de eerste varianten van het
schilderij, nadat zij op 13 juni 1943 het atelier had bezocht.594 Von Wiegand vroeg Mondriaan
µZDDURPKLM³LQSODDWVYDQYRRUWGXUHQG>GH@FRPSRVLWLHYDQ Victory Boogie Woogie te
verandereQ´QLHWJHZRRQHHQQLHXZHVHULHPDDNWH³ZDDURP0RQGULDDQNRPWKHWPHYRRU
DOVRIMHWZDDOIVFKLOGHULMHQRQGHUGLWHQHGRHNKHEWYHUERUJHQ"´+LMDQWZRRUGGH³KHWLVQLHW
EHODQJULMNRPYHHOVFKLOGHULMHQWHPDNHQPDDUGDWLNppQVFKLOGHULMJRHGGRH´¶595 µ,Nben niet
JHwQWHUHVVHHUGLQVFKLOGHULMHQ,NZLORQWGHNNLQJHQGRHQ¶596 Mondriaan werd eind januari
1944 ernstig ziek. De laatste tien dagen voor zijn ziekenhuisopname blijkt hij nog
µNRRUWVDFKWLJHQKHHOLQWHQVLHI¶DDQGH Victory gewerkt te hebben. Von Wiegand zocht hem
ZHHURSLQ]LMQDWHOLHUHQ]DJRSKHWVFKLOGHULMµPHHUNOHLQHYLHUNDQWMHVYDQSODNEDQGLQ
YHUVFKLOOHQGHNOHXUHQ¶GDQELMKDDUYRULJHEH]RHNRSKHWGRHNDDQJHEUDFKWZDDUGRRUKHWµHHQ
PHHUG\QDPLVFKHNZDOLWHLW¶KDGJHNUHJHQ597 µ,N]DJGH Victory Boogie Woogie in zijn laatste
VWDGLXP « /DWHUUHDOLVHHUGHLNPHZDWHHQUDGLFDOHYHUDQGHULQJGH Victory die laatste tien
dagen had ondergaan. Het schilderij waarvan ik dacht dat het al af was, was opnieuw bedekt
met kleine stukjes tape en zag eruit alsof hij er koortsachtig en met grote intensiteit aan had
gewerkt. Het was dynamischer en er leken meer kleine vierkantjes in verschillende kleuren te
zijn. Het eerdere schilderij leek achteraf klassieker, serener en minder gecompliceerd. Het
effect van een grotere dynamische intensiteit en rusteloosheid was beslist te danken aan de
toevoeging van gekleurde stukken tape en papier, omdat er praktisch geen papier op het doek
zat toen ik het de keer ervoor had gezien. Het was [toen] helemaal beschilderd op één of twee
NOHLQHVWXNMHVSDSLHUQDQX]DWHQGDDUNOHLQHYLHUNDQWMHVRS¶Een week later, op 1 februari
1944, overleed Mondriaan op 71-jarige leeftijd.598
Ysbrand Hummelen betoogt dat de µPDWHULsOHHLJHQVFKDSSHQYDQGHVWXNMHVWDSH¶HHQ
invloed hadden op het verloop van het creatieve proces - dit materiaal kreeg een eigen
functie.599 µ+et zijn vooral de vele tapes die het dramatische oppervlak van het schilderij
bepalen. De lijnen hebben daarbij, door de vele over elkaar geplaatste kleine stukjes tape op
de lijneQHHQELMQDVFXOSWXUDOHGLNKHLGJHNUHJHQ « (UNOHYHQQRJJHVFKLOGHUGHNDUWRQVHQ
YRRUZHUSHHQGLQJ]LMQ'DDURPVSUHHNW/DWRXUOLHYHUYDQµDFWDQWHQ¶LQSODDWVYDQDFWRUHQActanten worden dit
pas in verbindingen die zich voordoen - µ]H]LMQ³HPHUJHQW´ELQQHQGHQHWZHUNHQGLHHUWXVVHQEHVWDDQ¶Bron:
ibidem, pp. 165-166. Dit gebeurt hier: niet alleen kunstenaar Mondriaan, maar ook het doek, de verf,
kartonnetjes, tapes en papiertjes spelen een cruciale rol in het scheppingsproces. µ,Q]LFK]HOI¶ is het nog geen
Victory Boogie Woogie . Een analyse van Mondriaans gebruik van kleuren komt uitgebreid aan de orde in:
0DGHOHLQH%LVVFKRIIHQ0DDUWHQYDQ%RPPHOµ Victory Boogie Woogie van dichtbij bekeken. Het onderzoek
QDDUGHJURWHNOHXUYODNNHQ¶,Q Maarten van Bommel, Hans Janssen en Ron Spronk (redactie), Victory Boogie
Woogie uitgepakt. Amsterdam, 2012, p. 217.
593
(ULF'RPHOD1LHXZHQKXLVµ´9DQQDFKWKHELNJHGURRPGRYHUHHQQLHXZHFRPSRVLWLH´+LVWRULVFKHEURQnen
URQG0RQGULDDQVZHUN¶,QLbidem, p. 39.
594
De schets staat afgebeeld in: ibidem, p. 125.
595
(ULF'RPHOD1LHXZHQKXLVµ´9DQQDFKWKHELNJHGURRPGRYHUHHQQLHXZHFRPSRVLWLH´+LVWRULVFKHEURQQHQ
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papiertjes aan het oppervlak. Bovendien zijn enkele tapes ook weer geschilderd tijdens die
ODDWVWHGDJHQ¶+ummelen FRQFOXGHHUWµKHWZHUNLVRQYROWRRLGHQ]DOGDWDOWLMGblijven, juist
doordat Mondriaan tape heeft gebruikt. Victory Boogie Woogie had nooit zo ver ontwikkeld
kunnen zijn als hij niet over tape had kunnen beschikken. De tape stelde hem niet alleen in
staat om snel te werken en tijdrovende compositietaken te delegeren, maar creëerde ook, in
het voortdurende proces van tape naar verf, van verf naar tape, telkens nieuwe mogelijkheden
en oplossingen. En precies vanwege dat continue proces is een overtuigende aanspraak op het
voltooien van Victory Boogie Woogie onmogelijk, omdat er ongekend veel voltooiingen
PRJHOLMN]LMQ¶.600
Het schilderij werd onmiddellijk herkend als een meesterwerk. Mondriaan liet de
Victory na aan kunsthandelaar en galeriehouder Victorine Dudensing die hem in New York
hielp met de verkoop van zijn doeken. Toen de verzamelaar Emily Hall Tremaine zijn galerie
bezocht, liet hij haar het schilderij zien. TrePDLQHµ9DOHQWLQH]HLGDWLNPRHVWNRPHQNLMNHQ
naar één van de opwindendste dingen die ik ooit had gezien, en hij liet me de Victory Boogie
Woogie zien. Ik zal nooit vergeten wat voor indruk die op me maakte. Ik ben nog nooit zo
GRRULHWVJHUDDNWDOVGRRUGDWVFKLOGHULMHQLN]HL³2KRHYHHONRVWKHW"´(QKLM]HL³KHWLV
QLHWWHNRRS´¶=LMJLQJHFKWHULQRSHHQDDQERGGDW'XGHQVLQJ]HOIXLWlokte: hij zei dat hij het
doek alleen maar wilde verkopen als hij er genoeg geld voor zou krijgen om er een kasteeltje
in Frankrijk voor te kopen. De achtduizend dollar die Tremaine hem aanbood bleek
voldoende.601 Volgens haar was het schilderij toen al een NZHWVEDDUNXQVWZHUNµELMQDYDQDI
de dag van aankomst begon deze collage te werken en ik besefte dat zelfs het verlies van één
onderdeel het hele stuk waaraan Mondriaan had gewerkt uit balans kon brengen, zó precies
ZHUNWHKLM¶602 Toch lukte het Willem Sandberg de Victory in 1946 over te laten komen om in
het Stedelijk Museum te presenteren, samen met de twee andere Boogie Woogie-doeken, op
een herdenkingstentoonstelling ter ere van Mondriaan.603 Na de dood van Tremaine kocht de
NUDQWHQPDJQDDW6DPXHOµ6L¶1HZhouse (1927) het in 1988 voor elf miljoen dollar als cadeau
voor zijn vrouw Victoria. Newhouse beheert met zijn broer het kranten- en uitgeversimperium
Advance Publications, waaronder kranten, kabelbezittingen en vijftien tijdschriften
ressorteren, onder andere Vanity F air , The New Yorker en Vogue. Newhouse bezit één van de
belangrijkste particuliere collecties moderne kunst in Amerika: schilderijen van kunstenaars
als Barnett Newman, Jasper Johns, Frank Stella, Roy Lichtenstein, Andy Warhol en Willem
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(concept en tekst), Stedelijk in de pocket . Amsterdam 2012, p. 44.
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de Kooning.604 Victory Boogie Woogie bevindt zich in het New Yorkse penthouse van het
echtpaar, in de slaap- en werkkamer van Victoria Newhouse.605

Pogingen tot aankoop
Als het Haags Gemeentemuseum in 1994 het Mondriaan retrospectief organiseert, hangt
Victory Boogie Woogie niet in Den Haag - Newhouse is bang dat het schilderij beschadigd
raakt bij het transport. Hij wil het schilderij niet uitlenen, maar eventueel wel verkopen. Het
Gemeentemuseum mag het voor veertien miljoen dollar hebben - dan zou het alsnog in 1994
op de tentoonstelling kunnen prijken. Het lukt het museum om twaalf miljoen bijeen te
vergaren - niet voldoende. Eind 1994 verhoogt Newhouse zijn prijs tot zestien miljoen, maar
als het museum dat bedrag verzameld heeft, noemt Newhouse in augustus 1995 weer een
hogere prijs: twintig miljoen dollar. Hij wil het eigenlijk niet kwijt en heeft het geld niet
nodig. Aangezien Newhouse er geen afstand van wil doen en het geld niet nodig heeft, voert
hij de prijs de daaropvolgende jaren nog verder op. In 1996 stijgt de prijs tot dertig miljoen
dollar. Zakelijk leider van het Haags Gemeentemuseum, Cees List doet dan in New York
navraag namens een geïnteresseerde particulier die het doek na aankoop aan het Haags
Gemeentemuseum in bruikleen wil geven. De particulier haakt af, de Victory blijft in de
slaapkamer.606
Advocaat Jan Maarten Boll is de voorzitter van het particuliere fonds Vereniging
Rembrandt en lid van de Raad van State.607 Hij bezoekt in 1994 het Mondriaan retrospectief
LQ1HZ<RUNHQµUDDNWLQGHEDQ¶van Victory Boogie WoogieµLN]DJKHPYRRUKHWHHUVW
tijdens de grote Mondriaan-tentoonstelling in het Museum of Modern Art. Die eindigde met
dat prachtige grote vierkant. Dat was absoluut geweldig. En toen ik het daar zag en zag dat het
nog altijd particulier bezit was, toen dacht ik, ja, dit is ongelooflijk, dit zouden we eigenlijk
PRHWHQKHEEHQ¶+LMEHVSUHHNWGLWPHW/RFKHUPDDUKHW*HPHHQWHPXVHXPziet geen enkele
mogelijkheid - door de financiële tekorten is er geen aankoopbudget. De Vereniging
Rembrandt is evenmin in staat om dertig miljoen dollar te vergaren voor welk schilderij dan
ook. 608 In 1997 richt Jan Maarten Boll een eigen fonds op om geld in te zamelen voor de
Victory. Boll is ervan overtuigd dat alleen een particulier initiatief de Mondriaan naar
Nederland kan halen. Hij is door ervaring wijs geworden. In 1997 lukte het niet om De
Evangelist Johannes van Frans Hals op de veiling aan te schaffen - GLWZHUGµGHNDWDO\VDWRU
om te komen tot de Stichting Nationaal Fonds Kunstbezit. Het schilderij van Hals verkeerde
in eersteklas conditie en zou het enige religieuze schilderij van deze schilder in Nederlands
bezit zijn geweest, maar we kregen het geld niet bij elkaar. Toen heeft het bestuur van de
Vereniging Rembrandt gezegd dat er een speciaal fonds moest worden opgericht, opdat we
snel kunnen reageren als een werkelijk belangrijk kunstwerk op de markt te koop is. Tenslotte
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ZDUHQLQKHWYHUOHGHQDOPHHUGHUHNXQVWZHUNHQDDQRQ]HQHXVYRRUELMJHJDDQ « 'H
QRRG]DDNYDQ]R¶QIRQGVZHUGDOOHHQPDDUJUoter toen begin vorig jaar de staatssecretaris van
Cultuur niet bereid was zestien miljoen gulden voor het landschap van Cézanne te betalen, en
GDWKHWODQGGUHLJGHWHYHUODWHQ¶0DDUGHGLUHFWHDDQOHLGLQJYRRU%ROORPYRRUGH6WLFKWLQJ
Nationaal Fonds Kunstbezit fondsen te werven, is de wens die hij deelt met veel
kunstliefhebbers om het laatste schilderij van Mondriaan aan te kopen.609
Hans Locher wordt benaderd door Victoria Newhouse, die een boek over
museumarchitectuur schrijft, waarin ook het Haags GemHHQWHPXVHXPYRRUNRPW/RFKHUµ]LM
NUHHJFRQWDFWPHWPLMHQWRHQKHELNJHZRRQJH]HJG³NXQWXQLHWWRFKQRJHHQVRYHUZHJHQ
of die Victory«:DQWGDWKDG%ROOWHJHQPLMJH]HJG³YUDDJGDWQRXHHQV´¶+LMNULMJWDOV
antwoord dat hij het voor veertig miljoen dollar mag hebben.610 Boll adviseert om een optie te
nemen - µDULJKWRIILUVWUHIXVDO¶- ook al is er geen geld. In februari 1998 bezoekt Locher de
Newhouses om het schilderij te inspecteren. De tweede keer vergezelt Boll hem. Over de prijs
onderhandelen ze niet - de veertig miljoen dollar blijft staan.611 %ROOµGHHQLJHPDQLHURPGLH
PDQJHFRPPLWWHHUGWHNULMJHQLVQLHWSLQJHOHQ¶612 Gedurende de onderhandelingen is hij
VWHHGVEHYUHHVGYRRUNDSHUVRSGHNXVWµYRRURQVLVYHHUWLJPLOMRHQGROODUYHHOJHOGPDDr in
$PHULNDLVKHWYRRUNXQVWYHU]DPHODDUVJHHQXLW]RQGHUOLMNKRRJEHGUDJ¶613 De zakelijk leider
YDQKHWPXVHXP&HHV/LVWEHDDPWGLWµKHWLV]HHUGHYUDDJRIGH6WLFKWLQJ1DWLRQDDO)RQGV
Kunstbezit te veel heeft betaald. Newhouse kon zich de prijsverhoging permitteren. Alleen als
KHWSHUVHPRHVWZLOGHKLMHUDIVWDQGYDQGRHQ¶614
Het blijkt dat het Museum of Modern Art in New York en de Zwitserse verzamelaar
Ernst Beyeler ook interesse hadden.615 /RFKHUµZHPRHVWHQGLWJHKHLPKRXGHQZDQW
Newhouse heeft een hekel aan publiciteit. En wanneer het zou zijn geveild, zouden we het
QRRLWKHEEHQNXQQHQEHPDFKWLJHQZDQWGDQ]RXGHSULMVWHKRRJ]LMQJHZRUGHQ¶616 Het
VFKLMQWGDWKHWHFKWSDDU1HZKRXVHRYHUVWDJJDDWRPGDWKHWVFKLOGHULMLQKHWPXVHXPµYDQ
MondriaankenQHU+DQV/RFKHU¶NRPWWHKDQJHQ9LFWRULD1HZKRXVHLVHHQJURRW
bewonderaar van het gebouw van Berlage.617 Zij is degene die de beslissing neemt tot
YHUNRRSPHWKHWVWDWHPHQWµLWLVWRRELJIRUDQLQGLYLGXDOLWEHORQJVWRVRFLHW\¶618
Locher en Boll opereren in samenspraak met Rudi Fuchs en Chris Dercon - inmiddels
directeur van Museum Boijmans Van Beuningen. Zij willen het schilderij, waarvan de waarde
geschat wordt op een bedrag tussen de dertig en zeventig miljoen gulden, bekostigen uit een
nog door de oYHUKHLGRSWHULFKWHQµQDWLRQDDODDQNRRSIRQGVYRRUNXQVW¶619 Met dit fonds
dienen kunstwerken aangekocht te worden, die belangrijk dan wel onmisbaar zijn voor
1HGHUODQG9ROJHQV&KULV'HUFRQ]RXKHWµHHQSUDFKWLJV\PEROLVFKJHEDDU¶]LMQLQGLHQ
Victory Boogie Woogie als eerste kunstwerk met behulp van dit fonds zou worden
609
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DDQJHNRFKW+HWVFKLOGHULMYROJHQV'HUFRQµGH1DFKWZDFKWYDQGHWZLQWLJVWHHHXZ¶]RXLQGH
toekomst beschikbaar moeten zijn voor alle Nederlandse musea.620 'HUFRQµKHWVFKLOGHULM
staat al vele jaren op verlanglijstjes van « museumdirecteuren. Als zich op dit moment een
PRJHOLMNKHLGYRRUGRHWGDQPRHWHQZHNXQQHQWRHVODDQ¶621

Genereus gebaar van de Nederlandsche Bank aan het Nederlandse volk
In februari 1998 maakt Boll een brochure over Victory Boogie Woogie, waarin Nederlandse
kunstkenners - onder wie Henk van Os, Sjarel Ex, Rudi Fuchs en Chris Dercon - een vurig
pleidooi houden voor aankoop. Hij maakt met deze folder een ronde langs potentiële
geldschieters, waaronder De Nederlandsche Bank, waar zijn oud-studiegenoot uit Leiden,
1RXW:HOOLQN]RMXLVWWRWSUHVLGHQWLVEHQRHPG:HOOLQNµGHKHHU%ROOZDVKLHURSHHQ
gegeven moment - ik zie hem daar nog zitten op de hoek van mijn bureau - en ik vertel hem
dat wij een kunstfonds in het leven zRXGHQJDDQURHSHQ¶'HRSULFKWLQJYDQKHWNXQVWIRQGV
moet de invoering van de euro markeren - de gulden houdt op te bestaan als zelfstandige
munt.622 'H%DQNZLODOVJHEDDUµELMKHWDIVFKHLGYDQKHWHQHV\PERRO- de gulden Nederland een ander symbool terugJHYHQNXQVW¶. DHEDQNKHHIWLPPHUVµ]RYHHOPRJHQ
YHUGLHQHQYRRUKHW1HGHUODQGVHYRON¶623 Met het fonds zouden schilderijen aangeschaft
ZRUGHQPDDUZDWYRRUNXQVWGDDURYHUZLO:HOOLQN]LFKQLHWXLWODWHQµZLMKHEEHQGDDUJHHQ
verstand van. Ik vond het heel belangrijk dat we daar echt helemaal buiten bleven. « Het
verlies aan identiteit, het afscheid van de gulden, zou moeten worden gecompenseerd met een
YHUVWHUNLQJYDQKHWFXOWXUHHOHUIJRHG¶624 Boll hoopt dat de Bank het eerste miljoen wil
schenken aan zijn fonds.625 Maar Wellink stelt een transactie voor die de stoutste dromen van
fondsenwerver Boll overtreft: hij wil honderdtien miljoen gulden aan het fonds van Boll
doneren. Dit is de jaarwinst die normaal gesproken aan de reserves van de bank zouden
worden toegevoegd. Maar bij deze bijzondere gelegenheid wordt het bedrag overgemaakt op
de rekening van de Stichting Nationaal Fonds Kunstbezit, het fonds dat Boll in 1997
oprichtte. Het grootste deel van het bedrag - tweeëntachtig miljoen gulden - zal worden
besteed aan de aankoop van Victory Boogie Woogie.626 Wellink vertrouwt op de expertise van
Boll en de kunstexperts die de brochure ondertekenden. Hij wijst er wel op dat de minister
van Financiën, Gerrit Zalm toestemming moet verlenen - hij dient als toezichthouder zijn fiat
aan de gift van De Nederlandsche Bank te geven.627
Het kabinet is op dat moment demissionair, daarom wordt gewacht op de beëdiging
van het nieuwe kabinet. Newhouse is bereid de optie op verkoop, die loopt tot 15 mei, met
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enkele maanden te verlengen.628 Wellink polst demissionair minister Zalm, die dan nog niet
weet dat het merendeel van het nieuwe kunstaankoopfonds bedoeld is voor de Victory. Als hij
dit verneemt, verbaast dit hem niet - tijdens het Mondriaan-retrospectief in 1994 werd Zalm al
benaderd om de staatskas aan te spreken om dit schilderij naar Nederland te halen. Na overleg
PHWSUHPLHU:LP.RNODDW=DOPVFKULIWHOLMNDDQ:HOOLQNZHWHQGDWµKHWLQLWLDWLHIPHW
V\PSDWKLHZHUGEHRRUGHHOG¶- hij verbindt er de voorwaarde aan dat het niet ten koste mag
gaan van de winstuitkering aan de Staat. De Bank stelt als voorwaarde dat de aan te kopen
NXQVWZHUNHQµHLJHQGRPZRUGHQYDQGH6WDDWWHQEHKRHYHYDQRSHQEDUHFROOHFWLHVLQ
1HGHUODQG¶629
Jan Maarten Boll beklemtoont dat het niet verstandig is om de gift van De Bank aan de
7ZHHGH.DPHUYRRUWHOHJJHQ%ROOµLNKHEJH]HJGDOVPHQRYHUGH]H]DDNYDQWHYRUHQPHW
wie dan ook wil debatteren in het parlement of waar dan ook, dan moet men dat vooral doen,
alleen dan lukt het niet. Maar dat is jullie vHUDQWZRRUGHOLMNKHLGQLHWGHPLMQH¶Zalm houdt
zich hieraan en maakt zijn goedkeuring niet openbaar.630
Op 11 augustus 1998 maakt De Nederlandsche Bank officieel bekend honderdtien
miljoen gulden beschikbaar te stellen voor de aankoop van kunstwerken - er wordt met geen
woord gerept over de Mondriaan. Boll legt uit dat de Stichting Nationaal Fonds Kunstbezit in
LQKHWOHYHQZHUGJHURHSHQGRRUGH9HUHQLJLQJ5HPEUDQGWµPHWDOVGRHOKHWEHYRUGHUHQ
van de aankoop van kunstwerken ten behoeve van openbare FROOHFWLHVLQ1HGHUODQG¶631 Op
dat Fonds wordt de honderdtien miljoen gulden gestort. Het kan met dit geld op de
LQWHUQDWLRQDOHPDUNWNXQVWZHUNHQYHUZHUYHQµGLHYRRUKHW1HGHUODQGVFXOWXUHHOHUIJRHGYDQ
XLW]RQGHUOLMNEHODQJ]LMQ¶Ook kunnen zo kunstwerken uit particulier bezit die naar het
buitenland dreigen te verdwijnen, voor Nederland worden behouden. Met deze geste komt De
Nederlandsche Bank tegemoet aan de behoefte van de museumwereld aan een aankoopfonds
voor kunst. Koningin Beatrix beloofde in 1997 in haar troonrede dat een dergelijk fonds zou
worden opgericht - er werd echter geen begrotingspost bijgeleverd, zodat Nuis toen met lege
handen stond.632
De Nederlandse museumwereld reageert op het heuglijke nieuws van de schenking
PHWGHPHGHGHOLQJµPLQLPDDOKHWWZHHYRXGLJHQRGLJWHKHEEHQ¶ De Mondriaanstichting pleit
alsnog voor een publiek fonds van twee- à driehonderd miljoen gulden. In het regeerakkoord
VWDDWGDWKHWQLHXZHNDELQHW]R¶QIRQGVZLOVWLFKWHQPDDUKHWEOLMIWYRRUORSLJELMUHWRULHN- er
zijn geen concrete plannen en er is geen bedrag in de begroting gereserveerd.633 Melle
Daamen verklaart dat er over het nieuwe fonds geen overleg is geweest met de
0RQGULDDQVWLFKWLQJZDDUYDQKLMGLUHFWHXULVµGLWIRQGVLVHHQYROOHGLJSDUWLFXOLHUHLQVWHOOLQJ
al kan ik me niet voorstellen dat dit nieuwe fonds volledig zelfstandig zal opereren. Het is
WHQVORWWHWRFKJHVWLFKWPHWJHOGYDQGHEHODVWLQJEHWDOHU¶634
De manier waarop de gift van De Bank tot stand kwam, roept hier en daar inderdaad
YUDJHQRSµPHWSXEliek geld werd een publiek besluit genomen zonder daarover publiekelijk
YHUDQWZRRUGLQJDIWHOHJJHQ¶635 De woordvoerder van De Nederlandsche Bank benadrukt dat
GH]HJLIWRRNJHOGWµDOVHHQRSURHSYRRUDQGHUHQRPKHWQDWLRQDOHFXOWXXUJRHGYLDILQDQFLële
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hulp WHYHUVWHUNHQ¶'H]HRSURHSLVZDWKHPEHWUHIWµDDQLHGHUHHQJHULFKWEDQNHQEHGULMYHQ
VWLFKWLQJHQ:HVOXLWHQQLHPDQGXLW¶0DDU$%1$PUR]LHWJHHQUHGHQGLWYRRUEHHOGWH
YROJHQµwij doen al veel aan kunst. We hebben een eigen kunstcollectie, die nog steeds
JURHLW2RN]LMQZHVSRQVRUYDQWHQWRRQVWHOOLQJHQ¶$%1$PUROHYHUWGXVJUDDJHHQELMGUDJH
µPDDURQ]HEDQNLVQDWXXUOLMNQLHWGLUHFWYHUDQWZRRUGHOLMNYRRUKHWSUREOHHPGDWGHQDWLRQDOH
NXQVWFROOHFWLHQLHWFRPSOHHWLV¶2RN,1*HQ5DEREDQN]LMQQLHW van plan gevolg te geven aan
GHRSURHSYDQ'1%=LMYRHUHQµHHQHLJHQEHOHLG¶LQKHWVWHXQHQYDQKHW1HGHUODQGVH
FXOWXXUJRHG,1*PHOGWµDOYUHVHOLMNYHHODDQNXQVWWHGRHQ:LMKHEEHQ]R¶QEHHWMHGH
grootste kunstcollectie van het Nederlandse bedrijfslevHQ¶DOGXVHHQZRRUGYRHUGHU636
Ronald de Leeuw, directeur van het Rijksmuseum, reageert verheugd op het genereuze
JHEDDUYDQ'H%DQNµLk denk dat dit fonds zich op een geweldige manier heeft aangediend.
« Ik hoop dat het gebaar van de Nederlandsche Bank een aansporing is voor de overheid en
KHWEHGULMIVOHYHQRPHYHQHHQVHHQVWDSWH]HWWHQ¶)ULWV'XSDUFGLUHFWHXUYDQKHW0DXULWVKXLV
VOXLW]LFKELMKHPDDQµGLWLVZHUNHOLMNKHWDOOHUEHVWHQLHXZVGDWLNGHODDWVWHWLMGJHKRRUGKHE
Dit is zelden of nooit vertoond in de Nederlandse museumgeschiedenis, maar ik hoop dat de
RYHUKHLGQLHWGHQNW³'H1HGHUODQGVFKH%DQNGDWLVWRFKRRNGH2YHUKHLG´GXVQXLVKHW
genoeg en moeten die directeuren van de voormalige rijksmusea niet meer zeuren. Nee, dit is
een incident, een prachtig incident, maar een incident. Het is het begin van een verhaal. Het
wordt nu tijd dat er ook een goed samenhangend beleid komt, waarbij zowel de
museumbudgetten als de middelen voor de Wet Behoud Cultuurbezit en het speciale fonds
buitengewone aankopen worden aangezuiverd, waardoor er niet alleen incidentele successen
zullen worden geboekt, maar ook werkelijk belangrijke werken voor ons land kunnen
EHKRXGHQ¶637
Museumprofessionals mijmeren al hoe en waaraan de honderdtien miljoen gulden
besteed kunnen worden. Woordvoerder Rob Meines van de Vereniging Rembrandt noemt het
QLHXZHIRQGVµW\SLVFKSXEOLHN-privaat. « Het hele bedrag kan worden gebruikt voor
aankoop, of het bedrag kan rente genereren, waarbij met de opbrengst kunst wordt gekocht.
De stichting besluit hoe dit gebeurt. Het is geen probleem omdat de Vereniging Rembrandt
een particuliere organisatie is. Nadat zij een kunstwerk opkopen kunnen ze het op naam van
GHVWDDW]HWWHQ¶638 +DQV/RFKHUQRHPWOLHYHUJHHQQDPHQµKHW]RXVWRPzijn als je als
museum zou zeggen welke werken er op je verlanglijst staan. Dan drijf je de prijs op. Ik geef
geen antwoord. Het zijn natuurlijk werken van het hoogste prijsniveau, dat breng je niet naar
buiten. Ik kan wel namen roepen als Van Gogh en Brancusi, maar dat zijn ook van die
dooddoeners. Van alle grote namen van deze eeuw willen wij natuurlijk de toppers hebben.
Maar ik vind het principieel fout om antwoord op de vraag te geven welke werken wij willen
DDQVFKDIIHQ¶5DOSK.HXQLQJKRRIGFRPPXQLFDtie Kröller-Müller Museum in Otterlo, is
RSHQKDUWLJHUµZLMKHEEHQHHQKHHOODQJHYHUODQJOLMVWPHWYULMZHOXLWVOXLWHQGVFXOSWXUHQ
Bovenaan staat een beeldhouwwerk van Picasso en Brancusi staat al sinds de jaren vijftig
hoog op onze lijst. In 1995 hebben wij zijn werk Le Commencement du Monde gekocht.
Prachtig! En we kregen zoveel goede reacties. Het kostte dan ook meer dan drie miljoen. Het
is het enige werk van Brancusi in Nederland en dat zou moeten worden uitgebreid. Op de
636
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derde plek staat een sculptuur van Modigliani. Wij hebben niets van hem, terwijl het toch een
uitnemend kunstenaar is met een redelijk groot oeuvre¶.639
De directeuren van de moderne kunstmusea noemen weer Victory Boogie Woogie een paar maanden eerder lieten zij al weten dat dit schilderij bovenaan op hun
µERRGVFKDSSHQOLMVWMH¶VWDDW%ROOµGDWLVHHQPRRLYRRUEHHOG(HQDQGHUYRRUEHHOG]RXKHW
zelfportret van Vermeer zijn. Het is bekend dat hij dat ooit heeft geschilderd en als het boven
water zou komen, zou dat schilderij van exceptiRQHHOEHODQJ]LMQ¶640 Boll benadrukt dat het
QLHXZHIRQGVDOOHHQYRRUGHµKHOHJURWHJHYDOOHQ]DOZRUGHQDDQJHZHQG. Ik heb het dan over
bijvoorbeeld dat zeer bijzondere schilderij van Frans Hals, De Evangelist Johannes, dat we
vorig jaar helaas niet konden kopen. « Ik ben bijzonder enthousiast, omdat met deze
genereuze schenking essentiële werken kunnen worden verworven die anders niet voor
Nederland beschikbaar zouden komen. Niet alleen het uitzonderlijke bedrag is belangrijk,
maar ook de stimulans die hiervan kan uitgaan. We hopen dat nu ook anderen met giften dit
fonds zullen versterken en zo ons nationaal erfgoed zullen begunstigen. Het feit dat de
Nederlandsche Bank hen is voorgegaan, de meest behoedzame bewaker van Nederlands
nationaal goed, zal zowel SDUWLFXOLHUHQDOVEHGULMYHQHQRYHUKHGHQPRHWHQDDQVSUHNHQ¶641
Nadat op 27 juli 1998 het tweede paarse kabinet van premier Kok door koningin
Beatrix is beëdigd, is één van de eerste acties in het parlement de goedkeuring van de gift van
De Nederlandsche Bank. Geen enkel bewindslid tekent in eerste instantie bezwaar aan.642 Het
kabinet vindt niet dat de Eerste en Tweede Kamer dienen te beslissen over de schenking van
honderdtien miljoen gulden - de wet schrijft niet voor dat de schenking aan beide Kamers van
het parlement moet worden voorgelegd, aldus Zalm.643 D66-Kamerlid Ursie Lambrechts
vraagt zich af of er nog een nieuw nationaal fonds voor het aankopen van kunst nodig is, nu
de Nederlandsche Bank hondertien miljoen gulden schenkt aan de Stichting Nationaal Fonds
Kunstbezit. Het vorige kabinet had plannen om een publiek fonds in het leven te roepen om
kunst te kopen. Lambrechts vraagt minister Zalm of een dergelijk fonds door de miljoenengift
overbodig wordt.644 =DOPDQWZRRUGWµGHJLIWYDQGHEDQNLVDGGLWLRQHHO¶645
Op 27 augustus 1998 verzorgt Locher samen met Boll de overdracht van het schilderij
in New York - ze begeleiden het kwestbare doek per vliegtuig naar Schiphol.646 De opzet van
%ROOµRPGHJURRWVWH1HGHUODQGVHNXQVWDDQNRRSDOOHUWLMGHQLQVWLOWHWHODten plaatsvinden, is
YROOHGLJJHVODDJG¶- kamerleden en de top van het ministerie zijn onwetend van de
transactie.647 $FKWHUDIYHUNODDUW/RFKHUµKHWZDVHHQRQJHORRIOLMNHDDQNRRSGLHDOOHVRYHUWUHIW
ZDWLNRRLWLQPLMQORRSEDDQWHJHQNZDP¶2YHUGHNXQVWKLVWorische waarde van het werk
DDU]HOWKLMJHHQPRPHQWµGH Victory Boogie Woogie van Mondriaan is emblematisch voor
DOOHZHUNHQLQGHWZLQWLJVWHHHXZ¶648 Op 28 augustus 1998 wordt openbaar gemaakt dat de
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Stichting Nationaal Fonds Kunstbezit Victory Boogie Woogie heeft verworven - voor
tweeëntachtig miljoen gulden. Niet eerder heeft een Nederlandse particuliere stichting noch
GH1HGHUODQGVHVWDDW]R¶QKRRJEHGUDJQHHUJHWHOGYRRUHHQNXQVWZHUN649 Die morgen
arriveert het schilderij op Schiphol, waarna het meteen wordt overgebracht naar het Haags
Gemeentemuseum, dat het permanent in bruikleen krijgt. Het doek wordt vergezeld door een
kopie, die in het najaar 1947 door Perle Fine - een leerling van Mondriaan - is gemaakt in
opdracht van de eerste eigenaresse Emily TUHPDLQH'H]HNRSLHµLVJHKHHOXLWJHYRHUGLQYHUI
PHWHONYLHUNDQWMHHONSODNEDQGMHHONNDUWRQQHWMH]HHU]RUJYXOGLJZHHUJHJHYHQ¶- hij komt
eveneens uit het bezit van Newhouse en hangt nu in het depot van het Haags
Gemeentemuseum.650 Gerrit-Jan de Rook, wRRUGYRHUGHUYDQKHWPXVHXPLVµ]HHU]HHUEOLM
Victory Boogie Woogie is de parel in de kroon van onze Mondriaan-collectie. Een schilderij
uit zijn beroemde New Yorkse periode hadden we niet. « Het moment van aankoop kon
niet beter, omdat het museum na eHQLQJULMSHQGHUHQRYDWLHRSRNWREHUZRUGWKHURSHQG¶
De Nederlandsche Bank reageert ook enthousiast op de aankoop.651
8UVLH/DPEUHFKWVUHDJHHUWKRRJVWYHUEDDVGRSKHWQLHXZVµZDW7DFKWLJPLOMRHQ¶=H
VWHOW.DPHUYUDJHQRYHUGHJLIWHQGHDDQNRRSµJHOd van De Nederlandsche Bank is publiek
geld. Op het fonds van de stichting zullen dus publieke criteria losgelaten moeten worden.
Om die reden heb ik de vragen gesteld. Tot nu toe is niet duidelijk wat er precies met het geld
gebeurt en wie daarover beslisW¶652 Afgezien van Wellink, Kok, Zalm, enkele
museumdirecteuren en Boll en Locher, weet tot 28 augustus niemand dat de schenking van de
bank is bedoeld voor Victory Boogie Woogie.653 Het ministerie van OCenW wordt buiten de
aankoop gehouden, tot ongenoegen van de ambtelijke top aldaar. Het departement
correspondeert eind augustus pas voor het eerst met het ministerie van Financiën over de
kwestie.654 De Kamer reageert geirriteerd als blijkt dat ze niets te zeggen heeft gehad over de
bestemming van de honderdtien miljoen.655 Het is de vraag of het wel verantwoord is om uit
publieke middelen een dergelijk gigantisch bedrag uit te trekken voor de aanschaf van
kunst.656 Premier Kok vindt desgevraagd tweeëntachtig PLOMRHQJXOGHQµQLHWXLW]RQGHUOLMN
KRRJ¶µYUDDJHQDDQERG hebben hier hun eigen dynamiek. Ik ben bang dat als we er lang over
RQGHUKDQGHOGKDGGHQZHKHWVFKLOGHULMXLWHLQGHOLMNQLHWKDGGHQNXQQHQDDQVFKDIIHQ¶0DDU
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HQNHOH.DPHUOHGHQNULMJHQGHLQGUXNGDWHUµHHQKHUHQDNNRRUG¶LVDIJHVORWHQµLQHHQ
achterkamertjH¶657
Victory Boogie Woogie wordt staatsbezit en valt onder het beheer van het Instituut
Collectie Nederland - het zal worden getoond in het Haags Gemeentemuseum, waar inmiddels
de grondige renovatie bijna is afgerond. Het museum zal per jaar anderhalve ton extra kwijt
zijn aan beveiligingskosten - het schilderij krijgt een eigen zaalwachter.658 Directeur Rik Vos
van het ICN verklaart tweeëntachtig PLOMRHQJXOGHQQLHWWHYHHOJHOGWHYLQGHQµYRRUHHQ
NXQVWZHUNDOVGLW¶Negen museumdirecteuren ondertekenden de brochure van Boll waarin het
EHODQJYDQKHWVFKLOGHULMYRRU1HGHUODQGZRUGWEHQDGUXNWKHWEHKRRUWWRWµGLHSDDU(XURSHVH
VFKLOGHULMHQZDDUYDQGHURHPYULMZHOXQLYHUVHHOLV¶KHWLVµHHQFUHDWLHRQWVWDDQLQGHGRQNHUH
jaren van de Tweede Wereldoorlog, DOVHHQWULRPIHUHQGDQWZRRUGRSGH]HRRUORJ¶659

Waarde en prijs
Op 31 augustus 1998 mag een select gezelschap tijdens een officiële bijeenkomst Victory
Boogie Woogie in het Haags Gemeentemuseum voor het eerst in ogenschouw nemen:
koningin Beatrix, de kroonprins, Nederlandse industriëlen (leden van de Vereniging
Rembrandt), minister president Wim Kok, minister Zalm en de zojuist aangestelde
staatssecretaris van Cultuur, Rick van der Ploeg.660 Topambtenaren adviseerden Van der
Ploeg zich verre te houden van de 0RQGULDDQµZDQWGDDUNRPWJHGRQGHUYDQ¶PDDUKLMVODDW
de waarschuwing in de wind.661 Het museumgebouw is dan nog een bouwplaats - daarom
heeft het publiek pas acht weken later toegang tot de Victory, als het museum zijn deuren
weer opent.662 De genodigden worden door het stoffige gebouw over een baan van
verpakkingskarton naar de muur geleid, waar in alle glorie Victory Boogie Woogie prijkt.663
Boll spreekt als eerste. Vervolgens houdt VDQGHU3ORHJ]LMQµPDLGHQVSHHFK¶µ1HGHUODQG¶
heeft voor tweeëntachtig miOMRHQJXOGHQµHHQVRRUW1DFKWZDFKWYDQGHWZLQWLJVWHHHXZ¶
JHNRFKWLHWVZDDUGHQDWLRQDOHNXQVWZHUHOGELM]RQGHUEOLMPHHLVµOf er te veel voor was
betaald? « 'HPHHVWHPHQVHQZHWHQYDQDOOHVGHSULMVPDDUYDQQLHWVGHZDDUGH¶]R
beantwoordt hij de retorische vraag - Oscar Wilde parafraserend. Van der Ploeg belooft zich
RRNLQWH]HWWHQYRRUHHQDDQNRRSIRQGVYRRUGH&ROOHFWLH1HGHUODQGµ'HLOOXVLHPDJQLHW
RQWVWDDQGDWGHSUREOHPHQQXDOOHPDDO]LMQRSJHORVW¶HLMYRHJWHUDDQWRHµLNKRRSRRNGDW
de gift van de Nederlandsche Bank een voorbeeld en een stimulans zal zijn voor anderen. Er
LVQRJHHQODQJHZHJWHJDDQ¶664
Van der Ploeg legt een maand later in interviews uit dat hij met zijn toespraak µGH
immateriële waarde van dingen hoger op de publiekHDJHQGD¶wilde ]HWWHQµGHZDDUGHYDQ
NXQVWVWRQGLQPLMQVSHHFKQDWXXUOLMNLQWULQVLHNYRRURS « ,NKHERRNQLHWJH]HJGGDWGH
prijs van de Mondriaan onbelangrijk zou zijn. Ik citeerde Oscar Wilde die zei dat cynici de
prijs van alles kennen maar de waarde van niets. Ik wilde aangeven dat er veel discussie zou
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komen over die tachtig miljoen, maar dat we niet moeten vergeten dat de kunsthistorische
waarde van het laatste schilderij van Mondriaan onschatbaar is. We hadden nog niets uit zijn
New Yorkse periRGHHQ0RQGULDDQLV]RRQWHJHQ]HJJHOLMN1HGHUODQGV¶665 µ+HWVFKLOGHULMYDQ
Mondriaan hangt nu niet meer in de slaapkamer van die rijke mediamagnaat. Het doek
EHYLQGW]LFKRSHHQRSHQEDUHSOHNZDDULHGHUHHQODQJVNDQORSHQ « :HPRHWHQQLHW
vergeten dat zestien prominenten uit de kunstwereld de aankoop hebben ondersteund. De prijs
wetende, hebben ze gezegd dat het een prachtige aankoop zou zijn. Wie is de staatssecretaris
om daar dan nog een mening over te hebben? Thorbecke heeft vastgesteld dat er scheiding
GLHQWWH]LMQYDQNXQVWHQVWDDW0LMQSHUVRRQOLMNHVPDDNPDJJHHQHQNHOHUROVSHOHQ¶666

Debat over de aankoopprocedure
Nu de aankoopprocedure in de openbaarheid is gekomen en bekend is hoeveel er voor dit
schilderij betaald is, barst een hevig debat los. De koningin, de kroonprins en de bestuurlijke
elite geven door hun aanwezigheid tijdens de officiële presentatie van de Victorie Boogie
Woogie µKXQ]HJHQRYHUGHDDQNRRSYDQGHHHXZ¶+XQELMYDOYRRUGH]HDDQZLQVWNRPWµGH
VDPHQ]ZHHUGHUV¶JRHGYDQSDVZant de lange tijd geheim gehouden aankoop geeft aanleiding
tot commotie. Al op de dag van de presentatie in het museum worden er Kamervragen gesteld
- leden van het parlement voelen zich in hun rechten aangetast.667 Kamerleden, onder
aanvoering van D66-lid eQNXQVWKLVWRULFD8UVLH/DPEUHFKWV]HWWHQµJURWHYUDDJWHNHQV¶ELMGH
procedure van de aankoop. De gift van honderdtien miljoen gulden van de Bank, waarmee het
schilderij is aangeschaft, is publiek geld - er is echter geen publieke verantwoording over
afgeleJG'HNDPHUOHGHQEOLMNHQJHVFKURNNHQYDQµGHRQ-+ROODQGVHKRRJWHYDQGHJLIW¶668
Lambrechts bekritiseert de constructie die is bedacht om de Victory te kunnen kopen buiten de
Tweede Kamer om. Haar verklaring voor het omfloerste gedrag van de betrokkenen is: ze zijn
µYHUEOLQGGRRUGHOLHIGHYRRUGHNXQVW¶669
De ironie van de situatie is dat deze typering zeker geldt voor Boll en Locher, maar
niet voor Wellink - DFKWHUDIYHUNODDUWKLMGDWKHWµHHQSUDFKWZHUNYROJHQVGHNHQQHUV¶LV
µPDDUPLM]HJWKHWZHLQLJ¶ Ook Zalm verklaart weinig affiniteit met het schilderij te
hebben.670 /DPEUHFKWVµLNKHEQDWXXUOLMNQLHWVWHJHQGH]H0RQGULDDQZDQWKHWLVHHQ
SUDFKWLJNXQVWZHUN0DDUZHOWHJHQGHPDQLHUZDDURSGLWLVJHRUJDQLVHHUG¶671
Boll trekt zich weinig aan van de kritiek. Volgens hem is een grote aankoop zoals deze
alleen via een particulier fonds te regelen. Een publieke discussie hierover kan andere
verzamelaars op een idee brengen en de prijs van het werk opdrijven. Bovendien heeft een
particulier fonds het voordeel dat het niet onder druk staat om het geld over meer aankopen
voor verschillende musea te verdelen. Een publiek fonds kan nooit verantwoorden om
tweeëntachtig van de honderdtien miljoen gulden voor één aankoop te reserveren. Maar
volgens Lambrechts wil dH7ZHHGH.DPHUµ]LFKKHXVQLHWLQKRXGHOLMNEHPRHLHQPHWHONH
aankoop uit een fonds, ook niet bij een publiek fonds. Dat soort beslissingen laten we aan
anderen over. Wel willen we een publiek fonds een opdracht mee geven en achteraf
controleren of het wHUNJRHGLVJHGDDQ¶672
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In het debat wordt ook de vraag gesteld of tweeëntachtig miljoen gulden niet wat veel
is. Had dit enorme bedrag niet beter aan iets anders besteed kunnen worden? En als er dan
toch kunst gekocht wordt, waarom kopen ze dan uitgerekenG]R¶QOHOLMNGLQJ"'H0RQGULDDQGHVNXQGLJH-RRS-RRVWHQYLQGWGHSULMVVFKDSSHOLMNµKet kost wat het kost. Voor minder krijg
je het niet, en hoe langer je wacht, hoe duurder het wordt. Het is natuurlijk niet zo dat De
Nederlandsche Bank heeft gezegd: hier hebben jullie tachtig miljoen gulden, doe ermee wat je
wilt. Dat geld is speciaal voor dit schilderij ter beschikking gesteld. Ik ben blij dat een
oeverloze discussie over dat bedrag is vermeden. Ik denk niet dat er mensen zijn die zeggen:
het is te duurVWXXUPDDUWHUXJ¶673 Hierin vergist Joosten zich - die criticasters zijn er wel
degelijk! 'HYROJHQVNHQQHUVUHYROXWLRQDLUHµJORHGYROOH¶DEVWUDFWHILQDOHYDQ0RQGULDDQV
RHXYUHLVHHQW\SLVFKJHYDOYDQNXQVWNXQVWHHQµQLHWLQJHZLMGH¶EHNLMNWKHWVFKLOGHrij met een
nuchtere blik en heeft er geen boodschap aan. Die tegenstelling komt in het debat haarscherp
naar voren.
In de pers verschijnen ingezonden brieven met felle reacties, waarin bijvoorbeeld de
DDQNRRSYDQGLWµNRVWEDUHWHVWEHHOGYDQ0RQGULDDQ¶wordt afgezet tegen de hulp die van het
geld geboden had kunnen worden aan slachtoffers van de hongersnood in Soedan of voor de
verzorging en verpleging van lichamelijk en geestelijk gehandicapten en demente bejaarden.
µ,QZDWYRRUHHQPDDWVFKDSSLMOHYHQZLM DOVZLMHHQ³NZHWVEDDUGRHN´ODWHQSUHYDOHUHQERYHQ
NZHWVEDUHPHQVHQ" « +HWLVVFKDQGDOLJGDW]XONHHQRUPHEHGUDJHQ]RRYHUGHEDON
JHVPHWHQZRUGHQ¶674 Het schilderij wordt µeen tot mislukken gedoemd Lego-ERXZZHUN¶
genoemd. Een andere inzender RSSHUWµRRN]R¶QEHKRHIWHRPPHWXZ0XVHXPMDDUNDDUW
³JUDWLV´QDDUWDFKWLJPLOMRHQWHJDDQNLMNHQ"¶675 (HQµJURRWOLHIKHEEHUYDQPRGHUQHNXQVW¶GLH
KHWZHUNYDQ0RQGULDDQµ]HHU¶ZHHWWHZDDUGHUHQYLQGWGDWWDFKWLJPLOMRHQµHFKWDOOH
JUHQ]HQ¶RYHUVFKULMGWµZDWHHQODFKZHNNHQGHYHUWRQLQJ¶0DDUHHQDGYRFDDWPHWDOV
specialisatie kunstzaken, UHDJHHUWMXLVWSRVLWLHIµGHPDUNWYRRUNXQVWZHUNHQYDQWRSNZDOLWHLW
GURRJWVQHORS=R¶QWRSZHUNYLQGWDOWLMGHHQNRSHURQJHDFKWZDWHUYRRUJHYUDDJGZRUGW'XV
valt over de prijs moeilijk te twisten. Dan krijg je de vraag: is het nodig dat je, buiten alle
0RQGULDDQVGLHMHDOKHEWHUQRJHHQNRRSW"-DLNYLQGYDQZHO « $OVMH]R¶QNDQVNULMJW
PRHWMHKHPJULMSHQ¶676
Kamerlid Lambrechts is, ondanks haar kritiek op de mistige procedure, genuanceerd
RYHUKHWDDQNRRSEHGUDJµKHWLVYUHVHOLMNYHHOJHOG7DFKWLJPLOMRHQLV]R¶QEHODFKHOLMNJURRW
bedrag, dat je het als mens niet kunt bevatten. Dat zijn nou eenmaal de prijzen voor dit soort
topstukken. Jammer genoeg heeft dit niks mHHUPHWGHLQWULQVLHNHZDDUGHYDQ]R¶QVFKLOGHULM
te maken. Het is puur een marktmechanisme waar we het nu over hebben. Bot gezegd: het is
PDDUQHWZDWGHJHNHUYRRUJHHIW¶&KULV'HUFRQGLUHFWHXUYDQPXVHXP%RLMPDQVVan
%HXQLQJHQYLQGWGDWµGLH0RQGULDDQ¶QLHWLQJHOGLVXLWWHGUXNNHQµMXLVWRPGDWKLMQLHWLV
voltooid, en we hem dus zelf mogen af-IDQWDVHUHQ0HW]¶QKRHYHOHQ]LMQZH"'HHOWDFKWLJ
miljoen nou eens door vijftien miljoen Nederlanders. Dan kunnen we dus voor vijf gulden per
persoon de Victory Boogie Woogie DIGURPHQ'DWLVWRFKYRRUQLNV"¶677
Voormalig staatssecretaris van Cultuur, Aad Nuis vindt de geheimzinnige procedure
RRNµHLJHQDDUGLJ « er is mij indertijd niets gemeld over een schenking van De
1HGHUODQGVFKH%DQN¶+LMYHUQDPKHWQLHXZs over de aankoop na zijn aftreden via de media.
673
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Zalm en Van der Ploeg blijken wel overleg te hebben gepleegd over de aankoop.678 Maar
Nuis was tot 3 augustus 1998 in functie, en verantwoordelijk voor kunstaankopen van de
staat. Volgens hem merkten sommige ambtenaren die zomer op het departement dat er iets
speelde.679 Maar minister Zalm heeft hem niets gemeld - hij wilde de toestemming officieel
pas geven na de installatie van een nieuw kabinet. Dit is opmerkelijk, omdat Nuis zich als
staatssecretaris heeft ingezet om een nieuw overheidsfonds op te richten, om belangwekkende
kunstwerken te kunnen verwerven en behouden. Het initiatief van Boll staat los van de
plannen van Nuis en het kabinet. Kamerleden begrijpen niet hoe de schenking aan de stichting
van Boll en het plan van Nuis voor een overheidsfonds met elkaar vallen te rijmen.680 Dit
geeft aanleiding tot twijfel aan het nut van een publiek aankoopfonds.
Rik Vos, directeur van het Instituut Collectie Nederland en inmiddels ook voorzitter
van de Nederlandse Museum Vereniging, denkt echter dat het publieke fonds juist een stap
dichterbij is gekomen. Zeker nu Van der Ploeg heeft beloofd zich daarvoor te willen inzetten.
0DDU9RVYLQGWGHFRPPRWLHRYHUGHGXUH0RQGULDDQµZHOQRGLJ « deze aankoop is een
incident, HHQVFKLWWHUHQGLQFLGHQWZDQW]R¶QVFKLOGHULM]DOQRRLWPHHURSGHPDUNWNRPHQ'H
gift is niet gedaan om een fonds te creëren, maar om dit schilderij te kopen. Het is alleen niet
erg communicatief geweest om die waan enkele weken te laten bestaan. Er is nu een gevoel
van onbehagen bij de hoogwaardigheidbekleders, maar ik denk dat het besef moet groeien dat
dergelijke aankopen ook vanuit een publiek fonds in de toekomst op deze manier zullen
verlopen: als incidenten, voor hoge bedragen, omdat men ernaar zal moeten streven slechts
topkunst aan te schaffen die de Collectie Nederland zal verrijken. Daar zullen hele strenge
ULFKWOLMQHQYRRUPRHWHQNRPHQ¶9RVZDVDORSGHKRRJWHYDQKHWYRRUQHPHQRPGH Victory te
kopen. De directeur van de Mondriaanstichting, 0HOOH'DDPHQRRNµELMQDLHGHUHHQELQQHQGH
kunstwereld wist dat. Ik wist het al ruim een jaar en heb mede de brief ondertekend om de
aankoop te ondersteunen. Met het bedrag heb ik geen moeite, het is typisch Nederlands om
GDDURYHUWHYDOOHQ¶681
Het geld van De Nederlandsche Bank blijkt pas het jaar volgend op de aankoop
beschikbaar te komen, omdat het afkomstig is uit de winst over 1998. Daarom verzoekt Boll
de gemeente Den Haag om een overbruggingskrediet ter beschikking te stellen. Dit gaat de
gemeente 1,7 miljoen gulden aan rente kosten, zo is berekend. De wethouder Cultuur, Louise
Engering zegt dit toe, nadat zij de gemeenteraad over deze constructie heeft ingelicht. 682
Op 3 september 1998 kondigt de Algemene Rekenkamer aan dat ze de procedure van
de gift van De Nederlandse Bank gaat onderzoeken - GHµZHWWHOLMNHEDVLV¶YDQGHEHVOXLWHQ
]XOOHQWHJHQKHWOLFKWZRUGHQJHKRXGHQ2SGHRSLQLHSDJLQD¶VYDQNUDQWHQZRUGW=DOPV
negeren van het parlement gehekeld, in Economisch Statistische Berichten wordt Wellinks
geloofwaardigheid in twijfel getrokken. Er woedt een hevig debat over de in nevelen gehulde
678
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aankoop, reputaties dreigen beschadigd te worden.683 Op 13 oktober publiceert de
Rekenkamer een kritisch rapport.684 De Rekenkamer controleert in Nederland de
overheidsuitgaven op rechtmatigheid en doelmatigheid - over de doelmatigheid van de
aankoop van het schilderij spreekt de Rekenkamer geen oordeel uit, wel over de
UHFKWPDWLJKHLGGLHRQWEUHHNWµ+HWKDQGHOHQLVLQVWULMGPHWGHZHW¶]RYDWSUHVLGHQW+HQN
Koning van de Rekenkamer het rapport samen.685 Op grond van de Bankwet van 1998
concludeert de Rekenkamer dat noch de minister van Financiën, noch de directie van de Bank
de bevoegdheid had om de door de bank gemaakte winst een andere bestemming te geven dan
de staatskas. Minister Zalm had moeten zorgen voor een tijdige wettelijke grondslag voor de
transactie.686 'H]DDNZHUGµLQLQIRUPHOHFRQWDFWHQ¶JHUHJHOGPDDUQLHWSROLWLHNHQMXULGLVFK
waterdicht afgedekt.687
Er is vrijwel geen schriftelijke verslaglegging van de besluitvorming gemaakt. Voor
zover die er wel is, kan de Rekenkamer er niet volledig over beschikken, omdat minister Zalm
ZHLJHUWHHQYROJHQVGH5HNHQNDPHUµHVVHQWLHHO¶GRFXPHQWWHUEHVFKLNNLQJWHVWHOOHQHHQ
µDPLFH-EULHI¶YDQGHPLQLVWHUYDQ)LQDQFLsQDan de president van De Nederlandsche Bank. De
Rekenkamer vindt dat Zalm met zijn weigering in strijd met de wet handelt en het onderzoek
belemmert.688 De Rekenkamer erkent dat het De Nederlandsche Bank, net als elke andere
vennootschap, vrij staat de rol van mecenas te spelen. Maar Wellink was te vrijgevig negentien miljoen gulden had nog net gemogen, maar dat is aanzienlijk minder dan de
honderdtien miljoen die nu voor onder meer de aankoop van de Mondriaan werd vrijgemaakt.
µ=R¶QELM]RQGHUHXLWJDYHPDJDOleen worden gedaan bij Koninklijk Besluit. Dat moet er
DOVQRJNRPHQ¶689 Op 15 oktober 1998 verstrekt Zalm alsnog zijn vertrouwelijke brief aan
Wellink - GH5HNHQNDPHULVµEOLMGDWGHPLQLVWHUKHHIWLQJH]LHQGDWKLMIRXW]DW¶690
In deze brief van 15 juli 1998 schrijft Zalm aan Wellink dat hij de schenking met
SUHPLHU.RNKHHIWEHVSURNHQHQGDWKHWµHHQJRHGHJHGDFKWH¶LVRPELMKHWDIVFKHLGYDQGH
JXOGHQµHHQELM]RQGHUJHEDDUULFKWLQJGH1HGHUODQGVHVDPHQOHYLQJWHPDNHQ¶691 Het blijkt dat
minister Zalm in de zomer 1998 een ernstige aanvaring had met de top van zijn departement.
Hij had het aankoopbedrag voor de Victory µRQ]LFKWEDDUJHPDDNW¶YRRUGH7ZHHGH.DPHULQ
de financiële overzichten van het ministerie. Toenmalig secretaris-generaal Postma en enkele
anderHWRSDPEWHQDUHQµRQWVWDNHQLQZRHGHRYHU=DOPVFUHDWLHYHZLM]HYDQERHNKRXGHQ¶
Bovendien bleek dat Zalm met Wellink via zijn privé-adres communiceerde over de zaak.
$PEWHQDUHQNZDPHQHHQµDPLFH-EULHI¶WHJHQYDQGHSUHVLGHQWYDQ'H1HGHUODQGVFKH%DQN
waariQ:HOOLQNVXJJHVWLHVRSSHUWKRHGHWUDQVDFWLH]RXPRHWHQYHUORSHQµ+LMYURHJRP
uiterste discretie - ³HU]LWWHQKHHOZDWKDNHQHQRJHQDDQ´- en waarschuwde Zalm voor
QHJDWLHYHSXEOLFLWHLW¶:HOOLQNLQ]LMQEULHIµYDQZHJHKHWRQJHEUXLNHOLMNHHQWHQWDWLHYe
karakter van de gedachtenspinsels in deze brief schrijf ik, zoals afgesproken, naar je privéDGUHV¶692
De ontdekkingen over deze correspondentie roepen Kamervragen op. Bovendien doet
het gerucht de ronde dat koningin Beatrix op de hoogte was van de mogelLMNHDDQNRRSHQµKHW
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RSSULMV]RXVWHOOHQDOVKHWZHUNVQHOZHUGDDQJHVFKDIW¶- dit zou zijn besproken tijdens de
viering van haar zestigste verjaardag in het stadhuis van Amsterdam, sinds 1815 in gebruik als
Koninklijk Paleis van het koningshuis. Of het waar is of niet, het gerucht gaat een eigen leven
leiden.693 Het CDA-.DPHUOLG%DONHQHQGHLVµYHUEROJHQ « dat minister Zalm ook zijn
ambtelijke top op een zijspoor heeft gezet, is schokkend. Zalm, en waarschijnlijk ook premier
Kok, hadden blijkbaar redenen om te veronderstellen dat de Kamer aan de overeenkomst zou
morrelen en haar wellicht zelfs onmogelijk zou maken. Zalm heeft bewust een rookgordijn
RSJHWURNNHQ¶694
Premier Kok biedt de Kamer zijn excuses aan. Kok en Zalm geven toe de Tweede
Kamer bewust niet te hebben geïnformeerd over de schenking. Als het parlement zou zijn
betrokken bij de plannen voor de aankoop van de Victory Boogie WoogieµZDVGHZDQGYDQ
KHW+DDJV*HPHHQWHPXVHXPOHHJJHEOHYHQ¶DOGXV.RNWHJHQGH.DPHU.RNHQ=DOP
beloven de kritiscKH.DPHUQLHWPHHU]RVROLVWLVFKWHRSHUHUHQ.RNµZLM]LMQGULHGXEEHO
JHZDDUVFKXZG:LMJDDQYRRUWDDQULVLFRYULMULMGHQ¶+LMHUNHQWERYHQGLHQGDWKHWHHQRPLVVLH
is geweest de staatssecretaris van Cultuur niet tijdig over de gift te informeren. Zalm zegt toe
dat hij de schenking alsnog formeel zal regelen in een Koninklijk Besluit, zoals de
Rekenkamer eist. De Kamer bepleit dat het resterende bedrag van dertig miljoen gulden, na de
aankoop van de Mondriaan, in een overheidsfonds terechtkomt. Dit is volgens Zalm
onmogelijk, omdat De Nederlandsche Bank het geld heeft toegezegd aan de particuliere
Stichting Nationaal Fonds Kunstbezit en daar niet van kan terugkomen. Maar staatssecretaris
Van der Ploeg zal bij bij de aankoop van belangrijke kunstwerken door de stichting,
betrokken worden.695
In mei 1999 verschijnt een interview met Nout Wellink in Opzij . In het vraaggesprek
komt ook de Victory aankoop aan de orde. Hij betreurt de hele actie, zo laat hij weten: µDOVMH
alles van te voren weet, doe je zoiets niet of in ieder geval anders. Ik vond al die commotie
KHHOYHUYHOHQG¶2YHUGHGHDOPRHVWYROJHQV:HOOLQNVQHOZRUGHQEHVOLVWµ(QZHZLOGHQWHU
gelegenheid van de afschaffing van de gulden iets doen met een stukje van dat dooie goud in
onze kluizen. We hebben het er nog over gehad iets voor de jeugdzorg te doen, maar we
vonden dat het iets blijvends moest worden. Een kunstwerk dus, dat iedereen nog tot in lengte
van jaren zou kunnen bezichtigen. En toen was die Mondriaan in de aanbieding. « Ik denk
dat we lang niet zoveel gezeur zouden hebben gehad als we een Rembrandt gekocht hadden.
Zoiets doen we nooit meer, want ik heb aan deze affaire toch een vervelend gevoel
overgehouden. Misschien had ik een prettiger gevoel gehad wanneer we alle bijstandsmoeders
een aardig bedrag hadden gegeven. Als je naar de korte termijn kijkt, gaat mijn hart inderdaad
eerder uit naar de bijstandsmoeders dan naar een schilderij. Maar ja, je besluit voor iets
EOLMYHQGVHQGDWZRUGWGDQHHQNXQVWZHUN¶696
693

Journalist Jhim Lamoree refereerde hier graag aan in Het Parool. Zie bijvoorbeeld de edities van 16 oktober
1999 en 12 en 15 april 2000. Ook in zijn beschouwing over de tentoonstelling die de koningin in december 2000
in het Stedelijk Museum inrichtte, herinnerde hij weer aan de mare: -KLP/DPRUHHµ'HNXQVWGHNRQingin en de
NHX]H¶,Q Het Parool , 9 december 2000. Het gerucht klopt waarschijnlijk, want het echtpaar Jan Maarten Boll
en Pauline Kruseman - voormalig directeur van het Amsterdams Historisch Museum - is innig bevriend met de
koningin. Bron: Rik Vos in een gesprek op 22 oktober 2010.
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Jhim Lamoree en 0DUFHOYDQ/LQJHQµ=DOPPLVOHLGGHDPEWHOLMNHWRS$DQNRRS0RQGULDDQ³RQ]LFKWEDDU´
JHPDDNW¶,Q Het Parool , 16 oktober 1999.
695
Ibidem.
696
&LVFD'UHVVHOKX\Vµ´9URXZHQKHEEHQHHQJH]RQGHUHUHODWLHPHWJHOGGDQPDQQHQ´%DQNSUHVLGHQWNout
Wellink ODQJVGH)HPLQLVWLVFKH0HHWODW¶,Q Opzij, 1 mei 1999. Ook aangehaald in: µ%DQNSUHVLGHQWKHHIWVSLMW
YDQNRRS9LFWRU\¶,Qde VolkskrantDSULOµ$DQNRRSVFKLOGHULMVSLMWEDQNSUHVLGHQW¶,Q Trouw, 29 april
1999, µ7ZLMIHOELM1RXW:HOOLQNRYHUJLIWYRRU0RQGULDDQ¶,Q Het Parool , 29 april 1999 en µWellink betreurt
DDQNRRSYDQ0RQGULDDQ¶,Q NRC Handelsblad, 30 april 1999. Zie ook de column van 3DXO6WHHQKXLVµBijstands-moe-GHUV¶,Q NRC Handelsblad, 30 DSULOµLk geloof er weinig van, van Wellinks voorkeuren. Was
hij toevallig door het blad van de dierenbescherming geïnterviewd, dan had het geld beter naar de Eekhoorntjes
Opvang gekund. Als ie echt een kerel was, eiste Wellink dat de Mondriaan nu voor honderd miljoen (winst!)
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Het debat over de aankoop wordt een jaar later opgerakeld als in oktober 1999 de
gemeente Den Haag de correspondentie tussen Locher en de Amerikaanse verkoper van de
Victory, Newhouse vrijgeeft.697 Uit de correspondentie blijkt dat er van onderhandelingen of
concurrerende partijen geen sprake is geweest. Newhouse meldt op 7 april 1998 schriftelijk
GDWKLMYHHUWLJPLOMRHQGROODUYRRUKHWVFKLOGHULMZHQVWµHHQSULMV]RQGHUSUHFHGHQW¶/RFKHU
DFFHSWHHUWGLWGLUHFWµGHSULMVGLHXYRRU Victory Boogie Woogie vraagt, is inderdaad zonder
precedent voor een Mondriaan. Maar gezien de importantie van het schilderij zijn we graag
EHUHLGRQ]HXLWHUVWHEHVWWHGRHQKHWEHQRGLJGHEHGUDJWHYLQGHQ¶698 In de brieven zijn geen
aanwijzingen te vinden dat er andere potentiële kopers waren, zoals werd beweerd door
/RFKHUHQ%ROOµQHUJHQVUHSW1HZKRXVHRYHUHHQWZHHGHNRSHU¶699 Het lijkt er op dat er geen
µKDDVWZDVJHERGHQ¶RIGDWHUµDQGHUHNDSHUVRSGHNXVW¶ZDUHQ]RDOVSUHPLHU.RNLQKHW
Kamerdebat suggereerde.700
D66-Kamerlid Ursie Lambrechts vindt daWµPHQRS]LMQNQLHsQGRRUKHWVWRILVJHJDDQ
om het schilderij alsjeblieft te mogen kopen. Er is niet onderhandeld, er is niet om een taxatie
JHYUDDJG¶%ROOOHJWQRJHHQVXLWKRHGHRQGHUKDQGHOLQJYHUOLHSµKHWZDVYRONRPHQGXLGHOLMN
dat onze wederpartij op vertrouwelijkheid aandrong. De verkoper ging immers niet de boer
op, hij werd door ons benaderd en dan ben je zorgvuldigheid verplicht. Naar mijn
persoonlijke overtuiging ging Newhouse er bovendien niet van uit dat wij het geld bij elkaar
zouden krijgeQ¶%ROOLVQLHWWHJHQRSHQEDDUKHLGPDDUYLQGWGDWGHGLVFXVVLHVGLHLQKHW
verleden losbarstten bij belangrijke aankopen, aanWRQHQGDWµLQGHVIHHUYDQRQGHUKDQGVH
YHUNRRSGHEHVWHUHVXOWDWHQ]LMQWHEHUHLNHQ¶%RYHQGLHQOLMNWKHPKHWRSHQEDDUPDNHQYDQ
FRUUHVSRQGHQWLHDOVGLHWXVVHQ/RFKHUHQ1HZKRXVHµRQZHQVHOLMNRPGDWGDWGHUXLPWHWRW
manoeuvreren tijdens onderhandelingen beperkt. Ik ben blij dat de Vereniging Rembrandt en
de Stichting Nationaal Fonds Kunstbezit particuliere instellingen zijn waarop de Wet
openbaarheid EHVWXXUQLHWYDQWRHSDVVLQJLV¶701
,QGH.DPHUZRUGWZHHURPµRSKHOGHULQJ¶JHYUDDJG/DPEUHFKWVµGDWGH.DPHU
onvolledig was geïnformeerd, wisten we. Ik krijg nu sterk de indruk dat ook Zalm en Kok niet
DOOHLQIRUPDWLHKHEEHQJHNUHJHQ¶.702 De correspondentie wekt de indruk dat Newhouse
µJHZRRQXLWZDVRSJHOG+LMYURHJHHQSULMVZDDUYDQKLMGDFKWGDW1HGHUODQGGLHQRRLW]RX
NXQQHQEHWDOHQ¶- dit is overigens ook wat de onderhandelaars Locher en Boll al in het debat
DDQJDYHQ/RFKHUµPHW de heer Newhouse viel helemaal niets te onderhandelen. Hij wilde het
doek in eerder stadium ook nooit in bruikleen geven. Wie over de contextuele kennis beschikt
weet één ding zeker: de koop was graag of niet¶.703
Boll vult Locher aan met de verklaring dat er destijds wel degelijk andere gegadigden
ZDUHQGLHGHDDQNRRSNRQGHQEORNNHUHQµ1HZKRXVH]HOIVWHOGH]HOIVYRRURPKHWVFKLOGHULM
samen met een andere, belangstellende partij aan te kopen, zodat het een half jaar in Den
Haag en een half jaar elders zou hangen. Maar dat zou te gek zijn, daar was het veel te fragiel
YRRU¶%RYHQGLHQKRRUGHKLMXLWKHWLQWHUQDWLRQDOHNXQVWKDQGHOFLUFXLWEHULFKWHQRYHUDQGHUH
ZRUGWYHUNRFKWHQGDWGDWJHOGDOVQRJQDDUGHELMVWDQGVPRHGHUVJDDW¶+LMYLQGWMXLVWGDWGH1HGHUODQGVFKH%DQN
KHHIWJHKDQGHOGµLQGHEHVWH1HGHUODQGVHNRRSPDQVWUDGLWLH- die van de mercator sapiens, de koopman die zich
behalve voor geld ook interesseert voor kunst en wetenschap en daar een deel van de winst in steekt. Wie wil
ZHWHQZDWGDWYRRUZDDUGHYROVRSNDQOHYHUHQEH]RHNHKHW5LMNVPXVHXPLQ$PVWHUGDP¶
697
Dit gebeurde na een beroep op de Wet openbaarheid van bestuur door KRO-journalisten van het
televisieprogramma Reporter. De briefwisseling werd - µRQGHUSURWHVW¶- door een procedurele fout van de
Haagse wethouder van Cultuur vrijgegeven. Bron: -KLP/DPRUHHµKamer eist opheldering brieven Boogie
:RRJLH¶,Q Het Parool , 11 oktober 1999.
698
-KLP/DPRUHHµAankoop Victory Boogie Woogie ZDVRYHUKDDVW¶,Q Het Parool , 9 oktober 1999.
699
µBrieven wijzen niet op tweede koper 9LFWRU\¶,Qde Volkskrant, 11 oktober 1999.
700
-KLP/DPRUHHµKamer eist opheldering brieven Boogie WoRJLH¶,Q Het Parool , 11 oktober 1999.
701
-KLP/DPRUHHµAankoop Victory Boogie Woogie ZDVRYHUKDDVW¶,Q Het Parool , 9 oktober 1999.
702
Ibidem.
703
µ1LHWRQGHUKDQGHOGRYHU0RQGULDDQ¶,Q NRC Handelsblad, 11 oktober 1999.
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SRWHQWLsOHNRSHUVµHU]LMQPHWQDPHLQ$PHULNDSDUWLFXOLHUHQGLHHHQGHUJHOLMNEHGUDJNXQQHQ
en wilOHQEHWDOHQ « 1HZKRXVHZLOGHKHWGRHNQLHWNZLMWDOOHHQYRRUGDWHQHEHGUDJ(QDOV
je dan een optie krijgt, ga je er niet op afdingen. Het bedrag werd getoetst aan de
YHLOLQJUHVXOWDWHQYRRUYHUJHOLMNEDUHXLW]RQGHUOLMNHXQLFD « %XLWHQODQGVHHQELQQHnlandse
deskundigen werden eveneens geraadpleegd, zoals ook experts van de Vereniging Rembrandt.
Zoals deze aankoop weer in de publiciteit komt, is een kwestie van een oud vuur oprakelen
]RQGHUGDWHUQLHXZHEUDQGVWRILV¶704
Als de econoom Arnold Heertje eind november 1999 afscheid neemt als hoogleraar
Staathuishoudkunde aan de faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Universiteit van
Amsterdam, betoogt hij in zijn rede dat hij achter de omstreden aankoopprocedure staat - hij
SOHLWYRRUHHQµSDWHUQDOLVWLVFKHRYHUKHLG¶705 Evenals Rick van der Ploeg in zijn toespraak bij
de presentatie van Victory Boogie Woogie in Den Haag, maakt Heertje een onderscheid tussen
prijs en waarde. In de theoretische economie is alleen aandacht voor reproduceerbare
JRHGHUHQµQDWXXUHn cultuur hebben in de economie geen waarde, dus moet er een actieve
overheid zijn die als een goed huisvader het erfgoed beheert. « Wij zijn gewend om alles in
geld uit te drukken, maar er zijn situaties waarbij dat niet mogelijk is. Niet alles van waarde
KHHIWHHQSULMV,NYLQGKHWHHQWDDNYRRUGHRYHUKHLGRPGDQLQWHJULMSHQ¶ Hij betoogt dat bij
µJHZRQHUHSURGXFHHUEDUHJRHGHUHQ¶GHSULMVGHPDDWVWDILV0DDUELMXQLHNHQLHWUHSURGXFHHUEDUHJRHGHUHQµ]RDOVGH Nachtwacht en de Waddenzee, ontbreekt deze. In onze
economie worden dagelijks niet-reproduceerbare goederen opgeofferd met het oog op de
YRRUWEUHQJLQJYDQUHSURGXFHHUEDUHJRHGHUHQ¶+HHUWMHQRHPWRRN als voorbeeld historische
boerderijen die worden afgebroken ten behoeve van de Betuwelijn. MDDUµGHHFRQRPLVFKH
werkelijkheid is niet volledig te vangen in cijfermatige opstellingen. Reguliere producten
worden verhandeld en op de markt wordt de prijs bepaald, maar volgens Heertje is er geen
PDUNWYRRUµQLHW-reproduceerbare goederen. Hun prijs is grillig en wordt bepaald door wat een
JHNHUYRRUJHHIW'HRYHUKHLGPRHWDOVKRHGVWHUYDQKHWDOJHPHHQEHODQJGDQLQJULMSHQ¶+LM
noemt hier Victory Boogie Woogie DOVYRRUEHHOGµ3UHPLHU.RNPLQLVWHU=DOPHQ
bankpresident Wellink hebben zonder last en ruggespraak dit schilderij weten te verwerven
voor Nederland. Dit zou nooit zijn gelukt wanneer bijvoorbeeld de Tweede Kamer zou zijn
geraadpleegd. Dat had de prijs opgedreven en had kapers op de kust wakker gemaakt. Heertje
YLQGWGLWµHHQIUDDLYRRUEHHOGvan een paternalistische overheid. We moeten ons culturele
HUIJRHGHQKHWPLOLHXNRHVWHUHQ¶706
Als Boll in 2009 na dertien jaar afscheid neemt als voorzitter van de Vereniging
Rembrandt, reflecteert hij op zijn carrière en dan komt ook de aankoop van Victory Boogie
Woogie ter sprake - hij noemt het OLHYHUµGHGDJHUDDGYDQGHste HHXZ¶GDQGHQDFKWZDFKW
YDQGHWZLQWLJVWHHHXZ=LMQJURRWVWHVXFFHVµYRRUGHVDPHQOHYLQJ¶EHVFKRXZWKLM
µRQWHJHQ]HJJHOLMNGHNRPVWYDQGH Victory Boogie Woogie. De finale van de grootste
NXQVWHQDDUXLWGHWZLQWLJVWHHHXZGLH1HGHUODQGJHNHQGKHHIW « 'HNXQVWHQDDULVKLHUGH
exponent van de samenleving die zijn eigen identiteit wil behouden, de identiteit die bedreigd
en onderdrukt wordt. Denk erom: dit was Entartete Kunst ondeUGHQD]L¶VGLWOHHNQHUJHQVRS
+HWVFKLOGHULMV\PEROLVHHUWGHKRRSHQKHWYHUWURXZHQLQGHYULMKHLG¶707 Terugblikkend zegt
%ROORYHUGHRPVWUHGHQDDQNRRSµMHPRHWGDWVRRUWGLQJHQLQEHVORWHQKHLGGRHQPDDUGDWNDQ
704

µ:HODQGHUHNRSHUVYDQ0RQGULDDQ¶. In: NRC Handelsblad, 13 oktober 1999.
Heertje was van 1964 tot 1999 hoogleraar Staathuishoudkunde en is sinds 1997 bijzonder hoogleraar
GHVFKLHGHQLVYDQGHHFRQRPLVFKHZHWHQVFKDS%URQµ+HHUWMHQHHPWDIVFKHLGYDQ8Y$¶,Q Trouw, 3 mei 2006.
706
Boll geciteerd in:
&HHV%DQQLQJµ´2YHUKHLGPRHWIDOHQHFRQRPLHFRUULJHUHQ´3URIHVVRU$UQROG+HHUWMHQHHPW
DIVFKHLG¶,Q NRC Handelsblad, 26 november 1999.
707
5RE*ROOLQµ´6RPVLVVWLOWHEHWHU´,QWHUYLHZ-DQ0DDUWHQ%ROO¶,Q de Volkskrant, 5 juni 2009. Het motto
over hoop en vertrouwen stond letterlijk in de begeleidende tekst op het bordje naast Victory Boogie Woogie in
het Gemeentemuseum Den Haag (bezocht op 20 juli 2011).
705
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alleen op basis van consensus van de mXVHDOHZHUHOG¶2YHUGHUROYDQGHEHWURNNHQSROLWLFL
]HJWKLMµLNEHZRQGHUPHQVHQDOV=DOPHQ.RNRPKXQPRHG,QKXQPDFKW]DWKXQ]ZDNWH
Mijn zwakte was ook mijn kracht. Ik kon mensen overtuigen zonder rekenschap af te hoeven
OHJJHQ¶*HUULW=DOPYLQGWWLHQMDDUQDGHNZHVWLHQRJVWHHGVGDWKLMLQ]LMQUHFKWVWRQGµDOV
DDQGHHOKRXGHURPGLWYRRUVWHOYDQ'H1HGHUODQGVFKH%DQNJRHGWHNHXUHQ¶0DDUKLMJHHIW
WRHGDWGLWHLJHQOLMNµQLHWFKLF¶ZDVµLNKDGHUYHUVWDQGLJHUDDQJHGDDQRPKHWSDUOHPHQW
daarvan onmiddellijk op de hoogte te stellen, hetzij dat ik dat besloten had, hetzij dat ik het
YRRUQHPHQKDGGLWEHVOXLWWHQHPHQ¶708

Wetenschappelijk onderzoek
Vanwege de fragiliteit van Victory Boogie Woogie , dat niet alleen uit verf bestaat maar ook
uit op het doek bevestigde tape, kartonnetjes en papier, wordt besloten een uitvoerig
materiaaltechnisch en kunsthistorisch onderzoek uit te voeren, in een samenwerkingsverband
tussen het Gemeentemuseum Den Haag en het Instituut Collectie Nederland.709 Het schilderij
dient in kaart te worden gebracht en geanalyseerd.710 Het onderzoek start in september 2006
en bestaat uit drie fasen - chemicus  Maarten van Bommel leidt het onderzoek, Hans Janssen
en Ysbrand Hummelen vormen de spil van het team. Omdat het werk niet mag reizen, vindt
het interdisciplinaire onderzoek plaats in het Gemeentemuseum - deels op zaal, waar het
publiek achter een glazen wand de verrichtingen kan volgen.  Van BommelµGit is Nederlands
kunstbezit. Het volk had er recht op te zien wat er met dat schilderij gebeurt¶. De publieke
belangstelling is groot. Het onderzoek naar de materiaal-samenstelling van het schilderij geeft
inzicht in de ontstaansgeschiedenis van het schilderij en welk materiaal Mondriaan
gebruikte.711 Voor Janssen is er nog een praktische reden voor het onderzoek. Als conservator
PRHWKLMRRNZHWHQRIKHWVFKLOGHULMJHHQULVLFR¶VORRSWNXQQHQGHVWXNMHVWDSHZHOWHJHQ
GDJOLFKW]LMQGHYHUIODJHQJRHGJHKHFKW"+XPPHOHQµ0RQGULDDQKHHIWHHUVWYHHOPHWOLMQHQ
gewerkt, maar later doorbreekt hij ze en verdwijnen ze en creëert hij ruimte op een
schildertechnische manier met kleur. In Victory Boogie Woogie bijvoorbeeld ontbreken de
OLMQHQ¶- hij zocht eindeloos naar de, in zijn ogen, perfecte combinatie van vlakverdeling en
kleur.712
De onderzoekers brengen de bevindingen op 1 september 2008 op een symposium
naar buiten. Ze presenteren daar naast het origineel een digitale reconstructie van het
schilderij zonder tape, zoals dat er mogelijk heeft uitgezien voor de laatste tape-sessie elf
dagen voor Mondriaans dood.713 9DQ%RPPHOµZHKHEEHQKHWVFKLOGHULMGLJLWDDONXQQHQ
ontdoen van de dikke plakken tape. Zo is er een interessante, kale reconstructie ontstaan die
RSPHUNHOLMNDQGHUVLV¶714 De versie zonder de gekleurde tape blijkt veel schraler en bleker
van kleur te zijn dan de laatste versie.715 µ'HVictory Boogie Woogie die we nu kennen, is
GXLGHOLMNG\QDPLVFKHU'RRU]LMQH[WUDYDNMHV]LWHUPHHUULWPHHQWHPSRLQ¶716 µMondriaan
bracht eerst de horizontale en verticale lijnen op, die hij soms weer wegkrabde. Daarna
708

Hasan Evrengün en 7XXU9HUGRQFNµ9LFWRU\%RRJLH:RRJLH¶%URQhttp://www.geschiedenis24.nl/anderetijden/afleveringen/2008-2009/Victory-Boogie-Woogie.html (geraadpleegd op 8 juni 2011).
709
Het ICN is sinds 2011 opgenomen in de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed.
710
µVictory Boogie Woogie: meesterwerk¶LQwww.mondriaan.nl (bezocht op 18 september 2013). Het ICN is
sinds 2011 opgenomen in de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed.
711
-KLP/DPRUHHµ&RPSXWHURQWKXOWPDQLHUYDQZHUNHQ¶In: Het Parool , 28 augustus 2008.
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0DDUWHQ(YHQEOLMµ9HUIZHJJHNUDEGGDWZDVKHW,QWHUYLHZ+DQV-DQVVHQHQYVEUDQG+XPPHOHQ¶In: de
Volkskrant, 30 augustus 2008.
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Aldus Ysbrand Hummelen in een emailbericht op 14 februari 2013.
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$PDQGD.X\SHUµ'HZDDUKHLGYDQ0RQGULDDQV³9LFWRU\´0RQGULDDQEOHHI]RHNHQQDDUGHEDODQV¶In: NRC
Handelsblad, 28 augustus 2008.
715
-KLP/DPRUHHµ&RPSXWHURQWKXOWPDQLHUYDQZHUNHQ¶In: Het Parool , 28 augustus 2008.
716
Van Bommel geciteerd in: $PDQGD.X\SHUµ'HZDDUKHLGYDQ0RQGULDDQV³9LFWRU\´0RQGULDDQEOHHI
]RHNHQQDDUGHEDODQV¶In: NRC Handelsblad, 28 augustus 2008.

421

volgden de grotere vlakken. Vele van de zeshonderd vlakken en vlakjes bestaan uit twee, drie
of meer lagen van vaak verschillende tinten. In enkele gevallen zijn zelfs zeven verflagen
waargenomen¶. Pas in de laatste negen dagen van zijn leven begon Mondriaan weer stukjes
gekleurde tape aan te brengen. De onderzoekers vermoeden dat hij het plakband nog had
willen vervangen door verf. Na zijn dood stelden vrienden van de kunstenaar voor om Victory
Boogie Woogie µaf te maken¶ - de toenmalige eigenaresse hield dat tegen. Omdat de stukjes
tape al snel begonnen los te laten, is bij een restauratie in de jaren veertig het plakband
opnieuw vastgezet. µGelukkig¶, zegt Janssen, µwant daardoor is het doek redelijk goed in zijn
originele staat bewaard gebleven¶.717 In 2012 verschijnt er een rijk geïllustreerde publicatie
met de uitgewerkte bijdragen aan het symposium.718 In zijn analyse constateert Ysbrand
Hummelen een µtendens in de receptie¶ van Victory Boogie Woogie µom het beeld, als
representatie van een idee, te versterken en de materialiteit te onderdrukken. Dat gebeurde
mogelijk ook onder invloed van de verkleining van het beeld in de vele boekreproducties van
het schilderij, waarbij de tapes, als sporen van het maakproces van het schilderij, minder
zichtbaar worden. Op de µJHGHPDWHULDOLVHHUGHDIEHHOGLQJHQ¶YHUYDJHQGHGHWDLOV die
GRRUVODJJHYHQGZDUHQLQµKHWPDDNSURFHV¶.719
In het debat over de aankoop ging het voornamelijk over het astronomische bedrag dat
is neergeteld voor Mondriaans laatste werk en of er wel correct is omgesprongen met
gemeenschapsgeld. Door de kritiek op de prijs komt ook de artistieke waarde van dit abstracte
schilderij onder vuur te liggen. In een reflectie over de aankoopaffaire merkt Nancy Troy op
GDWµKHWRSYDOOHQGVWHNHQPHUNYDQKHWVFKLOGHULM]HOI¶LQKHWGHEDWQLHWDDQGHRUGHNRPWGH
buitengewone fragiliteit van de Victory.720 De stukjes tape en de kartonnetjes die Mondriaan
SURYLVRULVFKRSKHWVFKLOGHULMKDGYDVWJH]HWµPHWOLMPRIYHUILQKHWJHYDOYDQGHWDSHVHQPHW
punaiVHVLQKHWJHYDOYDQGHNDUWRQQHWMHV¶, maken het zeer kwetsbaar.721 Maar wie van de
critici heeft daadwerkelijk voor het oorspronkelijke kunstwerk gestaan en het bestudeerd?
Niemand maakte in het debat een opmerking over die kwetsbaarheid - en die maakt het juist
µDDQQHPHOLMNGDWGHDDQNRRSHUYDQQRJPRHLOLMNHUWHYHUGHGLJHQ]RX]LMQJHZHHVWDOVGH
FRQGLWLHYDQKHWVFKLOGHULM « SXEOLHNHOLMNRQGHUGHORHSZDVJHQRPHQ¶722
5 Rick van der Ploeg: publieksbereik en mar kt
Als Victory Boogie Woogie op 31 augustus 1998 wordt gepresenteerd in het Haags
Gemeentemuseum, is Rick van der Ploeg net een maand staatssecretaris van Cultuur. Hij
houdt daar zijn eerste toespraak, waarin hij duidelijk maakt dat er nu een econoom
bewindsvoerder is. Het paarse kabinet-Kok II treedt op 3 augustus 1998 aan: een coalitie van
VVD, PvdA en D66.723 Loek Hermans (VVD) wordt minister van OCenW en PvdAonderhandelaar Ad Melkert biedt Van der Ploeg het staatssecretariaat aan. De voorgaande vier
jaar was Van der Ploeg woordvoerder financiën van de PvdA in de Tweede Kamer. Hij
studeerde wis- en natuurkunde en economie in Cambridge en werd op zijn negentwintigste
hoogleraar Economie aan de Universiteit van Amsterdam.724
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Op zijn eerste dag als staatssecretaris zegt Rick vDQGHU3ORHJµLNZLOGHEDW. We gaan
GHERHORSVFKXGGHQ¶+LMWUHNW]LFKZHLQLJDDQYDQGHRPJDQJVFRGHVHQGHKLsUDUFKLVFKH
verhoudingen op het departement.725 µAmbtenaren zijn zo voorzichtig¶, verzucht hij. Zijn
ambtelijke top moet aan de µLnitiatiefrijke staatssecretaris¶ wennen - µaan zijn tempo en
DPELWLHRPFXOWXXURSGH+DDJVHDJHQGDWHNULMJHQ¶726 Hij staat bekend als iemand die graag
om zich heen schopt, zo typeert zijn collega hoogleraar Sweder van Wijnbergen hemµDOVMH
wilt pappen en nathouden, en de subsidiemolen gewoon wilt laten doordraaien, moet je Rick
daar niet neerzetten. « Hij zet zijn ideeën liefst met veel lawaai in het centrum. En dat is
niet verkeerd. Als je iets wilt losmaken, moet je een beetje extreem zijn, zeker in het begin.
« Hij wil van zich doen spreken, en het maakt hem daarbij niet zoveel uit wat anderen
GDDUYDQYLQGHQ¶ Als hoogleraar deed hij µNUDVVHXLWVSUDNHQ¶, zoals over het Nederlandse
verschijnsel van de bijzondere leerstoel: µKet is toch geschift dat er een leerstoel wordt
opgericht die zich bij wijze van spreken bezighoudt met de lesbische dwergen in BuitenMongolië¶. Toen had Van der Ploeg de reputatie van womanizer en µGLHZLOGHHFRQRRPde
John Cleese onder de professoren, die zomaar overal op zijn kop ging staan, zijn
aantekeningen voornamelijk maakte op velletjes wc-papier, zich vermaakte met flauwe
grappen over blote billen en µs avonds in zijn ligbad zijn voornaamste denkwerk verrichtte¶.
Aart de Zeeuw, hoogleraar economie in Tilburg: µKij plaagt graag, en omdat de meeste
mensen in verwarring raken als het over seks gaat, gaan z¶n grappen daar over. Dat is heel
effectief. Maar soms denk ik ook: hè toe nou¶. Maar hij heeft ook het imago van µde briljante
professor¶&ROOHJD-economen Sweder van Wijnbergen en Arjo Klamer typeren hem als
µEijzonder intelligent, creatief, inventief¶727
Vrij Nederland publiceert een hilarische reportage over een dienstreis van Van der
Ploeg naar New York: µik wil een aantal argumenten opdoen voor mijn beleid, wat ideeën
WRHWVHQHQEHYHVWLJG]LHQ¶+LMYLQGW1HZ<RUNµHHQHFKWHJURWHVWDG0HWGXUI(QGDDUDDQ
RQWEUHHNWKHWQRJZHOHHQVLQ1HGHUODQG¶&XOWXUHHODWWDFKp)UDQN/LJWYRHWOHLGW9DQGHU
Ploeg rond en introduceert hem bij de werkbezoeken. µ´(QGHQNHURP´EHQDGUXNW/LJWYRHW
onder verwijzing naar de klediQJYDQVORGGHUYRV9DQGHU3ORHJ³GDWHHQSDNPHWHHQGDVELM
HHQDDQWDOLQVWHOOLQJHQYHUSOLFKWLV]HNHUDOVMHVHULHXVJHQRPHQZLOWZRUGHQ´0DDUGLH
goede raad heeft Van der Ploeg niet afgewacht. Hij is allang in het nachtelijke New York
YHUGZHQHQ¶Journalist Yoeri Albrecht tekent gretig back stage momenten op, met kleurrijke
citaten van de staatssecretaris. Zijn ambtenaren op het departement zijn er niet blij mee. Een
YRRUEHHOG9DQGHU3ORHJµZLOYRRUDOQLHXZSXEOLHN¶+LMQRHPWPXVHDGLHSXEOLHNVWUHNkers
EHGHQNHQPHWµIRWR¶VHQVFKLOGHULMHQYDQGRGHPHQVHQ]RDOVGH.XQVWKDOHQKHW7H\OHUV
Museum. Een ode aan het mannelijke zwarte geslachtsdeel, zoals bij Robert Mapplethorpe en
bij Erwin Olaf. Mooi ook in zwart-wit. Dit zijn blijkbaar dingen die de mHQVHQZLOOHQ]LHQ¶
Hij denkt erover om een deel van de subsidies te oormerken voor reclame- en
DGYHUWHQWLHGRHOHLQGHQµ2PGDWGDWYDDNGHVOXLWSRVWYDQHHQNXQVWLQVWHOOLQJLV2SGLHPDQLHU
weet het publiek de voorstellingen helemaal niet te vinden.728
Van der Ploeg is nog maar enkele weken staatssecretaris van cultuur en media of hij is
door enkele geruchtmakende gebeurtenissen en opmerkingen al de bekendste nieuwe
bewindspersoon.729 Hij weet statements op pr-waarde te schatten en probeert zijn ideeën via
de media uit - meer nog dan GHPLQLVWHUV%ULQNPDQHQG¶$QFRQDdie in interviews ook
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regelmatig gebruik maakten van proefballonnen via uitspraken buiten het parlementaire debat
over de richting van het cultuurbeleid. En dat ging ook weleens mis.730 Van der Ploeg verpakt
de essentie van zijn politieke boodschap in een soundbite GLHµEOLMIWKDQJHQ¶. Bestuurskundige
Hans de Bruijn noemt dit, in navolging van de Amerikaanse taalwetenschapper George
/DNRIIµframing¶731 De cultuurcriticus Paul Kuypers analyseert Van der Ploegs opstelling in
het openbaar debat in een essay en gaat daarin een stap verder: hij zorgt er zelf voor dat hij in
de schijnwerpers staat. Kuypers QRHPWGLWµGHPHGLDWLVHULQJYDQKHWEHVWXXU. « Het
opmerkelijke van Van der Ploeg is dat zijn vertoog over cultuur hem persoonlijk in situaties
brengt waar het design van de moderne cultuur (dat hem voor ogen staat) wordt gemonteerd
HQLQFLUFXODWLHZRUGWJHEUDFKW'DWLVHHQQLHXZIHQRPHHQLQ1HGHUODQG¶2RNGH]HNHHU
wordt als rolmodel Jacques Lang - µGe spraakmakende en televisionaire minister van Cultuur
in de regering-0LWWHUDQG¶- aangehaald. Kuypers vindt de stijl van Rick van der Ploeg
YHUJHOLMNEDDUµLQDOOHGDJ- en weekbladen is wel een interview met hem verschenen, radio en
televisie hebben hem gHSRUWUHWWHHUGHQ]HOIVGHVSHOOHWMHVSURJUDPPD¶V]LMQQLHWDDQKHP
YRRUELMJHJDDQ¶732
9DQGHU3ORHJOHJWGHQDGUXNRSWKHPD¶VGLHDOVLQGVGHGLVFXVVLHLQKHW
cultuurbeleid bepalen: publieksbereik en markt. Van der Ploeg onderschrijft de prioriteiten:
jongeren, allochtonen, markt, publiek, cultuureducatie en internationalisering. Hij vindt dat
musea een maatschappelijke functie te vervullen hebben, niet alleen voor educatie maar ook
voor de integratie van allochtonen. In de vele interviews die hij geeft, beklemtoont hij de
DFFHQWHQGLHKLMOHJWLQKHWEHOHLGµLNZLOGDWFXOWXUHHORQGHUQHPHUVFKDSHQKHWDDQVSUHNHQ
YDQHHQQLHXZMRQJHUSXEOLHNGHURGHGUDDGZRUGWLQPLMQEHOHLG¶733 Zijn retoriek doorspekt
hij met economische begrippen.
Op 3 september 1998 opent Van der Ploeg het Theaterfestival in Amsterdam met de
WUDGLWLRQHOHµ6WDWHof the UQLRQ¶+LMSRQHHUWGDWHUHHQHLQGHPRHWNRPHQDDQGHµDULVWRFUDF\
RIFXOWXUH¶HQHHQRPVODJPRHWNRPHQQDDUHHQµGHPRFUDF\RIFXOWXUH¶PHWPHHUUXLPWHYRRU
vernieuwende kunstuitingen. Hij ziet een tweedeling ontstaan tussen de gesubsidieerde wereld
YDQGHWUDGLWLRQHOHNXQVWYRRUGHHOLWHHQGHFRPPHUFLsOHFXOWXXUYRRUGHPDVVDµ0DDUNXQVW
HQFXOWXXU]LMQWHEHODQJULMNRPDOOHHQDDQGHHOLWHRYHUWHODWHQ¶734 Van der Ploeg zet in zijn
voordracht vraagtekens bij de zwaar gesubsidieerde vormen van kunst, die volgens hem
vooral worden bezocht door een hoog opgeleide en goed verdienende oudere elite, en hij
vraagt aandacht voor meer eigentijdse vormen van cultuur, zoals deze door jongeren en
DOORFKWRQHQEHOHHIGZRUGHQµ:DDURPZHOVXEVLGLHYRRURSHUDHQQLHWVYRRUMRQJHPHW
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QLHXZHPHGLDZHUNHQGHNXQVWHQDDUVGLHYHHOGLFKWHUELMGHMRQJHUHQFXOWXXUVWDDQ"¶735 µ2P
een brug te slaan tussen elitekunst en massacultuur is innovatie cruciaal. Innovatie zorgt voor
dynamiek in economie en cultuur. Het gaat om onconventionele wegen om verbindingen te
leggen tussen de traditionele en de populaire cultuur, naar een verbreding van het aanbod, het
zoeken naar nieuwe distributiekanalen om dDDUPHHQLHXZHSXEOLHNVJURHSHQWHEHUHLNHQ « 
:DWQRGLJLVLVHHQ³GDQVHQGH´RYHUKHLG(HQRYHUKHLGGLHEHZHHJWRSGHYHUVFKLOOHQGH
ritmes van de tijd, die nu eens de deskundige ten dans vraagt, om met zijn onmisbare
kwaliteitsoordeel een stuk van het kunstbeleid te legitimeren, dan weer een partner in de
markt aanzoekt, om zeker te stellen dat het publiek niet verweesd aan de rand van de
dansvloer blijft staan. Dat zijn het soort wisselende contacten die de kunst een betere
toekomst beloven dan de keuze uit ééQYDQGHWZHHJHQRHPGHKXZHOLMNVSDUWQHUV¶736 Paul
.X\SHUVPHUNWLQHHQEHVFKRXZLQJRSGDWGH]HPHWDIRRUYDQGHGDQVHQGHRYHUKHLGµQLHWHHQ
RQVFKXOGLJVWLMOEORHPSMHYDQHHQRYHUPRHGLJHVWDDWVPDQ¶LVµ0RGHUQEHOHLGYUDDJWRP
beweging; het moet bewegen om in de pas te blijven met een omgeving die steeds complexer
en minder beheersbaar wordt¶.737
Van der Ploeg introduceert KHWEHJULSµFXOWXUHHORQGHUQHPHUVFKDS¶µKHWSOHLGRRLYRRU
HHQJURWHUH³SXEOLHNHIDFWRU´LQKHWNXQVWEHOHLGGLHQWQLHWXLWVOXLWHQGWHZorden opgevat
vanuit een markteconomisch perspectief. Er liggen in een beter gebruik van het
markteconomische instrumentarium beslist kansen voor een groter publieksbereik en een
groter maatschappelijk en financieel draagvlak voor de kunst. Maar de genoemde publieke
factor moet ook tot uitdrukking komen, niet in de laatste plaats bij de kunstenaars en
NXQVWLQVWHOOLQJHQ]HOILQWHUPHQYDQ³FXOWXUHHORQGHUQHPHUVFKDS´'DWYHUHLVWYDQGHNXQVW
een bepaalde mentaliteit: niet alleen het streven van nieuwe en gevestigde kunst naar
bedrijfsmatige professionaliteit, maar ook een duidelijker oriëntatie op succes met een
toegankelijke en wervende opstelling voor jongeren en ouderen, met een multiculturele
DDQWUHNNLQJVNUDFKWHHQLQKRXGHOLMNYHHO]LMGLJDDQERGHHQ³RXWJRLQJ´-houding tegenover de
buitenwereld en een effectief en actief gebruik van alle in aanmerking komende kanalen van
communicatie en publiciteit. « Als econoom in de cultuurwereld hoop ik dat het
NXQVWEHVWHOPLMQ³RQJHNDPGH´RSLQLHVRYHU³GHPRFUDF\RI FXOWXUH´LQQRYDWLHLQGHNXQVWHQ
HQFXOWXUHHORQGHUQHPHUVFKDSZLORSYDWWHQDOVHHQ³$XIIRUGHUXQJ]XP7DQ]´HHQ
uitnodiging om aan te sluiten in de gedachtevorming over noodzakelijke vernieuwingen in het
kunstbeleid. Want, anders dan de kunst - die er niet alleen voor ons allen is, maar ook voor
zichzelf - mag het kunstbeleid nooit een zaak om zichzelf worden. Dan zou het kunstbeleid,
ondanks zijn schone pretenties, een muurbloem blijven, en zoals u weet staan die in de
GLVFRWKHHNNDQVORRVLQKHWGRQNHU¶738

Verhouding tussen kunst en publiek
Van der Ploeg stelt het systeem van peer reviewing opnieuw ter discussie.739 Hij bekritiseert
het toewijzingssysteem in raden, fondsen en commissies waarin een selecte groep van
µNXQVWSDXVHQ¶EHSDDOWZDDUKHWJHOGQDDUWoe gaat. En hij constateert dat er in de besturen van
NXQVWLQVWHOOLQJHQYRRUDOµEODQNHPDQQHQYDQURQGGHYLMIHQYLMIWLJMDDU¶]LWWHQ- een onderzoek
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van de Mondriaanstichting onder Amsterdamse instellingen wijst hierop.740 Anders dan
G¶$QFRQDSOHLWKLMHUQLet voor om het systeem te wijzigen, maar om andere mensen op die
plekken aan te stellen.741 Van der Ploeg richt zijn pijlen op de generatie die eind jaren zestig
GHNXQVWZHUHOGKHHIWYHUQLHXZGµ'HDYDQW-garde van toen is het establishment van nu. Het
gevolg is dat deze officials vanuit het pluche van sleutelposities de huidige subsidies verdelen
PHWGHDUWLVWLHNHQRUPHQYDQWRHQ¶742
9DQGHU3ORHJµLNKHEHHQRSHQRRUYRRUKHWDUJXPHQWGDWHUPHHUPHQVHQLQPRHWHQ
die wat onbevangener tegen de huidige subsiGLHYHUGHOLQJDDQNLMNHQ¶743 µ9RRUGHNRPHQGH
jaren moeten prioriteiten worden vastgelegd en daarvoor heb ik dus een aantal handreikingen
JHJHYHQ « ,NKHEHHQDDQWDODDQ]HWWHQZLOOHQJHYHQYRRUHHQGHEDWLNZLOGHSULNNHOHQWRW
een maatschappelijke discussie over hoe we met cultuurbeleid omgaan. « Dat uitlokken
YDQHHQGHEDWKHHIWJRHGJHZHUNW¶744 µ,NKHEDOOHHQWZHHYUDJHQJHVWHOG'HHQHYUDDJJDDW
RYHUZDWLNQRHPYDQ³DULVWRFUDF\´QDDU³GHPRFUDF\´LQGHFXOWXXU'HWHUP³VSUHLGLQJYDQ
FXOWXXU´GHNWGDW niet helemaal. Ik wil niet van elitekunst naar platvloerse massacultuur - dat
is totale onzin. Maar zonder het verhevene, het bijzondere te vervlakken, wil ik wel dat
JHVXEVLGLHHUGHNXQVWXLWLQJHQJURWHUHJURHSHQEHUHLNHQYRRUDOMRQJHUHQ « 'HDQGHUHYUaag
gaat over de legitimatie van de subsidiëring. Het feit dat een gezelschap is gesubsidieerd, kan
nooit betekenen dat het geen verantwoording verschuldigd is aan het publiek en de
samenleving. Bij kunst die niet communiceert met haar publiek moet je je afvragen wat daar
het nut van is. « Ik wil ter voorbereiding van de nieuwe Cultuurnota debatten organiseren,
een aantal ideeën en vanzelfsprekendheden ter discussie stellen. De uitkomst daarvan kan zijn
GDWKHWDOOHPDDOSULPDLV]RDOVKHWQXJDDW¶745
Gevraagd naar een reactie op de uitlatingen van de staatssecretaris, antwoordt de
YRRU]LWWHUYDQGH5DDGYRRU&XOWXXU-DQ-HVVXUXQµKHWLVQDXZHOLMNVPHHUELMWHKRXGHQZDW
hij allemaal zegt. Waar moeten we het over hebben? De verantwoordelijkheden? Wil hij daar
een debat over hebben? Nou, dat is eenvoudig. De staatssecretaris is verantwoordelijk voor
het beleid, niet zijn adviseurs. Wij zijn alleen verantwoordelijk voor de kwaliteit van ons
DGYLHV¶746 Jessurun heeft zich niet zozeer gestoord aan de inhoud van zijn plannen en zijn
kritiek op de Raad, als wel aan de manier waarop Van der Ploeg ]HQDDUYRUHQEUDFKWµKHW
irriteert mij dat hij de sfeer oproept van een stelletje fossiele kerels die in een hoekje zitten te
konkelen. Daar klopt geen jota van. De raad bestaat uit alles behalve regenten, de leden lijken
af en toe meer op renegaten. De raad is drie jaar geleden door de vorige staatssecretaris met
zorg samengesteld en heeft van meet af aan naar een zo groot mogelijke openheid en
transparantie gestreefd. :LMKHEEHQRRNQLHWVWHYHUEHUJHQ¶9ROJHQV-HVVXUXQNZHHNWVan der
Ploeg met zijn uitlatingen een sfeer die ongewenst is.747 µ=RDOVLNRick heb leren kennen,
vindt hij het leuk een beetje te schudden en te rammelen aan dingen om vervolgens te kijken
waar de veren uit het matras springen¶.748
De nadruk die Van der Ploeg wil leggen op de vraagzijde van de cultuur, spreekt
Jessurun aan: µde raad kan daar overigens weinig aan doen, omdat de staatssecretaris zelf met
concrete beleidsinitiatieven op dat gebied zal moeten komen. Over die voorstellen kan de
Raad vervolgens een uitspraak doen. Een commissie van de Raad onder mijn voorzitterschap
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is al bezig het hele subsidiestelsel eens kritisch tegen het licht te houden. Voor een beetje
meer economie in dat stelsel heeft Van der Ploeg de voorzitter van de Raad voor Cultuur aan
]LMQ]LMGH¶749 -HVVXUXQµYLQGWKHWEHVWDOVHUPHHUMRQJHPHQVHQLQGH5DDGNRPHQPDDUGDQ
moet hij ze wel kunnen krijgen. Er is heel vaak gezocht naar jonge of allochtone mensen. Ik
zit als adviserend lid in de benoemingscommissie en heb vaak meegemaakt dat die zeggen:
geef mijn portie maar aan Fikkie. Om te beginnen hebben ze vaak hun handen vol aan hun
FDUULqUH(QYHUGHU]HJJHQ]H³LQPLMQYULMHWLMGKHELNZHOLHWVEHWHUVWHGRHQ´'HMRQJHUH
JHQHUDWLHGHQNWGDDUQXHHQPDDOZDWDQGHUVRYHUGDQGHRXGHUH¶750
Rick van der Ploeg stelt zich tot doel een brug te slaan tussen elitekunst en
massacultuur in en buiten de museumwereld - dat blijkt uit toespraken en verschillende
interviews. Hij vindt de kunstwereld te elitair, deze moet beter haar best doen om jongeren te
bereiken. Zijn voornemen lijkt op het aloude beschavingsoffensief, alleen is het nu niet
JHULFKWRSGHDUEHLGHUPDDURSGHMRQJHUHJHQHUDWLHµPLVVFKLHQLVKHWHHQEHHWMHJHZDDJG
maar ik vind dat wij tegenover het consumentisme en materialisme in onze westerse
samenleving wel wat tegenwicht mogen bieden. Het zou toch mooi zijn als je kon
bewerkstelligen dat mensen voor hun genot of welbevinden niet alleen op een bromfiets
hoeven rond te scheuren, maar dat ze ontdekken dat kunst meer achterlaat dan alleen een
NLFN¶751
Het debat waar Van der Ploeg op hoopt, ontstaat - zij het op beperkte schaal. Sociale
wetenschappers reageren sceptisch op zijn voornemen om jongeren meer bij de traditionele
kunsten te betrekken. Wim Knulst constateert dat jongeren hun eigen subculturen
RQWZLNNHOHQKXQHLJHQPRGHKHEEHQHQKXQYDNDQWLHVGRRUEUHQJHQRSµVZLQJHQGHORNDWLHV¶
VSHFLDDOJHULFKWRSHHQMRQJSXEOLHNµ0DDURSFXOWXUHHOJHELHGKRSHQZHGDWMRQJHQoud
verenigd worden om naar hetzelfde verhaal te luisteren. Dat werkt natuurlijk niet. Jongeren
KHEEHQKXQHLJHQOHHIZHUHOGJHFUHsHUGHQGDWNXQMHQLHWWHUXJGUDDLHQ¶+LMYLQGWµRS
]LFK]HOI¶KHWSOHLGRRLYDQ9DQGHU3ORHJµZHO]LQYRO$OVEHOHLGVPDNHUNXn je je er niet bij
QHHUOHJJHQGDWMH]XONHJURWHJURHSHQQLHWEHUHLNW¶0DDUKHWLVPRHLOLMNRPMRQJHUHQWH
interesseren voor de hogere kunsten - alle pogingen daartoe, zoals het Cultureel Jongeren
Paspoort, de Kunstbende wedstrijden voor jong talent en het door scholen georganiseerde
museum-, toneel- en concertbezoek, ten spijt.752 .QXOVWYRRUVSHOWµJURWHEDUULqUHVYRRUGH
plannen YDQ9DQGHU3ORHJ¶µHr is geen domein in de samenleving waar jongeren en ouderen
nog contact met elkaar hebben, ze leven in gescheiden werelden. Ouders en kinderen maken
geen ruzie meer, maar begrijpen doen ze elkaar ook niet. Dat ze geen ruzie maken, is een
uiting van relativisme. Elke smaak geldt als authentiek, alles wordt geprezen en
JHVXEVLGLHHUG,Q]R¶QNOLPDDWNXQMHPHQVHn niet overtuigen van de waarde van iets. Kunst
bestaat bij de gratie van niet-NXQVW¶753
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Het is overigens de vraag of die geringe belangstelling voor traditionele cultuur zo erg
is. Tom ter Bogt, universitair docent Jeugdstudies in Utrecht constateert dat jongeren rond hun
WZLQWLJVWHHHQVSDQQHQGHWLMGGRRUPDNHQµ]H]LMQGUXNPHWRSOHLGLQJHQUHODWLHYRUPLQJ,Q
GLHSHULRGHLVKHWXLWJDDQVOHYHQKHHOGRPLQDQW¶1DGH]HSHULRGHNDQGHLQWHUHVVHLQKRJH
kunst weer opbloeien - daarbij speelt sociale herkomst dan HHQEHODQJULMNHUROµ.LQGHUHQYDQ
ouders die zelf in kunst zijn geïnteresseerd, gaan veel vaker naar museum of theater dan
NLQGHUHQYDQRXGHUV]RQGHUDUWLVWLHNHEHODQJVWHOOLQJ¶.QXOVWµZDDUVFKLMQOLMNPRHWMHYRRU
sommige zaken, zoals literatuur of de gURWHWKHPD¶VXLWGHRSHUDgewoon wat ouder ]LMQ¶
Leeftijd is niet de enige variabele die van invloed is op de geringe belangstelling, ook de
generatie speelt een beslissende rol: wie in de jaren vijftig, begin jaren zestig naar de
middelbare school ging, werd opgevoed met de klassieken uit de literatuur, muziek en theater.
.XQVWKDGWRHQHHQDQGHUHVWDWXVYROJHQV.QXOVWµLQGLHQDRRUORJVHSHULRGHKDG³KRXGHQYDQ
NXQVW´QRJLHWVRSVWDQGLJV,QGHOLWHUDWXXUODVMHRYHUHURWLHNHQEXLWHQHFKWHOLMNHUHODWLes, op
het toneel hoorde je ruwe taal en zag je net iets meer bloot dan je gewend was. Er viel echt
iets te ontdekken. Kunst was groots en meeslepend, vergeleken bij het geordende leventje
thuis. Veel ouders vonden de wereldliteratuur goddeloos of van een bedenkelijke wuftheid.
Toen steeds meer jongeren langer doorleerden, geloofden velen dat het kunstpubliek sterk zou
toenemen. Maar in plaats daarvan ontwikkelden jongeren hun eigen cultuur. Vergeleken met
de Beatles of de Stones was kunst iets voor oudere mensen. Tegelijkertijd verloren de
pleitbezorgers van de klassieke cultuur hun zelfvertrouwen. Wie had eigenlijk het recht om uit
te maken dat Bach interessanter was dan Bob Dylan? Tegen de popcultuur is het moeilijk
concurreren. Jongeren weten niet beter dan dat zij hun eigen hoek hebben, waar zij producten
krijgen aangeboden die speciaal op hen gericht zijn en waarmee ze tegen ouderen kunnen
]HJJHQ³NLMNHHQVZLHZLM]LMQ´$OVMHGHEHODQJVWHOOLQJYRRUFXOWXXUZLOWVWLPXOHUHQPDJMH
dat spel tussen jonJHQRXGQRRLWXLWKHWRRJYHUOLH]HQ¶754
De opvolgers van Wim Knulst bij het Sociaal en Cultureel Planbureau, Andries van
den Broek en Jos de Haan, bevestigen in een artikel de twijfel van Knulst en Ter Bogt of de
nobele missie van Rick van der Ploeg zin heeft. Uit ieder onderzoek naar cultuurdeelname
blijkt dat hoger opgeleiden vaker naar musea gaan, frequenter uitvoeringen van klassieke
muziek en toneel bezoeken, en meer boeken lezen dan lager opgeleiden. Daarom zou te
verwachten zijn dat een stijging van het opleidingsniveau tot een groei van de culturele
belangstelling zou leiden. Dat is echter niet het geval: in de afgelopen decennia is het
opleidingsniveau aanzienlijk gestegen. In 1998 heeft niet minder dan een kwart van de
beroepsbevolking een opleiding op HBO- of universitair niveau.755
Ondanks overheidsbeleid dat erop gericht is de publieke belangstelling voor kunst en
cultuur te vergroten, heeft de aanzienlijke verhoging van het onderwijsniveau niet geleid tot
een sterke groei van de culturele belangstelling. Tegenover een licht stijgende belangstelling
voor musea en klassieke muziek staat een dalende interesse voor toneel - boeken lezen heeft
zelfs flink terrein verloren. De reden is dat er geduchte concurrentie is gekomen: door de
welvaartsgroei zijn er meer verschillende vrijetijdsactiviteiten binnen het financiële bereik
van steeds meer mensen gekomen en de vrijetijdsindustrie brengt een steeds groter aanbod
DDQµYULMHWLMGVDFWLYLWHLWHQHQ-DWWULEXWHQ¶RSGHPDUNW'HULYDOLWHLWYDQGHPDVVDFXOWXXU]et de
EHODQJVWHOOLQJQDDUKRJHNXQVWRQGHUGUXNµPXVHXPEH]RHNVFRRUWQLHWRQGHUGHMHXJG¶,QGH
jeugdcultuur behoren bezoek van musea, klassieke concerten, toneelvoorstellingen of lezen
niet tot de statusverhogende activiteiten. In de peergroup dwing je eerder acceptatie of
bewondering af met allerlei belevenissen en avonturen in het uitgaanscircuit. Jongeren
EHNRPPHUHQ]LFKPLQGHUGDQRXGHUHQRPWUDGLWLRQHOHFXOWXXUXLWLQJHQHQ]LMQELMXLWVWHNµGH
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GUDJHUVYDQGHSRSXODLUHFXOWXXU¶(UEHVWDDWJURWHNDQVdat ze als ze ouder worden ook op de
hun vertrouwde populaire cultuur blijven georiënteerd. Onderzoek geeft aanwijzingen dat de
dominante invloed in de jeugdjaren later in de levensloop van invloed blijft. Het publiek dat
profijt heeft van de overheidssteun aan musea, toneel, klassieke muziek en literatuur,
vergrijst. Bovendien zijn degenen die wel interesse hebben in de hoge kunsten zich daarnaast
PHHUYRRUDQGHUH]DNHQJDDQLQWHUHVVHUHQµRRNRQGHUGHWURXZVWHEH]RHNHUVYDQPXVHDHQ
podia winnen allerlei niet-FXOWXUHOHYULMHWLMGVDFWLYLWHLWHQDDQSRSXODULWHLW¶756

Meer rendement van ons cultureel vermogen
Op 23 november 1998 spreekt Rick van der Ploeg in het Zuiderzeemuseum te Enkhuizen de
Nederlandse Museumvereniging toe. Hij vraagt zich bij die gelegenheid hardop af of
museumdirecteuren wel alles uit hun collectie halen wat erin zit. Dit blijkt een retorische
YUDDJZDQWKLMYLQGWYDQQLHW+LHUVSUHHNWGXLGHOLMNGHHFRQRRPµZDDURPUXLOHQRIYHUNRSHQ
musea niet een deel van hun collecties - ³RQW]DPHOHQ´KHet dat - om zo meer geld te
verwerven voor het verbeteren en aanscherpen van hun bezit. Minder is soms meer. En
kunnen de hoge kosten van conservering niet beter worden besteed aan mooie
SXEOLHNVJHULFKWHWHQWRRQVWHOOLQJHQ"¶9DQGHU3ORHJKHHIWGHLQGUXNGDt maar vijf procent van
het museaal kunstbezit zichtbaar is voor het publiek. Daarom dient het accent niet zozeer op
cultuurbezit maar op cultuuroverdracht komen te liggen. Hij wil aan dit proces een bijdrage
leveren door ruil, bruikleen en verkoop tussen musea onderling sterk te bevorderen DFWLYLWHLWHQDOWLMGHQVKHWEHZLQGYDQ%ULQNPDQHQG¶$QFRQD - LQKHWNDGHUYDQGHµ&ROOHFWLH
1HGHUODQG¶ - zijn geëntameerd. 9DQGHU3ORHJQRHPWGLWµFROOHFWLHPRELOLWHLW¶757 Daarnaast wil
hij investeren in de digitale ontsluiting van het cultureel erfgoed. Hij stelt voor museale
objecten - µKHWVODSHQGHYHUPRJHQ¶LQde depots - te presenteren buiten de museummuren.
Waarom kunnen luchthavens, stations, postkantoren, scholen, ziekenhuizen, hogescholen en
universiteiten geen museumstukken leasen? Museumcollecties worden zo toegankelijker en er
NDQµPHHUUHQGHPHQWRSKHWFXOWXUHHOYHUPRJHQZRUGHQEHKDDOG¶758 Van der Ploeg neemt
met dit statement een voorschot op zijn uitgangspuntennota in juni 1999 waarin hij in het
KRRIGVWXNµ$FWLHSURJUDPPDFXOWXXUEHUHLN¶HHQSDUDJUDDIZLMGWDDQKHWµEHWHU]LFKWEDDU
PDNHQ¶YDQµFXOWXUHHOYHUPRJHQ¶759
9DQXLWGHPXVHDNRPWGHUHDFWLHGDWµDOGH]H]DNHQ¶DOODQJLQSUDNWLMNZRUGHQ
gebracht. Zo heeft het Centraal Museum het plan in oktober 1999 na een grondige
YHUERXZLQJZHHURSHQWHJDDQ(pQYDQGHQLHXZHYRRU]LHQLQJHQLVGDDUGHµGHSRW-VHUYLFH¶
µEH]RHNHUVNXQQHQGDQHHQFROOHFWLH-VWXNXLWKHWGHSRWEHVWHOOHQGDW]HJUDDJZLOOHQ]LHQ¶
aldus Milou Halbertsma, van de afdeling marketing en publiciteLWµ:LM]RUJHQHUYRRUGDWKHW
binnen een uur in een aparte ruimte te bezichtigen is. Dat betekent overigens ook dat het
publiek moet kunnen zien wat zich in dat depot bevindt. Daarom zijn wij, net als veel andere
musea, ook druk bezig met de digitale ontsluiting van de collectie. Maar het kost nu eenmaal
tijd en geld om vijfenveertigduizend collectiestukken te inventariseren. Dat geldt ook voor
langere openingstijden - ook een suggestie van Van der Ploeg. We zijn serieus aan het kijken
naar mogelijkheden voor avond- HQQDFKWRSHQVWHOOLQJPDDUZLHJDDWGDWEHWDOHQ"¶,Q]LMQ
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toespraak prijst Van der Ploeg de aanpak van de Rotterdamse Kunsthal als voorbeeld voor
DQGHUHPXVHDPHWµXLWSXLOHQGHGHSRWV¶- in dat verband noemt hij het Centraal Museum in
Utrecht daWµ]LMQWRHYOXFKWKHHIWJH]RFKWRSHHQLQGXVWULHWHUUHLQ¶+DOEHVPDµMHNXQWGH
Kunsthal niet met andere musea vergelijken. De Kunsthal, die geen eigen collectie heeft, drijft
MXLVWRSDOGLHJURWHGHSRWVYDQDQGHUHPXVHD¶:LPYDQ.ULPSHQ- directeur van de Kunsthal
en sinds kort ook van het Fries Museum en Het Princessehof in Leeuwarden - vindt dat zijn
.XQVWKDOQLHWPHWDQGHUHPXVHDYHUJHOHNHQPDJZRUGHQµGHDDQSDNYDQGH.XQVWKDOLV
succesvol, we maken dertig tentoonstellingen per jaar die veel bezoekers trekken. Dat ligt niet
aan het feit dat wij geen collectie hebben. Want we hebben weliswaar niet de zorg, maar ook
niet het genot van een collectie waar je zomaar uit kunt putten. Daarom moeten we inventief
zijn, goed nadenken over wat het publiek zou willen zien. Dat is ook wat Van der Ploeg
bedoelt. Ik vind niet dat alle Nederlandse musea kunsthallen moeten worden, maar je mag je
wel afvragen wat de mensen willen zien. Wat nu in de musea staat wil het publiek niet zien en
wat het wil zien staat in de depots. Dan praat je toch over een patstelling. « Van der Ploeg
zegt eigenlijk wat wij al doen, en het is me uit het hart gegrepen. Maar waar ik in de Kunsthal
wel mee zit is dat de verzakelijking van de musea ertoe leidt dat ze elkaar rekeningen voor
bruikleen sturen. Ik vind dat Nederlandse musea dat niet moeten doen, de collectie Nederland
LVYDQRQVDOOHPDDO'DW]HJLNGDQRRNWHJHQFROOHJD¶VZDWELMMRXLQGHNHOGHUVWDDWLVRRN
YDQPLM¶760
Het stoort kunsthistoricus Carel Blotkamp dat de staatssecretaris spreekt over musea
µalsof het multinationals zijn, met vermogen, rentekosten en koerswinsten. Zo spreek je ook
niet over orkesten of toneel- en dansgezelschappen. Het gevaarlijke van zijn betoog is dat de
vergelijking metaforisch bedoeld lijkt, maar heel reëel wordt als hij bijvoorbeeld leasen en
verkopen van museumbezit aanbeveelt. De overheid investeert veel geld in de exploitatie van
musea, maar relatief heel weinig in de collectievorming. Het is goed te beseffen dat het
zogenaamde vermogen van de kunstmusea (dat geldt trouwens ook voor de niet-kunstmusea)
YRRUHHQJURRWGHHOLVRQWVWDDQGRRUVFKHQNLQJHQYDQSDUWLFXOLHUHQHQSDUWLFXOLHUHIRQGVHQ¶
De behoudtaak van musea verdraagt zich moeilijk met de voorstellen van de staatssecretaris.
µ$OVZHZLllen dat nog vele generaties na ons er iets aan hebben, dan is zorgvuldigheid
JHERGHQ¶0DDU%ORWNDPSLVKHWZHOPHWKHPHHQVGDWHUPHHUDFFHQWGLHQWWHZRUGHQJHOHJG
op cultuuroverdracht: de musea kunnen inventiever zijn in het tonen van hun collecties, µHQ
meer gespitst op het vinden van nieuwe wegen om een zo breed mogelijk publiek, inclusief
MRQJHUHQLQKHWEHVWDDQHQYRRUWEHVWDDQHUYDQWHLQWHUHVVHUHQ¶761
Van der Ploeg vraagt aan de Raad voor Cultuur om een reactie op zijn voorstel. Die
komt er. Hij krijgt lik op stuk. DHµFROOHFWLHPRELOLWHLW¶dient inderdaad vergroot te worden.
Maar waarover gaat het? Het door hem genoemde percentage lijkt uit de lucht gegrepen. Het
]RXJRHG]LMQDOVHUHHQµEUXLNEDUHWHOOLQJYDQDDQWDOOHQHQVRRUWHQNXQVWYRRUZHUSHQin de
collecties van de rijksmusea¶zou plaatsvinden - het Instituut Collectie Nederland is de
aangewezen instantie om deze uit te voeren.762 'H5DDGSOHLWRRNYRRUHHQµYHUGHUH
ontsluiting en beschrijving van collecties in digitale vorm « dat bevordert het overzicht en
GHXLWZLVVHOLQJYDQLQIRUPDWLH¶'H5DDGYLQGWGDWGH staatssecretaris gefixeerd is op de
presentatietaak van musea en de taken beheer, behoud en onderzoek over het hoofd ziet. Het
organiseren van meer wisselexposities uit eigen collecties vergroot inderdaad de mobiliteit,
maar brengt hoge personele en materiële kosten met zich mee die direct ten koste gaan van
DQGHUHPXVHDOHDFWLYLWHLWHQ0XVHXPYRRUZHUSHQXLWOHQHQDDQEHGULMYHQµLVHHQLQWHUHVVDQWH
gedachte, die aansluit bij een al bestaande SUDNWLMN¶0DDUYHHOLQVWHOOLQJHQ]LMQRQYROGRHQGH
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toegerust om met kwetsbare voorwerpen om te gaan - bijvoorbeeld op het gebied van
beveiliging en klimaatbeheersing.763
Op 13 september 1999 houdt Rick van der Ploeg een toespraak in Tilburg op een
forumdebat over collectiemobiliteit. Hij refereert hier aan het visionaire plan dat de
Nederlandsche Oudheidkundige Bond al in 1918 lanceerde in het rapport Over hervor ming en
beheer onzer musea. De Bond was bezorgd over het gebrek aan systematiek en samenwerking
binnen de museumwereld.764 Van der Ploeg memoreert dat dit algemeen kader voor µde
Collectie Nederland¶ nog steeds ontbreekt. Hij belooft voor de cultuurnota 2001-µHHQ
hanteerbaar systeem te ontwikkelen, waardoor het mogelijk wordt om de grote bulk aan
museale voorwerpen die tot nu toe niet of nauwelijks worden getoond regelmatig zichtbaar te
maken. Het liefst op een wijze waarbij ook een ander publiek dan de reguliere
PXVHXPEH]RHNHUZRUGWDDQJHVSURNHQ'HXLWGUXNNLQJ³GHSRW-ILOLDDO´RI]RDOVLNKHWLQmijn
XLWJDQJVSXQWHQQRWDKHEJHQRHPG³FROOHFWLHILOLDDO´- termen waarmee u hier naar binnen bent
gelokt - vind ik echter te beperkt om het systeem waarop ik doel goed te omschrijven.765 Van
verschillende kanten hebben mij ideeën over dit fenomeen bereikt. Het lijkt mij daarom zaak
met u nader van gedachten te wisselen over de vraag of en in hoeverre dergelijke
collectiefilialen (beter gezegd: presentatieplaatsen) kunnen bijdragen aan de vergroting van
KHWUHQGHPHQWRSRQVFXOWXUHHOYHUPRJHQ¶+LMGHQNWDDQµPXseale presentaties van collecties
die nu onzichtbaar zijn op ongewone plaatsen waar een groot en divers publiek komt, ook
SXEOLHNGDWQLHW]RJHPDNNHOLMNGHZHJQDDUHHQPXVHXPLQVODDW¶$OVYRRUEHHOGQRHPWKLM
µeen spectaculaire museale presentatie op Schiphol, van hoogtepunten uit de Collectie
Nederland. In een groot licht-, klimaat- en brand/braakbeveiligd vitrinecomplex zouden daar
topstukken uit Nederlandse musea een tijd lang tentoongesteld kunnen worden voor een
publiek van jaarlijks tientallen miljoenen reizigers, dat zich daar soms enkele uren gedwongen
ophoudt. Wil zoiets voluit scoren, dan moet het ook werkelijk gaan om een schatkamer met
WRSVWXNNHQ « 'HGHHOQHPHQGHPXVHD]XOOHQGDQRSYDOOHQGJRHGHSU-presentaties moeten
maken, met live performances van museale betrokkenen. Hierdoor kunnen reizigers met meer
tijd om handen, overgehaald worden tot een virtueel of reëel bezoek aan onze schatkamers. Ik
ga er op de voorhand vanuit dat Schiphol zal willen meewerken door te investeren in de
locatie en de vitrine. KLM-Cargo kan ieder transportprobleem aan, terwijl menige bank en
verzekeraar ongetwijfeld zal staan te trappelen om mee te doen aan de exploitatie van dit
SURMHFW¶Van der Ploeg sluit af met de retorische vraag of het niet eens hoog tijd worGWµGDW
we - het kan nog net in deze eeuw - daadwerkelijk een belangrijke stap zetten in de richting
YDQKHW]LFKWEDDUPDNHQYDQRQVDOOHUFXOWXUHHOYHUPRJHQ"¶766
De Raad voor Cultuur presenteert op 19 april 1999 het vooradvies over de Cultuurnota
2001-2004: Cultuur voor culturen. Zoals de titel al suggereert, moet volgens de Raad het
belangrijkste uitgangspunt µculturele diversiteit¶ zijn: GHµQLHW-DXWRFKWRQH1HGHUODQGHUV¶]LMQ
µYHHOWHJHULQJ¶EHWURNNHQELMFXOWXXU2PGLWSUREOHHPRSWHORVVHQLVDSDUWHIinanciering
nodig voor een culturele instelling die culturele diversiteit stimuleert, met een artistieke
EHRRUGHOLQJJHEDVHHUGRSDQGHUHFULWHULDYROJHQVµHHQSOXULIRUPNZDOLWHLWVEHVHI¶2RN
jongeren en ouderen maken te weinig gebruik van gesubsidieerde instellingen, aldus de Raad.
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Ministerie van OCW, Cultuur als confrontatie. Uitgangspunten voor cultuurbeleid 2001-2004. Den
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MDQXDUL=LHµ%DONHQHQGH%OXHV¶LQdeel IV, hoofdstuk 5.
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µ9UDDJHQDDQERGPRHWHQEHWHURSHONDDUZRUGHQDIJHVWHPG¶767 De Raad keert zich tegen de
opvattingen van de staatssecretaris over cultureel ondernemerschap: kunst moet zich
µRQWWUHNNHQYDQGHDORPDDQZH]LJHRYHUZDDUGHULQJYDQHFRQRPLVFKHSULQFLSHV¶768 Het
FXOWXXUEHOHLGPRHWµHHQWHJHQZLFKWELHGHQDDQGHHFRQRPLVHULQJYDQGHVDPHQOHYLQJ¶769
µ&XOWXUHHORQGHUQHPHUVFKDSNDQKRRJVWHQVHHQPLGGHO]LMQRPHHQDUWLVWLHNGRHOWHEHUHLNHQ
PDDUQRRLWKHWGRHO]HOI¶ Ook de accentverschuiving van de aanbodkant naar de vraagzijde,
µmoet niet worden overdreven¶: µhet cultuuraanbod mag niet worden gedicteerd door wensen
YDQSXEOLHNVJURHSHQ¶RPGDWGLWWHQNRVWHJDDWYDQµDUWLVWLHNHHLJHQKHLGHQGLYHUVLWHLW¶770 De
huidige cultuurnota systematiek werkt een statisch kunstbestel in de hand - er wordt rondom
GHQRWDµHHQULWXHOHGDQV « RSJHYRHUG¶µHYHU\ERG\ZDQWVWRMRLQLQQRERG\ZDQWVWRJHW
RXW¶Er is echter nog geen oplossing voor het probleem. Van der Ploeg opperde om de
commissies in de Raad te vervangen door één intendant per sector, om de besluitvorming
doorzichtiger te maken - daarover staat echter niets in het advies. Jan Jesserun, de voorzitter
YDQGH5DDGODDWGHVJHYUDDJGZHWHQGLWµHHQPDOLGHH¶WHYLQGHQµ(HQVRRUWULMNVNHXUPHHVWHU
voRUGHNXQVWHQ¶+LMKDGHUPHW9DQGHU3ORHJRYHUJHVSURNHQµGLH]HL³MHPRHWQLHWDOOHV
ZDWLN]HJDXVHULHX[QHPHQ´'DWKHELNGDQRRNQLHWJHGDDQ¶771

Cultuur als confrontatie
In juni 1999 verschijnt de uitgangspuntennotitie voor de periode 2001-2005, Cultuur als
confrontatie. In de notitie werkt Van der Ploeg de WKHPD¶V uit die hij al in toespraken
lanceerde.772 In deze uitgave is veel zorg besteed aan de vormgeving. De schrijfstijl van de
EHOHLGVQRWD¶Vis losser en vlotter dan voorheen. De retoriek van Nuis was persoonlijk - hij
NDUDNWHULVHHUGH]LMQWKHPD¶VEHHOGHQGODUGHHUGH]HPHWSRs]LHFLWDWHQHQYRHUGH]HOIGH
redactie. Rick van der Ploeg gaat verder: zijn toon is nog persoonlijker.773 Anton Zijderveld
YLQGWGHQRWDµVPDDNYROHQLQGHJHHVWYDQ KHW³LQIRWDLQPHQW´YDQWHJHQZRRUGLJRRNJHHVWLJ
XLWJHJHYHQ¶(ULVDOOHVDDQJHGDDQRPGHQRWLWLHWRHJDQNHOLMNWHPDNHQYRRUHHQEUHGHU
publiek dan alleen beleidsprofessionals. Hij verschijnt in handzaam pocketformaat, met op
iedere rechterpagina een foto van personen in witte t-shirts, variërend in ras, leeftijd en
gender, die in hun handen klappen - µDOVMHGHEODG]LMGHQODQJVGHGXLPODDWULWVHQ]RDOVZH
YURHJHUDOVNLQGHUHQGHGHQGDQ]LHMH]HDSSODXGLVHUHQ¶774 Van der Ploeg heeft voor de
vormgeving bLQQHQKHWGHSDUWHPHQWµ]ZDDUVODJPRHWHQOHYHUHQ¶µDOVMHHHQQRWDRYHUFXOWXXU
schrijft, dan mag die er toch mooi uitzien? Ik heb nota bene ruzie moeten maken tot de
secretaris-generaal aan toe voordat er van de huisstijl kon worden afgeweken. « De enige
concessie die ik heb gedaan, zijn die rare groene kringetjes op de achterkant. Kon niet anders.
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A.C. =LMGHUYHOGµ$SSODXVYRRU9DQGHU3ORHJ¶,Q Het F inanceele Dagblad, 26 juni 1999. Henk Hofland
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,VGHKXLVVWLMO¶+HWHHUVWHYRRUVWHOYDQGHRQWZHUSHUZDVHHQRSJHVWRNHQPLGGHOYLQJHURSKHW
omslag - FXOWXXUDOVFRQIURQWDWLHµ0DDUGDDUKHELNYDQDIJH]Len, omdat het anders weer
XLWJHOHJG]RXZRUGHQDOVODNDDQGHVHFWRU¶775
Aan het proza is zorg besteed: helder en gelardeerd met voorbeelden uit de praktijk.
De stijl is interactief - duidelijk geïnspireerd door analyses van opinieleiders in het openbaar
debat en onderzoeksbevindingen van het SCP en Berenschot: Paul Schnabel, Hans Blokland,
Paul de Grauwe, William D. Grampp, Jan Vaessen, Henk van Os.776 Van der Ploeg haalt het
Berenschotrapport Podiumkunsten na 2000 uit de la, waar Nuis het na hevige kritiek inlegde,
en verwijst er in zijn uitgangsnotitie expliciet naar. Hij neemt de waarschuwing van de
onderzoekers serieus dat de gesubsidieerde kunst in een elitair isolement raakt en dat er
legitimiteitsproblemen opdoemen. Berenschot adviseerde nieuwe doelgroepen te bereiken,
vooral allochtonen en jongeren - dit maakt Van der Ploeg tot hoofdthema van zijn beleid.777
Aan verschillende beleidsmaatregelen en de onderbouwing daarvan is te merken dat we nu
met een econoom als staatssecretaris te maken hebben, maar zijn redeneringen zijn toch ook
YRRUQLHWHFRQRPHQEHJULMSHOLMNµ&XOWXUHHORQGHUQHPHUVFKDS¶HQµHHQQLHXZHQDQGHU
SXEOLHNVEHUHLN¶ZRUGHQVOHXWHOEHJULSSHQYRRUµKHWSRSXODLUGHUPDNHQYDQKHWEHVWHDDQERGLQ
GHNXQVWHQHQKHWHUIJRHG¶+HWEHJULSµPDUNWZHUNLQJ¶ZRUGWQXUHJHOPDWLJJHKDQWHHUGLQKHW
debat over cultuurbeleid en verzakelijking; in de zorg- en onderwijssector werd het begrip al
eerder gebruikt.
Sinds 1 september 1998 is Martin Berendse hoofd van het Bureau
Beleidsontwikkeling van de stafafdeling Cultuurbeleid. Hij is ppQYDQGHOHGHQYDQµGH
*LGHRQVEHQGH¶ZDDUPHH9DQGHU3ORHJ]LFKRSGHFXOWXXUDIGHOLQJRPULQJW: George Lawson,
Aad Hoogervorst en Gitta Luiten als politiek adviseur.778 Bij zijn aantreden ontdekt hij dat
ambtenaren van het ministerie van OCW bezig zijn de kunstwereld µopen te breken¶, zo
herinnert Berendse zich tijdens een interview.779 µAmbtenaren hadden al lang in de gaten dat
de kunstwereld zich zou moeten aanpassen aan de veranderingen in de samenleving en
bewindslieden hadden al het een en ander gedaan. Van der Ploeg heeft de schroeven verder
aangedraaid¶ - hij doet dat in toespraken en debatten. µJuist bij cultuurbeleid werkt
management by speech heel goed, heb ik toen geleerd. Alleen al door dingen hardop te zeggen
kan een bewindspersoon dingen in beweging brengen, de kunstproducenten een bewustzijn
bijbrengen. Noem het maar het Erica Terpstra-effect¶.780 µDe titel van de nota van Van der
Ploeg - Cultuur als confrontatie - zegt eigenlijk alles over onze aanpak. Er heerste bij ons een
grote onderlinge vrolijkheid. Misschien was ik in dat opzicht niet de meest geschikte
ambtenaar voor Van der Ploeg. Ik bood niet echt tegenwicht, integendeel, het punt dat we te
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verdedigen hadden, schiep een esprit de corps. Kunstsubsidies waren niet langer
vanzelfsprekend. Kunstinstellingen moesten niet alleen aantonen kwaliteit te hebben, maar
ook maatschappelijk draagvlak. Noblesse oblige ¶.781
,QKHWHHUVWHKRRIGVWXNµ.ZDOLWHLWLQGLYHUVLWHLW¶JDDWVan der Ploeg meteen in de
aanval. Hij stelt vast dat het cultuuraanbod sterk wordt bepaald door specialisten die in de
sector werkzaam zijn en andere ingewijden - GH]HGRPLQDQWLHHQµGHYHLOLJHKDYHQYDQHHQ
VWHOVHOYDQDDQERGVXEVLGLHV¶KHEEHQµGHG\QDPLHNLQGHJHVXEVLGLHHUGHFXOWXXU¶EHOHPPHUG
µ+HWNDQQLHt worden verhuld dat tegenover die grote verscheidenheid aan gesubsidieerd
FXOWXXUDDQERGHHQRSYDOOHQGKRPRJHHQVDPHQJHVWHOGHYUDDJVWDDW¶'DWGH]HµRJHQVFKLMQOLMNH
LG\OOH¶]RODQJKHHIWNXQQHQYRRUWGXUHQVFKULMIWKLMWRHDDQµGHYDVWJHURHVWHRSLQLHV¶- die
misverstanden zijn geworden - dat het cultuurbeleid zich vooral op het aanbod moet richten
HQGDWVXEVLGLHVXLWVOXLWHQGZRUGHQYHUVWUHNWµRPFXOWXXUPDNHUVXLWGHZLQGYDQGH
FRPPHUFLH¶WHKRXGHQHQµGDWWRHJHNHQGHVXEVLGLHVJHKHHOQDDUHLJHQLQ]LFKWHn vrijwel
]RQGHUYHUSOLFKWLQJHQNXQQHQZRUGHQEHVWHHG¶+HWGHUGHPLVYHUVWDQGLVµGDWKHW
FXOWXXUEHOHLG]RJRHGDOV³DI´ is, en dat de vierjaarlijkse cultuurnota-operatie bijgevolg weinig
meer om het lijf heeft dan een routinematige onderhoudsbeurt. Mijn diagnose is echter een
JHKHHODQGHUH+HWFXOWXXUEHOHLGLVDOOHHQ³DI´YRRUGHJHQHQGLHHUQXSURILMWYDQKHEEHQ,N
ZLOPHRRNULFKWHQRSGHJHQHQGLHHUQXQLHWYDQSURILWHUHQ¶782 Van der Ploeg conformeert
zich niet aan bestaande coalities en geldende normen in de kunstenwereld.783
De staatssecretaris YLQGWGDWKHWNXQVWEHOHLGLVµYDVWJHORSHQ¶GHµHHQ]LMGLJHRULsQWDWLH
RSKHWDDQERG¶KHHIWµRQJHWZLMIHOGKHWRQWVWDDQYDQHHQULMNJHVFKDNHHUGHJHVXEVLGLHHUGH
FXOWXXULQGHKDQGJHZHUNW¶PHWGDDUWHJHQRYHUµHHQopvallend homogeen samengestelde
vraag. « Het publiek dat gebruik maakt van het gesubsidieerde cultuuraanbod bestaat voor
het overgrote deel uit goed opgeleiden en beter gesitueerden in de middelbare
leeftijdsklasse.Vaak beschikken zij over een meer dan gemiddelde kennis van de sectoren
ZDDUKXQEHODQJVWHOOLQJQDDUXLWJDDW¶+LMW\SHHUWKHWFXOWXXUEHOHLGDOVµDDQERGEHOHLGZDDU
slechts ten behoeve van de maatschappelijke legitimering de participatiedoelstelling aan toe is
JHYRHJG¶784 µ'LWPRGHOYDQDDQERG- HQSDUWLFLSDWLHEHOHLG¶YROGRHWHFKWHUQLHWPHHU+LMKDDOW
instemmend Paul Schnabel aan die zeven jaar eerder al constateerde dat nog altijd de gedachte
RYHUKHHUVWµGDWNXQVW- ³GDWZDWZLMPDNHQ´- goed is voor de mensen en dat de mensen dus
³PRHWHQ´NRPHQWHUZLMOGHJHGDFKWHGDWKHWYRRUDOJRHGLVYRRUGHNXQVW « DOVHUSXEOLHN
NRPWQRJPDDUPRHLOLMNJHDFFHSWHHUGZRUGW¶785 µ'HDDQERGVPRWRU¶UDDNWµRYHUYHUKLW¶
µ9HUQLHXZLQJZRUGWVWHHGVPRHLOLMNHU:LHQRJJHHQVXEVLGLHKHHIWZLOVXEVLGLH:LHDO
subsLGLHKHHIWZLOPHHU¶786
Kwaliteit blijft het subsidiecriterium. In het debat is al vaak de kritiek geuit dat wat
YRRUVXEVLGLHLQDDQPHUNLQJNRPWPRHWEHDQWZRRUGHQDDQµGHZHQVHQHQLGHHsQYDQGH
QLHXZHHOLWHGLHKHWDDQERGEHKHHUVW¶787 Van der Ploeg ondHUNHQWGDWµVHOHFWHUHQRSNZDOLWHLW
HHQVXEMHFWLHIGLIIXXVHQLGHRORJLVFKEHSDDOGEHJULS¶LV, toch waagt hij zich in de nota aan
een - bevlogen - omschrijving van dit containerbegrip. Kwaliteit, zo schrijft hij, is misschien
niet te definiëren, maar wel tHKHUNHQQHQµDDQGHHPRWLHVGLHZRUGHQDDQJHVSURNHQDDQGH
zinnen die worden geprikkeld of verzet, aan de mate waarin een ervaring beklijft, aan de
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uitstraling, de uniciteit, het internationale prestige. Die aspecten van kwaliteit vind je niet of
nauwelijks, of in elk geval veel minder bij vormen van kant-en klaarvermaak, waarvan er al
zoveel is. Die aspecten laten zich misschien het beste omschrijven als verstilde schoonheid,
prikkeling van de geest, verwondering, doorbreken van gevestigde patronen van kijken,
luisteren en andere vormen van waarnemen, en het opwekken van nieuwsgierigheid,
ELMYRRUEHHOGYRRUGHJHVFKLHGHQLVYDQDQGHUHFXOWXUHQ¶788 Hij maakt hier expliciet een
RQGHUVFKHLGWXVVHQNXQVWHQµYHUPDDN¶
Van der Ploeg schetst drie mogelijke toekomVWVFHQDULR¶VYRRUKHWFXOWXXUEHOHLG,QKHW
eerste wordt het aanbodbeleid benadrukt, met als gevolg dat kunst gemarginaliseerd wordt:
behoud van erfgoed en onderzoek in de kunsten worden dan de grondslag van het
gesubsidieerde bestel. Maar behoud en ontwikNHOLQJµNULMJHQSDVEHWHNHQLVLQUHODWLHWRWGH
PDDWVFKDSSHOLMNHIXQFWLHYDQGHFXOWXXU¶+HWWZHHGHVFHQDULROHLGWQDDUGHSULYDWHVHFWRUgeheel naar de filosofie van het neoliberale marktdenken, waarvan onder anderen Paul de
Grauwe een verkondiger is - hier is de publieke voorkeur het leidend beginsel en de markt het
regelmechanisme. Van der Ploeg is er echter van overtuigd dat er, om het cultuuraanbod te
EHJULMSHQHQWHZDDUGHUHQNHQQLVHQHUYDULQJQRGLJLVNXQVWLVHHQµDFTXLUHGWDVWH¶
µ&RQVXPHQWHQVRHYHUHLQLWHLW¶HQYROOHGLJHPDUNWZHUNLQJOHLGHQWRWFRPPHUFLDOLVHULQJ
vervlakking en verschraling. Hij heeft echter een derde toekomstscenario voor ogen, waarin
de wisselwerking tussen aanbod en publiek de leidraad wordt, met het cultuurbeleid als
katalyVDWRU,Q]LMQXLWJDQJVSXQWHQQRWDSUREHHUWKLMGH]HµGHUGHZHJ¶QDGHUWHFRQFUHWLVHUHQ
maar dat is lastig. Zijn voornemen blijft vaag en vatbaar voor scepsis. Hij betoogt dat kunst en
FXOWXXULQHHQµFRQIURQWDWLH¶YDQDDQERGHQSXEOLHNµWRWOHYHQ¶NRPWµLangs die weg wil ik
het beste populair maken en het populaire beter. Cultuur wordt daarmee een confrontatie
tussen kwaliteit en maatschappelijkheid, met alle dimensies, tegenstrijdigheden en spanningen
die daarbij horen. Niet alleen wat, maar ook steeds voor wie¶,QGH]HGHUGHYDULDQWPRHWHQGH
FXOWXXULQVWHOOLQJHQLQWRHQHPHQGHPDWHQLHXZSXEOLHNRS]RHNHQµ'DDUPHHNRPHQ
cultuureducatie en meer algemeen het thema jeugd en cultuur nog hoger op de prioriteitenlijst
YDQKHWFXOWXXUEHOHLG¶789
2PµGHZLVVHOZHUNLQJHQERWVLQJWXVVHQSXEOLHNHQDDQERG¶WHEHZHUNVWHOOLJHQGLHQW
het aanbodbeleid aangescherpt te worden. Daarom wordt de Raad voor Cultuur in het
KRRIGVWXNµ.ZDOLWHLWLQGHDUHQD¶JHYUDDJG]LMQDGYLH]HQRYHUGHVXEVLGLHDDQYUDJHQYDQGH
instellingen niHWYRRUDOWHEDVHUHQRSµKHWOHLGHQGHVXEVLGLHFULWHULXP¶NZDOLWHLWPDDURRNRS
maatschappelijk bereik, subsidie-per-bezoek en positie in het bestel - µWRHWVLQJVIDFWRUHQGLH
VWHHGVLQKXQRQGHUOLQJHVDPHQKDQJPRHWHQZRUGHQEH]LHQ¶790
In het debat over cultuurbeleid is verschillende keren vastgesteld dat de naoorlogse
pogingen van de overheid om kunst en cultuur te spreiden mislukt zijn. De staatssecretaris
constateert dit ook, maar legt zich daar niet bij neer - net zo min als zijn voorgangers
G¶$QFRQDHQ1uis. Van der Ploeg noemt het anders: hij hijst cultuurparticipatie en -spreiding
LQKHWYDDQGHORQGHUKHWPRWWRµFXOWXXUEHUHLN¶In Cultuur als confrontatie poneert hij dat
NXQVWHQFXOWXXUµELM]RYHHOPRJHOLMNPHQVHQPRHWZRUGHQJHEUDFKW¶+LMNRPWGDDUWRe met
het µ$FWLHSURJUDPPD&XOWXXUEHUHLN¶- een ambitieus landelijk beleidsproject met als motto
µPHHUHQDQGHUSXEOLHNYRRUFXOWXXU¶*HVXEVLGLHHUGHLQVWHOOLQJHQKRXGHQ]LFKWHDI]LMGLJYDQ
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JHSUH]HQHQEHNULWLVHHUG¶,Q NRC HandelsbladMXQLHQ3DXO6WHHQKXLVµ+HWQLHXZH
beschavingsoffensief. Van der Ploeg EUHQJWLGHRORJLHWHUXJLQFXOWXXUEHOHLG¶,Q NRC Handelsblad, 11 juni
1999.
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belangrijke culturele en maatschappelijke ontwikkelingen en lopen daardoor de aansluiting bij
een breder en meer divers samengesteld publiek mis. Het Actieplan Cultuurbereik moet hier
YHUDQGHULQJLQDDQEUHQJHQ%LMGLWVWUHYHQQDDUµFXOWXUHOHGLYHUVLWHLW¶JDDWKLMHHQ
samenwerkingsverband aan met de provincies en de Vereniging van Nederlandse
Gemeenten.791 Voor de podiumkunsten wil Van der Ploeg investeren in een versterking van
programmerings- HQSXEOLHNVEXGJHWWHQPHWDOVGRHOµHHQMRQJHUJHYDULHHUGHUHQJURWHU
SXEOLHNWHWUHNNHQ¶+LMZLO]RRRNJHPHHQWHQHQSURYLQFLHVuitdagen om hem daarin te
YROJHQ+LMZLOEHZHUNVWHOOLJHQµGDWSURJUDPPHULQJHQSXEOLHNVEHUHLNQLHWODQJHUZRUGHQ
EHVFKRXZGDOVVOXLWSRVWYDQGHEHJURWLQJYDQDFFRPPRGDWLHVPDDUDOVVSHHUSXQW¶792 Hij wil
zo de programmeringsfunctie verstevigen en de samenwerking tussen gezelschappen,
programmeurs en marketeers vergroten.793
9DQGHU3ORHJVFKDDUWRQGHUGHQRHPHUµPDDWVFKDSSHOLMNEHUHLN¶GHHLVRPYLMIWLHQ
procent aan eigen inkomsten te genereren.794 Over het algemeen halen de instellingen dit
percentage, maar ze rekenen hierbij ook de sponsorinkomsten - hieraan wil hij een einde
maken.795 De eigen-LQNRPVWHQHLVPRHWZRUGHQµRSJHVFKRRQG¶ZDDUGRRULQVWHOOLQJHQ]LFK
meer zullen moeten bekwamen in cultureel ondernemerschap - dat vergt een sterkere
mentaliteitsveranderLQJGDQYRRUKHHQ%RYHQGLHQJDDWKLMRQGHU]RHNHQRIKHWµ]LQYRO¶LVGH]H
norm ook toe te passen op de museumsector - tot nog toe zijn musea van de eis gevrijwaard
vanwege de behoudstaak die zij vervullen.796 Een nieuw concreet criterium voor
maatschappelijk bereik is dat instellingen minimaal drie procent van hun subsidies moeten
besteden aan het bereiken van nieuwe publieksgroepen - YRRUDOMRQJHUHQHQµFXOWXUHOH
PLQGHUKHGHQ¶2SGH]HHLVZLO9DQGHU3ORHJHHQVDQFWLHVWHOOHQZDQWYDQLQVWHOOLQJHQGLH
niet aan deze voorwaarde (willen) voldoen, wordt drie procent van de subsidie afgehouden.797
Het criterium subsidie-per-EH]RHNLVHHQW\SLVFKHFRQRPLVFKHEHQDGHULQJRPµGH
FXOWXUHHORQGHUQHPHU¶WHVWLPXOHUHQGHYHUKRXGLQJWXVVHQGHKRRJWHYDQGHVXEVLGLHHQKHW
aantal bezoeken scherp in de gaten te houden. Van der Ploeg heeft per sector uitgerekend
hoeveel subsidie een bezoek kost. De verhouding tussen publieksinkomsten en het totaal aan
subsidie is bij de musea 21:79. Alle sectoren voldoen aan de gestelde norm, maar binnen de
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Agnes Grondman e.a., Over passie en professie. Utrecht, 2010, pp. 293-294. In 2003 werd het project
geëvalueerd door de Visitatiecommissie Cultuurbereik. Deze beval aan het Actieplan nog eens vier jaar te laten
opereren, omdat dit proces meer tijd vergde. Bron: Marion Wester (redactie), Van jonge mensen en de dingen die
gaan komen. Z.p., april, 2003.
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Ministerie van OCW, Cultuur als confrontatie. Den Haag/Zoetermeer, 8 juni 1999, p. 42. Zie ook de
cultuurnota Cultuur als confrontatie . Den Haag september 2000, p. 48 - daar formuleert hij zijn plannen
concreter. Een resultaat van deze voornemens is de oprichting in 2002 van het Fonds voor
Podiumprogrammering en Marketing (FPPM). In 2007 fuseerde dit met het Fonds voor Amateurkunst en
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(1997), het Fonds voor de Podiumkunsten (1993) en het Fonds voor de Scheppende Toonkunst (1982-2007) .
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Pim van Klink, Kunsteconomie in nieuw perspectief. Groningen, 2005, p. 182.
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Begin jaren negentig stelde minister D¶$QFRQD deze eis al aan de podiumkunstinstellingen - onder heftig
protest.
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De lopende vijftien procentmaatregel over de periode 1997-2000 werd in 2001 afgerekend.
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Ministerie van OCW, Cultuur als confrontatie. Den Haag/Zoetermeer, 8 juni 1999, p. 27. Deze inkomsteneis
voor musea werd niet onder Van der Ploeg ingevoerd, maar onder het bewind Ronald Plasterk - alle instellingen
uit de basisinfrastructuur kregen de norm opgelegd, na advies van de Commissie Cultuurprofijt onder leiding van
Martijn Sanders. Bron: Quirine van der Hoeven, Van Anciaux tot Zijlstra. Den Haag, 2012, p. 73.
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Van der Ploeg maakte HHQRQGHUVFKHLGWXVVHQµPHHU¶HQµQLHXZ¶SXEOLHN- dat ligt niet automatisch in elkaars
verlengde. Hij waardeert het als een instelling met een ambitieus plan ander en nieuw publiek recruteert en
daarvoor meer dan drie procent van haar subsidie besteedt, maar daardoor in totaal minder publiek aantrekt en
minder inkomsten genereert - in dat geval kon de instelling dispensatie krijgen voor de vijftien procentsnorm.
Bron: ibidem.
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VHFWRUHQ]LMQHUµLQVWHOOLQJHQGLHHUQLHWDDQYROGRHQ¶798 Bij het criterium positie in het bestel
gaat het om de profilering van de instelling en afspraken die onderling gemaakt worden in de
sector en afstemming over het gebodene - bijvoorbeeld het tentoonstellingsbeleid.799
Van der Ploeg wil RSHHQFUHDWLHYHPDQLHUPHHUJHOGYRRUFXOWXXUJHQHUHUHQµ$OVLN
honderd procent subsidie geef, leunt iedereen prompt achterover. Ik wil dat de guldens die ik
uitgeef een aanjaag-effect hebben. Dus niet zoals bij de Victory Boogie Woogie van
Mondriaan, die honderd procent door de staat betaald is. Meneer Boll zegt dat het geld van
een private instelling komt, maar dat is onzin. De Nederlandsche Bank is gewoon overheid en
dus is het overheidsgeld. Bij het Centraal Museum in Utrecht toont directeur Sjarel Ex aan
KRHKHWZHONDQ'LHNRFKWUHFHQWHHQEHODQJULMNVFKLOGHULMPHWZHLQLJRYHUKHLGVVXEVLGLH¶.800

Kritiek en debat
De plannen van Van der Ploeg roepen verzet op. Er wordt geklaagd dat de politiek het steeds
meer voor het zeggen wil hebben.801 Kunstcriticus Cornel Bierens betoogt dat we allang in
een µGHPRFUDF\RIFXOWXUH¶OHYHQPDDUGDQHHQDQGHUHGDQGLHGHVWDDWVVHFUHWDULVGHILQLHHUW
µHHQYULMHWLMGVFXOWXXUZDDULQNXQVWHQOHYHQJHGDFKWHORRVLQHONDDURYHUORSHQ¶.XQVWLV
YROJHQV%LHUHQVSHUGHILQLWLHHOLWDLUHQGLHPRHWMXLVWZRUGHQJHUHGµXLWGHJUHHSYDQGH
YULMHWLMGVFXOWXXU¶802
De staatssecretaris krijgt het verwijt dat hij met zijn uitgangspuntennota versleten
ideeën haalt XLWµGHVRFLDOLVWLVFKHNDPIHUNLVW¶+LMLVWHJHQHOLWDLUHNXQVWHQZLOGH]H
openbreken om haar toegankelijk te maken voor de massa. Vroeger waren de arbeiders de
proletariërs, nu zijn dat de jongeren en allochtonen - daarom moet het kunstenaanbod zich
meer richten tot hen. Een nieuwe volksverheffing.803 =LM]LMQµGHQLHXZHYHUZRUSHQHQGHU
aarde, buitengesloten als ze worden van de cultuur¶804 Een criticus waarschuwt dat we zo
DDQNRHUVHQµRSHHQQLHXZHYHU]XLOLQJZDDUNXQVWKRRJVWHQVHHQDOLELLVRPKHWDDQGHHOXLWGH
subsidiepot te iQFDVVHUHQ¶805 De kritiek doemde al op in mei 1999, toen Van der Ploeg de
nota Ruim baan voor culturele diversiteit uitbracht - daarin stelt hij de positie van de
DOORFKWRQHFXOWXXUFHQWUDDOHQIRUPXOHHUWKLMµHHQSDNNHWPDDWUHJHOHQGDWHURSLVJHULFKWRP
biQQHQKHWJHVXEVLGLHHUGHFXOWXXUEHVWHOPHHUUHFKWWHGRHQDDQGHFXOWXUHOHGLYHUVLWHLW¶806 De
nota roept in de pers HHQGHEDWRSRYHUµGHPXOWLFXOWXUDOLVHULQJYDQKHWNXQVWEHOHLG¶807 Zo
verwijt literatuurcriticus Michaël Zeeman de staatssecretaris µeen vorm van
apartheidsdenken¶ hLMPDDNWYDQKHWNXQVWEHOHLGµZHHUHHQYRUPYDQZHO]LMQVEHOHLG. « 
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Bij dans is de verhouding 18:82, bij muziek 28:72, bij muziektheater 22:78 en bij theater 15:85. In de
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en bij cultuurhistorische musea (15) 21:79. Zie bijlage 2 in de uitgangspuntennota.
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Ibidem, pp.28-31.
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Handelsblad, 11 juni 1999.
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9DQGHU3ORHJZLOHHQ³PHQWDOLWHLWVYHUDQGHULQJ´ELMGHNXQVWLQVWHOOLQJHQWHZHHJEUHQJHQ'DW
is nog geen kleine benauwdheid, dunkt me, maar als die moet worden bewerkstelligd door de
kunstinstellingen te verplichten hun kwaliteitsdiscussie aan te lengen met argumenten van
HWQLFLWHLWNRPWGDWQRFKGHNXQVWHQQRFKGHNXQVWHQDDUVWHQJRHGH¶808 Maar Van der Ploeg
SOHLWQLHWYRRUµFXOWXUHOHDSDUWKHLG¶- hij wijst verzuiling, minderhedenpotjes en positieve
discriminatie af. Hij wil ruimte maken voor initiatieven van nieuwe generaties en
bevolkingsgroepen. Dit komt de culturele elite slecht uit.809 De staatssecretaris zou kunst en
FXOWXXUPLVEUXLNHQµDOVPLGGHORPDQGHUHGRHOHQLQGHVDPHQOHYLQJWHYHUZH]HQOLMNHQ¶810
Theatercriticus Pieter Kottman verwijt hem dat hij kunst niet als vrije expressie ziet
maar als een middel, met maatschappelijke doeleinden: µomdat groepen buiten de
maatschappij dreigen te komen staan, luidt de impliciete redenering, moet de kunst ze van de
ondergang redden¶. De volgzame houding van de Raad voor Cultuur, zoals te lezen in het
vooradvies, irriteert hem: µde titel alleen al, Cultuur voor Culturen, laat geen ruimte voor
misverstand over de koers die de Nederlandse kunstwereld dient te gaan varen. De
³hierarchische scheiding tussen westerse en niet-westerse, hogere en lagere cultuur´ wordt
³steeds minder toepasbaar´ genoemd. Niet-autochtone Nederlanders profiteren minder van
culturele voorzieningen dan de Raad ³wenselijk´ acht. Ja, zelfs is de Raad voorstander van
³een pluriform kwaliteitsbesef´, waarmee de aanval op het kwaliteitscriterium bij de weging
van wat gesubsidieerd moet worden en wat niet, is ingezet¶.811
Van der Ploeg reageert als volgtµKHt zijn anderen die mijn beleid in die hoek willen
zetten. Ik schrijf in mijn nota juist uitdrukkelijk dat kunstbeleid geen welzijnsbeleid mag zijn.
Kwaliteit is en blijft een criterium voor het kunstbeleid, maar die kwaliteit moet bereikbaar
zijn voor een groter en ook ander publiek. Daarvoor is geld nodig en mijn nota koppelt dan
ook nadrukkelijk het een aan het ander. Enerzijds vraag ik aandacht voor culturele diversiteit,
anderzijds stel ik geld beschikbaar voor meer kwaliteit in de programmering. Daarbij zie ik
kwaliteit als een pluriform begrip. Wat opgaat voor onze cultuur hoeft natuurlijk niet per se te
gelden voor andere culturen. Alle Turkse en Marokkaanse kinderen in de stad moeten
Rembrandt en Vermeer en Van Gogh zien. Maar waarom keren we dat niet ook om? Waarom
zouden wij niet ook kennismaken met de Turkse Rembrandt en Vermeer? In andere landen is
GDWDOYHHOJHEUXLNHOLMNHU¶812 µ.XQVWLQ1HGHUODQGLVYDQKRJHNZDOLWHLWPDDUKHWLVRRNLHWV
GDWLNKHW³EHVWEHZDDUGHJHKHLP´QRHP(HQJHKHLPZDDUDlleen connaisseurs toegang tot
hebben. Van al dat moois dat de kunst heeft te bieden, moet een breder en diverser publiek
kunnen profiteren. Als er minder mensen kijken en luisteren, tast dat de legitimatie van kunst
aan. Dat verkleint het financieel draagYODN¶813 In het slotakkoord van zijn notitie verwoordt
KLMKHW]RµDOOHVYDQZDDUGHZRUGWQLHWEHSDDOGGRRUGHVNXQGLJHQQLHWGRRU
publieksvoorkeuren, maar is het resultaat van een botsing van ideeën, opvattingen en
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WUDGLWLHV¶Van der Ploeg benadrukt dat hij geen dictaat wil opleggen, maar reacties uitlokken
om de kwaliteit van de uiteindelijke cultuurnota te verhogen.814
µAOVOLGYDQ³GHEHVWXXUOLMNHHOLWH´¶ZLO9DQGHU3ORHJMXLVWµvoorgaan in het discours
over de inzet van het kunstbeleid en de rol van dHNXQVWLQGHVDPHQOHYLQJ¶+LMLVNULWLVFK
RYHUµKHWRQPDDWVFKDSSHOLMNHLQ]LFK]HOIJHNHHUGHNXQVWNOLPDDWGDWGHDIJHORSHQMDUHQPHW
steun van de overheid is gegroeid. Hij wil niet langer overheidsgeld geven aan kunst waar
slechts weinigen van genieten. Geld van velen moet besteed worden aan kunst voor velen: hij
ZLOKHW³EHVWHSRSXODLUPDNHQHQKHWSRSXODLUHEHWHU´- daaraan overheidsgeld geven vindt hij
ZHOOHJLWLHP¶815 Dat motto leidt tot misverstanden. Literair auteur en criminoloog, Herman
Franke vreest dat dRRU]LMQµSROLWLHNYDQHVWKHWLVFKH]XLYHULQJ¶KHWEHVWHJHQDGHORRV
YHUGUHYHQ]DOZRUGHQGRRUKHWSRSXODLUHµDOVKLMZDWODQJHUGDQGHGXXUYDQHHQFROOHJH
economie om zich heen had gekeken, had hij kunnen zien dat er een belangrijke omslag heeft
plaatsgevonden waardoor zijn orthodox-socialistische visie op culturele democratisering geen
hout meer snijdt. Door deze omslag behoeft niet de massa maar juist de elite een culturele
KDQGUHLNLQJHQEHVFKHUPLQJ¶,QSODDWVYDQHHQEUXJWHVODDQ]RXGHVWDatssecretaris een dam
moeten opwerpen tegen de vulgarisering, trivialisering en verplatting van het culturele
klimaat. Hij zou zijn zorg moeten uitspreken over hoe overheersend de massacultuur en hoe
sterk de druk tot popularisering op kunstenaars is geworden. Maar in plaats daarvan steekt hij
YRRUGHFDPHUD¶VKHHOSRSXOLVWLVFKGHORIWURPSHWRYHUSRSPX]LHN)UDQNHSOHLWYRRUHHQ
µFXOWXUHHOUHYHLO¶µKRHNXQQHQGHEHGUHLJGHFXOWXXUJRHGHUHQEHVFKHUPGZRUGHQWHJHQGH
massawals die alles verplat. Of: hoe moeten de liefhebbers van wat mooi, zeldzaam en broos
is, zich verweren? Alle bloemen moeten bloeien, maar niet alleen de goudsbloemen van de
PDVVDVPDDN¶816
Vooral de sanctie van drie procent leidt tot heftige kritiek: iedere instelling moet drie
procent van de subsidie besteden om nieuw publiek aan te trekken, zo niet dan wordt voor
straf met drie procent gekort. VVD-cultuurwoordvoerder Atzo Nicolaï laat weten dat Van der
3ORHJLQ]LMQRJHQµLQRQDDQYDDUGEDUHPDWH¶JHORRIKHFKWDDQµGHPDDNEDUHVDPHQOHYLQJPHW
vDQERYHQDIRSJHOHJGHQRUPHQHQUHJHOV¶817 Als hij vindt dat het gesubsidieerde
FXOWXXUDDQERGHHQDIVSLHJHOLQJPRHW]LMQYDQGHVDPHQOHYLQJµZDDULQDOOHEHYRONLQJVJURHSHQ
LHWVYDQKXQJDGLQJPRHWHQNXQQHQYLQGHQ¶GDQOHJWKLMµGDDUPHHGHELMODDQGHZRUWHO van
KHWFXOWXXUEHOHLG¶+HWJDDWHUQDPHOLMNELMFXOWXXUEHOHLGRPµGLQJHQPRJHOLMNWHPDNHQGLHHU
anders niet zouden zijn, waardevolle cultuuruitingen die te duur, te riskant of te kwetsbaar
zijn om zonder overheidssteun te bestaan. Dat betreft maar een klein terrein, want het grootste
deel van het culturele leven vindt - gelukkig - plaats zonder directe overheidsbemoeienis. Als
deze staatssecretaris zijn cultuurbeleid erop wil richten dat iedereen in dat gesubsidieerde
hoekje iets van zijn gading kan vinden, kan hij zijn beleid beter uitbesteden aan RTL en Van
den Ende. Die zijn daar namelijk ook op gericht en beter voor geëquipeerd. « Cultuurbeleid
is kwaliteitsbeleid. Van der Ploeg OLMNWHFKWHUGHNORNWHUXJWHZLOOHQGUDDLHQQDDU « GH
maakbare sameQOHYLQJYDQGHMDUHQ]HVWLJQDDUGHYRONVYHUKHIILQJYDQGHMDUHQYLMIWLJ¶818
Onder druk van een Kamermotie laat Van der Ploeg zijn drie procentsnorm vallen - hij zet
814
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hem om in een beloning: culturele instellingen die goede plannen hebben om drie procent van
hun subsidie te besteden aan het werven van breder publiek, mogen hiervoor twee procent
extra subsidie aanvragen.819
Volgens Ton Bevers stimuleren kunstenaars µhet debat en de reflectie over mens en
maatschappij. Zij vervullen een cultuurpolitieke functie door mensen aan te zetten tot stop
and think¶. Als kunstenaars gewaardeerd worden om hun maatschappelijke betrokkenheid,
begrijpt Bevers niet waarom de overheid nu verweten wordt de maatschappelijke functies van
kunst juist zo te benadrukken in haar cultuurbeleid. Hij herinnert eraan dat
overheidsbemoeienis met kunst in de westerse wereld al minstens vijftig jaar te typeren is als
µdemocratische cultuurzorg¶GLH µbehoort daarmee tot één van de belangrijkste
verworvenheden van deze eeuw ten gunste van de kunstwereld. « De overheid speelt een
centrale en vruchtbare rol in het kunstdebat. Het zou een verarming van de discussie zijn als
de overheid zichzelf die rol zou ontzeggen. « De kunstwereld zou veel meer waardering
moeten hebben voor zoveel betrokkenheid van de kant van de overheid¶. Bevers constateert
dat overheid, markt en kunstwereld meer met elkaar verstrengeld zijn geraakt, hoewel er nog
genoeg ideologische verschillen blijven bestaan. µZij zoeken elkaar op in wisselende coalities.
Deze convergerende tendensen, vooral op technisch-LQVWUXPHQWHHOYODN « YRUPHQJHHQ
bedreiging voor de cultuur, maar versterken juist haar maatschappelijke positie¶.820
Letty Ranshuysen neemt het op voor de µLQJULMSHQGHYHUQLHXZLQJHQ¶ van Van der
Ploeg om nieuw cultuuraanbod te stimuleren en de gevestigde instellingen te prikkelen een
breder publiek te bereiken. Zij pleit ervoor om µHHUVWLQIRUPDWLH- HQVRFLDOHGUHPSHOV¶WH
verlagen en pas daarna de tijd-, geld- en geografischeµ. Ranshuysen haalt met instemming
Hans %ORNODQGDDQGLHHUµDOMDUHQ¶YRRUSOHLWµRPGHNORRIWXVVHQKHWJHVXEVLdieerde
cultuuraanbod en de samenleving niet alleen te verkleinen door educatie, maar ook door een
aanbod te scheppen dat meer aansluit bij de aanwezige culturele competentie van de burgeUV¶
Daarom pleit de staatssecretaris voor meer plurifiormiteit in het kunst- en cultuuraanbod. Het
cultuurbeleid is teveel gericht op hoogdrempelig en complex aanbod voor een specialistisch
publiek. ULWRQGHU]RHNEOLMNWµWHONHQVZHHUGDWYHUZHUNLQJVYaardigheden en sociale normen
van grotere invloed zijn dan tijds- HQJHOGEXGJHWWHQHQJHRJUDILVFKHKHUNRPVW « 'H
FRPSOH[LWHLWYDQKHWJHVXEVLGLHHUGHDDQERG¶VOXLWQLHWDDQµELMGHLQWHUHVVHVHQ
verwerkingsvaardigheden van grote delen van de bevolking. Bovendien haken de ambiance,
sfeer en programmering van veel podia en musea niet in op de verwachtingen en normen van
ODJHURSJHOHLGHQMRQJHUHQHQDOORFKWRQHQ¶Ranshuysen vindt de uitgangspuntennota een
µLQVSLUDWLHEURQ¶, met µSUDNWLVFKHLPSXOVHQZDQWGHvoorgestelde maatregelen zijn een
adequaat antwoord op de gesignaleerde elitisering, vergrijzing en homogenisering van het
SXEOLHNYDQSRGLDHQPXVHD¶821
Museumdirecteuren reageren genuanceerd op de plannen en uitspraken van de
staatssecretaris. Sjarel Ex herkent veel in zijn HHUVWHWRHVSUDNHQµKHWJHOXLGYDQ9DQGHU
3ORHJVPXVHXPEHOHLGVSUHHNWRQVELM]RQGHUDDQ¶([ZLOGHFROOHFWLHVYDQhet Centraal
Museum beter toegankelijk maken voor een groter publiek - dat staat al geboekstaafd in het
jaarverslag. Hij presenteert kunst bij voorkeur in een andere omgeving dan gebruikelijk is.
0DDUKLMKRXGWGDDUELMGHJUHQ]HQZHOLQGHJDWHQZDQWµYRRUMHKHWZHHWOHLGW]R¶QDDQSDNWRW
SXXUHQWHUWDLQPHQW¶7RFKKHHIWKLMRRNEHGHQNLQJHQELMKHWPXVHXPEHOHLGYDQ9DQGHU
Ploeg. Bij zijn aanbevelingen voor beter publieksbereik en een efficiëntere bedrijfsvoering
dreigt hij te vergeten dat zeventig procent van een museumbudget moet worden besteed aan
KHWEHKRXGYDQGHFROOHFWLHVµKHWLVGHNXUNZDDURSZHGULMYHQ¶(HQDQGHr bezwaar is dat hij
819

Hij reserveerde hiervoor 16 miljoen gulden binnen het Actieplan Cultuurbereik. Bron: µ9DQ der Ploeg zet
VWUDINRUWLQJRPLQEHORQLQJ¶,Qde Volkskrant, 24 september 1999.
820
Ton Bevers, µCultuurbeleid verrijkt de kunst¶. In: NRC Handelsblad, 29 mei 1999.
821
/HWW\5DQVKX\VHQµ2QQRGLJHRSKHIURQGGHFXOWXXUQRWD¶,Q Boekmancahier , jrg. 11, nr. 41, september
1999, p. 296 en p. 299.
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weinig rekening houdt met de terreinen die per definitie weinig publiek trekken - De Appel in
$PVWHUGDPELMYRRUEHHOGHHQWHQWRRQVWHOOLQJVUXLPWHGLHJHOGWDOVµHHQLQWHUQDWLRQDOH
XLWNLMNSRVWYRRUHLJHQWLMGVHNXQVW¶([YHUPRHGWGDWHUin Nederland misschien tienduizend
mensen zijn die alles willen weten van de meest recente ontwikkelingen in de beeldende
NXQVWµ'DWYHUJWPDDWZHUNHQ]RLHWVNDQEHOHLGVPDWLJEHVWJHIRUPXOHHUGZRUGHQ¶9RRUGLW
soort instellingen dienen volgens hem andere normen te gelden voor publieksbereik.822 Maar
([JDDWGHXLWGDJLQJDDQ+LMEHORRIWHHQEHOHLGWHRQWZLNNHOHQZDDULQGHµEHOHYLQJYDQNXQVW
FHQWUDDOVWDDW¶ als zijn museum na een ingrijpende verbouwing heropend wordt.823
Herman Brijder, de directeur van het Allard Pierson Museum in Amsterdam, is ook
van mening dat Van der Ploeg met zijn maatregel om nieuw publiek te trekken de
Nederlandse museumwereld te veel over één kam scheert.824 +LMYLQGWKHWµQLHWPHHUGDQ
ORJLVFK¶GDWKHWFXOWXXUEHOHLGZRUGWDIJHVWHPGRp de prognose dat straks de Nederlandse
VDPHQOHYLQJYRRUYLMIWLHQSURFHQWXLWPLQGHUKHGHQEHVWDDWµ0DDUELMGHSUDNWLVFKHXLWZHUNLQJ
daarvan in de museumsector ontbreekt de differentiatie volledig. Een volkenkundig museum
is iets anders dan een kunstmuseum. En een kunstmuseum verschilt weer van een
archeologisch museum. « De volkenkundige musea slagen er van nature het beste in om
³HHQYHUWDDOVODJ´WHPDNHQQDDUGHFXOWXUHQYDQPLQGHUKHGHQ%LMGHNXQVWPXVHDPHWKXQ
schilderijententoonstellingen moet dat met wat kunst en vliegwerk ook nog wel lukken. Maar
wat doe je nou met die potjes uit de klassieke Oudheid die wij allemaal hebben en die
beeldjes? (pQ]R¶QEHHOGMH]HJWKHOHPDDOQLHWV'DDUPRHWMHHHQYHUKDDORPKHHQERXZHQ¶825
In musea worden objecten en collecties geplaatst in een bepaalde opstelling, volgens
een ordening in dat museum.826 µ%\FUHDWLQJWKHLURZQFDWHJRULHVDOOFROOHFWRUVFUHDWHWKHUH
RZQUDULWLHV¶]RSRQHHUW%DUEDUD.LUVFKHQEODWW827 Walter Benjamin ziet µGDV³$QGHQNHQ´µ
DOVµdas Schema GHU9HUZDQGOXQJGHU:DUHLQV2EMHNWGHV6DPPOHUV¶828 Volgens hem is de
diepste drijfveer van het verlangen van de verzamelaar iets nieuws te verwerven - het aloude
te vernieuwen. De verzamelaar brengt een eigen ordening aan die zichtbaar wordt in de
822

%HUW.RRSPDQµ.XQVWRSEHVWHOOLQJ¶,Q Het F inancieele Dagblad, 24 juli 1999.
0LFN\3LOOHUµ2SHQPXVHXP,Q8WUHFKWVWDDWGHEHOHYLQJYDQNXQVWFHQWUDDO¶,Q Het F inancieele Dagblad, 4
december 1999. Ex reageerde hier op de uitkomst van onderzoek waaruit blijkt dat er gemiddeld slechts vijftien
seconden naar een kunstwerk gekeken wordt. Het is een uitdaging om de aandacht van de bezoeker vast te
houden en de collecties steeds anders te presenteren.
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Het Allard Pierson is het archeologisch museum van de UvA, genoemd naar de eerste hoogleraar in
kunstgeschiedenis, esthetica en moderne talen en letteren aldaar (1831-1896). Herman Brijder was van 1986 tot
2002 algemeen directeur en daarna nog vier jaar wetenschappelijk directeur van het museum. In 1934 kocht de
Allard Pierson Stichting de collectie van het Museum Scheurleer in Den Haag aan en stelde deze ter beschikking
van de de vakgroep Klassieke Archeologie van de Universiteit van Amsterdam - de hoogleraar Klassieke
archeologie was automatisch directeur van het museum. Het Museum Scheurleer ontstond in 1924 uit een
particulier initiatief van C.W. Lunsingh- Scheurleer. Sinds 1999 was het museum organisatorisch onderdeel van
de Universiteitsbibliotheek, in 2007 werd UvA Erfgoed opgericht waarbinnen alle Erfgoedcollecties worden
beheerd, waaronder het Allard Pierson Museum, met sinds 2009 Wim Hupperetz (1966) als directeur - hij volgde
Robert Lunsingh Scheurleer op, directeur na Brijder (hiervoor werkte Hupperertz bij het Limburgs Museum en
Erfgoed Nederland). Directeur van de Divisie Erfgoed is sinds 2009 Steph Scholten (1961) - onder hem valt ook
Bijzondere Collecties dat een onderdeel daarvan is (hiervoor werkte hij bij het Rijksmuseum van Oudheden te
Leiden en Instituut Collectie Nederland). Bronnen: www.allardpiersonmuseum.nl en
www.bijzonderecollecties.uva.nl (bezocht op 2 januari 2015).
825
%HUW.RRSPDQµ7HZHLQLJGLIIerentiatie. MuseumGLUHFWHXURYHUFXOWXXUSROLWLHN9DQGHU3ORHJ¶,Q Het
F inancieele Dagblad, 21 augustus 1999.
826
=LHRRN.U]\V]WRI3RPLDQµ7XVVHQKHW]LFKWEDUHHQKHWRQ]LFKWEDUHGHFROOHFWLH¶,Q De oorsprong van het
museum. Over het verza melen. HeerlHQSHQ-HDQ%DXGULOODUGµ7KHV\VWHPRIFROOHFWLQJ¶In: John
Elsner en Roger Cardinal (editors), The culture of collecting. Cambridge (Mass.), 1994, pp. 7- 10.
827
Barbara Kirschenblatt - Gimblett, Destination culture. Tourism, museums, and heritage. Berkeley en Los
Angeles, 1998, p. 25.
828
:DOWHU%HQMDPLQµ=HQWUDOSDUN¶LQ Illuminationen. Frankfurt am Main 1961, p. 690. Zie ook de paragraaf
µ'HVFKRRQKHLGYDQKHWDOOHGDDJVH¶LQdeel II, hoofdstuk 5.
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verzameling - KRHZHOKLMLQGHEDQLVµYDQ]LMQOLHIGHYRRUHONYDQ]LMQREMHFWHQZDDUGH
ZHUHOGLQDDQZH]LJLV¶829 In het museum wordt het concept van een opstelling bedacht, daar
brengt de conservator een eigen ordening aan die zichtbaar wordt in de museale presentatie.
Maar de nieuwe museale functie van een object kan in strijd zijn met de oorspronkelijke
functie. Ook al werd voorheen een voorwerp gewaardeerd om het functionele nut, in het
museum wordt het verzameld en bewaard om de historische waarde, de herinnering of de
VFKRRQKHLGYDQKHWDUWHIDFW(UIJRHGGHVNXQGLJH5REYDQGHU/DDUVHµPXVHDOHDUWHIDFWHQ]LMQ
uit hun oorspronkelijke context gelicht, maar museale locaties veranderen tegelijkertijd in
QLHXZHEHVWHPPLQJHQ « 'HWHQWRRQVWHOOLQJYHUWHOWKHWYHUhaal van de verzameling, niet dat
YDQGHREMHFWHQYyyUKXQPXVHDOLVHULQJ¶830 Maar welk verhaal wordt dan verteld? Wat is het
uitgangspunt, de perceptie van het museum of die van de potentiële bezoeker? Hoe belangrijk
wordt de beleving en de mogelijkheid tot identificatie gevonden van het publiek?
In hoeverre mag je een eigen museale ordening aanbrengen in de presentatie? Die
kwestie is regelmatig onderwerp van discussie. In mei 1995 laat een kortstondig debat tussen
Jan Vaessen en Frans Haks, directeur van het Groninger Museum, zien hoezeer interpretaties
uiteen kunnen lopen. Vaessen uit kritiek op de esthetische presentatie in het zojuist geopende
Groninger Museum, waar gebruiksvoorwerpen op de historische afdeling gepresenteerd
worden zonder leerzame contexWRIXLWOHJ=RZRUGWµGHRSSHUYODNNLJKHLG « JHIHWLVMHHUG¶
aldus Vaessen. Het debat tussen Vaessen en Haks scherpt de controverse aan tussen een
objectgerichte benadering en een contextgerichte benadering in het presentatiebeleid. Hier
speelt de vraag in hoeverre er een verband gekoesterd dient te worden tussen voorwerpen en
hun materiële omgeving en functie, voordat ze in het proces van musealisering uit die
verbanden werden losgeweekt.831 In tegenstelling tot de historische afdeling van Haks, is in
het Openluchtmuseum zowel de materiële, de functionele als de contextuele authenticiteit van
groot belang.832 9DHVVHQYLQGWGDWKLVWRULVFKHJHERXZHQHQYRRUZHUSHQHHQµEHZRJHQ
YHUEHHOGLQJYDQKHWOHYHQ¶]LMQ=RQGHUGLHEHZRJHQKHLGLQGH]LQYDQEHWURNNHQKHLG
engagement, blijven alle presentaties zielloos en steriel.833
9DHVVHQRYHUGH*URQLQJVHSUHVHQWDWLHµGHHHQYRXGLJVWHJHEUXLNVYRRUZHUSHQZRUGHQ
getoond als ware het exquise kunstvoorwerpen. Ze worden uit hun context gehaald en
volkomen van hun betekenis bestolen en beroofd.(...) Het gaat om gebruiksvoorwerpen, die in
hun historische context moeten worden gepresenteerd. Dat is de taak van het historisch
museum. Het Groninger Museum toont dingen, objecten los van hun gebruik, los van hun
geschiedenis. Maar een PXVHXPPDJJHHQVSHHOSODDWV]LMQ]RQGHUERRGVFKDS¶834 µ$KQX
ZHHWLNZDDUKLMKHWRYHUKHHIW¶]RUHDJHHUW+DNVSODJHULJ- hij deed Vaessens irritatie eerder
af met de opmerking dat het ook de bedoeling is van kunst om mensen uit de tent te lokken.
µ'HDOOedaagse voorwerpen zijn per periode in hun tijdscontext geplaatst. Per paviljoen staat
829

)UDQFR5HOODµ'XL]HOLQJZHNNHQGDPDOJDDP 'HVWULMGYDQGHYHU]DPHODDUWHJHQGHWLMG¶,Q Museumjournaal
5 en 6, jrg. 32, 1987, p. 240. Zie ook: Dos Elshoutµ0XVHDOLVHULQJYDQGHFXOWXXUKHWPXVHXPDOVJHKHXJHQ¶,Q
Kunst en Beleid in Nederland 4, Amsterdam, 1989, pp. 51-52.
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Rob van de LaarVHµ(UIJRHGHQGHFRQVWUXFWLHYDQYURHJHU¶,Q idem (redactie), Bezeten van vroeger .
Amsterdam, 2005, pp. 5-6. Historicus Van de Laarse (1956) is uhd Erfgoedstudies bij Algemene
Cultuurwetenschappen aan de UvA en sinds 2011 bijzonder hoogleraar op de Westerborkleerstoel Erfgoed van
de oorlog aan de Vrije Universiteit Amsterdam.
831
=LHLQGLWYHUEDQGRRN3HWHUYDQ0HQVFKµ&RQWH[WHQDXWKHQWLFLWHLW¶,Q-DQ9DHVVHQHD UHGactie), Jaarboek
1999 Nederlands Openluchtmuseum. Arnhem, 1999, pp. 78-101.
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Hiervoor werd het museum in een recent advies van de Raad voor Cultuur geprezen, zie Innoveren,
participeren! van maart 2007, p. 130.
833
µMuseumdirecteur vindt Groningse collega lichtzinnig¶,Qde Volkskrant van 3 mei 1995.
834
Bron: de Volkskrant van 3 mei 199µMuseumdirecteur vindt Groningse collega lichtzinnig¶=LHRRN-DQ
9DHVVHQµ'HGXUHDUPRHGHYDQRQVPXVHXPEHOHLG¶,Qde Volkskrant, 29 mei 1995 en -DQ9DHVVHQµ2YHU
FRQWH[W¶,Q-DQ9DHVVHQH.a. (red.), Jaarboek 1996 Nederlands Openluchtmuseum. Nijmegen/Arnhem, 1996,
pp. 11-29.
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aangegeven of ze uit klei of zand afkomstig zijn. Het enige wat wij niet doen, is eindeloze
verhalen bij de voorwerpen zetten. Voor specialisten zijn het kleuterteksten en voor de leek
worden ze al snel te wetenschappelijk. Laat het voorwerp voor zich spreken. Wij stellen het
RSGHPHHVWLQWULJHUHQGHPDQLHUWHQWRRQ=RGDWGHYRUPKHWEHVWHXLWNRPW¶835 In deze
FRQWURYHUVHHFKRRWGHµPXVHXPGLVFXVVLH¶XLWGHMDUHQ]HYHQWLJDe autonome
museumopvatting waarin de specifieke waarden van de voorwerpen centraal staan, met een
beperkte educatieve taak tegenover de responsieve museumopvatting, waar de bezoeker
centraal staat die wordt aangezet tot culturele zelfontplooiing - de aard van de presentaties
wordt op publieksbereik afgestemd.836
Vaessen schrijft in 1996 dat het meest eigene element van een museum het
tentoonstellen is van authentieke voorwerpen.837 Hij signaleert daarnaast een comeback van
het verhaal in veel historische museDHQGDWMXLFKWKLMWRH]LMµEHZDUHQKHWPDWHULsOHFXOWXUHOH
erfgoed dat getuigt van onze collectieve biografie. Die materiële objecten spreken niet
vanzelf; musea moeten met die objecten een verhaal, hun verhaal, hun geschiedenis vertellen.
Nu eens grootVHQPHHVOHSHQGGDQZHHUNOHLQHQLQWLHPPDDUDOWLMG³ZDHUDFKWLJHQGHZDHU´
Musea kunnen zich niet verschansen achter de illusie dat objecten zelf de geschiedenis
representeren en evenmin mogen ze zich verschuilen achter een comfortabel relativisme.
Musea horen naar beste kunnen de waarheid te vertellen. Een museum dat dat niet, met volle
LQ]HWZLOLVJHZRRQHHQOXLPXVHXP¶838

Cultureel ondernemerschap: onderzoek en debat
Op donderdag 4 november 1999 debatteert de Kamer over de uitgangspuntennota. Rick van
der Ploeg krijgt steun voor zijn streven om een breder, diverser publiek te interesseren voor
kunst.839 'H.DPHUYLQGWHFKWHUGDWKLMWHZHLQLJGRHWµRPGHNZDOLWHLWYDQNXQVWHQFXOWXXUWH
ZDDUERUJHQHQYHUEHWHUHQ¶,Q]LMQQRWDLQWURduceert Van der Ploeg naast kwaliteit drie
QLHXZHFULWHULDKHWDDQWUHNNHQYDQHHQEUHHGHQGLYHUVSXEOLHNGHKRRJWHYDQµVXEVLGLH-perEH]RHN¶HQGHSRVLWLHLQKHWFXOWXUHOHEHVWHO'H.DPHUYUHHVWGDWGHYULMKHLGYDQNXQVWHQDDUV
wordt aangetast door sterk de nadruk te leggen op de vraag van het publiek. Atzo Nicolaï: µhet
aanbod gaat vooraf aan de vraag. Dat is in het algemeen zo: niemand heeft ooit om een
VWRI]XLJHUJHYUDDJG¶9DQGHU3ORHJDQWZRRUGWµGHNZDOLWHLWVWDDWYRRURS¶- de drie nieuwe
FULWHULD]LMQJHHQµQRUPHQRIHLVHQPDDUDIZHJLQJVFULWHULD¶840 +LMEHORRIWGDWµFXOWXUHOH
instellingen en kunstenaars die een kwalitatief hoogwaardig aanbod hebben maar daarmee
niet meer publiek trekken¶, niet ZRUGHQJHNRUWRSKXQVXEVLGLHµ(QDOVLHWVJHHQKRJH
kwaliteit heeft, NRPWKHWVRZLHVRQLHWLQDDQPHUNLQJYRRUVXEVLGLH¶ De Kamer gaat akkoord
met zijn uitgangspunten.841
In september 2000 biedt Rick van der Ploeg de cultuurnota Cultuur als Confrontatie
aan het parlement aan. µ'HNHUQYDQGH]HFXOWXXUQRWDZRUGWJHYRUPGGRRUGe lijst met
835

Ibidem. Frans Haks was van 1978 tot 1995 directeur van het Groninger Museum. Onder zijn bezielende
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René Pingen, Dat museum is een mijnheer. De geschiedenis van het Van Abbemuseum 1936-2003.
Amsterdam, 2005, p. IX.
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-DQ9DHVVHQµ2YHUFRQWH[W¶In: idem e.a. (redactie), Jaarboek 1996 Nederlands Openluchtmuseum.
Nijmegen/Arnhem, 1996, pp. 11-29.
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-DQ9DHVVHQµ(HQPHUNZDDUGLJHJHVFKLHGHQLV¶,Q NRC Handelsblad, 3 augustus 1996.
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Roel Pots, Cultuur, koningen en democraten. Nijmegen, 2010, p. 338. Zie ook: µ.DPHUWHJHQ³VWUDINRUWLQJ´
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3ORHJDDQJHQRPHQ¶In: NRC Handelsblad, 2 juli 1999 en µ9DQGHU3ORHJ]HWVWUDINRUWLQJRPLQEHORQLQJ¶,Q de
Volkskrant, 24 september 1999.
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µ%HORIWHYDQ9DQGHU3ORHJ.ZDOLWHLWEOLMIWXLWJDQJVSXQW¶,Q NRC Handelsblad, 5 november 1999.
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µ7RQHHOVWXN stelt kunstsector WHOHXU¶ HQµ9DQGHU3ORHJVOHHSWEHOHLGGRRU.DPHU¶In: de Volkskrant, 5
november 1999.
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EHVOXLWHQ¶842 Van der Ploeg volgt in zijn Cultuurnota op hoofdlijnen de gelijknamige
uitgangspuntennotitie uit 1999 en hij neemt het advies van de Raad voor Cultuur over.843 Hij
EHQDGUXNWQRJHHQVGDWDUWLVWLHNHNZDOLWHLWKHWµOHLGHQGHVXEVLGLHFULWHULXP¶]DOEOLMYHQELMGH
subsidieverdeling voor de komende planperiode.844 Het principe van Thorbecke - de overheid
is geen beoordelaar van kunst - neemt hij serieus µGoor vanaf het begin duidelijke criteria te
stellen¶meer aandacht voor de vraag en niet uitsluitend voor het aanbod, meer jeugd, meer
allochtonen, kunst uit de depots en cultureel ondernemerschap¶.845 µBijna alles wat ik heb
voorgesteld heeft geleid tot concrete beleidsvoorstellen, dat zijn dus geen proefballonnen.
Kijk naar de cultuurvouchers voor jongeren, of de kunst op Schiphol¶.846
9DQGHU3ORHJEHQDGUXNWLQHHQLQWHUYLHZGDWKHW]LMQWDDNLVµde grote cultuurpolitieke
lijnen uit te zetten en de individuele beslissingen aan de deskundigen over te laten. Het
voordeel van zo¶n werkwijze is dat ik nu tijd heb voor reflectie. Deze post gaat door voor een
fulltime betrekking, maar zeker in deze periode, nu de Cultuurnota is geschreven en het
wachten is op het debat met de Tweede Kamer, kan ik met mijn duimen draaien. Voor
iedereen een zeer nuttige bezigheid, omdat je dan in de gelegenheid bent na te denken over
zaken op de langere termijn. Over ICT, een andere aanpak van de monumentenzorg, de
systhematiek van de Raad voor Cultuur.  ;͙ͿWat het functioneren van de raad betreft: je zou
toch niet willen dat alle beslissingen worden overgelaten aan een politicus of zijn
ambtenaren? Dat druist in tegen het principe van Thorbecke. Vandaar dat wij die taken aan
deskundigen overlaten, al pleit ik voor veel meer doorstroming en verjonging van de
raadsleden en ook voor buitenlanders in de raad bij niet-taalgebonden sectoren als muziek,
architectuur, vormgeving en beeldende kunst. We moeten nu eerst maar eens deze ronde tot
een goed einde brengen. Daarna volgt een evaluatie¶.847 µ%LMGHKXLGLJHRS]HWYDQGH
cultuurnota-procedure worden Kamerleden bestookt door instellingen die hun subsidie
dreigen te verliezen, en ik vind het logisch dat ze die gevoelens vertolken. Voor de toekomst
wil ik kijken naar een nieuwe opzet, waarbij het debat met de Kamer zich meer op de grote
lijnen kan richten¶.848 In de slotparagraaf staat GDWGHFXOWXXUQRWDµQRJVWHHGVHHQJRHGPLGGHO
NDQ]LMQYRRUYHUDQGHULQJHQEHZHJLQJLQKHWFXOWXUHOHOHYHQ¶:DQWKHWLVYRRUGH]HQRWD
µNHQPHUNHQG¶GDWHULQKHWFXOWXXUDDQERGµPHHUEHZHJLQJYHUQLHXwing en doorstroming is
JHNRPHQGDQRRLWWHYRUHQ¶849 Volgens zowel de Raad als de staatssecretaris wordt hiermee
voldaan aan zowel consolidatie als vernieuwing.850
µ+HWNODSVWXNYDQGH&XOWXXUQRWD¶LVGDW9DQGHU3ORHJPLOMRHQJXOGHQEHVFKLNEDDUVWHOW
voRUHHQLQJULMSHQGHUHQRYDWLHYDQKHW5LMNVPXVHXPµRQ]HQDWLRQDOHVFKDWNDPHU¶851 Zelf
moet het museum honderd miljoen gulden bijdragen.852
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In het museumbeleid blijven publieksbereik, educatie en collectiemobiliteit de
speerpunten - 9DQGHU3ORHJZLOµELQGHQGH DIVSUDNHQPDNHQRYHUGHSUHVWDWLHV¶GLHKLMYDQGH
rijksmuseale instellingen verwacht. Hij pleit - in navolging van de Raad voor Cultuur - voor
IXVLHVHQµDQGHUHYRUPHQYDQVDPHQZHUNLQJ¶+LMJHHIWDOVYRRUEHHOGHet Princessehof en het
Fries Museum in Leeuwarden - daar wordt de back office gedeeld sinds Wim van Krimpen
begin 1998 van beide musea directeur werd.853
Op 13 november 2000 verdedigt Van der Ploeg zijn cultuurnota in de Tweede
Kamer.854 Het budget voor cultuur is ondertussen flink gestegen. Mark Duursma schrijft in
NRC : µHULVGHNRPHQGHYLHUMDDUPHHUJHOGEHVFKLNEDDUYRRUFXOtuur dan ooit. Probleem is
alleen dat Van der Ploeg zodanig met de cijfers goochelt, dat niemand - ook hijzelf niet - kan
aangeven hoe groot de precieze toename is. Met diverse criteria als variabelen ligt die
toename ergens tussen vijftig en ruim tweehonderd miljoen gulden¶.855 In het Kamerdebat
ZRUGWNULWLHNJHXLWRSGHFXOWXXUQRWDV\VWHPDWLHNGLHµQRGLJDDQUHYLVLHQRGLJLV¶'H
beoordelingsmethodiek van de Raad moet het ontgeldenµHUPRHWHHQLQWHQVLHYHHYDOXDWLHHQ
DDQSDVVLQJ « NRPHQ]RGDWGH7ZHHGH.DPHURYHUYLHUMDDUQLHWZHHU³GHSXLQUXLPHUYDQ
RQWVSRRUGEHOHLG´KRHIWWH]LMQ¶)HPNH+DOVHPD *URHQLLQNV PHUNWRSGDWµHUQRJDOZDWPLV
is met het cultuurnota-FLUFXV¶ KamHUOHGHQFRQVWDWHUHQHHQµ]ZDDUWRHJHQRPHQ
EXUHDXFUDWLVHULQJGRRUKHWHQRUPJHVWHJHQDDQWDODDQYUDJHUV¶856 Atzo Nicolaï (VVD)µHULV
altijd veel gedoe en gedonder als er cultuurgeld verdeeld wordt, maar er is nog nooit zoveel
gedoe en gedonder geweest als nu terwijl er honderd miljoen gulden extra te verdelen is en als
MHGHEHUHNHQLQJHQYDQGHVWDDWVVHFUHWDULVYROJWQRJYHHOPHHU¶+LMZDDUVFKXZWYRRU
µYHUVQLSpHULQJHUNRPHQYHHOPHHULQVWHOOLQJHQGLHJHPLGGHOGYHHOPLQGHUDUPVODJKHEEHQ¶
9DQGHU3ORHJµODDW]LFKGRRUDOOHNULWLHNQLHWXLWKHWYHOGVODDQ¶+LMFLWHHUWHHQDDQWDO
NUDQWHNRSSHQPHWGDDULQµIRUVHNULWLHNRSKHWNXQVWHQSODQ¶ en deelt vervolgens mede dat ze
niet uit actuele bronnen komen, PDDUXLWNUDQWHQYDQDFKWMDDUJHOHGHQµGLWVRRUWWDIHUelen
horen er bij¶. Hij somt vervolgens µGH]HJHQLQJHQYDQ]LMQEHOHLG¶RSHQVOXLWDIPHWGH
RSPHUNLQJµGDWHUDOWLMGWHZHLQLJJHOGLV, maar dat er nog nooit zoveel geld is geweest als
QX¶857 Ondanks het heftige debat manouvreert Van der Ploeg zijn cultuurnota door de
Tweede Kamer.
Rick van der Ploeg werkt het begrip µFXOWXUHHORQGHUQHPHUVFKDS¶ uit in zijn
uitgangspuntennota in 1999 en schrijft er een aparte notitie over: Een ondernemende
cultuur.858 De term past in zijn beleidsstrategie dat de cultuursector µPHHUGDQYRRUKHHQ¶PRHW
µOHUHQKRH]HKHWPDUNWPHFKDQLVPHPRHWEHGLHQHQ¶859 Zo zet Van der Ploeg het begrip op de
politieke agenda en verbindt hij cultuurbeleid en economisch beleid, ter stimulering van de
marktwerking in de gesubsidieerde cultuursector.860 Met Van der Ploegs lancering van het
begrip in de beleidsretoriek barst er in de kunstenwereld een debat los. Cultureel
ondernemerschap doet denken aan economie, markt en commercieel denken en daar moeten
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velen in dit circuit niets van hebben.861 Bovendien is niet duidelijk wat cultureel
ondernemerschap inhoudt. Het wordt een sleutelbegrip in de kunst- en cultuurwereld, maar
het is niet eenduidig. Het is een containerbegrip. Cultureel ondernemerschap wordt in het
debat over cultuurbeleid en verzakelijking sindsdien voortdurend gebruikt, maar geassocieerd
met verschillende elementen. Aan welke criteria en voorwaarden moet het management van
een culturele instelling voldoen? Vaak wordt met cultureel ondernemen het verwerven van
eigen inkomsten bedoeld, om zo onafhankelijker te worden van overheidssubsidies. Maar dit
is slechts één aspect van het cultureel ondernemerschap. In sommige omschrijvingen staan
juist de eigenschappen centraal waarover een cultureel ondernemer dient te beschikken: een
bepaalde leiderschapsstijl.862
Van der Ploeg stelt voor om subsidieaanvragers te toetsen aan het criterium van
µPDDWVFKDSSHOLMNEHUHLN¶2PGDWWHEHYRUGHUHQGLHQHQFXOWXUHOHLQVWHOOLQJHQYHHOPHHUDOV
ondernemer te functioneren.863 Hij geeft in zijn beleidsbrief Een ondernemende cultuur aan
welk doel hij voor ogen heeft. Hij wil de marktwerking stimuleren in de culturele sector.864
µ2QGHUGHQRHPHUYDQFXOWXUHHORQGHUQHPHUVFKDSZLOLNFXOWXXUPDNHUVHQ-bemiddelaars
beter toerusten voor de maatschappij van vandaag¶. Maar toch blijft ook in de brief cultureel
ondernemerschap een breed begrip dat niet concreet wordt gedefinieerd. Hij kent er een aantal
NZDOLWHLWHQDDQWRHµLQHHQFXOWXUHHORQGHUQHPHUYHUHQLJHQ]LFKWZHHIDFXOWHLWHQ'H
culturele, omdat hij in hoge mate kennis en gevoel heeft voor de kunsten, voor de creatieve
processen, een neus voor het creatieve talent. De ondernemende, omdat hij zijn publiek kent,
alert is op nieuwe kansen en gebruik weet te maken van marketinginstrumenten uit de
FRPPHUFLsOHVHFWRU¶865 De staatsseFUHWDULVEHVFKRXZWKHWFXOWXUHHORQGHUQHPHUVFKDSµLQ
HHUVWHDDQ]HW¶DOVHHQDWWLWXGHHHQLQVWHOOLQJµGLHHURSJHULFKWLV]RYHHOPRJHOLMNNXQVW]LQQLJ
artistiek-cultureel, zakelijk en maatschappelijk rendement te halen uit culturele
YRRU]LHQLQJHQ¶'LWYHreist durfµeen open en naar EXLWHQJHULFKWHRSVWHOOLQJ¶$QGHUH
bepalende ingrediëQWHQ]LMQµDOHUWKHLGRSKHWEHQXWWHQYDQNDQVHQHQPRJHOLMNKHGHQ¶866 µ+HW
niet schromen om nieuwe en onconventionele wegen te bewandelen. Het ontsluiten van
culturele schatten voor nieuwe publieksgroepen. Open verbindingen leggen tussen
gesubsidieerde en niet-JHVXEVLGLHHUGHVHJPHQWHQYDQKHWFXOWXUHOHOHYHQ¶867
De Raad voor Cultuur interpreteert cultureel ondernemerschap in eerste instantie als
een economische categorie. In haar Vooradvies Cultuurnota 2001-2004 ZDDUVFKXZW]LMµYRRU
een overwaardering van economische principes die de door ideologie en passie geïnspireerde
DFWLYLWHLWHQ OLMNW WHYHUGULQJHQ¶868 De economische waarde lijkt in toenemende mate de
culturele waarde te bepalen, waardoor de intrinsieke waarde van kunst en cultuur op de
achtergrond raakt - dit staat haaks op de intentie van het cultuurbeleid. De Raad vindt dat het
cultuurbeleid tegenwicht dient te geven tegen de tendens tot economisering van de
samenleving. Daarom dient cultureel ondernemerschap dienstbaar te zijn aan de artistieke
PLVVLHGH]HNDQGHSRVLWLHYDQFXOWXXUYHUVWHUNHQµPLWVGHFXOWXUHOHGRHOVWHOOLQJHQQLHW
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RQGHUJHVFKLNWZRUGHQJHPDDNWDDQGHFRPPHUFLsOH¶'H5DDGVSUHHNWGDDURPOLHYHUYDQµHHQ
RQGHUQHPHQGHFXOWXXU¶869
Giep Hagoort - één van de pioniers in het kunstmanagement - introduceerde in 1992
het begrip cultureel ondernemerschap in het Nederlandse taalgebied. In Amerika gebruikte
socioloog Paul Dimaggio al in 1982 de term cultural entrepreneurship in onderzoek naar 19e
eeuwse culturele initiatieven van de stadselite in Boston.870 In zijn publicatie Cultureel
ondernemerschap analyseert Hagoort organisatievormen in de cultuursector.871 Hij pleit voor
een bedrijfsstrategie waarin nieuwe kansen die zich voordoen, direct benut worden en er meer
afstand wordt genomen van subsidiegevers - GLWRQGHUQHPHUVFKDSELHGWµHHQZHQNHQG
SHUVSHFWLHI¶+LMKHFKWEHODQJDDQµKHWRQGHUHLJHQYHUDQWZRRUGHOLMNKHLGRQWZLNNHOHQYDQHHQ
strategisch kunstmanagement met een open oog voor de eigen, steeds in verandering zijnde
RPJHYLQJ¶+HWµDQNHUSXQW¶YRRUGHNXQVWPDQDJHUKRRUWELMKHWRQGHUQHPHUVFKDSµHHQ
JHGUHYHQKHLGYRRUGHNXQVW¶WH]LMQ,Q]LMQEHWRRJ]LMQULVLFRQHPHQLQQRYHUHQHQPDUNHWLQJ
sleutelbegrippen.872 +DJRRUWZLMVWRSPRJHOLMNKHGHQYRRUFXOWXUHOHRQGHUQHPLQJHQµRPPHHU
XLWGHPDUNWWHKDOHQ]RQGHUGDDUELMDIWHGRHQDDQGHDUWLVWLHNHZDDUGHYDQKHWSURGXFW¶+LM
noemt voorbeelden hoe dat aan te pakken: door verscherping van het verkoopbeleid en het
kostprijsbeleid, uitbreiding en wijziging van het activiteitenpakket, invoeging van profit
centres binnen de organisatie en het aangaan van samenwerkingsverbanden.873
Van verschillende kanten krijgt Van der Ploeg commentaar op zijn introductie van het
fenomeen cultureel ondernemerschap. Consultants stellen hun organisatiemodellen bij en
6WLFKWLQJ.XQVWHQ=DNHQSXEOLFHHUWµHHQPDQDJHPHQWPRGHOGDWFXOWXUHOHRUJDQLVDWLHVNXQQHQ
JHEUXLNHQRPGH]DNHQJRHGRSRUGHWHNULMJHQULFKWLQJRYHUKHLG¶874 In de kritische en
afwijzende reacties - vooral vanuit de geschrokken kunstenwereld - bespeurt Hagoort een
echo van de traditie van de Frankfurter Schule: economie, management en marketing zouden
niet te verenigen zijn met kunst en cultuur, omdat deze rationele benadering µGHLQWULQVLHNHHQ
YHUEHHOGHQGHZDDUGH¶GDDUYDQDDQWDVWHQHQWRWYHUYODNNLQJOHLGHQ875 Een andere benadering
LVGHµPHFKDQLVFK-HFRQRPLVFKH¶ZDDULQNXQVWHQFXOWXXUZRUGHQEHVFKRXZGDOVSURGXFWHQ
als elk ander - LQGH]HRSYDWWLQJZRUGWYRRUELMJHJDDQDDQµhet onafhankelijke creatieve
SURFHVGDWDDQNXQVWHQFXOWXXUWHQJURQGVODJOLJW¶DOGXV+DJRRUW876
Er komt een academisch debat op gang, met bijdragen van Arjo Klamer, Olav Velthuis
en Ryclef Rienstra, sinds februari 2001 directeur van de VandenEnde Foundation. Klamer en
Velthuis, beiden econoom, geven in NRC Handelsblad aan dat cultureel ondernemerschap
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vooral gericht dient te zijn op innovaties en niet zozeer op het stimuleren van de
marktwerking in de cultuursector, zoals volgens hen de staatssecretaris voorstaat. Zij spreken
liever van een entreprHQHXULQQDYROJLQJYDQGHHFRQRRP5LFKDUG&DQWLOORQµLHPDQGGLHRS
eigen initiatief en voor eigen voordeel buiten de traditionele verbanden om, iets van
PDDWVFKDSSHOLMNHZDDUGHUHDOLVHHUGH¶'HHFRQRRP-oseph Schumpeter voegde daaraan toe
dat een entrepreneur creatief en innovatief moet zijn, en het lef dient te hebben
RQGHUQHPLQJHQRSWH]HWWHQµGLHLQDOOHUHGHOLMNKHLGQLHWPRJHOLMNOLMNHQ¶877 Klamer en
Velthuis breiden dit profiel uit met het vermogen oPµDQGHUHPLQGHURQGHUQHPHQGHJHHVWHQ
te overtuigen mee te doen. « De ware culturele ondernemers zullen gebruik maken van de
bijzondere kwaliteiten van de kunsten en mensen op grond van die kwaliteiten overtuigen. In
het algemeen doen ze er goed aan zich verre van de commercie te houden - en niet al te dicht
op de schoot van de overheid te kruipen. Cultureel ondernemerschap heeft immers ook te
maken met het realiseren van alternatieve organisatievormen en financieringsstructuren
binnen de kunstwereld. Daar zijn creatieve, een beetje roekeloze, alerte en overtuigende
PHQVHQYRRUQRGLJ¶878 Klamer pleit er in een latere publicatie voor het zwaartepunt van de
financiering van cultuur - DOVµFRPPRQJRRG¶ - te verschuiven van de overheid en de markt
naar wat hij QRHPWµGHGHUGHVIHHU]HOIILQDQFLHULQJPHFHQDDWYULMZLOOLJHUVHQSDUWQHUV¶879
In 2001 publiceert de stichting Kunst & Zaken een onderzoek naar het begrip cultureel
ondernemerschap.880 Het doel van de stichting is het verbeteren van managementkwaliteit van
Nederlandse kunstinstellingen door uitwisseling van kennis en ervaring met het bedrijfsleven.
De stichting neemt zelf het initiatief voor het onderzoek, maar wordt gefinancierd door het
ministerie van OCenW. Het rapport is bedoeld om de discussie aan te zwengelen en op die
manier het ondernemen in de culturele sector te bevorderen. Door het toetsende onderzoek
biedt het rapport meer concrete suggesties. De auteurs laten verschillende definities van het
begrip de revue passeren, maar gaan uiteindelijk uit van de omschrijving dat bij cultureel
RQGHUQHPHUVFKDSµJHVWUHHIGZRUGWQDDUHHQRSWLPDOHEDODQVWXVVHQ]DNHOLMNHHQDUWLVWLHNH
GRHOVWHOOLQJHQ¶'DDUELMLVKHWYDQEHODQJGDWHHQFXOWXUHOHLQVWHOOLQJMDDUOLMNVKDDUDUWLVWLHNH
en zakelijke doelstellingen bepaalt. Het realiseren van zakelijke doelen (effectiviteit en
efficiëntie) is dan evenwichtig afgestemd op het realiseren van artistieke doelen (kwaliteit en
innovatie). Maar het fenomeen betekent ook dat de aandacht die aan zakelijke doelen wordt
besteed niet ten koste gaat van artistieke doelstellingen.881 Voor het onderzoek zijn de
effecten van het ondernemerschap in de culturele sector tegen het licht gehouden, voor zowel
de instellingen als de overheid. Voor de instellingen biedt cultureel ondernemerschap het
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voordeel dat ze meer onafhankelijk van de overheid kunnen werken. Zo kunnen ze andere
middelen aantrekken en krijgen ze meer ruimte voor zelfontplooiing. Ook voor de overheid
heeft dit voordelen, omdat de verantwoordelijkheid vermindert, terwijl de
beleidsdoelstellingen meer kunnen worden verwezenlijkt.882 In het rapport staan concrete
aanbevelingen: het verhogen van eigen inkomsten, het analyseren van de eigen
bedrijfsactiviteiten, het versterken van de marketing, het gebruik van nieuwe media en het
bevorderen van samenwerking binnen en buiten de culturele sector.883
Ryclef Rienstra bepleit in Boekman RPµDQGHUHILQDQFLHULQJVEURQQHQ¶DDQWHERUHQ
omdat overheidssubsidiëring zelden gelijke tred houdt met de toenemende productiekosten.
De overheid is geen YDQ]HOIVSUHNHQGYDQJQHWYRRUDOOHULVLFR¶V2QGHUGLHDQGHUHEURQQHQ
verstaat Rienstra inkomsten uit kaartverkoop, sponsoring en bijdragen van betrokken
particuliere mecenassen. Omdat deze aanpak een ondernemende instelling vergt, pleit hij voor
ondernemerschap in cultuur. Hij maakt geen onderscheid tussen hoge kunst of populaire
cultuur.884 Ook hij waagt zich aan een omschrijving: iemand µdie als intermediair met de
artistieke integriteit van de kunstuiting als uitgangspunt, met alle middelen probeert een zo
groot mogelijk (betalend) publiek - hoe specifiek ook - voor die kunstuiting te interesseren en
te streven naar een sluitende exploitatie van zijn onderneming. De artistieke integriteit moet
bij deze cultureel ondernemer altijd vooropstaan. Zijn doelstelling is om artistiek
EHODQJZHNNHQGHSURGXFWLHVWRWVWDQGWHODWHQNRPHQHQYHUWRRQGWHNULMJHQ¶885 Kortom,
FXOWXUHHORQGHUQHPHUVFKDSYUDDJWRPWDOHQWJHYRHOYRRUNDQVHQHQULVLFR¶VHQHHQ
ondernemende instelling.886
Sinds 2004 is cultureel ondernemerschap een universitaire discipline. Vanuit de
leerstoel Economie van kunst en cultuur ontwikkelt de Erasmus Universiteit Rotterdam een
Master Program Cultural Economics and Cultural Entrepeneurship, met Arjo Klamer als
hoogleraar.887 In 2005 is met behulp van de VandenEnde Foundation de leerstoel Cultureel
ondernemerschap en Management opgericht, ondergebracht in de Faculteit der Economische
Wetenschappen van de Universiteit van Amsterdam - dichter en econoom Nachoem Wijnberg
bezet deze leerstoel.888 Sinds 2006 is Giep Hagoort hoogleraar Kunst en economie aan de
Universiteit van Utrecht. De verzakelijking van het cultuurbeleid is inmiddels
wetenschappelijk geïnstitutionaliseerd.889
In de gepubliceerde bewerking van de oratie die Hagoort op 6 juni 2007 houdt,
detecteert hij het begrip. µCultureel ondernemerschap is het leiden van culturele organisaties
vanuit drie kenmerken: het formuleren van een richtinggevende culturele missie, het
balanceren en handelen tussen culturele en economische waarden, de zorg hebben voor een
cXOWXUHOHLQIUDVWUXFWXXU¶+LHUELMYRUPHQµFXOWXUHOHZDDUGHQ¶KHWYHUWUHNSXQW+HW
management, inclusief het genereren van inkomsten, is noodzakelijk voor het verwezenlijken
YDQGHFXOWXUHOHPLVVLHµKHWRUJDQLVHUHQWRQHQHQVSUHLGHQYDQNXQVWHQFXOWXXU¶890 Hagoort
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EHQDGUXNWGDWµFXOWXUHHO¶QLHWHHQµPLQRIPHHUWRHYDOOLJ¶ELMYRHJOLMNQDDPZRRUGLVµ+HW
culturele is richtinggevend voor hetgeen binnen en buiten het artistiek-creatieve ondernomen
gaat worden. De vrijheid van de kunstenaar kunst te maken, in negatieve zin de ruimte
hebben, en in positieve zin werken aan de eigen autonome ontwikkeling, vormt daarmee een
EHODQJULMNIXQGDPHQWYRRUKHWFXOWXUHHORQGHUQHPHQ¶891
Hoe zijn bovenstaande concepten te operationaliseren naar praktisch ondernemen? Het
Handboek Cultureel Ondernemen biedt houvast bij het formuleren van een missie, het
RS]HWWHQHQXLWZHUNHQYDQHHQVWUDWHJLHµKHWUHDOLVHUHQYDQHHQJH]RQGHEHGULMIVYRHULQJ¶HQ
µKHWEHZDNHQYDQHHQMXLVWHEDODQVWXVVHQDUWLVWLHNHNZDOLWHLWHQ]DNHOLMNHGRHOVWHOOLQJHQ¶
aldus Rienstra in het voorwoord.892 'HDXWHXUVNRPHQWRWGHYROJHQGHGHILQLWLHµPHWFXOWXUHHO
ondernemen wordt het streven en handelen aangeduid van organisaties, ondernemingen en
individuen die zich inzetten voor het realiseren van doelstellingen op het gebied van kunst en
cultuur, op een financieel duurzame wijze. Culturele Ondernemers optimaliseren hun eigen
LQNRPVWHQHQ]LMQEHUHLGULVLFR¶VWHQHPHQRPKXQGRHOVWHOOLQJHQWHUHDOLVHUHQ&XOWXUHOH
ondernemers benoemen meetbare doelen op artistiek, maatschappelijk en financieel gebied en
doen aan prestatiemeting om hun eigen prestaties te monitoren en stelselmatig te kunnen
YHUEHWHUHQ¶893 *HEDVHHUGRSGH]HGHILQLWLHRQWZLNNHOHQGHDXWHXUVHHQF\FOLVFKµZHUNPRGHO¶
met verschillende stappen die genomeQGLHQHQWHZRUGHQ'HHHUVWHVWDSµVWUDWHJLVFK
SODWIRUP¶LVEHVOLVVHQZHONHPLVVLHGLHQWWHZRUGHQQDJHVWUHHIGHQZHONHGRHOHQPRHWHQ
worden gerealiseerd. Vervolgens zullen deze doelen moeten worden vertaald naar een
strategisch plan, een adequate bedrijfsvoering en een goede besturing. Daarna dient dieper te
worden ingegaan op de marketing, als uitwerking van de verbinding tussen de artistieke,
maatschappelijke en financiële doelen. Marketing is een uiterst belangrijk onderdeel in het
cultureel ondernemen - voor het vergroten van publieksinkomsten zijn marketingstrategieën
nodig. Marketing behoort een taak te zijn van alle betrokkenen bij een organisatie en niet
alleen van de marketingafdeling. Na de stap van de marketing dient te worden gekeken naar
de financiering en verwerving van eigen inkomsten. De laatste stap is de evaluatie in hoeverre
GHJHVWHOGHGRHOHQGDDGZHUNHOLMN]LMQJHUHDOLVHHUGµFXOWXUHHORQGHUQHPHUVVWHOOHQPHHWEDUH
doelen, en PHWHQRRNGDDGZHUNHOLMNRIGH]HGRHOHQ]LMQJHUHDOLVHHUG¶,Qde laatste stap,
¶SUHVWDWLHPDQDJHPHQW¶PRHWGXLGHOLMNZRUGHQZDWHQKRHYHHOYDQGHGRHOHQXLWGHHHUVWHVWDS
µVWUDWHJLVFKSODWIRUP¶]LMQJHUHDOLVHHUG'H]HIDVHGLHQWDOVEDVLVYRRUHHQQLHXZHF\FOXVvan
cultureel ondernemen.894

Op zoek naar een subsidiestelsel zonder ophef en rumoer
Bij de voorbereiding van de beleidsperiode 2001-2004 leidde de advisering door de Raad voor
Cultuur van april 1999, Cultuur voor culturen tot kritisch commentaar.895 Ook Van der Ploeg
krijgt bij de presentatie van zijn Cultuurnota hevige kritiek te verduren. Hij kent gelijk
gewicht toe aan artistiek inhoudelijke criteria en aan meer politiek getinte criteria - zoals
publieksbereik (met name het bereik van jongeren en allochtonen) en spreiding. Dit is tegen
de zin van de Raad voor &XOWXXUHQRRNYDQGH7ZHHGH.DPHU1DµKHWQRGLJHZHHUZHUN¶

operationele definitie - hoe ondernemerschap wordt vastgesteld - is een andere kwestie. Dat was meer de ambitie
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krijgt het inhoudelijke criterium weer prioriteit bij de beoordeling van de subsidie aanvragen.
De andere criteria spelen mee, maar na het kwaliteitscriterium.896
Oud-staatssecretaris Aad Nuis herinnert zich dat het debat HUELMKHPµPLQGHUKHIWLJ¶
DDQWRHJLQJµGHHOVLVGLWHHQULWXHHOGDWRPGHYLHUMDDUWHUXJNHHUW0DDU5LFNKHHIWRRNZHO
erg hard geroepen dat alle oude dingen in de kunstwereld niet deugen. Veel instellingen waren
allang bezig om hun publiek te verbreden. Toen kwam Rick. Hij stak zijn vinger op en riep:
³MXOOLHPRHWHQGDDUKHHQ´'DWLUULWHHUWQDWXXUOLMN¶9ROJHQV$UMR.ODPHUYLQGWKLM]LMQ
VWDDWVVHFUHWDULVVFKDSµHLJHQOLMN « HHQJURWHJUDS¶µKLMGRHWKHWRS]¶QJHPDNKLMYLQGt het
leuk, maar dat kan overmorgen allemaal weer dramatisch anders zijn, zodra zijn interesse
weer ergens anders naar uitgaat. In die zin staat Van der Ploeg model voor de moderne mens:
hij gaat waar zijn gevoel hem brengt, is niet zo diepgaand, heeft geen levenslange
commitment PHWGHFXOWXXU¶0DDUMXLVWGDDURPYLQGW.ODPHUµKHWJHQDQW¶ dat de kunstwereld
zich zo laat meeslepen. µ'HLQYORHGYDQGHSROLWLHNRSKHWNXQVWEHOHLGLVYHHOWHJURRW¶
waardoor kunstenaars in µeen rare spagaat¶ WHUHFKWNRPHQµDDQ de ene kant noemen ze hem
een cultuurbarbaar die zijn sociale beleid op ze loslaat, aan de andere kant maken ze hun
dansjes nu precies zoals ze denken dat hij het graag wil zien, omdat ze bang zijn dat ze anders
hun subsidie kwijtraken. Dat hele systeem mHWGLHFXOWXXUQRWDPRHWQRGLJRSGHKHOOLQJ¶897
'H7ZHHGH.DPHURQWNHWHQWELMQDµHHQUHYROXWLH¶LQGHNXQVWZHUHOG+HWZHHNHLQGH
voor het debat bereiden de woordvoerders van de drie coalitiefracties een motie voor waarin
wordt geëist dat een aantal negatieve kwalificaties van de Raad voor Cultuur opnieuw, door
een alternatieve commissie - µHHQVFKDGXZUDDGYRRUFXOWXXU¶- worden beoordeeld. Eén van
de opstellers van de motie is Atzo Nicolaï, voorheen secretaris van de Raad voor Cultuur.
PvdA-collega Judith Belinfante bedenkt zich op de valreep en trekt haar handtekening onder
de conceptmotie in - µRQJHWZLMIHOGLQJHIOXLVWHUGGRRUKDDUSDUWLMJHQRRWVWDDWVVHFUHWDULVRick
van der Ploeg van &XOWXXU¶=RVWUDQGWGH]HµFRXSSRJLQJ¶YDQ3YG$99'HQ'GLHGH
verhoudingen ingrijpend zou hebben veranderd tussen kunstenaars, overheid en adviseurs. Als
de motie was aangenomen, had niet alleen de staatssecretaris zijn consequenties moeten
trekken, maar ook de Raad voor Cultuur: µhet bouwwerk, opgericht volgens het principe van
7KRUEHFNHGDWGHVWDDW³JHHQRRUGHODDUYDQNXQVW´LVZDDUPHHGHFXOWXXULQGLWODQG
LQKRXGHOLMNODQJVGHPHHWODWZRUGWJHOHJGZDVGDDUPHHRQGHUXLWJHKDDOG¶0DDUZHGHURP
staat het beoordelingssysteem ter discussie: de Kamer vraagt tijdens het debat in een motie
om een evaluatie van het huidige stelsel van vierjaarlijkse subsidiëring.898 Van der Ploeg vindt
GDWKLMKHWSROLWLHN]XLYHUKHHIWJHVSHHOGµDOPLMQXLWJDQJVSXQWHQ]LMQGRRUGH.DPHU
JHDFFRUGHHUG « 'DDURPYLQGLNKHW]RYUHHPGGDWGH.DPer aan het eind van de rit de
spelregels wil veranderen. Als men andere prioriteiten had willen stellen, had men dat eerder
moeten laten weten. « Bij de huidige opzet van de Cultuurnotaprocedure worden
Kamerleden bestookt door instellingen die hun subsidie dreigen te verliezen, en ik vind het
logisch dat ze die gevoelens vertolken. Voor de toekomst wil ik kijken naar een nieuwe opzet,
ZDDUELMKHWGHEDWPHWGH.DPHU]LFKPHHURSGHJURWHOLMQHQNDQULFKWHQ¶+RHZHOHUQRJ
nooit zoveel geld voor cultuur is, was er nooit zoveel protest. Volgens Van der Ploeg komt dat
GRRUGDWPHQ]LFKLGHQWLILFHHUWµPHWGHYHUOLH]HUVQLHWPHWGHZLQQDDUV « Het debat is
EHKRRUOLMNRSGHPDQJHVSHHOGPHWWHUPHQDOV³VWDDWVVHFUHWDULVWHJHQFXOWXXU´GDWKHHIWPH
gestoord. Het beeld van desinteresse corrigeert zichzelf wel, want het is onzin. Ik heb nog
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YHHOSODQQHQLNKHEKHWQXGUXNNHUGDQLQGHDIJHORSHQSHULRGH¶+LMEHORRIWLQKHWYRRUMDDU
met een plan te komen voor een aangepaste Cultuurnotaprocedure.899
De voorzitter van de Raad voor Cultuur, Winnie Sorgdrager (D66) vindt dat de
Tweede Kamer het huidige beoordelingsstelsel onder grote druk zet en zich te veel
inhoudelijk met de beoordeling bemoeit. Ze wil op korte termijn een debat over het systeem.
Ze schrijft Van der PORHJGDWµGH5DDGGHEHUDDGVODJLQJHQLQGH.DPHUPHWYHUED]LQJKHHIW
gevolgd, omdat het niet ging over kunstbeleid in bredere zin, maar over de subsidietoekenning
DDQLQGLYLGXHOHLQVWHOOLQJHQ¶'H5DDGGHQNWRYHUµHHQDQGHUHRS]HWYDQKHW
beoordelingssysteHP¶HQZLOGHVWDDWVVHFUHWDULVGDDURYHUµRSNRUWHWHUPLMQ¶DGYLVHUHQµRPGDW
de commotie daarover elke vier jaar toeneemt en omdat ook binnen de Raad op onderdelen
YUDDJWHNHQVZRUGHQJHSODDWVWELMGHZLM]HZDDURSKHWKXLGLJHV\VWHHPIXQFWLRQHHUW¶ 900 In het
beleidsadvies voor de beleidsperiode 2001-2004, Van de schaarste en de overvloed, vroeg de
5DDG]LFKDOKDUGRSDIRIGHV\VWHPDWLHNQRJYROGRHWµKHWURHUPRHWRP¶6RUJGUDJHU]HLRS
PHLELMGHSUHVHQWDWLHYDQGHQRWDµGHKXLGLJHPHWKRGHKHHIWWRFh iets van het
EHVWXUHQYDQHHQVXSHUWDQNHU+HWYDDUWGHNRHUVODDW]LFKQDXZHOLMNVELMVWHOOHQ¶901
Begin februari 2001 evalueert Van der Ploeg in een brief aan de Raad voor Cultuur het
systeem van vierjaarlijkse kunstsubsidiëring en doet suggesties voor verbetering. Hij vindt dat
GHKXLGLJH&XOWXXUQRWDSURFHGXUHRSYLHUSXQWHQµLQDDQPHUNLQJYRRUUHYLVLH¶NRPWGH
samenwerking tussen de verschillende overheden moet beter, het gezag van de Raad voor
Cultuur moet worden hersteld, de besluitvorming moet transparanter en de werkdruk van de
uitvoerenden moet lager. Deze verbeteringen kunnen op drie manieren worden bereikt. De
grote culturele instellingen waarvan het voortbestaan niet ter discussie staat, hoeven niet
langer elke vier jaar te worden beoordeeld, maar dienen op een andere manier te worden
getoetst. Kleine instellingen kunnen door middel van een financiële ondergrens uit de
Cultuurnota worden gehaald en via een fonds worden subsidieerd. Gesubsidieerde instellingen
]RXGHQµGRRUORSHQG¶EHRRUGHHOGPRHWHQworden, zodat er na vier jaar een meer afgewogen
oordeel is en er eventueel tussentijds waarschuwingen - µJHOHNDDUWHQ¶- kunnen worden
afgegeven. Als derde verbetering pleit Van der Ploeg voor een scheiding in de beoordeling
van de artistieke kwaliteit en de bedrijfsvoering. Hij is een voorstander van meer politieke
betrokkenheid. Hij vervangt in zijn brief de Thorbecke-doctrine door een ander motto, een
uitspraak van 6FKHUPHUKRUQµNXQVWLVUHJHULQJV]DDNELMXLWQHPHQGKHLG¶902
.XQVWHQ¶RUJDQLVHHUWLQKHt Stedelijk Museum een debat over de
cultuurnotaprocedure. Essayist Paul Kuypers is één van de weinige aanwezigen die tegen de
bestaande manier van subsidiëren is. Hij vindt het systeem te behoudend: µKHWVWDDWJHHQ
YHUQLHXZLQJRIRQWZLNNHOLQJWRH¶,QVWHOlingen hebben de neiging de overheid naar de mond
te praten. Als de staatssecretaris vraagt om meer aandacht voor allochtonen dan heeft iedereen
het ineens over allochtonen. Dat veroorzaakt verstarring. Zakelijk directeur van het Stedelijk,
Stevijn van Heusden - de bedenker van het Kunstenplan - vindt de systematiek van de
cultuurnota nog steeds goed bruikbaar, maar pleit ervoor om een A-categorie (bijvoorbeeld
het Concertgebouworkest en de Nederlandse Opera) in te voeren voor structurele subsidie en
een B-categorie voor vierjarige ondersteuning.903 Hij vindt dat de Raad voor Cultuur
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µJH]DJKHEEHQGHU¶PRHWZRUGHQµKHWPRHWYRRUPHQVHQYDQVWDWXXURQGHUZLHRRN
EXLWHQODQGHUVDDQWUHNNHOLMNHUZRUGHQ]LWWLQJWHQHPHQLQGH5DDG¶'H]HPRHW]LFKYHUGHU
niet meer PHWGHYHUGHOLQJYDQKHWJHOGEHPRHLHQµGDWLVHHQ]DDNYRRUGHSROLWLHN'H5DDG
PRHW]LFKEHSHUNHQWRWLQKRXGHOLMNHRQWZLNNHOLQJHQHQRRUGHOHQ¶DOGXV9DQ+HXVGHQ904 De
Raad is bedoeld om kwaliteitsoordelen uit te spreken, zodat politici dat niet hoeven te doen.
Ook deze ronde bleek weer dat politici wèl over kwaliteit spreken, om zo alsnog geld los te
krijgen voor met opheffing bedreigde instellingen. Ze zwichten vaak voor de lobby van een
bedreigde instelling. Voorzitter van het debat, Sybren Piersma concludeert dat de procedure
moet worden verbeterd, er meer openbaarheid nodig is en dat politici en de Raad voor Cultuur
niet op elkaars stoel moeten gaan zitten - µPDDUKHWV\VWHHPYDQNXQVWVXEVLGLHVNDQLQVWDQG
EOLMYHQ¶905
Winnie Sorgdrager presenteert op 19 maart 2001 de notitie Kiezen en Verdelen, met
DOVPRWWRµGHWLMGHQYHUDQGHUHQHQZLMYHUDQGHUHQPHWKHQ¶=HYLQGWGDWGHFXOWXXUQRWD
V\VWHPDWLHNQRJVWHHGVµLQJURWHOLMQHQ¶EHDQWZRRUGWDDQGHGRHOVWHOOLQJHQ- µHHQRSYDWWLQJGLH
vrijwel sectorbreed wRUGWRQGHUVFKUHYHQ¶- PDDUWRHLVDDQµHHQRQGHUKRXGVEHXUW¶'H5DDG
YROJW9DQGHU3ORHJLQ]LMQWZHHGHDDQEHYHOLQJµPRQLWRULQJZRUGWYHUVFKHUSW7XVVHQWLMGV
wordt een waarschuwing gegeven wanneer de Raad vindt dat de kwaliteit onvoldoende dreigt
te wordeQ¶6RUJGUDJHUEHSOHLWLQKDDUQRWLWLHHHQµKHOGHUGHUUROYHUGHOLQJPHWGHSROLWLHN¶HHQSOHLGRRLGDWRRNWHKRUHQZDVLQKHWGHEDWYDQ.XQVWHQµ906 µ'H5DDGLVHHQ
onafhankelijk adviesorgaan van de regering en geen verlengstuk van politieke doelstellingHQ¶
0DDUµIXQGDPHQWHOHYHUDQGHULQJHQLQKHWV\VWHHP]LMQQLHWZHQVHOLMNHQRRNQLHWQRGLJ¶'H
NXQVWZHUHOGPRHWµ]LMQ]HJHQLQJHQWHOOHQ « Want het buitenland kijkt nog altijd met
jaloezie naar het Nederlandse systeem. En niemand heeft nog iets beters bHGDFKW¶907 Van der
Ploegs voorganger, Aad Nuis gaf ook deze reactie als er werd geroepen om een ander
V\VWHHPµLNZHHWGDWHUYDQDOOHVRSYDOWDDQWHPHUNHQPDDUQLHPDQGKHHIWQRJZDWEHWHUV
EHGDFKW¶908 6RUJGUDJHUµZHONV\VWHHPMHNLHVWHU]DONULWLHNElijven op de beoordelaars. «
Het aantal instellingen dat in de Cultuurnota wordt beoordeeld, is in de loop der jaren enorm
gegroeid. Maar we hebben gekozen voor een principe. Dat principe is dat je aan de ene kant
kiest voor continuïteit, de vierjarige subsidie. En flexibiliteit aan de andere kant: nieuwe
instellingen moeten een kans krijgen om de plek van een oude groep in te nemen. Je moet niet
een principe overboord zetten, omdat je op praktische bezwaren stuit. Bovendien, iets beters
is er niet. Laten ZHGLWV\VWHHPRSWLPDOLVHUHQ¶909
In zijn brief aan de Tweede Kamer van vrijdag 18 mei 2001 schrijft Van der Ploeg dat
HUJHHQV\VWHHPGHQNEDDULVZDDUELMHU]LFKJHHQµRSKHIHQUXPRHU¶YRRUGRHW]RDOVGH
vierjaarlijkse cultuurnota nu telkens oproept. Hij wil enkele veranderingen aanbrengen, maar
µKHWKDUWYDQKHWV\VWHHPGHLGHHGDWDOOHNXQVWLQVWHOOLQJHQHHQVSHUYLHUMDDUDUWLVWLHNZRUGHQ
beoordeeld door de Raad voor Cultuur en dat de politiek het laatste woord houdt over
subsidietoekenning, wordt volleGLJRYHUHLQGJHKRXGHQ¶9DQGHU3ORHJZLOGHEHPRHLHQLVYDQ
de Kamer - nu vaak een bron van kritiek - verschuiven van het eindpunt van de procedure, het
moment dat het geld wordt verdeeld, naar halverwege de procedure. Op dat moment worden
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de uitgangspunten vastgesteld en kan de Kamer zich uitlaten over de grote lijnen. Hij wil de
5DDGYRRU&XOWXXUµPHHUDUPVODJ¶JHYHQ+HWDDQWDOOHGHQYDQGHGHHOFRPPLVVLHVGLHKHW
artistieke oordeel vellen, wordt bijna verdubbeld. Er komen visitatiescommissies en er wordt
een systeem bedacht om tussentijds instellingen te monitoren. Journalist Bob Witman wijst er
op dat de cultuurnotaprocedure zich nog nooit heeft moeten bewijzen in tijden van crisis ondanks dreigingen was er alleen een kleine bezuinigingsronde in 1992. µ.XQVWNUHHJHUDOWLMG
geld bij. Niemand kan voorspellen of politici de knieën recht houden als er minder geld
EHVFKLNEDDUNRPW¶910
Hans van Maanen problematiseert in zijn rede bij de aanvaarding van zijn functie als
hoogleraar Kunst en maatschappij in Groningen, de uitspraken van Nuis en Sorgdrager dat
µQLHPDQG « QRJLHWVEHWHUVEHGDFKW¶ heeft. Hij concludeert dat de uitspraak aan de ene kant
ZRUGWJHNHQPHUNWµGRRUHHQ]HNHUHWURWV¶$DQGHDQGHUHNDQWKRXGWKLMµWRFKRRNLQGDWHU
wellicht iets beters bHGDFKW]RXNXQQHQZRUGHQ¶- GDDUPHHLVHUVSUDNHYDQµHHQ]HNHUH
]HOIYROGDQHLQHUWLH « YDQKHWVWHOVHODOV]RGDQLJ « Als de gesubsidieerde kunst alleen als
Research & Development afdeling gezien kan worden en zelfs als het er om gaat daarnaast
een klein, ingevoerd publiek te bedienen, hoeft er niets beters bedacht te worden. Voorzover
het subsidiestelsel echter ook bedoeld is om grotere groepen mensen in staat te stellen hun
YHUEHHOGLQJVNUDFKWWHRQWSORRLHQHQKXQFRJQLWLHYHVFKHPD¶VWHRQGHU]RHNHQ « lijkt wat
PHQHOGHUVLQ(XURSDEHGDFKWKHHIWKHWEHVWXGHUHQZDDUG¶911
Winnie Sorgdrager laat zich in het voorjaar van 2002 in het Boekmancahier kritischer
XLWRYHUGHVXEVLGLsULQJVV\VWHPDWLHNGDQKHWMDDUGDDUYRRU=HYUHHVWGDWµGHKHOHSURFHGXUH
zichzelIYHUVWLNW¶GRRUKHWVWLMJHQGDDQWDOLQVWHOOLQJHQGDWJHOGYUDDJWGHWRHJHQRPHQ
bureaucratie en de groei in het aantal juridische zaken.912 De systematiek dreigt
EXUHDXFUDWLVFKHUWHZRUGHQHUNRPHQVWHHGVPHHUFULWHULDHQSURFHGXUHOHHLVHQµPHHU
IRUPDWV¶ Getracht wordt de criteria almaar te objectiveren. Dat heeft invloed op de
beschrijving van de plannen en op de motivering. En hoe meer criteria je stelt en hoe meer je
dat probeert te objectiveren, des te meer het een bureaucratisch geheel wordt met alle
FRQWUROHGZDQJYDQGLHQ¶(ULVRRNVSUDNHYDQµMXULGLVHULQJ¶µGHPRWLYHULQJYDQGHEHVOLVVLQJ
moet steeds nauwkeuriger zijn. De Raad moet zich stipt aan alle - uitgebreide - procedures
houden en staat daardoor onder zware druk.913

Musea op zoek naar publiek
In het museumbeleid van de overheid is sinds twee decennia het informeren en het aantrekken
van niet-regulier publiek steeds belangrijker geworden. Het debat gaat sinds de jaren negentig
meer en meer over het stimuleren van het bezoek aan musea door de communicatieve
inspanningen te richten op mensen die weinig of niet in musea komen. Marktwerking is een
sleutelbegrip geworden. Marketing deed zijn intrede: musea pogen hun doelgroepen actief te
werven en te binden - het wezenskenmerk van marketing - door het genereren van publiciteit
en allerlei vormen van promotie. Het blijkt echter een kleine groep mensen te zijn die
verreweg de meeste museumbezoeken aflegt: volgens het CBS gaat slechts 14% van de
Nederlanders meer dan twee maal per jaar naar het museum. Bovendien is er naast het
910

%RE:LWPDQµ/XFKWLQYHUVWLNWHSURFHGXUH¶,Q de Volkskrant, 21 mei 2001.
Van Maanen hield zijn oratie op dinsdag 9 maart 2004. Hij was van 2004 tot 2012 hoogleraar Kunst en
maatschappij, in het bijzonder met betrekking tot de theatrale kunsten aan de Rijksuniversiteit Groningen. Hans
van Maanen, ¶1LHPDQGKHHIWQRJLHWVEHWHUVEHGDFKW¶+HW1HGHUODQGVNXQVWEHOHLGHQKHWEHODQJYDQGH
verbeelding. Groningen, 2004, p. 24 en p. 26. Van Maanen was als theaterwetenschapper betrokken bij de eerste
DIVWXGHHUULFKWLQJµ.XQVWHQ.XQVWEHOHLG¶LQRSJHULFKWYRRUVWXGHQWHQPHWHHQSURSHGHXVH%HGULMIVNXQGHRI
Letteren aan de Rijksuniversiteit van Groningen.
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µ6RUJGUDJHU ]LHWHLQGHKXLGLJVXEVLGLHVWHOVHO¶,Qde Volkskrant, 5 april 2002.
913
:LQQLH6RUJGUDJHUµ(HQYULMHUXLPWHYRRUNXQVWLQKHWFXOWXXUEHOHLG¶,Q Boekmancahier 51, 14de jrg. maart
2002, pp. 84-85.
911

454

traditionele onderscheid tussen de hoger en de lager opgeleiden, de laatste jaren sprake van
een steeds duidelijker wordende scheidslijn tussen generaties.914
Opgezweept door het overheidsbeleid doen musea hun uiterste best om ook jongeren
over te halen om te komen kijken. De jeugd dient meer betrokken te worden bij kunst en
cultuur - Rick van der Ploeg maakt van het VWLPXOHUHQYDQµSXEOLHNVEHUHLN¶HHQKRRIGWKHPD.
Hij pleit voor een verbreding van zowel het aanbod als het publiek.915 Dat is regelmatig te
PHUNHQDDQKHWEHOHLGYDQPXVHDHQWHQWRRQVWHOOLQJVWKHPD¶V0XVHDRUJDQLVHUHQYDNHUGDQ
YRRUKHHQH[SRVLWLHVPHWYORWWHWKHPD¶V'HRQGHUZHUSHQYDQWHQWRRQVWHOOLQJHQ]LMQ
veelzijdiger dan ooit geworden.916 Zo is er een toenemende museale belangstelling voor
populaire cultuur. Fotografie en nieuwe media functioneren steeds meer als middel naast de
realia uit de collecties en ze zijn zelf object geworden van het verzamelbeleid. Het
Bonnefantenmuseum in Maastricht verandert het tentoonstellingsbeleid: in plaats van de
exposities van de afgelopen jaren waar de moderne kunst voor zich spreekt, organiseert de
staf HHQµ%RQQHIDQWHQIHVWLYDO¶PHWPX]LHN- en theatervoorstellingen.917 In 1998 was daar de
blockbuster F abrica, Colors of Benetton te zien, met werk van de fotograaf Oliviero
Toscani.918 Eind 1999 verbaasde directeur Alexander Grevenstein de museumwereld met
SmaakµGHOHWWHUOLMNDOOH]LQWXLJHQSULNNHOHQGHVSHNWDNHOWHQWRRQVWHOOLQJZDDULQUROOHQ]LMQ
weggelegd voor ontwerper Ettore Sottsass, fotograaf Erwin Olaf en Malcolm McLaren vooral bekend als manager van de Britse punkband Sex Pistols.919
(URQWVWDDWYHHORSVFKXGGLQJRYHUHHQµYULMSRVWLJHSRVWHU¶ZDDURSHHQQDDNWHYURXZ
staat afgebeeld die in de mond van een man plast. De poster zou worden opgehangen bij
bushaltes in Groningen, om de aandacht te vestigen op de tentoonstelling van de Amerikaanse
fotograaf Andres Serrano (1950) in het Groninger museum.920 Het is een geslaagde
reclamestunt. De case roept de vraag op: hoe ver kun je gaan in een marketingcampagne om
breed publiek te trekken? ,QGHPHGLDRQWVWDDWHHQGLVFXVVLHRYHUµGHHWKLHNYDQGH
VKRFNHUHQGHUHFODPH¶. Ieder detail in de kwestie krijgt telkens persaandacht.
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Tiziana Nespoli en Arnoud Odding, Het gedroomde museum. Den Haag, 2004, pp. 104-105.
Roel Pots, Cultuur, koningen en democraten. Nijmegen, 2006, p. 337.
916
Een aantal voorbeelden. Het Frans Halsmuseum presenteerde Taal & teken van Theo van den Boogaard, over
het oeuvre van de striptekenaar - vooral bekend van zijn Sjef van Oekel strips, naar de creatie van Wim T.
Schippers. Het Teylersmuseum in Haarlem organiseerde De versierde mens in 1999/2000 (een selectie uit de
tattoo-verzameling van Henk Schiffmacher) en in 2003 De versierde mens II: piercing. Op 11 november 2003
opende het Drents Museum in Assen de expositie 100.000 jaar sex. Over liefde, vruchtbaarheid en wellust - een
archeologische tentoonstelling over de geschiedenis van seksualiteit en erotiek. Het museum organiseerde in
2003 de rondreizende PO EPtentoonstelling voor kinderen. De Beyerd in Breda herdacht in 2003 in een
tentoonstelling het underground poptijdschrift Hitweek te Breda, zie: Willem de Ridder en Frank Dam
(samenstelling), Het Beste uit Hitweek 1965-1969. Utrecht, 2003. In Parijs bezocht ik in 2004 een expositie in
het Musée de la Science over de striphelden van Edgar P. Jacobs: Blake en Mortimer (in de jaren zestig onder
meer verschenen in de jeugdstripbladen Kuifje en Pep). Zie: Science & Vie Spécial Blake et Mortimer , 2004.
Van 9 oktober 2005 tot en met 15 januari 2006 presenteerde het Gemeentemuseum te Helmond King of
paperbacks, over de illustrator van Amerikaanse paperbackcovers (in het bijzonder van Signet Books), James
Avati - met de catalogus: Piet Schreuders en Kenneth Fulton, The Paperback Art of Ja mes Avati . Rotterdam,
2005. Najaar 2006 organiseerde het Rijksmuseum samen met De Nieuwe Kerk de tentoonstelling F ashion DNA
en in 2007 Helden.
917
/XFHWWHWHU%RUJµIk dacht ze komen wel; maar ze kwamen niet. Bonnefantenmuseum is op zoek naar zijn
SXEOLHN¶,Qde Volkskrant, 16 januari 1998.
918
$UQR+DLMWHPDµ9HUPDQLQJHQRSUHX]HQIRUPDDW%RQQHIDQWHQPXVHXPHHUW7RVFDQL¶V³YLVXHOHLQWHOOLJHQWLH´¶
In: de Volkskrant, 5 juni 1998 en µBenetton-expositie in Bonnefanten verlenJG¶,Qde Volkskrant, 26 augustus
1998.
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3HWHUYDQ%UXPPHOHQµFaites vos jeux! Malcolm McLaren proeft de 21 ste HHXZ¶,Q Het Parool , 2 oktober
1999. De tentoonstelling liep tot 14 februari 2000.
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µ*URQLQJHUPXVHXPGLUHFWHXUKHHIWJHHQVPDDN¶,QGH Volkskrant, 26 februari 1997. De tentoonstelling liep
van 23 februari tot en met 19 mei 1997.
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6HUUDQRLVHHQFRQWURYHUVLHHONXQVWHQDDU=LMQIRWR¶VZRUGHQµHVWKHWLVFKHQJHVWLOHHUG¶
JHQRHPG]LMQRQGHUZHUSHQµXLWGDJHQG¶+LMVFKRNWHKHWSXEOLHNLQPHWHHQIRWRYDQ
Christus aan het kruis, in een bad van zijn eigen urine. Hij verklaarde dat hij met Piss Christ
ZLOGHDDQJHYHQµKRH]ZDDU&KULVWXVJHGXUHQGH]LMQOLMGHQZHOQLHWYHUQHGHUGLV¶7ZHHDQGHUH
fotoreeksen zijn uit 1990: µVWDDWVLHSRUWUHWWHQ¶YDQGDNOR]HQLQ1HZ<RUN - Nomads - en leden
van de Ku Klux Klan. In 1992 volgt The Morgue: een serie close-XSVYDQOLMNHQDOVµKHWEHHOG
van de zowel gruwelijke als fasciQHUHQGHPHQVHOLMNHYHUJDQNHOLMNKHLG¶(QQXJDDWKHW
*URQLQJHU0XVHXP]LMQµRQRUWKRGR[HSRUQR-DFKWLJHNLMN¶SUHVHQWHUHQLQ6HUUDQR¶V+LVWRU\RI
Sex - de kunstenaar rondt deze serie op uitnodiging van het Groninger Museum in Nederland
af: de plassex shoot.921 6HUUDQRµDls ik alleen maar zou willen shockeren, dan zou ik niet «
het publiek hebben dat ik heb. Voor hen is er meer dan het controversiële onderwerp alleen.
Ze zijn geroerd door het werk, worden verleid, intellectueel geprikkeld, maar ook
geprovoceerd en verontrust. En dat is wat een kunstwerk moet doen. Het moet dat allemaal in
zich hebben. Het moet emoties overbrengen, informeren, opvoeden, vermaken, intrigeren,
mystificeren. Verbijsteren. En hopelijk allemaal op hetzelfde moment. « Ik ben opgevoed
als christen en ik heb nog steeds een affiniteit met het christelijke geloof. Het enige waar ik
EH]ZDDUWHJHQKHE]LMQFKULVWHOLMNHRINDWKROLHNHGRJPD¶V « ,NJHORRIQRJVWHHGVLQ*RG
Ik voel mij zelfs gezegend dat God mij laat doen wat ik doe. Ik denk dat het niet alleen het lot
is, maar ook Gods wil. Als Hij niet wilde dat ik dit werk deed, dan was het niet gebeurd, dan
ZDVPHDOODQJLHWVRYHUNRPHQ¶922
Nog vóór de opening van de expositie doet het Gereformeerd Politiek Verbond in een
protestbrief µHHQGULQJHQGEHURHS¶RSGHPXVHXPGLUHFWLHRPHHQDDQWDOµVFKRNNHQGHZHUNHQ¶
van de expositie te verwijderen.923 Het GPV-raadslid David de Jong noemt het werk van
6HUUDQRµSRUQRJUDILVFKHQLQVWULMGPHWGHJRHGH]HGHQ¶µKHWJDDWRQVQLHWRPFHQVXXUPDDU
wij willen niet dat mensen tegen hun wens in met die schokkende beelden in aanraking
komen. « (HQPXVHXP]RX]LFKPRHWHQUHDOLVHUHQGDWHURS]R¶QWHQWRRQVWHOOLQJRRN
schoolklassen rondlopen. Het museum zegt: dan moeten ze maar even de andere kant
opkijkeQPDDU]RZHUNWGDWQLHW¶'HJURRWVWHergernis is de plasseks foto die de posters in
DEUL¶VVLHUW/HR¶VIDQWDV\+HWUDDGVOLGYLQGWGDWKLHUµGHUHJHOVYDQGHJRHGHVPDDN¶ZRUGHQ
overtreden. Museumwoordvoerster Josee Selbach zegt in een reactie dat het protest voor het
PXVHXPµJHHQUHGHQLV¶GHSRVWHUWHYHUYDQJHQµLQRYHUOHJPHWGHNXQVWHQDDULVHU
nadrukkelijk voor dit beeld gekozen. Het is een werk uit één van de laatste series die hij, voor
een deel ook in Nederland, heeft gemaakt. De schoonheid van de foto staat voor ons buiten
kijf. Wij weten dat de meningen over Serrrano verdeeld zijn, maar wij zeggen: dit is topkunst,
GDDULVJHHQGLVFXVVLHRYHUPRJHOLMN¶924 De catalogus van de expositie is vormgegeven als
een bijbel - volgens het GPV komt dit neHURSµKHWRS]HWWHOLMNNZHWVHQYDQPHQVHQ¶925
De Groningse afdeling van het GPV spant samen met een tiental scholen en
kerkgemeenschappen een kort geding aan tegen het Groninger Museum. De partijen eisen dat
de rechter de verspreiding van zestig affiches mHWGHµDDQVWRRWJHYHQGH¶IRWRYDQ6HUUDQRLQ
Groningen verbiedt.926 De Groningse gemeenteraad bemoeit zich niet met de kwestie burgemeester Hans Ouwerkerk verwijst het GPV naar de rechter en de
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µ3URWHVWWHJHQH[SRVLWLHSerrano LQ*URQLQJHQ¶,Q Het Parool , 12 februari 1997.
5REEHUW5RRVµ$QGUHVSerrano: ,NJHORRIQRJVWHHGVLQ*RG¶,Q Trouw, 20 februari 1997.
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µ3URWHVWWHJHQH[SRVLWLHSerrano LQ*URQLQJHQ¶,Q Het Parool , 12 februari 1997.
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µ3URWHVW*39WHJHQIRWR¶VYDQ6HUUDQR¶,Q Trouw, 13 februari 1997 en Wio Joustra, µ6HNVHQSRUQR]LMQQLHW
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6HUUDQR¶,Q Trouw, 19 februari 1997.
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Reclamecodecommissie.927 De museumstaf is blij met de aanhoudende publiciteit over de
µSRVWHU-UHO¶:RRUGYRHUGHU Josee Selbach: µKet is ongelooflijk. Geweldig! Dit hebben we nog
QRRLWPHHJHPDDNW¶ Het museum wil een dag voor de opening van de expositie de gewraakte
UHFODPHSRVWHULQGHVWDGODWHQYHUVSUHLGHQµ'DWGRHWKHWPXVHXPDOWLMG « RPGDWZH
VLPSHOZHJQRJQLHW]RULMN]LMQRPGHSRVWHUODQJYDQWHYRUHQRSWHKDQJHQ¶+HWPXVHXPZLO
gedurende tien dagen zestig posters in de stad verspreiden - dat kost ongeveer drieduizend
JXOGHQµ$OVZHKHWNRUWJHGLQJYHUOLH]HQis het pech, maar als we het winnen, zal het affiche
ook in Amsterdam en Rotterdam verspreid worden. De poster zal overigens snel moeten
ZRUGHQELMJHGUXNWZDQWHU]LMQHULQGHYRRUYHUNRRSQRJQRRLW]RYHHOYHUNRFKW¶928
Een dag later bericht het Groninger Museum af te zien van de verspreiding van de
omstreden affiches voor de overzichtstentoonstelling, want justitie waarschuwt de affiches in
EHVODJWH]XOOHQQHPHQDOV]HRSJHKDQJHQZRUGHQRPGDWGHDIILFKHµDDQVWRRWJHYHQG¶LV'e
raadsman van het museum noemWGHRSVWHOOLQJYDQMXVWLWLHµHHQEL]DUUHYRUPYDQSUHYHQWLHYH
FHQVXXU¶'HPXVHXPGLUHFWLHHUJHUW]LFKHUDDQGDWDOOHDDQGDFKWQDDUGHRPVWUHGHQSRVWHU
XLWJDDW6HOEDFKµKHWZRUGWQXHLQGHOLMNWLMGLQKRXGHOLMNRSGHH[SRVLWLHHQKHWZHUNYDQ
Serrano in tHJDDQ¶'HIRWRLVRRNRSWDFKWLJGXL]HQGDQVLFKWNDDUWHQDIJHGUXNWEHVWHPGYRRU
café¶s en theaters in het hele land.929 Diezelfde dag bepaalt de president van de rechtbank in
het kort geding dat het Groninger Museum de poster wel mag verspreiden. Omdat het
museum de affiches uit Groningen al heeft verwijderd, hebben de klagers deels hun doel al
bereikt, vindt de rechtbank. Het museum hangt de poster niet in de stad, maar wil wel honderd
exemplaren in Amsterdam en zestig in Rotterdam laten verspreiden.930 Het ziet hier echter
vanaf nadat het Openbaar Ministerie in Amsterdam laat weten ook tegen de verspreiding van
de affiches te zullen optreden - KHWYLQGWGHDIEHHOGLQJµYRRUVKDQGVDDQVWRWHOLMNYRRUGH
HHUEDDUKHLG¶931 'HZRRUGYRHUVWHUYDQKHWPXVHXPODDWZHWHQµveel te hebben verwacht, maar
dit niet. We willen graag laten zien wat voor kunst wij in huis hebben, maar dat kunnen we nu
QLHWGRHQ¶932 Het museum maakt een switch in de marketingstrategie en hangt witte posters
op met het opschrift: µOordeel zelf!¶ Iedereen weet waar dit over gaat.933
HHWµSODVVH[-DIILFKH¶KDDOWRSIHEUXDULRRNGHWHOHYLVLH)ULWV$EUDKDPVFRQstateert
in een column GDWKHWRQGHUZHUSµDOVHHQURGHGUDDGGRRUGHKHOHDYRQG¶ORRSWµLHGHUHHQKDG
er de mond van vol (deze uitdrukking heeft nu YRRUJRHGKDDURQVFKXOGYHUORUHQ ¶6RQMD
Barend wijdt er in B&W een hele uitzending aan en laat voor- en tegenstanders aan het
woord.934 $EUDKDPVµKHW*URQLQJHU0XVHXPKHHIW]LMQ]LQUR\DOHUHSXEOLFLWHLWYRRUHHQ
tentoonstelling is nauwelijks mogelijk. Toch moest het tot omstreeks middernacht duren voor
we te horen kregen - van de museumdirecteur - GDWGHRPVWUHGHQVHNVIRWR¶VVOHFKWVHHQNOHLQ
GHHOYRUPHQYDQGHH[SRVLWLHYDQ$QGUHV6HUUDQRWZDDOIYDQGH]HVHQWDFKWLJIRWR¶V9DQGHU
Lugt gaf toe dat om louter publicitaire redenen voor de plasseksfoto was gekozen. Ook de
kunstwereld weet het publiek en de media steeds beter te manipuleren. Hoe verkopen we
RQV]HOI"'DDUGUDDLWKHWDOOHPDDORP¶935
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µ5DDG*URQLQJHQZHLJHUWXLWVSUDDNSODVVHNV-DIILFKHV¶,Q Trouw, 20 februari 1997 en µ3ODVVHNV-posters niet
RSJHSODNWLQ*URQLQJHQ¶,Qde Volkskrant, 21 februari 1997.
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Selbach geciteerd in: µ0XVHXPEOLMPHWSRVWHU-UHO¶,Q Het Parool , 20 februari 1997.
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µ3ODVVHNV-SRVWHUPDJQLHWLQ*URQLQJHQ¶,Q Trouw, 21 februari 1997.
930
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LQ*URQLQJHQ¶,Q Het Parool , 12 februari 1997.
931
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µ3RUQRSRVWHUWRFKQLHWRSGHPXUHQ¶,Q Het Parool , 22 februari 1997.
933
µ5HFRUGEH]RHN¶,Q Trouw, 24 februari 1997.
934
Het discussieprogramma B &W werd van 1997 tot 2005 op werkdagen door de VARA uitgezonden.
935
Frits AbrDKDPVµ*HVSUHNYDQGHDYRQGKHW DIILFKH¶,Q NRC Handelsblad, 21 februari 1997. Reyn van der
Lugt (1949) volgde per 1 april 1996 Frans Haks op als directeur en bleef tot oktober 1998. Hij was daarvoor
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Op 23 februari 1997 start de tentoonstelling met 6HUUDQR¶V werk. De expositie wordt
een ongekend succes en breekt alle bezoekersrecords van het Groninger Museum: circa
85.000 bezoekers komen op de expositie af.936 Woordvoerder -RVHH6HOEDFKVSUHHNWYDQµHHQ
DEVROXXWUHFRUGYRRUHHQH[SRVLWLH¶9ROJHQVKDDUKHHIWKHWVXFFHVµDOOHVWHPDNHQPHWGH
FRPPRWLHURQGRPGHUHFODPHSRVWHU¶937 Kunstcritica en journalist Renée Steenbergen maakt
een onderscheid tussen de publiciteitsstunt en de uiteindelijke expositie met het werk van
6HUUDQRµGHKHOHRSKHIRYHUGHVH[-pictures lijkt mij een achterhoedegevecht als het over de
YRRUVWHOOLQJHQ]HOIJDDW¶=HYLQGW]LMQ History of Sex µPLQGHUFRQIURQWHUHQG¶GDQUXLPWLHQ
MDDUJHOHGHQGHIRWR¶VYDQ5REHUW0DSSOHWKRUSHµGLHRQJHWZLMIHOGLQEHODQJULMNHPDWHGHZHJ
geëffend heeft voor expliciete seksualiteit in de kunst. Dat wil zeggen, bij het
NXQVWSXEOLHN¶938 Steenbergen betoogt dat Serrano in zijn werk µYRRUWGXUHQG¶GHSDUDGR[
JHEUXLNWµGDWGHNXQVWQLHWHWKLVFKLVPDDUHVWKHWLVFKHQGDW]HLQGLH]LQQRRLWRYHUGH
waarheid of werkelijkheid gaat - al zien we die rauw voor onze ogen - maar over kijken. En
het oog wil verleid worden, het is bereid zelfs in de meest gruwelijke voorstelling schoonheid
te ontdekken. Serrano is het best te vergelijken met Oliviero Toscani, de man die de
controversiële Benetton-campagnes met beelden van dood en seks bedacht. Ook deze
billboards wekten een storm van protest, sommige ervan zijn zelfs verboden. Serrano weet
ZDWYHUNRRSWHQKLMYHUNRRSWKHWJRHG¶939 Waar is Serrano op uit? Provoceren, schokken,
taboes GRRUEUHNHQ"+LM]HOI]HJWKLHURYHUµLNEHQQLHWXLWRSYLMDQGLJKHLG,NZLOHHQSRVLWLHYH
bijdrage leveren, al kan ik niet ontkennen dat de controverses die mijn werk heeft opgeroepen
mijn carrière als fotograaf veel goed hebben gedaan. Mijn foto¶s moeten een beetje last
bezorgen. Ik heb er moeite mee werk te maken dat probleemloos is. Het moet er mooi en
YHU]RUJGXLW]LHQPDDURRNPXQLWLHEHYDWWHQDO]LMQGHUHDFWLHVYDDNRQYRRUVSHOEDDU¶940
In het debat over de marketingcampagne weerklinkt veel kritiek. Oud directeur Frans
+DNVUHDJHHUWPLOGPDDUKDG]HOIGH]HWHQWRRQVWHOOLQJQLHWZLOOHQRUJDQLVHUHQµQHHSerrano
had ik niet toegelaten. Serrano is duidelijk een ³post-mijn-tijdperk-idee´. Ik had veel gezien in
een expositie over geënsceneerde fotografie, werk in de geest van Inez van Lamsweerde en
Rineke Dijkstra. Serrano is gewoon een documentaire-fotograaf. Bij hem zie je alles. Neem
die foto met die ³plas-seks´ « ,NKRXGDDUQLHWYDQ+HWPDJZHOZDWUDDGVHODFKWLJHU¶941
Tom Schalken wijst er op dat Jeff Koons met zijn expositie in het Stedelijk Museum genoeg
EHODQJVWHOOLQJWURN]RQGHUGDWµ]LMQFRSXODWLHVFHQHRSKHWDIILFKHVWRQGDIJHEHHOG¶942 Ook
cultureel attaché in New York. Zie onder meer: µReyn van der Lugt legt functie directeur Groninger Museum
neer¶,Q Trouw, 7 oktober 1998 en TLP2YHUGLHNµ5H\QYDQGHU/XJWZLOPHHUOHUDDU]LMQGDQYRRUJDQJHU
)UDQV+DNV³ ,NNDQLQVFKDWWHQZDWLQ96HHQVXFFHVZRUGW´¶,Q de Volkskrant, 27 februari 1996.
936
µ3ODVVHNV]RUJWYRRUUHFRUG iQEH]RHN0XVHXP¶,Q NRC Handelsblad, 28 april 1997.
937
µ([SRVLWLHSerrano WUHNWYHHOPHQVHQ¶,Q Het Parool , 24 februari 1997.
938
De Amerikaanse fotograaf Robert Mapplethorpe (1946-1989) begon met polaroids, maar sinds halverwege de
jaren zeventig portretteerde hij met een Hasselblad-camera vrienden en kennissen - veelal uit de homoscene in
New York - artiesten, componisten, schrijvers en andere beroemdheden. In de jaren tachtig fotografeerde hij
mannelijke en vrouwelijke naakten, kinderen, stillevens en bloemen. Hij werd vooral beroemd door zijn
H[SOLFLHWHKRPRHURWLVFKHIRWR¶VZie: Patricia Morrisroe, Mapplethorpe. A biography. London, 1995.
Rockzangeres en dichteres Patti Smith schetst een ontroerend portret van haar vriend Mapplethorpe in haar
autobiografie Just Kids. New York, 2010.
939
5HQpH6WHHQEHUJHQµ2RNYDQLOOH-seks is bij Serrano LQUXLPHPDWHDDQZH]LJ¶,Q NRC Handelsblad, 22
februari 1997.
940
-KLP/DPRUHHµ3HHSVKRZLQ*URQLQJHQ¶,Q Het Parool , 22 februari 1997.
941
3HWHU6LHUVNPDµ,NKHEJHHQ LQYORHGPHHU*HHIWQLHW¶,Q Trouw, 11 december 1997.
942
Hij benadrukte in een beschouwing dat het niet gaat om de afbeelding op de omstreden plassex-affiche, maar
µRPGHZLM]HZDDURSGLHZRUGWYHUVSUHLG'DDURPLVKHWJRHGGDWGHUJHOLMNHSRVWHUVQLHWLQ bushokjes worden
RSJHKDQJHQ¶ 7RP6FKDONHQµ*URQLQJHUPXVHXPGLUHFWHXUKHHIWJHHQVPDDN¶,Q de Volkskrant, 26 februari
1997. Wim Beeren organiseerde de blockbuster Jeff Koons van 28 november 1992 tot 3 januari 1993. Die
expositie trok ook 85.000 bezoekers. Zie de paragraaf µ$YDQWJDUGHLQNXQVWKLVWRULVFKSHUVSHFWLHI¶LQdeel II,
hoofdstuk 1.
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Pieter Kottman vindt de manier waarop het Groninger Museum de aandacht op de
tentoonstelling vestigde, nieWGHXJHQµKoewel zich ongetwijfeld een hoop mensen zullen
ergeren aan het beleid van het Groninger Museum, heeft niemand bezwaar gemaakt tegen de
tentoonstelling zelf. Anders dan in de Verenigde Staten, waar de expositie van werk van de
fotograaf Robert Mapplethorpe kan uitgroeien tot een conservatieve coup tegen het
subsidiebeleid van de overheid, respecteert hier iedereen het museum als een vrijplaats, waar
ook controversiële kunst getoond mag worden. Dat nu is een verworvenheid en een kwestie
van beschaYLQJ « 'RRULQGHSXEOLFLWHLWVFDPSDJQHZLOOHQs en wetens aan te sturen op
confrontatie, louter en alleen om maximale aandacht voor het product te garanderen, verlaagt
KHWPXVHXP]LFK]HOIWRWKHWQLYHDXYDQGHHHWNHWHQ1HZ<RUN3L]]D¶943
Marketingbeleid staat of valt met een grondig en systematisch onderzoek naar de
kenmerken, wensen en behoeften van actuele en potentiële klanten - onderzoek naar
keuzeprocessen - en van de maatschappelijke trends die daarop van invloed zijn. Dergelijk
onderzoek moet voortdurend gekoppeld worden aan een interne analyse van de sterke en
zwakke punten van de betreffende organisatie. Op basis van deze analyses kan vervolgens de
marketingstrategie worden vastgesteld, waarbij de keuzen in de productontwikkeling, de
marktsegmentatie en de positionering van de organisatie centraal staan. Daaruit wordt het
marketingbeleid ontwikkeld, waarbij marketinginstrumenten als promotie, publiciteit en
prijsacties worden afgestemd op de gekozen doelgroepen.944
Maar wat wil het publiek? In 2000 doet zich een kans voor die vraag te bestuderen:
voor het Frans Halsmuseum te Haarlem wordt een onderzoeks- en communicatieproject
opgezet en uitgevoerd.945 Dit project is een voorbeeld van participatory action researchµKHUH
the changes initiated by the researcher in the field of study do not come only after the end of
the study and the communication of its results. The intention is rather to initiate change during
WKHSURFHVVRIUHVHDUFKDQGE\WKHYHU\IDFWWKDWWKHVWXG\LVEHLQJGRQH¶946 De onderzoekers
en marketeers wisselen na verschillende onderzoeks- en campagnefases uit - in een dialoog wat de effecten zijn. In deze onderzoeksstrategie worden onderzoeksbevindingen gaandeweg
in het concept verwerkt: de resultaten uit de eerste onderzoeksfase worden gebruikt in de
volgende fase van de marketingcampagne, die vervolgens wordt getoetst in de
daaropvolgende onderzoeksfase.947 Deze methode wordt ook wel co-creation research
genoemd, omdat het onderzoek samen met de gebruikers wordt ontworpen.948
Het Frans Halsmuseum stelt in een samenwerkingsverband met het Koninklijk
Museum voor Schone Kunsten in Antwerpen Kinderen op hun mooist. Het kinderportret in de
Nederlanden 1500-1700 samen: 85 topstukken uit binnen- en buitenlandse collecties.949 Met
943

Deze firma toonde op posters naakte vrouwen met een pizzadoos voor hun kruis die beloven dat op bestelling
µGHOHNNHUVWHGR]HQELMXWKXLV¶worden afgeleverd. PietHU.RWWPDQµ*URQLQJHU0XVHXPEHZLMVWNXQVWVOHFKWH
GLHQVW¶,Q NRC HandelsbladIHEUXDUL=LHKLHURYHURRN+-$+RIODQGµ'HIDWVRHQVUDNNHUV¶,Q
NRC Handelsblad, 14 maart 1997.
944
Zie onder meer Miranda Boorsma, Kunstmarketing. Amsterdam, 199)ULWVGH/HHXZµ+RHZRUGMHJRHGLQ
PXVHXPPDUNHWLQJ"¶,Q Boek mancahier 45, 12de jrg. sept. 2000, Reyer van der Vlugt, Marketing van kunst en
cultuur. Het publiek bestaat niet. Deventer, 2001 en Miranda %RRUVPDµ$6WUDWHJLF/RJLFIRU$UWV0DUNHWLQJ
IQWHJUDWLQJ&XVWRPHU9DOXHDQG$UWLVWLF2EMHFWLYHV¶,Q The International Journal of Cultural Policy, 12(1),
2006, pp. 73-92.
945
=LHRRN&KULV5HLQHZDOGµ%HWHUPLNNHQRSGHGRHOJURHS¶In: Museumvisie, 2003/4, pp. 44-45.
946
Uwe Flick, Introducing Researc K0HWKRGRORJ\$%HJLQQHU¶V*XLGHWR'RLQJD5HVHDUFK3URMHFW London,
2011, p. 7.
947
Gary Thomas, How to do Your Research Project. A guide for students in education and applied social
sciences. London, 2009, pp. 112-114.
948
Aldus Pieter van Eeden van onderzoeksbureau Cadre in Amsterdam, in een telefoongesprek op 23 mei 2011.
949
De expositie werd georganiseerd ter ere van het afscheid van directeur Derk Snoep. De tentoonstelling was
van 7 oktober 2000 tot 31 december 2000 in Haarlem en van 21 januari tot en met 22 april 2001 in Antwerpen.
Catalogus: Jan Babtiste Bedaux en Rudi Ekkart (redactie), Kinderen op hun mooist. Het kinderportret in de
Nederlanden 1500- 1700. Gent/Amsterdam, 2000. Zie voor recensies: $QLWD7ZDDOIKRYHQµPoes symbool voor
beteugelen begeeUWHNOHXWHU¶,Q TrouwRNWREHU/LHQ+H\WLQJµPeuters die de wanhoop met zich
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deze tentoonstelling richten de musea zich, naast het reguliere museumpubliek dat is
JHwQWHUHVVHHUGLQSUHVHQWDWLHVYDQRXGHNXQVWQDGUXNNHOLMNRSµGHRQHUYDUHQ
PXVHXPEH]RHNHU¶SHUVRQHQGLHPLQGHUGDQGULHNHHUSHUMDDUQDDUHHQPXVHXPJDDQPHWHHQ
µJHPLGGHOGHRIEHQHGHQ-gePLGGHOGHRSOHLGLQJ¶LQGHOHHIWLMGVFDWHJRULHWXVVHQGHYHHUWLJHQ
zeventig jaar, en dan vooral echtparen.950 Het tentoonstellingsconcept staat vast, maar de
communicatiestrategie wordt gaandeweg ontwikkeld, uitgeprobeerd en getoetst. Bijzonder
aan dit project is dat publiek actief wordt betrokken om de communicatiestrategie van de
expositie te bepalen. Een voortdurende uitwisseling van ideeën, hypotheses en
onderzoeksresultaten heeft tot doel manieren te vinden om onervaren museumbezoekers te
enthousiasmeren. Het uitgangspunt van het project zijn de vragen: hoe interesseer je nieuwe
publieksgroepen voor museale presentaties en hoe begeleid je deze groepen op een wijze die
hen aanspreekt, opdat herhalingsbezoek wordt bevorderd en ook nieuw publiek uit de eigen
omgeving wordt gestimuleerd?951 Het onderzoeksproject omvat drie delen. Al tijdens de
ontwerpfase van de tentoonstelling wordt een explorerend onderzoek uitgevoerd, met als doel
een aantal aanbevelingen te formuleren die kunnen worden gebruikt voor de
communicatiestrategie - het opmerkelijke hieraan is dat dit gebeurt vóórdat de tentoonstelling
JHVWDOWHNULMJW'HEHYLQGLQJHQXLWGLWH[SORUHUHQGHGHHOZRUGHQLQHHQµEUDLQVWRUPVHVVLH¶
bediscussieerd en omgezet in zestien stellingen die een rol dienen te spelen in de
communicatiestrategie van de tentoonstelling - het is overigens ook de bedoeling om deze
stellingen voor toekomstige tentoonstellingsprojecten te gebruiken.952 Op basis van de
verzamelde gegevens in deze eerste onderzoeksfase worden er publiciteitsmiddelen en
instrumenten voor de publieksbegeleiding ontwikkeld. De tweede onderzoeksfase bestaat uit
het testen van de communicatie- en publieksbegeleidende middelen. Op grond van deze
bevindingen wordt het marketinginstrumentarium ontwikkeld. Bovendien worden hieruit
vragen voor het publieksonderzoek gedestilleerd - de derde fase. Dit toetsende deel bestaat uit
een enquête, interviews en observaties.
De respondenten die tijdens twee groepsgesprekken het communicatiemateriaal testen,
behoren tot de doelgroep: onervaren museumbezoekers met een gemiddelde of lagere
opleiding, ouder dan veertig. Ze worden geworven in de stad Haarlem. Op verschillende
dagen worden personen in het centrum rondom de Grote Markt aangesproken en gevraagd of
ze weleens een museum bezoeken; de weinig frequente bezoekers krijgen een uitnodiging
meedragen. Kinderportretten in het Frans Halsmuseum LQ+DDUOHP¶,Q NRC Handelsblad, 20 oktober 2000,
+DQQHNHGH:LWµ:HORSJHYRHGNURRVW¶,Q Het Parool , 6 oktober 2000, $GULHYDQ*ULHQVYHQµ2QWKXOOHQGH
expositie. Oude kunsten. Primeur Frans Hals Museum met 16de- en 17de-HHXZVHNLQGHUSRUWUHWWHQ¶,Q Het
F inancieele Dagblad, 21 oktober 2000.
950
Het onderzoek was een initiatief van Michiel Kersten (hoofd Publiekszaken Frans Halsmuseum) en Arnoud
Odding (extern projectleider van de tentoonstelling). De afdeling Algemene Cultuurwetenschappen van de
Universiteit van Amsterdam kreeg de opdracht een onderzoeksproject op te zetten en uit te voeren. Het VSB
Fonds financierde het project. Als klankbord voor de onderzoekers fungeerde een begeleidingscommissie
bestaande uit projectleider Arnoud Odding (toen directeur van projectorganisatie O dubbel d te Den Haag, sinds
juli 2012 directeur van Rijksmuseum Twenthe ), Letty Ranshuysen (onderzoeker cultuurdeelname te Rotterdam),
Pom Verhoeff en Michiel Kersten (publiciteit Frans Halsmuseum) en Siska Beelen (communicatie en educatie
Museum voor Schone Kunsten). Het onderzoek werd opgezet en gecoacht door mij onder supervisie van Bram
Kempers het veldwerk werd XLWJHYRHUGGRRUFROOHJD¶V%DUEDUD:HHQLQN EHWURNNHQELMDOOHIDVHVYDQKHW
project), Lara Rense (opzet en uitwerking van het publieksonderzoek), Marie Claire Melzer (voorbereidend
onderzoek) en studenten (oriënterend veldwerk).
951
Ik heb eerder over dit project gepubliceerd: 'RV(OVKRXWµ´+qMDODWHQZHQDDUKHWPXVHXPJDDQ´:DWZLO
KHWPXVHXPSXEOLHN]LHQHQKRHNULMJMH]HELQQHQ"¶,Q Boekman 61, 16de jrg. herfst 2004. Zie voor een
uitgebreide rapportage: Dos Elshout, Tentoonstelling Kinderen op hun mooist; het kinderportret in de
Nederlanden 1500-1700. Communicatie- en publieksonderzoek . Amsterdam, Universiteit van Amsterdam 2001.
=LHRRN&KULV5HLQHZDOGµ%HWHUPLNNHQRSGHGRHOJURHS¶,Q Museumvisie, 2003/4, pp. 44-45.
952
Dit is echter bij mijn weten nooit gebeurd. Arnoud Odding bevestigde die indruk in een gesprek in de
Lakenhal te Leiden op 11 november 2011. Zie voor de stellingen: 'RV(OVKRXWµ´+qMDODWHQZHQDDUKHW
PXVHXPJDDQ´¶ In: Boekman 61, 16de jrg. herfst 2004, p. 85.

460

deel te nemen aan een groepsgesprek. Twintig onervaren museumbezoekers in de leeftijd van
veertig tot en met zeventig zijn uiteindelijk bereid mee te werken aan de gesprekken. De
toegepaste wervingsmethode is geslaagd te noemen. De gerekruteerde respondenten zijn goed
voorbereid en komen met een enthousiaste, coöperatieve houding naar de sessies.953 Tijdens
de groepsdiscussies komt allereerst museumbezoek in het algemeen aan de orde.
Verschillende respondenten blijken een negatief beeld te hebben van musea - er vallen
YHUVFKLOOHQGHNHUHQWHUPHQDOVµPXI¶µVWRIILJ¶HQµVWDWLVFK¶:RQGHUOLMNJHQRHJ]HJJHQ
diezelfde mensen dat ze naar het museum komen voor de rust, drukte wordt als storend
ervaren. Wat maakt een rustig museumbezoek toch spannend en niet stoffig? Hoe los je deze
tegenstelling op? De aantrekkingskracht van een museum blijkt afhankelijk van de affiniteit
en het referentiekader van de potentiële bezoeker en daarop dient een marketingcampagne in
te spelen. Het belangrijkste onderwerp voor de groepsdiscussies is de toetsing van de
communicatie-instrumenten. De genodigden krijgen een variëteit aan communicatiemiddelen
- affiches en diverse advertenties bedoeld voor dagbladen - voorgelegd om daarop
commentaar te leveren. Twee afbeeldingen vallen het meest in de smaak bij de panelleden. De
afdeling publiciteit van het museum neemt deze bevindingen ter harte en laat beide
afbeeldingen een prominente rol spelen in de publiciteit - op de affiches en in de advertenties.
Een andere vraag die de panelleden krijgen voorgelegd is welke teksten met
bijbehorende afbeeldingen zij afgedrukt willen zien in de landelijke dagbladen. Deze teksten
zijn speciaal voor dit deel van het publieksonderzoek ontwikkeld door communicatieadviseur
Paul Mertz - hij bedenkt de titel van de tentoonstelling: Kinderen op hun mooist. Naast elke
afbeelding schrijft Mertz teksten in drie variaties: stijl en informatie zijn telkens anders en zijn
ingegeven door de in de eerste onderzoeksfase ontwikkelde stellingen. De keuze varieert van:
µXQLHNHNZDOLWDWLHIKRRJZDDUGLJHWHQWRRQVWHOOLQJ¶µYHUWHGHUHQGNLQG¶WRWµXLWMHLQHHQ
PRQXPHQWDOHSODDWV¶'HUHVSRQGHQWHQSUHIHUHUHQHHQNRUWHLQWULJHUHQGHWHNVWPHWYHHO
informatie - gevarieerde informatie in een samenhangend betoog blijkt de voorkeur te hebben.
De opmerkingen en reacties van de respondenten bepalen mede de keuze van de
communicatiemiddelen (advertenties, affiches, formules voor arrangementen, de gebruikte
media) en de instrumenten voor de publieksbegeleiding (de begeleidende teksten voor de
bordjes bij de schilderijen en gesproken teksten voor de audiotour). Zij blijken allergisch voor
betuttelende teksten - ze willen serieus genomen worden. Ook de droge beschrijvingen van
kledij en kostuums vallen niet in de smaak. Ze blijken vooral geïnteresseerd in concrete,
relevante, functionele informatie.954
Het doel van het publieksonderzoek is na te gaan in hoeverre de beoogde doelgroep op
de tentoonstelling afkomt en hoe interne en externe communicatiemiddelen worden
gewaardeerd. De nadruk ligt op het Frans Halsmuseum, waar op basis van het geschatte aantal
bezoekers van 40.000 een steekproefomvang van 385 respondenten wordt gekozen.
Uiteindelijk wordt ook in het Museum voor Schone Kunsten in Antwerpen een kleine
steekproef doorgelicht (n=193). De enquêtes worden gehouden op verschillende dagen in de
week en in het weekend, verdeeld over de maanden van de tentoonstelling. De ondervraagden
worden a-select benaderd: elke derde bezoeker van de tentoonstelling wordt gevraagd aan de
enquête mee te werken. Naast deze kwantitatieve onderzoeksmethode worden in het Frans
Halsmuseum diverse onervaren museumbezoekers door middel van interviews nader
ondervraagd. Ook worden in deze fase verschillende bezoekers in de tentoonstelling in
953

De groepsdiscussies vonden plaats in het Frans Halsmuseum, op vrijdagavond en zaterdagmiddag, resp. 26 en
27 mei 2000. De respondenten kregen als dank een VVV-bon en een uitnodiging voor de opening van de
tentoonstelling. De meeste deelnemers zag ik bij de opening terug. Ze merkten trots op dat tijdens de
groepsdiscussies geuite suggesties inderdaad waren terug te vinden in het communicatiemateriaal. Enkelen
kochten zelfs de catalogus.
954
De respondenten testten en beoordeelden varianten van begeleidende tekstbordjes bij de schilderijen en van
gesproken teksten voor de audiotour.
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Haarlem geobserveerd.955 Op deze wijze ontstaat er een beeld van het kijk- en leesgedrag van
bezoekers. De geobserveerde bezoekers lezen in het begin van de expositie uitvoerig, maar
slaan dan ook al vrij veel tekstbordjes over. De bezoekers lezen in ieder geval gemiddeld de
helft van de aangeboden teksten. Oudere bezoekers lezen meer dan jongere, vrouwen meer
dan mannen.956
Het blijkt dat twee keer zoveel vrouwen als mannen de tentoonstelling bezochten - een
uitkomst die overeenkomt met het landelijke beeld. Het doel in het communicatiebeleid om
ouderen aan te trekken is zonder meer bereikt. Het Frans Halsmuseum trok relatief veel
bezoekers van 55 jaar en ouder. In Antwerpen is dit leeftijdscohort eveneens de grootste
groep. Deze gemiddelden zijn in vergelijking met ander publieksonderzoek betrekkelijk
hoog.957 De tentoonstelling trekt - volgens verwachting - relatief weinig jongeren.
Bijna de helft van de respondenten in Haarlem gaat drie tot zes keer per jaar naar een
museum. Dertien procent bezoekt minder dan drie keer per jaar een museum. Dit is een
belangrijke doelgroep in het communicatiebeleid. De ambitie om onervaren
museumbezoekers te trekken is zelfs overstegen, want in Haarlem blijkt dat eenderde van de
ondervraagde bezoekers naar aanleiding van deze tentoonstelling voor het eerst het Frans
Halsmuseum bezoekt. In het Museum voor Schone Kunsten komt een vijfde deel van de
ondervraagden voor het eerst.958
Vrouwen zijn, zoals vaak uit marketingliteratuur blijkt, als intermediair veel
belangrijker dan mannen. De onderzoekers raden aan de marketingstrategie op vrouwen te
richten. Recensies in een landelijk dagblad of tijdschrift worden het meest genoemd als
informatiebron die de bezoekers vooral heeft overgehaald om de tentoonstelling te bezoeken.
Zoals in bijna ieder publieksonderzoek wordt ook de informatie van vrienden, kennissen of
familie - de mond-tot-mond reclame - vaak genoemd als doorslaggevende bron (bijna
eenderde). Daarop volgen de affiches en de advertenties in kranten en tijdschriften, en de
agenda in een landelijk dagblad of tijdschrift. Het onderwerp kinderen is het belangrijkste
motief om de tentoonstelling te bezoeken. Kinderen op hun mooist wordt op inhoud en vorm
erg hoog gewaardeerd - zowel in Haarlem als in Antwerpen. Geen enkel onderdeel wordt
negatief beoordeeld. Ook de routeaanduiding en de teksten bij de schilderijen worden
duidelijk gevonden.959
De tentoonstelling is een groot succes. In het Frans Halsmuseum komt uiteindelijk
bijna twee keer zoveel publiek als verwacht: 77.000 bezoekers, onder wie rond de tienduizend
onervaren met musea. Op de expositie in Antwerpen komen 70.000 bezoekers af. Bijna
eenderde van de bezoekers (31%) komt voor het eerst in het museum voor deze
tentoonstelling.960 Het begeleidende onderzoeks- en communicatieproject speelt hierin een
cruciale rol. De methodiek is nieuw in de consistentie en zorgvuldigheid van aanpak:
955

Socioloog Kees Bruin voerde in 1991/1992 een soortgelijk kwalitatief onderzoek uit tijdens de tentoonstelling
Rembrandt. De meester en zijn werkplaats, een co-productie van het Rijksmuseum met het Altes Museum in
Berlijn en de National Gallery in Londen. Hij observeerde het gedrag van bezoekers - ze werden tijdens het
bezoek gevolgd om het afgelegde parcours te achterhalen, de tijd die besteed werd aan het bekijken van de
VFKLOGHULMHQHQGHYHUKRXGLQJWXVVHQNLMNHQQDDUEHHOGHQOH]HQYDQWHNVW.HHV%UXLQµ5HPEUDQGWLQ
$PVWHUGDP%HUOLMQHQ/RQGHQ¶. In: Ton Bevers, Antoon van den Braembussche en Berend Jan Langenberg
(redactie), De Kunstwereld. Hilversum, 1993, pp. 355-366.
956
Dos Elshout, Tentoonstelling Kinderen op hun mooist. Amsterdam, 2001, pp. 34-36.
957
Bijvoorbeeld in vergelijking met: Jos de Haan, Het gedeelde erfgoed. Rijswijk, 1997, p. 41, Letty
Ranshuysen, De buren binnenhalen. Regionaal publieksonderzoek Musea Zuid-Kennemerland, Rotterdam 1997
en recenter Letty Ranshuysen, 3XEOLHNVRQGHU]RHNÄ'HYLHUMDDUJHWLMGHQ³LQ¶V-Hertogenbosch en Leuven.
Rotterdam, 2003. In het publieksonderzoek in het Frans Halsmuseum van Ranshuysen in 1997 is de gemiddelde
leeftijd 48 jaar.
958
Dos Elshout, Tentoonstelling Kinderen op hun mooist. Amsterdam, 2001, pp. 23-24.
959
Ibidem.
960
Ibidem.
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voortdurend werden ideeën, hypotheses en onderzoeksresultaten uitgewisseld en vertaald in
stellingen. Het - potentiële - publiek dat werd gerekruteerd voor de groepsdiscussies, toetste
van te voren de variaties van communicatiemiddelen, om zo te komen tot algemene
aanbevelingen voor de communicatie-aanpak bij de tentoonstelling. Met dit soort
onderzoeken kunnen keuzes vergeleken, getoetst en geobjectiveerd worden, resulterend in
lijstjes met GR¶VDQGGRQW¶Vvoor de communicatie-aanpak van verschillende soorten
tentoonstellingen. Dit project geeft daartoe een eerste aanzet. Hieruit blijkt dat een denktank
van beoogd publiek, in dit geval de niet ervaren museumbezoeker, die meebeslist over de
communicatiestrategie - niet over de inhoud - de moeite loont. Het project heeft tot op heden
geen navolging gekregen.

Musea gratis toegankelijk?
Sinds 1990 blijft het aantal museumbezoeken hangen rond de twintig miljoen per jaar ondanks de groei van de bevolking, het gemiddelde inkomen en het aantal musea.961
Jaarlijks bezoekt één op de drie Nederlanders een museum. Dat is te weinig, vindt Rick van
der Ploeg. Hij denkt aan een systeem waarin musea eens in de week gratis te bezoeken zijn:
µMe kan dat vergelijken met bioscopen die op maandagen minder duur zijn¶.962 Hij krijgt in de
Tweede Kamer steun om zijn idee verder uit te werken. De musea reageren gereserveerd. Ze
kunnen dit niet uit hun budget betalen.963 Ze juichen zijn plan µLQSULQFLSH¶WRHmaar
waarschuwen voor de financiële consequenties. µHet idee is fantastisch¶, zegt de
woordvoerder van het Rijksmuseum, Frans van der Avert. µOns museum is al een heel jaar
lang gratis toegankelijk geweest voor jongeren onder de achttien jaar. Het Mauritshuis heeft
dat overgenomen en ik denk dat vele musea zullen volgen. « Wij vinden het belangrijk om
het culturele erfgoed voor de jeugd makkelijker toegankelijk te maken en blijkbaar is geld een
grote barrière. (...) Een dag in de week gratis museumbezoek is echter een ander verhaal: hoe
toegankelijker hoe beter, maar wij zijn ook een bedrijf. Ik ga ervan uit dat het rijk zorgt voor
financiële compensatie¶. De woordvoerder van het Stedelijk Museum, Jelle Bouwhuis vindt
het idee µop zich aardig, maar de exploitatie van ons museum moet daarmee niet in het
gedrang komen. We verwachten dan wel boter bij de vis¶Het Stedelijk is al gratis
toegankelijk voor kinderen en jongeren tot en met zeventien jaar betalen de halve
toegangsprijs. µ0eer specifiek op jongeren toegespitste activiteiten¶OLMNW hem een beter idee
om jongeren aan te trekken, µzoals nu al gebeurt met het vak culturele en kunstzinnige
vorming¶.964 Wordt met een dergelijke actie een nieuwe doelgroep aangetrokken?
Anita van Mil van de Nederlandse Museumvereniging waarschuwt dat gratis naar het
museum µaanlokkelijk¶ klinkWµPDDUer zit een keerzijde aan: mensen kunnen daaruit ook de
conclusie trekken dat het niet veel voorstelt wat de musea te bieden hebben, omdat het gratis
te bezichtigen is¶ De NMV dringt er daarom op aan µgrondig te onderzoeken welk publiek op
de gratis dagen naar de musea komt. Is dat het vaste publiek dat toch al kwam? Of zijn het
daadwerkelijk de nieuwe bezoekers die Van der Ploeg hoopt te lokken?¶
Wim Pijbes, directeur van de Kunsthal, heeft ook zo zijn twijfels. µHet idee dat het
publiek zal toestromen zodra iets gratis is klopt niet, leren ook de ervaringen in het
buitenland. Centre Pompidou trekt meer bezoekers sinds je een kaartje moet kopen dan in de
periode daarvoor, toen je gratis naar binnen mocht. Dat heeft natuurlijk vooral te maken met
een betere programmering en presentatie. Prijselasticiteit speelt geen rol in de
vrijetijdsbesteding. Als mensen iets willen zien, of het nu voetballen is of een voorstelling van
Joop van de Ende, gaan ze toch wel, ook al moeten ze betalen. De musea moeten er in de
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eerste plaats alles aan doen om aantrekkelijker te worden. « Als je het museumbezoek wilt
stimuleren, moet je het eerder zoeken in gratis toegang voor kinderen. Bij verschillende
musea in het land mogen jongeren tot achttien jaar al gratis naar binnen. Dat heeft niet geleid
tot drommen pubers in de expositiezalen. Wel komen er meer families met jonge kinderen¶.
Pijbes besluit als reactie op het voorstel van Van der Ploeg om kinderen tot twaalf jaar gratis
toegang te verlenen. Na de kerstvakantie wil hij µde balans opmaken¶. Hij verwacht ]R¶Qforse
toename van het familiebezoek, µdat de maatregel zichzelf terugverdient¶- hij zal daarom de
gemeente niet vragen om subsidie.965
Uit experimenten met gratis museumbezoek blijkt inderdaad dat vooral jonge gezinnen
de weg weten te vinden naar de musea. In januari 2002 begint het Fries Museum als eerste
middelgroot museum met een gratis toegangsdag, dankzij een bijdrage van de sponsor
Friesche Vlag.966 9RRUOLFKWHU3DXO.ODUHQEHHNµZHKDGGHQDIJHORSHQZRHQVGDJELMQD
]HYHQKRQGHUGEH]RHNHUV1RUPDDOOLJWGDWURQGGHKRQGHUGWRWKRQGHUGYLMIWLJ¶9RRUDO
mensen met kinderen maken gebruLNYDQGHJUDWLVWRHJDQJµZHKHEEHQYHHOPHHUGDQ
gewoonlijk gezinnen met kinderen. Een wat onwennig publiek, dat normaal gesproken niet
QDDUHHQPXVHXPJDDWHQGDWLVRRNSUHFLHVGHEHGRHOLQJ:HZLOOHQODDJGUHPSHOLJHU]LMQ¶967
Op 4 februari 2002 brengt de Raad voor Cultuur haar Advies Publieksbereik uit. De
Raad µziet niets in gratis openstelling van musea voor moderne kunst « . Om meer en
diverser publiek te trekken, moet het gevestigde, statische museuminstituut een visie
ontwikkelen die aansluit bij de ingrijpende veranderingen in maatschappij en economie. « 
Ervaringen in Nederland wijzen uit dat permanente gratis toegang niet leidt tot grotere
bezoekersstromen¶.968 Educatie en marketing bieden meer mogelijkheden in de zoektocht naar
nieuw publiek - de Nederlandse Museumvereniging sluit zich hierbij aan.969 µEducatie is zelfs
vanaf midden jaren tachtig ernstig onderschat en hoort weer onlosmakelijk onderdeel te zijn
van het beleid. Marketingactiviteiten mogen, mits ze een relatie hebben met de
tentoonstellingen¶. De Raad plaatst vraagtekens bij de µvercommercialisering¶van de musea:
µPusea zijn geen bedrijven, kunst is geen product¶.970
Tijdens het Nationale Museumweekend ontvangen de betrokken musea, die gratis of
meWNRUWLQJRSHQ]LMQJHPLGGHOG]R¶Q00 tot 950 duizend bezoekers. Volgens Carla Keijzer
van de Stichting Museum Jaarkaart, één van de organisatoren, is dat al jaren zo: µGat is een
stormloop vergeleken bij een normaal weekend, wanneer de musea gemiddeld 200 tot 300
duizend bezoekers trekken. Bovendien heeft meer dan de helft van de MuseumweekendEH]RHNHUVLQGHDIJHORSHQGULHMDDUQRJQRRLWHHQPXVHXPEH]RFKW¶971 Van der Ploeg is tegen
volledige afschaffing van entreegeldµGat is geen zalige gedachte. Het ontneemt ook elke
ondernemingslust van musea¶. Een experiment in het Bonnefantenmuseum in Maastricht wijst
uit dat er nauwelijks meer mensen komen als de toegang gratis is. Hij oppert om de musea in
Nederland eenmaal per maand op zondag gratis toegankelijk te laten zijn. Daarnaast zouden
basisschoolleerlingen eenmaal per jaar een gratis reis en kaartje voor een museum moeten
krijgen. 0HWGH]HPDDWUHJHOHQKRRSWKLMRSµnieuw en ander publiek¶. Hij wil ze echter niet
µvan boven af opleggen: ik hoop dat musea initiatief nemen om met ons te gaan spreken¶.
Van der Ploeg belooft de betrokken musea schadeloos te stellen voor de inkomstenderving.972
Hij baseert zijn voorstel op het in opdracht van OCenW uitgevoerde onderzoek door
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onderzoeks- en adviesbureau APE bv, Musea en plein public. De onderzoekers zijn onder
aanvoering van econometrist René Goudriaan in Europese en een aantal Nederlandse musea
nagegaan wat het gekwantificeerde effect is van gratis museumbezoek.973 De onderzoekers
VWHOOHQYDVWGDWJUDWLVWRHJDQJµRQRPVWUHGHQ¶WRWPHHUPXVHXPEH]RHNOHLdt. Hoe groot het
effect is, hangt af van µspecifieke factoren¶ als: µde aard en de presentatie van de collectie, de
ligging van het museum, de attractiewaarde voor lokale bezoekers, het marketing-,
communicatie- en educatiebeleid, de preferenties en de culturele competenties van de
EHYRONLQJHQGHYRUPJHYLQJYDQGHJUDWLVWRHJDQJ¶974
In Engeland zijn sinds december 2001 de vaste collecties van alle National Museums
gratis toegankelijk - sindsdien namen de publieksaantallen µexplosief¶ toe. Maar Tate Modern
in Londen heeft financiële problemen omdat het publiek de exposities negeert waarvoor wel
toegang wordt geheven. De onderzoekers zien meer in de Franse variant. De Franse musea
zijn sinds 1999 een zondag in de maand gratis. Het blijft de vraag of gratis openstelling ook
publieksgroepen trekt die nu niet of nauwelijks naar het museum gaan, zoals Van der Ploeg zo
graag ziet.975 De onderzoekers YHUZDFKWHQGDW]LMQRJVWHHGVµQDXZHOLMNV¶]XOOHQJDDQµGH
gratis entree trekt vooral mensen met culturele preferenties en competenties die anders
ZHJHQVKXQILQDQFLsOHSRVLWLHJHHQRIZHLQLJPXVHXPEH]RHNHQEUHQJHQ¶976 µ,n Frankrijk en
Engeland leidde de gratis openstelling wel tot een toename van jongeren en gezinnen met
kinderen (³een investering in toekomstig museumbezoek´), maar nauwelijks tot een toename
van allochtonen, lager opgeleiden of lage inkomensklassen¶. Carla Keijzer ziet hetzelfde
effect bij het MuseumweekendGDWµtrekt bezoekers met een latente interesse. Die geven we
door gratis openstelling een laatste duwtje in de rug¶.977 Toch blijft het de vraag of dat publiek
een volgende keer tegen betaling een museum bezoekt. Dat valt te betwijfelen.978
Ook de Nederlandse Museumvereniging publiceert een rapport over de effecten van
een gratis toegangskaartje en spreHNW]LFKµSHUWLQHQWXLWWHJHQJUDWLVHQWUHH¶979 Directeur
Annemarie Vels Heijn ziet weinig in de variant die Van der Ploeg oppert: µDls de musea
iedere maand gratis open zijn, slijt het succes aanzienlijk. Bovendien gaat het er niet om
mensen voor niks naar een museum te laten gaan, het is een middel om publiek te trekken dat
de musea normaal links laat liggen, jongeren en allochtonen. In Engeland, waar de musea
gratis toegankelijk zijn, is onderzoek gedaan naar de toestroom. Daar komt het publiek dat
altijd al komt vaker en korter. De mensen die normaal geen museum bezoeken, komen ook
niet als het gratis is¶.980
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Cultural Governance
Het functioneren van ondernemingsbesturen in de cultuursector wordt onderwerp van
openbaar debat. De initiatiefnemer in deze discussie is de consultant Cees Boer, oprichter van
adviesbureau Boer & Croon Holding HQYRRU]LWWHUYDQGHµ$PVWHUGDPVH.XQVWHQ&RDOLWLH¶.
Deze alliantie is een µinformeel platform¶ voor de overheid, het bedrijfsleven, de
XQLYHUVLWHLWHQHQGHNXQVWZHUHOGGDWµHHQKRU]HOIXQFWLH¶ZLOYHUYXOOHQµGRRUWKHPD¶VDDQWH
VQLMGHQGLHGHZDDQYDQGHGDJRYHUVWLMJHQ(pQYDQGHWKHPD¶VLVµGHDDQVWXULQJYDQGH
FXOWXUHOHVHFWRU¶981 De Amsterdamse Kunsten Coalitie neemt het initiatief om in 1998 - vlak
voor het aantreden van Rick van der Ploeg als staatssecretaris - een Commissie Cultural
Governance in te stellen met Melle Daamen DOVYRRU]LWWHU'HFRPPLVVLHµZLOGRRURQGHU]RHN
en gesprekken de stand van zaken analyseren, aanbevelingen doen en draagvlak creëren om te
komen tot JRHGEHVWXXUHQDGHTXDDWWRH]LFKW¶Want µna de verzakelijking in de sector, mede
als gevolg van een noodzaak tot hardere concurrentie op de subsidie- en vrije tijdsmarkt
HQHU]LMGVHQGHWHQGHQVWRW³RYHUKHLGRSDIVWDQG´DQGHU]LMGVLVGHGLVFXVVLHRYHUNZaliteit van
KHWWRH]LFKWYDQEHVWXUHQLQGHNXQVWVHFWRUYDQHPLQHQWEHODQJ¶982
In februari 2000 presenteert de commissie het rapport Cultural Governance, bestaande
uit een notitie van Daamen en een aantal concrete aanbevelingen. Het eindrapport is
gebaseerd op een onderzoek onder ruim vijftig instellingen en de analyse van een reeks
rondetafelgesprekken met ]R¶Qzeventig prominente vertegenwoordigers van de overheid, het
bedrijfsleven, de academische wereld en de kunstsector. De aanbevelingen zijn bovendien µter
toetsing¶ voorgelegd aan vertegenwoordigers van zeven culturele instellingen.983 Het essay
µ%HVWXUHQLQGHFXOWXUHOHVHFWRUWXVVHQWDRwVPHHQODLVVHUIDLUH¶komt in het debat centraal te
staan - Daamen EUHQJWGDDULQµRSHHQZDWLPSUHVVLRQLVWLVFKHZLM]H¶KHWRQGHUZHUSµbesturen¶
in kaart.984
De ULFKWOLMQHQµYRRUYHUDQWZRRUGEHVWXUHQ¶ van de Nederlandse Corporate
Governance Code voor het bedrijfsleven van de Commissie Peters dienden als voorbeeld. Dit
is een gedragscode voor beursgenoteerde bedrijven met als doel meer transparantie in de
jaarrekening, meer helderheid over de verantwoording van de Raad van Commissarissen en
versterking van zeggenschap en bescherming van aandeelhouders. De commissie nam de
machtsverdeling in het bedrijfsleven onder de loep.985 Deze Corporate Governance leidde tot
981

%HUW.RRSPDQµ&XOWXUDOJRYHUQDQFH¶,Q Het F inancieele Dagblad, 29 mei 1999. Opmerkelijk is dat deze
krant één van de weinige was die dit debat op de voet volgde en erover publiceerde. In november 2000 stond in
NRC Handelsblad een uitgebreid artikel in het Cultureel SupSOHPHQWRYHUµGHPDFKWLJVWHNXQVWEHVWXXUGHUVYDQ
1HGHUODQG¶0DUN'XXUVPD:LHEHVWXXUWGHFXOWXXU"'HYHUGHOing van de macht in de Nederlandse
NXQVWZHUHOG¶,Q NRC Handelsblad, 10 november 2000.
982
Commissie Cultural Governance (redactie), Cultural Governance. Kwaliteit van bestuur en toezicht in de
culturele sector. Een pleidooi voor zelfregulering. Amsterdam, IHEUXDULµ:RRUGYRRUDI¶HQSS-10. Bron:
www.cultuur-ondernemen.nl/.../54b281f2-ec1c-4e9d-bda1-90f549c (geraadpleegd op 19 juni 2012) .
983
%HUW.RRSPDQµ'HUDPHQZLMGRSHQ¶,Q Het F inancieele Dagblad, 5 februari 2000.
984
Commissie Cultural Governance (redactie), Cultural Governance. Kwaliteit van bestuur en toezicht in de
culturele sector. Een pleidooi voor zelfregulering. Amsterdam, februari 2000, p. 5 en pp. 8-10. Bron:
www.cultuur-ondernemen.nl/.../54b281f2-ec1c-4e9d-bda1-90f549c. Melle Daamen was van 1993 tot 2001
(oprichtings)directeur van de Mondriaan Stichting, sindsdien is hij directeur van de Stadsschouwburg van
Amsterdam.
985
De Commissie Peters werd in navolging van het buitenland in april 1996 ingesteld, onder voorzitterschap van
econoom Jaap Peters. De commissie bestond uit een groep vertegenwoordigers van het bedrijfsleven, beleggers
en deskundigen uit de academische wereld. Bron: D. DeJong, A. de Jong, G.M.H. Mertens en C.E. Wasley,
µ&RUSRUDWHJRYHUQDQFHLQ1HGHUODQGGHLQYORHGYDQGH&RPPLVVLH3HWHUV¶ www.mab-online.nl/pdf/67/MAB4Apr_75_Jong.PD F (geraadpleegd op 19 juni 2012). Er was al jarenlang een openbaar debat over de
µ RQ ZHQVHOLMNKHLGYDQEHVFKHUPLQJVFRQVWUXFWLHV¶GHRQYUHGHRYHUGHZLM]HZDDURSLQKHWEHGULMIVOHYHQ
ondernemingsbesturen en het toezicht daarop functioneren. De Commissie Peters publiceerde in juni 1997 een
rapport met aanbevelingen, gebaseerd op twee grondbeginselen: transparantie van het beleid en verantwoording
daarover. De commissie pleitte voor meer zeggenschap van de aandeelhouders, zodat zij inadequaat beleid of
inadequate beleidsvoering kunnen corrigeren. Bronnen:

466

veertig aanbevelingen inzake goed ondernemingsbestuur en het toezicht daarop.986 Dit debat
µZDDLW¶RYHUQDDUGHFXOWXUHOHVHFWRUKRH]LWKHWPHWGHYHUKRXGLQJWXVVHQKHWWRH]LFKWHQGH
directies bij kunstinstellingen? EQKRHOLJWGHUHODWLHWXVVHQµKHWWRH]LFKWHQGHJHOGVFKLHWHUV
PHHVWDOGHVXEVLGLHJHYHUVHQGHVSRQVRUV¶"987
Daamen vindt dat µeen taoïstisch bestuursmodel¶ met de nadruk op µharmonie, rust en
zelfstandigheid¶ zo gek nog niet is. µ=R¶QEHVWXXUVPRGHOLVQLHt raar voor professionele
organisaties, waar creativiteit vooropstaat en waar de deelnemers wars zijn van betutteling en
EHKHSWPHWERYHQJHPLGGHOGJURWHHJR¶V(QHLJHQOLMNORRSWKHWRRNKHHOUHGHOLMN¶988 Maar hij
signaleert ook µHQNHOHEHODQJULMNHNZHWVEDDUKHGHQ¶'e besturen in de culturele sector
KHEEHQHHQµnogal eenzijdige samenstelOLQJ¶ (tachtig procent is man, de gemiddelde leeftijd is
54 jaar - de jongere generatie ontbreekt) en µGHSRVLWLHHQGHUROYDQKHWEHVWXXU¶LVYDDN
problematisch. µEr rijst een beeld op van een bestuur dat balanceert tussen de rol van Raad
van Advies en die van Raad van TRH]LFKW¶989 Daamen signaleert bij veel toezichthouders
µnon-interventiegedrag¶µKHWEHVWXXULVGHEHGLHQGHYDQGHDUWLVWLHNHOHLGLQJ¶ en ziet op
afstand toe.990
Ondanks dat het bestuur van een culturele instelling wettelijk eindverantwoordelijk is
voor het financiële en artistieke beleid, werkt dat feitelijk niet zo: de zakelijke en artistieke
leiding bepalen in de praktijk het beleid. Veel betrokkenen vinden dat ook wenselijkµHen
artistiek leider behoort de vrijheid en autonomie te hebben een inhoudelijke koers te bepalen het bestuur dient zich niet te mengen in het artistieke product. Om die reden stelt de directie
van een kunstinstelling zijn bestuur vaak ook niet samen uit personen met artistiekwww.commissiecorporategovernance.nl/Commissie%20Peters, www.mab-online.nl/pdf/67/MAB4Apr_75_Jong.PD F (geraadpleegd op 19 juni 2012) HQµ&RPPLVVLH-Peters wil meer openheid in bedrijven.
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minister van Financiën en Economische Zaken, Hans Hoogervorst, de topfunctionaris van Unilever, Morris
Tabaksblat (1937-2011) als voorzitter van een nieuwe commissie die de normen en waarden van
beursgenoteerde ondernemingen moest doorlichten. Aanleiding waren boekhoudschandalen bij Ahold, Shell en
Enron, ophef over exorbitante beloningen van de top en de toenemende kritieNRSµKHWQDDUELQQHQJHNHHUGH
HVWDEOLVKPHQWYDQKHW1HGHUODQGVHROGER\VQHWZRUN¶'HFRGHPRHVWSDDOHQSHUNVWHOOHQDDQKHWDDQWDO
FRPPLVVDULDWHQ PD[LPDDOYLMI HQGHKRRJWHYDQGHJRXGHQKDQGGUXNNHQ HHQMDDUVDODULV 7DEDNVEODWµELMGH
125 beursgenoWHHUGHRQGHUQHPLQJHQNRPMHVWHHGVGH]HOIGHNRSSHQWHJHQ¶Het nieuwe rapport verving de codes
uit 1997 van de commissie Peter: Commissie corporate governance, De Nederlandse corporate governance
code. Beginselen van deugdelijk ondernemingsbestuur en best practice bepalingen. Z.p., 9 december 2003. Bron:
www.commissiecorporategovernance.nl (geraadpleegd op 19 juni 2012). Deze code trad 30 december 2004 in
werking. Tabaksblat was overigens zelf een typisch voorbeeld van het verschijnsel - hij legde in maart 2005 een
groot aantal commissariaten vrijwillig neer. De cRGHOXLGGHKHWHLQGHLQYDQKHWJHVORWHQµROGER\VQHWZoUN¶
Bedrijven benoemen sindsdien meer allochtonen en vrouwen in hun commissariaten. Toch heeft de Code niet de
YROJHQV7DEDNVEODWµRQ]LQGHOLMNHPHJDERQXVVHQ¶NXQQHQYRRUNRPHQ. Bronnen: Kunst & Zaken, Cultural
Governance in Nederland. De stand van zaken. Nulmeting 2004 5RWWHUGDP3HWHUGH:DDUGµ9URHJH
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inhoudelijke kennis, maar met mensen die expertise hebben op een terrein die ze zelf ontbeert.
Juristen bijvoorbeeld, maar vooral ook: managers en (ex-)politici die hun aanzien en netwerk
kunnen aanwenden om bij subsidiënten en sponsors te lobbyen¶. 'DDPHQµZat je vaak ziet, is
wat Jaap Glasz, hoogleraar Corporate Governance, zo mooi als ³bestuurdersaansprakelijkheid
in het weekend´ omschrijft: een bestuurder verwisselt eens in de maand, eens in de twee
maanden op vrijdagavond zijn pak voor een wollen trui en gaat gezellig de cultuur besturen.
Maar volstrekt anders dan door de week: niet met dezelfde strengheid, niet met dezelfde
normen. « In grofweg driekwart van de instellingen wordt nooit een functioneringsgesprek
met de directie gevoerd. Besturen stellen zich bovendien vaak te bescheiden ten opzichte van
hun directie op, durven niet lastig te zijn¶.991 Hij citeert Hugo Bongers, sinds 1 januari 2000
zakelijk directeur van Museum Boijmans Van Beuningen: µbestuursleden van culturele
instellingen kennen hun plaats. Als het om de inhoud van de activiteiten gaat, nemen ze een
eerbiedige houding aan tegenover het professionele apparaat. Net als de overheid beperkt het
zakenbestuur zich tot de hoofdlijnen van het beleid en de details van de jaarrekening. Als er al
inhoudelijke mensen in het bestuur zitten dan zijn dat meestal artistieke vrienden van de
GLUHFWHXU,QKRXGHOLMNHRSSRVLWLHLVHU]HOGHQLQKHWEHVWXXU¶992 De directie opereert in grote
mate zelfstandig en autonRRPHQHUµEHVWDDQQDXZHOLMNVDIVSUDNHQHQQRUPHQEHWUHIIHQGH de
verantwoording van de directeur aan het bestuur. « Eigenlijk bestuurt de kunstsector
]LFK]HOIHQLVGHGLUHFWLHEDDVLQHLJHQKXLV « 8LWJDQJVSXQWLVKDUPRQLH¶993 De
controlerende taak kan beter worden ondergebracht in een Raad van Toezicht, zoals dat bij de
verzelfstandigde rijksmusea is gebeurd.994
Daamen signaleert een µbeperkt blikveld¶ bij het rekruteren van nieuwe bestuursleden:
95 procent komt uit het eigen netwerk van zittende leden.995 $DG1XLVVSUHHNWYDQµHHQ
UHJHQWHQV\VWHHPYDQ]RUJHOR]HFR|SWDWLH¶996 'DDPHQµEHVWXXUGHUVGLHYLMIWLJHUV]LMQNHQQHQ
RYHUKHWDOJHPHHQKHHOZHLQLJGHUWLJHUV¶'DDURPGLHQWHUµYHHOVHULHX]HU¶ geworven te
worden µvia een advertentie of een bureau voor wHUYLQJHQVHOHFWLH¶997 Daamens commissie
vindt het niet nodig het bestuursmodel fundamenteel te hervormen, maar pleit ervoor µFULWHULD
UDQGYRRUZDDUGHQHQRPJDQJVYRUPHQ¶WHRQWZLNNHOHQµZDDUDDQEHVWXXUGLUHFWLHHQ
medewerkers van culturele instellingen moeten voldoen en die de basis vormen voor
DDQEHYHOLQJHQYRRUJRHGEHVWXXUHQWRH]LFKW¶998 De commissie wil dat er µHHQIULVVHZLQG¶
gaat waaien'DDPHQµKHWVWLNWYDQGHYHHOEHORYHQGHGHUWLJHUV¶999 µMinstens een kwart van
de bestuursleden moet onder de veertig jaar oud zijn « . Bij de benoeming van een directeur
dient het bestuur hulp te zoeken bij collega¶s in de sector of desnoods bij een extern bureau.
Ook moeten er afspraken komen over de omgang tussen het toezicht en de directie en over de
wijze waarop het handelen van de directie getoetst kan worden¶.1000
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Niet iedereen is het met de aanbevelingen van de commissie eens. Organisatieadviseur Piet Barendse waarschuwt voor µpolitie-te-paard-gedrag¶. Hij heeft bezwaren tegen
een overheid met dwingende regels voor het besturen in de culturele sector: besturen is µeen
natuurlijk proces, wat je verstoort door centralistisch in te grijpen. Dat leidt tot apathie of
kramp. In beide gevallen zullen toezichthouders en directies weinig meer uitrichten¶.1001
Liesbeth Brandt Corstius, directeur van de gemeentemusea in Arnhem, vindt
kunstinstellingen µniet zoveel anders dan gewone ondernemingen. Het stoort haar dat
sommige van haar collega-directeuren een soort mystiek instandhouden alsof ze profeten
zijn¶. Daar wil ze graag vanaf: µZe zitten hier echt niet de hele dag te wikken en te wegen of
we een kunstwerkje zullen aanschaffen. Dat gebeurt hooguit een keer of tien per jaar¶. De
meeste tijd gaat zitten in tentoonstellingen maken, onderzoek doen en boeken publiceren.1002
Rick van der Ploeg besteedt in zijn beleidsnota Een ondernemende Cultuur een
paragraaf DDQKHWIHQRPHHQµFXOWXUDOJRYHUQDQFH¶1003 Het motto van de nota, een citaat van
$EUDPGH6ZDDQ]HWGHWRRQµMXLVWGHYHUKRXGLQJWXVVHQHHQNXQVWHQDDUHQ]LMQSXEOLHN]RX
uitJDQJVSXQWPRHWHQ]LMQYRRUHHQNXQVWEHOHLG¶1004 Publieksbereik en het pleidooi om de
vraag in plaats van het aanbod meer als uitgangspunt te nemen in het beleid is een rode draad
in het openbaar debat over cultuurbeleid.
In een toespraak op 4 februari 2000 pleit Van der Ploeg nog eens YRRUµPHHU
ondernemerszin in de cultuur. Meer lust in avontuur. Meer oog voor wat er in de buitenwereld
gebeurt en voldoende geestkracht en verbeelding om daar op een goede manier op in te
spelen. Zonder concessies te doen aan ZDDUMHDOVNXQVWHQDDURIFXOWXXUPDNHUYRRUVWDDW¶1005
In deze WRHVSUDDNRYHUµJRYHUQDQFH¶ODDW9DQGHU3ORHJZHWHQGDWKLMde vier aanbevelingen
van de commissie Daamen overneemt die hem het meest aanspreken - hij noemde ze ook al in
zijn nota Een ondernemende cultuur.1006 De voorstellen zijn: µ]org voor een heldere
taakafbakening tussen toezicht en directie en wees helder over de manier waarop
toezichthouders en directeur met elkaar omgaan. Maak als bestuur een duidelijk onderscheid
tussen het houden van toezicht aan de ene kant, en het bieden van steun en het geven van
advies anderzijds. Wees je als Raad van Toezicht steeds bewust van je rol als werkgever van
de directie. Ga zorgvuldig om met de samenstelling van het bestuur, of de Raad van
Toezicht¶. De kern YDQGLWPRGHOLVYROJHQV9DQGHU3ORHJµGDWde directie zonder omwegen
de dagelijkse leiding in handen krijgt¶. De Raad van Toezicht µstaat vooral op gepaste afstand
bij met advies « . In zo¶n bestuur zie ik graag een ondernemer, liefst door de wol geverfd,
die de artistiek leider bijvoorbeeld een lesje marketing kan geven. In zo¶n bestuur horen ook
mensen die nog niet tot de harde culturele kern van onze samenleving behoren. En genoeg
vrouwen, liefst ook mensen die nog lang geen veertig zijn. En natuurlijk ook mensen
afkomstig uit andere culturen dan de Nederlandse¶.1007 Hij interpreteert het rapport van de
FRPPLVVLH'DDPHQDOVµeen pleidooi « voor zelfregulering¶. Daarmee heeft hij geen
PRHLWHµLk zie niet zoveel in dwang¶. De staatssecretaris houdt zelf ook gepaste afstand - het
7KRUEHFNHSULQFLSHLQGDFKWLJµZat ik wel doe, is mijn verbazing af en toe uitspreken. Of
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gewoon een gesprek aangaan. Dan ontstaat vanzelf een maatschappelijke discussie. Soms kun
je met goede argumenten verbetering bewerkstelligen. Ook zie ik veel in positieve actie, zoals
het opleiden en coachen van allochtone bestuurders¶.1008
Het debat over governance OHYHUWµYHUQLHXZLQJVRSHUDWLHV¶RS De Amsterdamse
antropoloog en lid van de Raad voor Cultuur, Rob Boonzajer Flaes richt Atana op om nieuwe
bestuurders voor de culturele sector te selecteren en te trainen. Zijn adviesbureau QRA stuurt
Atana aan en krijgt daarvoor drie ton per jaar ondersteuning van OCenW. Boonzajer Flaes
lost met de bemiddelingsinstantie µdrie problemen tegelijk¶ opµEesturen zijn te weinig
geworteld in de samenleving, ze zijn te mannelijk en ze vergrijzen. Over vijf jaar houden veel
van de huidige bestuurders er mee op, en wie neemt het dan over?¶ +LMYLQGWKHWµHHQ
QRRG]DNHOLMNHLQKDDOVODJ¶ dat allochtonen op deze manier de culturele sector µworden
binnengeloodst¶µZe selecteren streng, zowel bij de deelnemers als bij de instellingen. Als
iemand zegt: doe mij een netjes aangeklede neger met gepoetste schoenen, dan gaat het niet
door. Ze moeten begrijpen wat wij doen. Wij bieden de instellingen de kans om kennis te
maken met het nieuwe Nederland¶. De meeste deelnemers werken al in de culturele sector en
vinden een bestuursfunctie een nuttige aanvulling.1009
Voor de komende periode moeten culturele instellingen in hun beleidsplan vermelden
hoeveel leden van de directie en het bestuur jonger zijn dan veertig jaar en hoe daarin de
verdeling man-vrouw is. De instellingen wordt ook gevraagd om in het jaarverslag van 2000
hun opvatting te geven over culturele diversiteit in het bestuur. Hoezeer het Rick van der
Ploeg ernst is met zijn streven naar andersoortige besturen, blijkt als het Concertgebouworkest
Jan Maarten Boll voordraagt als bestuurslid: bekend van de Victory Boogie Woogie aankoop,
voorzitter van de Vereniging Rembrandt, lid van de Raad van State en ook nog µeen oudere
heer¶. Hij tekent bezwaar aan tegen de benoeming en gaat pas akkoord als er twee vrouwen
aan het bestuur worden toegevoegd.1010 9DQGHU3ORHJµJan Maarten is een heel goede vent,
maar ik heb hem even in de wacht gezet. Eerst maar eens een vrouw benoemen, vond ik. Toen
is Hedy d¶Ancona erbij gekomen¶.1011 Sjoerd van den Berg, directeur van het
ConcertgebouworkestµGe manier waarop dat ging was niet de meest ideale. Zo bevoogd
worden is niet prettig, pas in een later gesprek is dat rechtgetrokken¶ Melle Daamen is niet zo
RQGHUGHLQGUXNYDQµGe vernieuwingsoperatie¶ van GHVWDDWVVHFUHWDULVµNijk naar de Raad
voor Cultuur, daar is nog maar weinig gerealiseerd van zijn doelstellingen. De besturen
moeten eenmalig drastisch worden verjongd¶.1012
Van der Ploeg wil dat bestuursleden vaker rouleren - dit is één van µde spelregels¶ die
KLMZLORSVWHOOHQµKet zou het laatste stootje kunnen zijn voordat ik wegga: een lijst met good
rules of practice, die als handleiding voor goed bestuur kan dienen. « Als je voor een
bestuur van een culturele instelling wordt gevraagd, ben je natuurlijk verguld dat je met
allemaal creatieve mensen mag werken. Daar ga je je mee vereenzelvigen. Ik kan me
voorstellen dat het dan steeds moeilijker wordt je kritisch vermogen te laten doorklinken, als
bijvoorbeeld de artistiek leider onder vuur ligt¶. +LMLVHHQYRRUVWDQGHUYDQµ]HOIUHJXOHULQJ¶
YDQGHFXOWXUHOHVHFWRUµik hecht eraan dat zij autonoom zijn, en dat ook blijven. En daar
hoort ook een eigen verantwoordelijkheid bij. « De kwaliteit van bestuur moet door de
kunstinstellingen zelf worden verhoogd¶. De lijst met µgood rules of practice¶ biedt daarbij
1008
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houvast. Het zou ook goed zijn als kunstbestuurders zich laten scholen, zoals sinds kort Atana
GDWRUJDQLVHHUWYRRUµPHQVHQPHWHHQEL-FXOWXUHOHDFKWHUJURQG¶Hij wil dat de Raad voor
Cultuur de kunstinstellingen meer monitort - µniet alleen op de artistiek-inhoudelijke koers,
maar ook op het financiële en het bestuurs-organisatorische beleid¶.1013
Stichting Kunst & Zaken stelt in samenwerking met de Commissie Cultural
*RYHUQDQFHHHQµKDQGOHLGLQJ YRRUKHWEHVWXXUYDQFXOWXUHOHLQVWHOOLQJHQ¶ op.1014 Vanaf januari
2003 voert de stichting gesprekken met vertegenwoordigers uit de cultuursector en vult met
deze bevindingen de aanbevelingen van de Commissie Daamen aan. Kunst & Zaken
publiceert de handleiding met daarin µDe 23 Aanbevelingen Cultural Governance¶ plus
hulpmiddelen voor de implementatie daarvan. De aanbevelingen hebben betrekking op vier
KRRIGWKHPD¶VGHWDDNDIEDNHQLQJGHZHUNJHYHUVUROGHVDPHQVWHOOLQJYDQEHVWXXURIRaad
van Toezicht en de transparantie.1015 Morris 7DEDNVEODWQRHPWGHKDQGOHLGLQJµHen beginnetje.
Een boekje met enige praktische tips. Maar er staat niets in over de achterliggende principes
voor het toezicht op de culturele instellingen¶. Beginsels zoals de onafhankelijkheid van het
bestuur, de transparantie van de besluitvorming en controle op het beleid. µZo is er in de
kunstwereld vaak sprake van belangenverstrengeling. Daar zullen mensen best goed mee
omgaan, maar het is ook goed daar eens wat normen voor op te stellen¶. Het zou goed zijn als
de cultuursector een grondige analyse maakt van de besturen, zoals dat in het bedrijfsleven
gebeurt, aldus Tabaksblat. In de besturen van culturele instellingen domineren mensen uit het
bedrijfsleven - ABN Amro-topman Rijkman Groenink, die voorzitter wordt van het Stedelijk
Museum, is geen uitzondering.1016 In de jaren tachtig begon - mondjesmaat - µde opmars van
de topmannen uit het bedrijfsleven¶, toen culturele instellingen op zoek gingen naar
sponsors.1017 In de jaren negentig bracht de verzelfstandiging van de rijksmusea deze
ontwikkeling in een versnelling. TabaksblDWWµGe instellingen joegen toen op dezelfde
mensen, zwaargewichten met veel bestuurlijke ervaring, die ook sponsorgelden voor
exposities binnen kunnen halen bij het bedrijfsleven¶. Bij culturele instellingen gebeuren
benoemingen door coöptatie, waarbij bestuurders zelf hun mede-bestuurders benoemen, vaak
op voorstel van de voorzitter of de (artistiek) directeur. Door de coöptatie zijn besturen
geneigd om kandidaten te zoeken in hun eigen kring. 0HOOH'DDPHQµGie mensen vormen
netwerken, die ook met elkaar in verbinding staan¶.1018
,QSXEOLFHHUW.XQVW =DNHQHHQµQXOPHWLQJ¶: µHHQHHUVWHLQYHQWDULVDWLHYDQGH
VWDQGYDQ]DNHQRSKHWJHELHGYDQFXOWXUDOJRYHUQDQFH¶2UJDQLVDWLHGHVNXQGLJHDirk
Noordman voert het kwantitieve en kwalitatieve onderzoek uit en is de rapporteur.1019 Uit zijn
bevindingen blijkt dat de meeste cultuUHOHLQVWHOOLQJHQKHWµWUDGLWLRQHOHEHVWXXUVPRGHO¶
hanteren, met een directie en een bestuur. Slechts tien procent heeft een Raad van Toezicht dit model komt vaker voor bij musea en stichtingen beeldende kunst. De bekendheid met de
DDQEHYHOLQJHQLVµEHSHUNWPDDUJURHLHQGH¶LVHUPHHEHNHQG- hoe kleiner de
organisatie des te groter de kans dat men niet op de hoogte is. Maar eenmaal bekend met de
DDQEHYHOLQJHQ  GDQSDVVHQYHHOLQVWHOOLQJHQGH]HµJHGHHOWHOLMN¶WRH GDDUYDQ ,Q
de cultuursector blijkt een zeer uiteenlopende interpretatie te bestaan van governance.
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Noordman maakt een onderscheid tussen een vriendenbestuur (gemotiveerd door persoonlijke
betrokkenheid), een adviserend bestuur (vooral gevraagd wegens expertise, geeft met name
zakelijk en beheersmatig advies) en toezichthoudend bestuur: hier zien de leden zichzelf niet
als adviseur, maar als lid van een college dat toezicht houdt op het strategisch proces. Ze
toetsen nieuwe plannen en jaarresultaten aan de hand van het strategisch plan en vooral van
vastgestelde doelstellingen. Kunst & Zaken belooft het proces van de invoering van cultural
governance te µEOLMYHQVWLPXOHUHQHQRQGHUVWHXQHQ¶1020
Inmiddels is de code in 2013 vernieuwd en aangepast, onder leiding van hoogleraar
Corporate Governance, Mijntje Lückerath.1021 De code voor goed bestuur in de culturele
sector LVYHUHHQYRXGLJGPHWDDQGDFKWYRRUWKHPD¶VDOVULVLFRPDQDJHPHQW
belangenverstrengeling en toezicht. Het verschil tussen µKHWUDDG-van-toezicht-PRGHO¶HQKHW
µEHVWXXU-mRGHO¶LVQXVFKHUSHUJHSURILOHHUGLückerath vindt dat het een code is geworden
µmet tanden. Hij is weliswaar niet wettelijk verankerd, maar doordat naleving een
subsidievereiste is van het Rijk, het Fonds Podiumkunsten en straks waarschijnlijk ook de
gemeenten is de code indirect eigenlijk wel verplicht. « Heel interessant is de relatie tussen
de artistiek leider en de toezichthouders. Die willen de artistiek leider niet beperken in
artistieke vrijheid. Maar ze zijn wel verantwoordelijk als deze veel geld wil steken in een
voorstelling of tentoonstelling, maar niet kan aangeven hoeveel publiek die zal trekken. Dan
moeten toezichthouders daar iets van kunnen zeggen. Een toets of iets past in de strategie en
doelstellingen van de instelling en wat de risico¶s zijn voor de begroting en continuïteit van de
instelling staat nu in de FRGH « Waar de meningen ook over uiteenliepen, was of er
rekening moet worden gehouden met het publiek. De formulering is nu dat de belangen van
meerdere ³stakeholders´ moeten worden meegewogen. De artistieke leiding behoudt haar
creatieve vrijheid, maar het bestuur of de raad van toezicht moet wel goed kijken welke
risico¶s daarmee samenhangen. Bij benoeming van een nieuwe artistieke leider moet de raad
van toezicht of het bestuur extern advies inwinnen¶.1022 In 2014 wordt de Nederlandse
Vereniging Toezichthouders Cultuur (NVTC) opgericht, een µplatform voor toezichthouders
en bestuurders van cultureel Nederland¶HQHen µberoepsvereniging¶ RPµde kwaliteit van het
interne toezicht bij culturele instellingen nog verder te verbeteren « voor alle
toezichthouders en bestuurders uit het brede culturele veld¶1023

Al mijn luchtballonnen zijn geland
Kok II wordt op 16 april 2002 demissionair.1024 Het ontslag van het kabinet geeft aanleiding
Van der Ploegs beleid en stijl van besturen te evalueren. Atzo Nicolaï VSUHHNWYDQµGHJURWH
paradox van de afgelopen vier jaar « nooit eerder was er zoveel extra geld voor cultuur, en
QRRLWHHUGHUZDVHU]RYHHOYHU]HW¶1025 Van der Ploeg roept dat bewust op, hij houdt van het
1020
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debat. Hij krijgt regelmatig kritiek te verduren. &ROOHJD¶V]HJJHQGDWKLMµDOWLMGRS]RHN>LV@
naar tegenstand. Hij heeft lak aan gevestigde belangen, is graag tegendraads. Hij is snel
verveeld, en schroomt niet om dat te laten merken. Na acht jaar politiek is hij nog steeds meer
wetenschapper dan politicus, meer student dan bewindspersoon. « Een fantastische
aanjager, een ideeëngenerator, maar mist het geduld om ze uit te werken « En om zijn vele
ingevingen om te zetten in beleid, laat staan wetgeving¶.1026 Hij erkent zijn ongedurigheid,
maar beschouwt dat juist DOVNUDFKWµDQGHUHQZLOOHQKXQOHYHQODQJHHQEHSDDOGYDNJHELHG
XLWPHONHQPLMQYHUGLHQVWHOLJWLQRQYHUZDFKWHFRPELQDWLHV¶+LMYLQGWKHWQRJWHYURHJRP
over zijn beleid te oordelen. Zijn maatregelen voor meer allochtonen en jongeren in de zalen
en op de podia, meer cultuureducatie op middelbare scholen en het koesteren van cultureel
HUIJRHGµPRHWHQ]LFKQRJEHZLM]HQ¶1027
Jan Riezenkamp heeft veel ministers en staatssecretariVVHQµ]LHQNRPHQHQJDDQ¶PDDU
PHW9DQGHU3ORHJYLQGWKLMGHVDPHQZHUNLQJµPLQGHUSUHWWLJ¶µHHQRQW]HWWHQGOHXNHPDQRP
in de kroeg tegen te komen, maar niet om mee te werken. Hij is geen bestuurder, wel
buitengewoon intelligent. Maar een goede bestuurder moet over een combinatie van
cognitieve en sociale intelligentie beschikken. Een vermogen met mensen om te gaan. Type
$QGUpYDQGHU/RXZ¶1028 Gitta Luiten was zijn politiek adviseur. Riezenkamp µbewonderW¶ in
Luiten hoe zij µde moeilijke positie vervulde van schakel tussen de staatssecretaris en zijn
ambtenaren « dat deed ze heel goed¶. +LMYLQGWKHWµRRNknap¶ dat ze in alle opzichten
overeind bleef tegenover de volgens hem onvoorspelbare Van der Ploeg.1029 Luiten meent dat
zijn manier van opereren niet paVWLQGH1HGHUODQGVHSROLWLHNHFXOWXXUµDOVVWDDWVVHFUHWDULV
onderschatte hij in het begin dat zijn positie anders was dan die van wetenschapper of
Kamerlid. Mensen zijn het minder makkelijk oneens met een bewindspersoon. « In de
culturele sector had men niet het gevoel dat hij voor hen opkwam. Dat was wel zo, maar hij is
geen monomane belangenbehartiger. Hij is een goed politicus, maar niet per se een goede
bestuurder¶. Adri Duivesteijn, vice-fractievoorzitter van de PvdA in de Tweede Kamer, vindt
het µHHQYHUOLHVYRRUGHSROLWLHN¶PRFKWVan der Ploeg terugkeren naar de wetenschap:
µPHQVen die zich onderscheiden wekken weerstand. Maar dit soort creatieve geesten zijn hard
QRGLJLQGHSROLWLHNMHKHEWHUHHQSDDUQRGLJGLHGHUHVWVFKHUSKRXGW¶1030
Van der Ploeg maakt in een interview in de Volkskrant kenbaar dat hij besloten heeft
niet op de kandidatenlijst voor de Tweede Kamer te gaan staan - hij heeft het Ad Melkert en
Wim Kok al laten weten. µIk ben wel voluit beschikbaar voor een post in het kabinet, liefst als
minister. De vraag die ik uiteindelijk moest beantwoorden is: ben ik bereid vier jaar
volenthousiast in de Tweede Kamer te gaan zitten, als mijn partij of ikzelf niet in het kabinet
komen? « Ik heb de Kamer heel hoog zitten, maar ik houd meer van het initiëren dan van
het controleren van politiek. Als financieel woordvoerder ben ik vier jaar Kamerlid geweest;
dan ben je toch de tweede of derde man van de grootste regeringsfractie. Dat heb ik gedaan.
« Melkert had er wel begrip voor. Hij zei: ³Mouw positie is toch een andere. Jij bent vijftien
jaar hoogleraar geweest´. Ik kan internationaal of in de wetenschap nog iets betekenen. Nog
eens een Kamerlidmaatschap van vier jaar betekent een uitholling van mijn intellectuele
kapitaal. Ik ga straks campagne voeren, ik zal in de war room gaan zitten. We hebben iets te
1026
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verdedigen. Ik ben beschikbaar voor een positie in het kabinet. Garanties hoef ik niet. Ik
beschouw mezelf niet als beroepspoliticus. « Ik heb nu vier jaar met mijn poten in de
modder gestaan. Ik zou graag een bredere verantwoordelijkheid hebben. Als het met de
economische of de sociale kant te maken zou hebben, ben ik er voor in. « Als de beker aan
mij voorbij gaat: even goeie vrienden¶.1031 Zijn opmerking dat hij een terugkeer naar de
Tweede Kamer ziet als µeen uitholling¶ van zijn µintellectuele kapitaal¶ valt niet goed in de
.DPHU&ROOHJD¶VYLQGHQ]LMQXLWVSUDDNµYlerkerig¶, µbeledigend¶µarrogant¶- µHr klinkt dedain
in door. We zijn juist de hele dag bezig om ons nieuwe dossiers eigen te maken¶.1032 Van der
Ploeg erkent dat hij µonhandig¶ formuleerde. Hij had beter kunnen spreken over
µwetenschappelijk kapitaal¶. Dan was duidelijk dat hij uitsluitend naar zichzelf verwees, µen
niet naar de intellectuele capaciteiten van het gemiddelde Kamerlid¶. Hij schrijft in een briefje
aan Kamervoorzitter Jeltje van Nieuwenhoven: µPocht de leiding van de PvdA geen beroep
op mij doen voor een volgend kabinet, dan is het waarschijnlijk dat ik mijn wetenschappelijke
carrière hervat¶.1033
Als de staatssecretaris op 3 december 2001 debatteert over de cultuurbegroting voor
het daarop volgende jaar, geven de Kamerleden hun politieke oordeel over de afgelopen
drieëneenKDOIMDDURPGDWKHWGHODDWVWHEHJURWLQJYDQGHORSHQGHUHJHHUSHULRGHEHWUHIWµGH
staatssecUHWDULVKHHIWYHHORQUXVWHQZDQWURXZHQJH]DDLGPDDUUHODWLHIZHLQLJEHUHLNW¶1034
Boris Dittrich (D66) heeft µORI¶voor wat hij deed voor het toegankelijk maken van museale
collectiesµPaar het beeld blijft van een staatssecretaris die veel knuppels in het hoenderhok
gooide, maar minder behendig was in het rapen van de eieren¶.1035 Van der Ploeg reageert
µdroog¶ op de kritiekµKet is in ieder geval niet saai geweest. 1HYHUDGXOOPRPHQW¶.1036 Hij
verdedigt zich met een opsomming van bereikte resultaten, zoals veel extra geld voor het
Rijksmuseum en de monumenten, vouchers voor cultuurdeelname door scholieren en
cultuureducatie door culturele instellingen.1037 Ook heeft cultuur er veel geld bij gekregen.1038
Hij geeft aan µgraag zijn eigen opvolger te willen worden, zeker als dat wordt gecombineerd
met de portefeuille wetenschappen¶.1039 Hij herinnert de fracties eraan µdat zijn beleid de
afgelopen jaren altijd kon steunen op een Kamermeerderheid. En nu zegt u dat het allemaal
prut is geweest. Dat kan niet.1040 Judith Belinfante (PvdA) komt met een motie µuit te zoeken
wat de monumentenstatus van het Stedelijk Museum in Amsterdam kan betekenen voor het
geld voor de broodnodige renovatie van deze internationale blikvanger¶. Van der Ploeg
antwoordt dat dat nooit de benodigde miljoenen kan opbrengen. De staatssecretaris kan
weinig doen voor het museum, omdat het een gemeentemuseum is en steun hieraan van het
rijk heeft een precendentwerking.1041
Een wapenfeit is de verhoging van het budget voor cultuur met jaarlijks 136 miljoen
euro. 0DDUGDDUµNUHHJ9DQGHU3ORHJLQKHWRSHQEDDUZHLQLJORIYRRURPGDWGLWJHOG
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grotendeels naar sectoren gaat die weinig tot de verbeelding spreken: niet naar toneel,
popmuziek of opera, maar naar monumenten, cultureel erfgoed en zelfs naar de nog minder
mHGLDJHQLHNHDUFKLHYHQ¶(HQEHODQJULMN resultaat van zijn beleid is dat onder zijn
aanmoediging de Raad voor Cultuur een aantal gevestigde instellingen - met inhoudelijke en
zakelijke redenen omkleed - subsidie ontnam om ruimte te maken voor nieuwe, jonge
groepen: nieuw talent krijgt een kans.1042 Deze doorbraak wordt µverguisd¶ door de
slachtoffers, maar moet toch iedereen aanspreken die wil dat kunst zich blijft vernieuwen.1043
Hij pleitte voor de ontsluiting van de museale collecties en dat lukt hem: zijn opvolger Cees
van Leeuwen opent begin december 2002 een dependance van het Rijksmuseum op
luchthaven Schiphol.1044 9DQGHU3ORHJµQDWZHHMDDUGHEDW]LMQDOPLMQOXFKWEDOORQQHQ
JHODQG¶1045
De zich soeverein voelende cultuursector reageert kritisch en verongelijkt op zijn
ideeën om de markt een meer prominente rol te laten spelen en de culturele instellingen
minder afhankelijk van subsidies te laten zijn. Maar de invloed van de markt is in
verschillende sectoren merkbaar. (OFR%ULQNPDQLQWURGXFHHUGHGHµHFRQRPLVHULQJ¶YDQNXQVW
en cultuur door de nadruk te leggen op beheer en management, effectiviteit en
publieksaantallen en hij bepleitte om rekening te houden met de vraagzijde en niet meer louter
YDQXLWKHWDDQERGWHGHQNHQHQWHRSHUHUHQ+HG\G¶$QFRQDHQ$DG1XLVtrokken deze lijn
door, maar bleven ook streven naar cultuurspreiding - wat aanbodbeleid impliceert. Het
cultuurbeleid verzakelijkte weliswaarPDDUHUZDVQRJJHHQVSUDNHYDQHHQµSULPDDWYDQGH
PDUNW¶9DQGHU3ORHJJDDWHHQVWDSYHUGHU%LMKHPVWDDWGH PDUNWFHQWUDDOGLHµKRHIW
KHOHPDDOQLHWJHFRUULJHHUGWHZRUGHQKRRJXLWDDQJHYXOGHQKHOHPDDOQLHWXLWJHVFKDNHOG¶1046
6HGHUW]LMQEHZLQGLVKHWEHJULSµFXOWXUHHORQGHUQHPHUVFKDS¶QLHWPHHUZHJWHGHQNHQ- hij
LQWURGXFHHUGHKHWLQGHEHOHLGVUHWRULHNµ&XOWXUDOJRYHUQDQFH¶LVKHWWZHHGHIHQRPHHQGDWLQ
deze beleidsperiode wordt ontwikkeld en geïmplementeerd. Sindsdien worden culturele
instellingen regelmatig geëvalueerd.1047
Directeur Kunsten van OCenW, Maarten Asscher, constateert dat Van der Ploeg
vooral µeen DDQWDOWKHPD¶VGLHHUDOZDUHQRQGHUVWURRP [heeft] gezet. Culturele diversiteit,
dat bestond natuurlijk al. Cultureel ondernemerschap was ook geen nieuwe vinding. Die
metafoor van een dansende overheid, dat meebewegen met het private initiatief, is niet door
Van der Ploeg uitgevonden. Hij heeft wel een aantal maatregelen genomen. Het effect
daarvan kun je pas op termijn echt beoordelen. Je ziet eigenlijk in dat cultuurbeleid altijd een
pendule-effect. In de ene periode ligt de nadruk heel erg op topkunst. In een andere periode
ODJGHQDGUXNZHHURSPDDWVFKDSSHOLMNEHUHLNRSUHVSRQVHQSXEOLHNVSDUWLFLSDWLH¶1048 George
Lawson memoreert twaalf jaar later in een speech dat Van der Ploeg het Actieplan
Cultuurbereik bedacht. µ-HKRHIWKHWQLHWPHWDOOHVZDW5LFk van der Ploeg beweerde eens te
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zijn geweest om achteraf vast te stellen dat hij met zijn cultuurvisie de achilleshiel van een te
sterk op zichzelf gericht kunstbeleid al vroeg en behoorlijk scherp in de gaten had. En dat hij
« RRNQRJEHKRRUOLMNJRHGHideeën had om die kwetsbaarheid te bestrijden. Als ik even
voor mijzelf mag spreken: van alle bewindslieden die we hebben meegemaakt, heb ik aan de
WLMGGDW5LFNYDQGHU3ORHJGHVFHSWHU]ZDDLGHGHPHHVWHLQVSLUDWLHRYHUJHKRXGHQ¶1049
6 Boijmans V an Beuningen: museum in opspraak
Op landelijk niveau stimuleert Rick van der Ploeg initiatieven om tot ondernemerschap te
komen, en tot goed bestuur en adequaat toezicht - wat de lancering van Cultural Governance
tot gevolg heeft. Het debat over de benoeming van de nieuwe directeur in museum Boymansvan Beuningen te Rotterdam en zijn stijl van leidinggeven biedt inzicht in de werking van
museaal bestuur in de praktijk - op gemeentelijk niveau.
Bij het opstellen van de vacature voor een nieuwe directeur in museum Boymans
ontstaat in het gemeentebestuur µonenigheid¶ over het profiel, waardoor de selectieprocedure
voorlopig stilligt. Eind 1993 ging Wim Crouwel met pensioen - ]LMQFROOHJD¶VLQKHWPXVHXP
typeren hem DOVHHQµDFFXUDDW¶PDQDJHUµEHWURXZEDDULQDIVSUDNHQ¶ zonder
manifestatiedrang. Hij liet beslissingen op inhoudelijk gebied voor een groot deel over aan
zijn conservatoren, die hij daarin deskundiger achtte dan zichzelf.1050 Crouwel stelde zich in
het museum op als een efficiënt manager op de achtergrond, maar voerde wel met gevoel voor
timing een rigoureuze reorganisatie uit. Welke talenten verwacht het bestuur bij zijn
opvolger? Dezelfde? Moet de nieuwe directeur geselecteerd worden op managerscapaciteiten
of op inhoudelijke kwaliteiten? Uit de advertentie blijkt een expliciete voorkeur voor een
manager, meer dan een museumman.1051 De nieuwe directeur moet, zo schrijft de gemeente
5RWWHUGDPµKHWPXVHXP]LMQSODDWVJHYHQLQGHWRHULVWLVFKHPDUNW¶µcommercieel kunnen
inspelen op de sponsormarkt¶µHHQKRRJZDDUGLJH invulling kunnen geven aan de pr en de
JH]LFKWVEHSDOLQJYDQKHWPXVHXP¶HQµJRHGHUHODWLHVKHEEHQPHWKHWEHGULMIVOHYHQ¶1052 Maar,
GHSHUVRRQPRHWWRFKRRNRYHUµGHQRGLJHLQKRXGHOLMNHNZDOLWHLW¶EHVFKLNNHQ1053
Op 14 januari 1994 maakt het Rotterdamse college van B en W kenbaar de benoeming
van een nieuwe directeur uit te stellen tot maart. De selectiecommissie - met daarin wethouder
Kunstzaken, Hans Kombrink - droeg unaniem de directeur Kunsten van WVC, Stevijn van
Heusden, voor als nieuwe directeur.1054 De comPLVVLHYHUZDFKWGDWKLMµDOVWRSDPEWHQDDU¶
over de managementskwaliteiten beschikt om de samenwerking tussen vier Rotterdamse
musea (naast Boymans-van Beuningen, het Maritiem, Historisch en Volkenkundig Museum)
te realiseren. Adviesbureau Berenschot raadde in 1993 aan de musea meer te integreren sindsdien staat in Rotterdam dit thema op de politieke agenda.1055 De nieuwe directeur van
Boymans dient leiding te gaan geven aan de laatste fase van het proces van samenwerking
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tussen de vier musea.1056 Tijdens de vergadering van het college van B enW geeft
burgemeester Bram Peper echter DDQMXLVWRS]RHNWH]LMQQDDUHHQµPHHUJH]LFKWEHSDOHQGH
kandidaat, die Boymans-van Beuningen op het gebied van moderne kunst meer uitstraling kan
JHYHQ¶'RRUGHLQPHQJLQJYDQ3HSHUHn op aandrang van de voorzitter van de Vereniging
Vrienden, Joop van Caldenborgh, YDOW9DQ+HXVGHQDI+HWPXVHXPPRHWZHHUµHHQ*H]LFKW
NULMJHQHHQDUWLVWLHNLQKRXGHOLMNGLUHFWHXU¶ - JHHQµGURJHDPEWHQDDU¶PDDUµHHQEHYORJHQ
GLUHFWHXU¶1057 Zo ontstaat er in het college van B enW een scherpe controverse: een deel van
de wethouders is voor een directeur met managerskwaliteiten, anderen vinden dat het iemand
moet zijn die gezichtsbepalend is. Het college besluit eerst de discussie af te ronden over de
structuXUYDQHHQPRJHOLMNVDPHQZHUNLQJVYHUEDQGHHQµGLHQVWJHPHHQWHOLMNHPXVHD¶1058 In
maart 1994 overhandigt de directeur van het Nederlands Openluchtmuseum, Jan Vaessen,
desgevraagd een nieuw advies, waarin hij bepleit de vier Rotterdamse musea te
verzelfstandigen. Zij dienen echter wel op allerlei meer technische terreinen vergaand te gaan
VDPHQZHUNHQRSGDWHUµHHQVRRUW0XVHXP5RWWHUGDP¶JHYRUPGNDQZRUGHQ1059

Verzamelaar en bemiddelaar Joop van Caldenborgh
Joop van Caldenborgh is directeur van Caldic Chemie aan de Blaak in Rotterdam en één van
de grootste kunstverzamelaars van Nederland. ³¶Liever een Serra dan een Ferrari´, is een
gevleugelde uitspraak van hem¶.1060 Evenals Frits Becht is hij een vermogend kunstkoper en
lid van de economische elite.1061 Van Caldenborgh wendt als efficiënt opererend manager zijn
inzichten, ervaring en contacten die hij opdoet in het bedrijfsleven, graag aan in de
kunstenwereld - KLMLVHHQµNXQVWPDNHODDU¶Hij beperkt zijn actieradius echter tot Rotterdam
en is in het openbaar debat minder controversieel dan Becht. Hij roept minder weerstand op.
+LMKRXGW]LFKRSGHDFKWHUJURQGKLMVFKXZWGHPHGLDµKHW]RHNHQYDQGHSXEOLFLWHLWKHHIW
vaak te maken met een grote mate van ijdelheid. Ik wil niet zeggen dat ik er geen last van heb,
maar je hebt er zo weinig aan. « Publiciteit is voor ons niet zo relevant. Onze leveranciers
en klanten zijn industrieën. Daar hebben we directe contacten mee. Om die reden adverteren
ZHRRNKHHOZHLQLJLQYDNEODGHQ¶1062
Van Caldenborgh speelt een cruciale rol in de benoeming van de opvolger van
Crouwel, maar laat Bram Peper het werk doen. Hij komt kort daarvoor wel in het nieuws als
µVWURPDQ¶YDQ%UDP3HSHUHQ1HHOLH.URHV- een affaire waardoor Peper bij Van Caldenborgh
in het krijt komt te staan.1063 Het paar zoekt woonruimte in Rotterdam en laat in september
1056

Wim Crouwel was overigens tegen een dergelijk samenwerkingsverband - hij vond het eerder logisch als
vergelijkbare musea zouden samenwerken. µMaar ja, dat gaat over gemeentegrenzen heen en dat is wat
LQJHZLNNHOGHU¶%URQLbidem.
1057
µ2QHQLJKHLGRYHURSYROJHUYDQ:LP&URXZHO¶In: NRC Handelsblad, 13 januari 1994 en Harmen Bockma
HQ$QQHYDQ'ULHOµDercon zoekt DOWLMGGHFRQIURQWDWLH¶,Qde Volkskrant, 7 april 1999 en Henny de Lange,
µ$UWLVWLHNHOLQJRIPDQDJHUDDQKHWURHU0XVHXPGLUHFWHXUHQ¶,Q Trouw, 27 december 2002. Joop van
Caldenborgh (1940) was de voorzitter van de Vereniging Vrienden van Boymans en vice voorzitter van het
stichtingsbestuur van de Kunsthal, waarvan Pepers geliefde Neelie Kroes voorzitter was.
1058
µ5RWWHUGDPVWHOWEHQRHPLQJGLUHFWHXU%R\PDQVXLW¶,Q Trouw, 14 januari 1994.
1059
Jan VaesVHQµ)XVLH5RWWHUGDPVHPXVHDLVEHVWHRSORVVLQJ¶,Q NRC Handelsblad, 2 april 1994 en
µ6DPHQYRHJLQJYDQYLHU5RWWHUGDPVHPXVHDYDQGHEDDQ¶,Q Trouw, 21 juni 1994.
1060
-DQ7URPSµ/LHYHUHHQ6HUUDGDQHHQ)HUUDUL¶In: de Volkskrant, 28 mei 2013.
1061
Van Caldenborgh stond in 2010 nummer 135 in de Quote 500 , met een vermogen geschat op ¼PLOMRHQ.
Ter vergelijking: Joop van den Ende stond dat jaar op nummer 8 met ¼1,6 miljard. De Quote 500 is een lijst van
de op het moment van samenstelling vijfhonderd rijkste Nederlanders - het zakenblad Quote publiceert hem
jaarlijks. De redactie noemt GHOLMVWµde jaarlijkse röntgenfoto van degenen die de Nederlandse economie
werkelijk in handen hebben¶.
1062
Van Caldenborgh geciteerd in: +HQQ\GH/DQJHµKoopman met passie voor kunst drukt achter de schermen
VWHPSHORS5RWWHUGDP¶In: Trouw, 18 juli 1996.
1063
Socioloog en oud-politicus Bram Peper (1940) was van 1982 tot 1988 burgemeester van Rotterdam. Hij is lid
van de PvdA en was sinds 1992 minister van Binenlandse Zaken in het kabinet-Kok II; hij trad af in 2000. Neelie
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1994 hun oog vallen op een witte villa uit 1931 aan het Museumpark, tegenover Museum
Boymans-van Beuningen.1064 =LM]LHQHUHHQLGHDOHDPEWVZRQLQJLQµHHQVFKLWWHUHQGH
ambiance voor informele borrels met gaVWHQYDQGHJHPHHQWH¶1065 +HWOXNWµGRRUPHVVFKHUS
RQGHUKDQGHOHQ¶GHSULMVYDQKHW5LMNVPRQXPHQWYDQPLOMRHQQDDUPLOMRHQJXOGHQWHUXJ
te brengen.1066 Op 19 augustus lijkt het college van B en W achter de aankoop te staan, maar
vijf van de zes wethouders zijn dan op vakantie.1067 Als de Rotterdamse gemeenteraad zich
weer beraadt over de aankoop, heerst verdeeldheid. Pepers PvdA - inclusief wethouder
Kunstzaken, Hans Kombrink - vindt het pand te duur. Behalve de aankoopprijs komen er nog
verbouwingskosten van 1,2 miljoen gulden bij. In 1997 wordt Rotterdam een stadsprovincie dan is het de vraag of er nog behoefte is aan een ambtswoning. De aankoop van een
EXUJHPHHVWHUVZRQLQJLVHLJHQOLMNRRNQLHWPHHUYDQGH]HWLMGYLQGWGH3YG$µ2YHUDOLQ
Nederland stoten gemeenten hun ambtswoning af. Wij zien niet in waarom dit fenomeen nu
ZHHULQHUHPRHWZRUGHQKHUVWHOG¶1068 PvdA-raadslid Peter van Dijk zegt het gevoel van de
fractie te vertolken als hij constateert dat een ambtswoning µWRFKPHHULHWVXLWGHWLMGYDQ
SwiHEHUWMHLVPHW6DDUWMHLQGHNHXNHQHQ%URPVQRURSGHNRIILH¶1069 Hij vreest het ontstaan
YDQHHQEXUJHPHHVWHUOLMNHKRIKRXGLQJµRIILFLsOHRQWYDQJVWHQPRHWHQRSKHWVWDGKXLV]LMQ
QLHWWHQKXL]HYDQGHEXUJHPHHVWHU¶1070
De kwestie beheerst in november de politieke agenda van Rotterdam. Inmiddels lekt
uit dat Peper en Kroes een tussenpersoon hebben ingeschakeld om de villa alvast te kopen,
µYRRUGDWHHQDQGHUHUPHHDDQGHKDDOJLQJ¶-RRSYDQ&DOGHQERUJK1071 Hij zit in het bestuur
van de Kunsthal, waarvan mevrouw Kroes voorzitter is en hij is haar achterbuurman in
Wassenaar. De vorige eigenaar van de begeerde villa verklaart dat na de onderhandeling met
DPEWHQDUHQYDQGHJHPHHQWHGLHPHWµKHWNUDQN]LQQLJODJHERGYDQDFKWWRQ¶NZDPHQHU
µHHQPHQHHU¶NZDPµGLHZou het voor zichzelf hebben. Hij heeft later wel gezegd dat hij het
misschien aan Peper zou verhuren, maar het pand zou in ieder geval van hem blijven. Toen
heb ik uiteindelijk maar ingestemd met zijn bod van 1,3 miljoen gulden. En nu blijkt het toch
naar GHJHPHHQWHWHJDDQ=R¶QPDQLHUYDQKDQGHOHQLVVFKDQGDOLJ¶1072 Aan de vooravond
van de raadsvergadering over de ambtswoning - LQPLGGHOVGRRUGH5RWWHUGDPPHUVµ9LOOD
3HSSHURQL¶JHGRRSW- verzoekt Bram Peper de gemeenteraad per brief af te zien van de
Kroes (1941) was staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat in het eerste kabinet-Van Agt (1977-1981) en
minister van Verkeer en Waterstaat in de kabinetten-Lubbers I en II (1982-1989) - namens de VVD. Ze was van
2004 tot 2014 Europees Commissaris; Frans Timmermans (PvdA) werd haar opvolger. Peper en Kroes waren
getrouwd van 2001 tot 2003. Zie: Stan de Jong en Koen Voskuil, Neelie Kroes. Hoe een Rotterda ms meisje de
machtigste vrouw van Europa werd. AmsterdaP+DUP(GH%RWMHHQ0LVFKD&RKHQµ'HQHJHQOHYHQVYDQ
1HHOLH.URHV(HQ]DDPDDQGHWRS¶,Q Vrij Nederland, 5 maart 2011 en Ron Kaal, Respectabel populisme .
Zwolle, 2003, pp. 18-19.
1064
Het pand Museumpark 9 is gebouwd in de jaren dertig, in de stijl van de nieuwe zakelijkheid naar een
ontwerp van de architecten Brinkman en Van der Vlugt, die ook de Van Nelle-fabriek in Rotterdam ontwierpen.
Bron: µGekissebis in raad over ambtswoning voor 3HSHU¶,Q Trouw, 14 september 1994.
1065
&RHQYDQ=ZROµPeper YHUOLHIGRSHHQZLWWHYLOOD¶,Q NRC Handelsblad, 7 november 1994.
1066
Coen van Zwol, µ(HQKXLVXLWGHWLMGYDQSZLHEHUWMH¶,Q NRC Handelsblad, 26 september 1994.
1067
&RHQYDQ=ZROµPepers YHUOLHIGKHLGRSYLOODJDIGHEDWWURHEHOHODGLQJ¶,Q NRC Handelsblad, 1 december
1994.
1068
µGekissebis in raad over ambtswoning voor 3HSHU¶,Q Trouw, 14 september 14 1994.
1069
Swiebertje werd bekend door de populaire Nederlandse televisieserie in de jaren zestig en zeventig. Joop
Doderer speelde de hoofdrol als de landloper Swiebertje, die het voortdurend aan de stok krijgt met veldwachter
Bromsnor. De sfeer is vooroorlogs. De serie is gebaseerd op een kinderboekenreeks, die onderwijzer John H. uit
den Bogaard in 1936 startte.
1070
&RHQYDQ=ZROµ(HQKXLVXLWGHWLMGYDQ6ZLHEHUWMH¶,Q NRC Handelsblad, 26 september 1994.
1071
%URQ+HQQ\GH/DQJHµ.RRSPDQPHWSDVVLHYRRUNXQVWGUXNWDFKWHUGHVFKHUPHQVWHPSHORS5RWWHUGDP¶
In: Trouw, 18 juli 1996. Zie over deze affaire ook: Stan de Jong en Koen Voskuil, Neelie Kroes. Amsterdam,
2011, pp. 267-269 en Alies Pegtel, Neelie. Brave meisjes schrijven zelden geschiedenis. Amsterdam, 2014, p.
262.
1072
+DUPHQ%RFNPDµ([-HLJHQDDUYLOOD3HSHUµEHVRGHPLHWHUG´¶,Qde Volkskrant, 29 november 1994.
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aankooSYDQKHWµLQKHWFXOWXUHOHKDUWYDQGHVWDGEHYLQGHQGGRFKNZHWVEDDU
RQGHUNRPHQ¶1073 µ'HEHKXL]LQJZDDULQ8ZEHVOLVVLQJ]LFKRSKRXGWZRUGWPLMDOVKHWZDUHWH
WRFKWLJ¶+LMEHWUHXUWGLWZDQWPHWGHDDQNRRSKDGKLMGHEHGRHOLQJµGHEHVFKHUPLQJYDQHHQ
monuPHQWYDQDOOXUHWHYHUELQGHQPHWHHQYHUGLHSLQJYDQPLMQDPEWVXLWRHIHQLQJ¶'H
burgemeester stelt de raad voor het pand - µHHQSDUHO¶- WRFKDDQWHNRSHQµQXRQWGDDQYDQGH
politieke complicaties rond de functies van het pand en de daarmee samenhangende,
DDQPHUNHOLMNHNRVWHQ¶- dit lijkt een tegemoetkoming aan Van Caldenborgh, die op zoek moet
naar een andere koper.1074 Deze houdt de villa voorlopig aan en stelt in de zomer van 1996 de
eerste en tweede verdieping ter beschikking aan jonge kunstenaars tijdens Manifesta 1, een
tweejaarlijks kunstevenement. In de villa richten de kunstenaars een tentoonstelling in over
µIDPLOLHHQKXLVHOLMNKHLG¶1075
Van Caldenborgh wordt vanwege het stempel dat hij drukt op het culturele leven in de
stad vergeleken met de legendarische Rotterdamse havenbaron en kunstverzamelaar Van
Beuningen.1076 µ=LMQSDN]LWDOVJHJRWHQ]LMQKHPGLVRRJYHUEOLQGHQGZLWGHPDQFKHWNQRSHQ
zijn kunstwerkjes op zich « HHQRQGHUQHPHULQGHVLJQ0HWGZDUVHWUHNMHVGDWZHO¶Hij
zegt over de organLVDWLHYDQ]LMQEHGULMIµQHH&DOGLFKHHIWJHHQRaad van Bestuur. Daar heb
ik een hekel aan. Het woord alleen al: Raad van Bestuur. Het is het domste wat door
ondernemend Nederland bedacht kon worden. Het houdt in dat je zit te besturen in plaats van
te ondernemen. In de tijd van meneer Den Uyl zijn we zo onnozel geweest om het woord
³RQGHUQHPLQJVUDDG´ZHJWHJHYHQDDQKHWSHUVRQHHO(HQ³SHUVRQHHOVUDDG´KDGRRNJHNXQG
Een onderneming moet strak zijn. Aan de top moet er met opgerolde mouwen worden
gewerkt HQQLHWDIVWDQGHOLMNEHVWXXUG:H]LMQDOVRQGHUQHPHUVWRFKJHHQRYHUKHLG¶1077
Zijn kunstverzameling is omvangrijk en gevarieerd - µJULOOLJ¶1078 Van Caldenborgh
noemt zijn collectie µHclectisch¶. µHet is zijn persoonlijke smaak, zijn persoonlijke keuze en
het kan hem niet schelen als de puristen de wenkbrauwen fronsen¶, aldus Jan Tromp in een
portret.1079 Op zestienjarige leeftijd kocht hij voor vijfentwintig gulden zijn eerste kunstwerk
van het geld dat hij verdiende met zijn krantenwijk: een zeefdruk van Peter Struycken.
Vergeleken met verzamelaars als Frits Becht of Martin Visser wordt hij minder gedreven door
een persoonlijke betrokkenheid bij een beginnende kunstenaar of stroming. Evenmin heeft hij,
zoals Charles Saatchi, de behoefte om met tentoonstellingen trends in de markt te zetten. Hij
stapt meestal in op het moment dat een reputatie reeds is gevormd.1080 Van Caldenborgh: µLN
verzamel in verschillende richtingen, omdat de kunst zich in verschillende richtingen
ontwikkelt. Ik word er zenuwachtig van als ik maar één stroming zou volgen. Ik ken een
1073

+DUP(GH%RWMHHQ0LVFKD&RKHQµ'HQHJHQOHYHQVYDQ1HHOLH.URHV(HQ]DDPDDQGHWRS¶,Q Vrij
Nederland, 5 maart 2011, p. 31.
1074
µBurgemeester Peper ziet af van beoogde DPEWVZRQLQJ¶,Q Trouw, 1 december 1994 en µBurgemeester
Peper ziet af van nieuwe DPEWVZRQLQJ¶,Q NRC Handelsblad, 1 december 1994.
1075
Manifesta 1 speelde zich af van 9 juni tot en met 18 augustus 1996 in twaalf Rotterdamse musea en andere
instellingen, variërend van Museum Boymans-van Beuningen tot het Nederlands Foto Instituut. Bron:
µVerzamelaar haalt biennale in RotterdamsHYLOODELQQHQ¶,Q Trouw, 25 maart 1996.
1076
Zie: Harry van Wijnen, D.G. van Beuningen. Grootvorst aan de Maas. Amsterdam, 2004. Van Caldenborgh
was ook bestuurslid van het Nederlands Foto Instituut (dat in 2003 fuseerde met het Nederlands Fotoarchief en
de Nederlandse Fotorestauratie tot het Nederlands Fotomuseum aan de Wilhelminakade in Las Palmas te
Rotterdam). Hij was bestuurlid van de Kunsthal en het Rotterdams Philharmonisch Orkest en voorzitter van de
Kamer van Koophandel in Rotterdam. Ook was hij voorzitter van de adviescommissie Internationale Beelden
Collectie van Rotterdam (IBCR), die in 2001 voor de gemeente Rotterdam het beeld S antaclaus aankocht van
Paul McCarthy: een kerstman met een dildo in zijn hand LQGHYRONVPRQGEHNHQGDOV¶.DERXWHU%XWWSOXJ¶ +HW
beeld in de openbare ruimte veroorzaakte veel ophef.
1077
+HQQ\GH/DQJHµ(HQNRRSPDQLQGHNXQVW¶,Q Trouw, 23 november 2002.
1078
Ibidem.
1079
-DQ7URPSµ/LHYHUHHQ6HUUDGDQHHQ)HUUDUL¶In: de Volkskrant, 28 mei 2013.
1080
)LHNH.RQLMQµ&DOGLF FROOHFWLH¶,Q De Witte Raaf, editie januari-februari 2003, info@dewitteraaf.be,
geraadpleegd 4 februari 2011.
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verzamelaar die alleen landschappen van Mesdag koopt. Ik word er zeeziek van als ik het
]LH¶1081 µ,NNDQYHUOLHIGZRUGHQRSHHQNXQVWZHUNRPGDWKHWRSHHQELM]RQGHUHPDQLHU
gemaakt is, of omdat er een knappe gedachte uit spreekt. Het leuke van de omgang met
kunstenaars is dat ze hersens hebben die vaak heel anders werken dan mijn zakelijke hersens.
Ik ga veel bij kunstenaars op bezoek, praat met hen over het weer, het leven, de dood. Het is
]R¶QDQGHUHZHUHOGGDQGLHvan de chemische industrie. Maar dat is juist zo leuk, om naast je
hard calculerende werk zo nu en dan ook meer filosofisch bezig te zijn. Een mooie
FRPELQDWLHGLHPLMHYHQZLFKWHQUXVWEUHQJW¶1082 µ0DDULN]LHPLM]HOIQLHWDOVHHQREVHVVLHYH
veelvraat. Jaren geleden vroeg ik aan een sollicitant of hij iets met kunst had. Hij zei:
³KHOHPDDOQLHWVPHQHHU,NKHELHWVPHWYRHWEDOOHQ´2PGDWWHJHQPLMWH]HJJHQPRHWMH
guts hebben. Goeie man voor het bedrijf, dacht ik toen. Ik hoef ook niet elke dag naar
balOHW¶1083
Van Caldenborgh bezit werken van onder anderen Sol Lewitt, Anselm Kiefer, Jeff
Koons, James Turrell, Richard Serra en Damien Hirst, Jan van Schoonhoven, Pyke Koch.1084
Bram Peper: µHen formidabele koopman is hij, ook als hij kunst koopt. Ook al speelt geld geen
rol, het blijft wel geld, begrijp je. Ik ben wel mee geweest en dan hoor je hem mompelen:
³Wachtig mille? Dat gaat Joop mooi niet doen´¶.1085 ,QGHµSDUNDFKWLJHWXLQ¶ELM]LMQYLOOD
Clingenbosch in Wassenaar is sinds 1995 zijn beeldencollectie opgesteld, op afspraak gratis te
bezichtigen.1086 µ:LHRRLWLQGLHWXLQLVJHZHHVWVSUHHNWHUPHWYHUZRQGHULQJHQEHZRQGHULQJ
over. Overal zijn beelden. Ze hangen in de boom, staan op het terras, liggen in het gras. En
wie met de trotse eigenaar heeft afgesproken, loopt met hem ertussendoor, terwijl Van
Caldenborgh oeverloos uitweidt hoe hij eraan is gekomen en wat ze betekenen, heftig
gesticulerend met de armen. Enthousiast en opgewonden als een zoetekauw in een
VQRHSZLQNHO¶1087 In de gangen en kantoren van de vestigingen van Caldic Chemie - verspreid
over de hele wereld - hangen schilderijen uit zijn verzameling. Hij stelt in zijn kantoor te
Rotterdam tweejaarlijks een andere deelcollectie tentoon. Volgens Van Caldenborgh verleent
de kunst hem in zijn concern aanzien en zo een voorsprong in de eerste contacten met
]DNHQSDUWQHUVµHHQRQGHUZHUSZDDULNHQLJV]LQVWKXLVLQEHQGXVLNEHQYRRUELMQDDOOH
EH]RHNHUVGHDXWRULWHLWGDWKHOSW³GLHPDQZHHWHUJHQVYDQ´'DDUQDPRHWHQZHKHWRYHU
gifjes hebben en dan ben ik voor hen waarschijnlijk ook wel een autoriteit. Het voegt meer toe
dan dat het schade aanricht, maar het was niet het doel, dat was het gevolg. Zo is het nooit
EHGDFKW¶1088
De kunstYHU]DPHODDUZLOGDW]LMQFROOHFWLHRRNQD]LMQGRRGµELMHHQHQWRHJDQNHOLjk
EOLMIW¶*HVSUHNNHQPHWPXVHDOopen echter µRSQLHWVXLW¶GDDURPEHVOuit hij zelf een museum
te bouwen. Zijn oog valt op landgoed Voorlinden in Wassenaar. Burgemeester Jan Hoekema
maakt op 14 mei 2013 via Twitter bekend dat de gemeente toestemming verleent voor de
1081

5XWJHU3RQW]HQµ9HUOLHIGRSDO]LMQDDQNRSHQ([SRVLWLHGH&DOGLFFROOHFWLHLQGHNXQVWKDO¶,Q de
Volkskrant, 4 februari 2011.
1082
Sandra Smallenburgµ,NNDQYHUOLHIGZRUGHQRSHHQNXQVWZHUN9HU]DPHODDU-RRSYDQCaldenborgh toont
]LMQWRSFROOHFWLHLQGH.XQVWKDO¶,Q NRC Handelsblad, 3 februari 2011.
1083
+HQQ\GH/DQJHµ(HQNRRSPDQLQGHNXQVW¶,Q: Trouw, 23 november 2002.
1084
+XJR&DPSVµ$DQGHWRSPRHWHQGHPRXZHQRSJHUROG]LMQ¶,Q Elsevier, 20 april 2005. Van Caldenborghs
bedrijf Caldic was hoofdsponsor van de overzichtstentoonstelling van Pyke Koch in Museum Boymans-van
Beuningen (van 26 februari tot en met 14 mei 1995). Catalogus: Talitha Schoon, Dory Kicken en Karel
Schampers (redactie), Pyke Koch.Schilderijen en tekeningen. Rotterdam, 1995, met daarin bijdragen van Carel
Blotkamp, Bram Kempers, Marja Bosma en Louis van Tilborgh.
1085
Peper geciteerd in: -DQ7URPSµ/LHYHUHHQ6HUUDGDQHHQ)HUUDUL¶In: de Volkskrant, 28 mei 2013.
1086
+HQQ\GH/DQJHµ(HQNRRSPDQLQGHNXQVW¶,Q Trouw, 23 november 2002.
1087
5XWJHU3RQW]HQµ)DQDWLHNHDOOHVHWHUvan kunst wil zijn museum in duinen. Profiel Joop van Caldenborgh
 RQGHUQHPHUHQNXQVWYHU]DPHODDU¶,Qde Volkskrant, 28 maart 2012.
1088
Renée Steenbergen, Iets wat zo veel kost, is alles waard. Verza melaars van moderne kunst in Nederland.
Amsterdam, 2002, p. 322 en pp. 63-64.

480

bouw van een museum. Dirk Jan Postel van architectenbureau Kraaijvanger.Urbis tekent de
ontwerpen.1089 +HWOLJWµKDOIYHU]RQNHQLQKHWODQGJRHG¶HQEHVWDDWKRRIG]DNHOLMNXLWµJOD]HQ
wanden, waardoor het zal lijken dat de kunst en omringende natuuULQHONDDURYHUORSHQ¶ Van
Caldenborghs rol is bescheiden - hij is betrokken bij de inrichting van de eerste
tentoonstelling, maar wordt geen directeur. Het museum, de collectie en het landgoed worden
ondergebracht in een stichting, µzodat hij niet langer HLJHQDDULVPDDUGHVDPHQOHYLQJ¶Het
plan is dat Tentoonstellingsgebouw Voorlinden in 2015 opengaat.1090 Van Caldenborgh: µik
EHQPDDUHHQHHQYRXGLJHNRRSPDQYDQFKHPLFDOLsQPHWHHQSDVVLHYRRUNXQVW¶1091 Hij komt
graag bij kunstenaars over de vloerµHen kunstenaar is redelijk echt, puurder dan de mensen
gemiddeld zijn in de samenleving. « Het brengt mij evenwicht en rust. Ik merk dat mijn
rechtlijnigheid daardoor gecorrigeerd wordt - soms¶1092 µ0LMQNXQVWLVHHQFRPSHQVDWLHYRRU
GHFLMIHUPDDWVFKDSSLM¶1093

Het voorstel van Fuchs: Chris Dercon
Op 15 juli 1994 wordt de werving van een directeur voor Boymans hervat en daarmee
bemoeit zich de top van de Nederlandse museumwereld(ULVLQPLGGHOVHHQµ]ZDUHH[WHrne
DGYLHVFRPPLVVLH¶LQJHVFKDNHOGGLHKHWFROOHJHYDn B en :ELMVWDDW'LWJHEHXUWµDFKWHUGH
VFKHUPHQ]RQGHUUXJJHQVSUDDNPHWGHPXVHXPVWDI¶ In de commissie zitten: de directeuren
Henk van Os ( Rijksmuseum), Rudi Fuchs (Stedelijk Museum Amsterdam), Ronald de Leeuw
(Rijksmuseum Van Gogh), Jan Jessurun, namens het ministerie van WVC, en namens
Boymans de voorzitter van de Vereniging Vrienden, Joop van Caldenborgh.1094 In november
1994 - een jaar na Crouwels pensionering - maakt commissielid Rudi Fuchs een plotselinge
move. Hij stelt voor de Vlaming Chris Dercon te benoemen, die veel lager op de lijst staat. De
kunsthistoricus is directeur van het centrum voor eigentijdse kunst, Witte de With, gelegen op
steenworp afstand van het museum - hij is op dat moment druk met de voorbereidingen van
de Nederlandse deelname aan de Biënnale in Venetië die in juni 1995 plaatsvindt, uitverkoren
door de Mondriaanstichting.1095
1089

Postel (1957) was ook de architect van de vernieuwing en uitbreiding van het Dordrechts Museum (20082010), de nieuwbouw van Museum Kranenburgh in Bergen, Noord Holland (2009-2013) en van het Nationaal
Militair Museum (NMM) te Soesterberg, op 11 december 2014 geopend door koning Willem Alexander.
1090
(YD5RYHUVµ(HQHLJHQPXVHXP%DODQFHUHQWXVVHQILODQWURSLHHQ]HOIYHUKHHUOLMNLQJ¶,Q De Groene
Amsterda mmerRNWREHU ELMODJHµMDDU.U|OOHU0OOHU¶ SS-9 en www.kraaijvanger.nl (bezocht op
RNWREHU =LHRRN/\QQ%HUJHUµ+HWPXVHXPYDQGHWRHNRPVWERXZMHJHZRRQ]HOI¶,Q De
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Trouw, 18 juli 1996.
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-DQ7URPSµ/LHYHUHHQ6HUUDGDQHHQ)HUUDUL¶In: de Volkskrant, 28 mei 2013. Tromp citeert uit een
interview in het kunstmagazine Tableau.
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Hugo Campsµ$DQGHWRSPRHWHQGHPRXZHQRSJHUROG]LMQ¶,Q Elsevier, 20 april 2005.
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%URQµ%HOJ'HUFRQGLUHFWHXU%R\PDQV¶,Q NRC HandelsbladQRYHPEHU=LHRRNµ:HUYLQJYDQ
GLUHFWHXU%R\PDQVYRRUWJH]HW¶,n: Trouw, 15 juli 1994.
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Bronnen: µ)XFKVSOHLWWHYRRUGLUHFWHXU:LWWHGH:LWK0XVHXPVWDIYHUEDDVGRYHUYRRUGUDFKW'HUFRQ¶,Q
NRC Handelsblad, 16 november 1994 en µ%HOJ'HUFRQGLUHFWHXU%R\PDQV¶,Q NRC Handelsblad, 16
november 1994. Witte de Wit is in 1990 opgericht door de Rotterdamse Kunststichting, om internationale
ontwikkelingen in de beeldende kunst te signaleren. Dercon (1958) werd toen aangesteld als directeur. Zijn
ambitie was µGDW:LWWHGH:LWKPHHULVGDQHHQKDOWHSODDWVYDQKHWLQWHUQDWLRQDle kunstcircus. Voor de terreur
van de actualiteit moet niet worden gecapituleerd. De tentoonstellingen in Witte de With moeten laten zien
KRHNXQVWZHUNHQRQWVWDDQKRHEHODQJULMNKHWLVGDWLHPDQGWLHQMDDUDDQHHQRHXYUHKHHIWJHZHUNW¶%URQ
Bianca StigWHUµ+HWVWUHYHQQDDUWUDDJKHLG. Chris Dercon, directeur van Witte de With, over de
NXQVWHQDDUVPLGGHQVWDQG¶,Q NRC Handelsblad, 13 augustus 1993. Daarvóór was Dercon van 1988 tot 1989
artistiek directeur van het Institute of Contemporary Art, P.S.1 in New York en sinds 1990 docent aan De
$WHOLHUVLQ$PVWHUGDPµHHQRSOHLGLQJYRRUWDOHQWYROOHEHJLQQHQGHNXQVWHQDDUV¶%URQµ%HQRHPLQJ'HUFRQ
HLQGHGUDPD0XVHXP%R\PDQV¶,Q Het F inanciële Dagblad, 17 november 1994.
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'HVHOHFWLHFRPPLVVLHUHDJHHUWHQWKRXVLDVWRS)XFKV¶YRRUVWHO'HUFRQYROGRHWDDQKHW
profiel.1096 Burgemeester Bram Peper en het college van B en W nemen het advies van Fuchs
over. De staf van Boymans reageert verbaasd op de voordracht en de daarop volgende
benoeming - hen is niets gevraagd!1097 Ook voor plaatsvervangend directeur Johan ter Molen,
die het nieuws van wethouder Hans Kombrink verneemt, is de benoemiQJµHHQ
YHUUDVVLQJ¶1098
+HWFROOHJHYDQ%HQ:PRWLYHHUWKDDUNHX]HDOVYROJWµ&KULV'HUFRQYDOWRSDOVHHQ
zeer inspirerende persoonlijkheid, die ondanks zijn relatieve jeugd over een ruime en
internationale ervaring en dito netwerk beschikt. Iemand met een grote interesse voor het
VDPHQJDDQYDQKHGHQGDDJVHHQRXGHNXQVW¶'H]HODDWVWHRSPHUNLQJLVQRGLJRPGDW'HUFRQ
uitsluitend ervaring heeft als tentoonstellingsmaker van eigentijdse kunst, terwijl het museum
ook een omvangrijke en befaamde collectie oude kunst bezit. Fuchs vindt deze onervarenheid
QLHWEH]ZDDUOLMNµ'HUFRQNUHHJHHQJHGHJHQRSOHLGLQJDOV%HOJLVFKNXQVWKLVWRULFXVHQDOVMH
geen manager-achtige generalist zoals Wim Crouwel zoekt, dan zal je verder in de kunst
alleen specialisten tegenkomen¶2RN7HU0ROHQLVJHUXVWJHVWHOGµ'HUFRQKHHIWPLMYHU]HNHUG
dat hij wil gaan optreden als een soort van regisseur van alle afdelingen. Hij is absoluut niet
YDQ]LQVKRRIGYDQGHDIGHOLQJPRGHUQHNXQVWWHZRUGHQ¶)XFKVYLQGW'HUFRQµHHQ
uitnemende keuze¶HQSULMVWZHWKRXGHU.RPEULQNµGLHQHWEHJLQWHQWRFK]LMQHLJHQ
onzekerheid overwint, durf heeft en een sprong in de artistieke ruimte maakt. Je kunt kiezen
voor een behoedzame directeur die op de winkel past en zijn conservatoren coacht, je kunt
ook iemDQGDDQVWHOOHQGLHDOVHHQJHVSDQQHQYHHULQKHWKDUWYDQKHWPXVHXP]LW¶+LMLV
µLHPDQGZLHQVNZDOLWHLWEXLWHQNLMIVWDDWGLHLQWHUQDWLRQDDOHHQJRHGHUHSXWDWLHJHQLHWHQRYHU
een grote intelligente verbeelding en inlevingskracht beschikt. Er is weliswaar geen garantie
GDWKLM]R¶QJURRWLQVWLWXXWNDQUXQQHQPDDULNKHEEHJUHSHQGDWGDDUELMDDQRQGHUVWHXQHQGH
FRQVWUXFWLHVNDQZRUGHQJHGDFKW¶2PGDWGHNHUVYHUVHGLUHFWHXUSDVSHUMDQXDUL
beschikbaar is, dient Ter Molen de directeursfunctie nog tot die datum waar te nemen.1099
Dercon werd niet genoemd in de aanbevelingen van Ronald de Leeuw en Henk van
2V'H/HHXZNHQWKHPQLHWPDDUµKHHIWDOOHYHUWURXZHQLQGLHQVYRRUGUDFKWRPGDWKLMYHHO
JRHGVRYHUKHPKHHIWJHKRRUG¶DOGXVHHQZRRUGYRHUVWHUYDQKet Van Goghmuseum. Henk
YDQ2VNHQWKHPHYHQPLQPDDUZHQVWKHPµJRRGOXFN¶1100
Chris Dercon zette in Rotterdam het centrum voor eigentijdse kunst Witte de With op
HQZDVGDDUYLMIMDDUODQJµGHLQWHOOHFWXHOHPRWRUHQLQVSLUDWRU¶µHHUGHUHHQKRRIGUHGDFWHXU
GDQHHQGLUHFWHXU¶1101 Hij organiseerde exposities met aanstormende talenten uit binnen- en
buitenland, die in Nederland toen nog nauwelijks bekendheid genoten, zoals Jake en Dinos
Chapman, David Bade, Erik van Lieshout, Jessica Stockholder, Stan Douglas en Sarah
Lucas.1102 'HUFRQ]HWWH:LWWHGH:LWKµRSGHNDDUW¶PHWVSUDDNPDNHQGHH[SRVLWLHVLQ
combinatie met catalogi, cahiers en discussieavonden.1103 Hij kreeg internationale bekendheid
1096

3DXO'HSRQGWµWantrouw het publiek. Chris Dercon verafschuwt de zap-cultuur: in Boymans-van
%HXQLQJHQ]DOKLMNXQVWWRQHQLQGHFRQWH[WYDQKHWYHUOHGHQ¶,Q de Volkskrant, 24 februari 1995.
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5XWJHU3RQW]HQµPuinruimen. 0DQDJHUVPRHWHQVWHGHOLMNHPXVHDUHGGHQ¶,Qde Volkskrant, 12 februari
2004 en Harmen Bockma en $QQHYDQ'ULHOµDercon ]RHNWDOWLMGGHFRQIURQWDWLH¶,Qde Volkskrant, 7 april
1999.
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µ)XFKVSOHLWWHYRRUGLUHFWHXU:LWWHGH:LWK0XVHXPVWDIYHUEDDVGRYHUYRRUGUDFKW'HUFRQ¶,Q NRC
Handelsblad, 16 november 1994.
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µ%HQRHPLQJ'HUFRQHLQGHGUDPD0XVHXP%R\PDQV¶,Q Het F inanciële Dagblad, 17 november 1994.
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Ibidem.
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3DXO'HSRQGWµWantrouw het publiek. Chris Dercon verafschuwt de zap-cultuur: in Boymans-van
%HXQLQJHQ]DOKLMNXQVWWRQHQLQGHFRQWH[WYDQKHWYHUOHGHQ¶,Q: de Volkskrant, 24 februari 1995 en µBoijmans
PRHWFULVLV]HOIEHsLQGLJHQ¶,Q NRC Handelsblad, 7 april 1999.
1102
5XWJHU3RQW]HQµWispelturige geest die opschudding veroorzaakte. Chris Dercon wilde geen
³DOOHVRYHUKHHUVHQGHGLUHFWHXU´]LMQPDDUGUXNWH]LMQ VWHPSHORSEHOHLG¶,Qde Volkskrant, 19 september 2002.
1103
µ%RLMPDQVPRHWFULVLV]HOIEHsLQGLJHQ¶,Q NRC Handelsblad, 7 april 1999.
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door zijn presentatie in het Nederlandse paviljoen tijdens de Biënnale van Venetië in 1995 daar doorbrak hij de conventie door niet één maar drie kunstenaars uit te nodigen: Marijke
van Warmerdam, Maria Roosen en Marlene Dumas.1104
De getuigenis die Dercon in 1990 gaf bij zijn entree in Witte de With, is typerend voor
zijn theorHWLVHUHQGHEHQDGHULQJHQGHQNZLM]HµLNZLOPHHUdiscours in Nederland. Op de
kwaliteiten van de teksten wordt niet meer gekeken. Men heeft het over wat er in die tekst
staat, niet meer over het verschijnsel dat bepaalde teksten de vorm aannemen van een kritisch
essay en andere teksten de vorm van een negentiende-eeuwse novelle, of dat die teksten als
beelden in de ruimte hangen, niet over het feit dat er naast die teksten een informatiebeeld
hangt, men heeft het niet over de mogelijkheid dat tekst ook beeld kan zijn.1105 Hoe belangrijk
Dercon het discours ook vindt, hij weet niet altijd duidelijk te maken wat hij bedoelt.1106
November 1994 wordt Chris Dercon benoemd tot directeur, op 1 januari 1996 treedt
hij DDQ=LMQVWDUWLQ%R\PDQVZRUGWJHHQµVWLOOHLQWRFKW¶. De nieuwe directeur houdt niet van
geleidelijke veranderingen, maar van sweeping statements: alles moet anders in het museum.
µ$OVLNQXNLMNQDDUKHWPXVHXP]LHLNGDWELMYRRUEHHOGGHFROOHFWLHSUHQWHQHQWHNHQLQJHQWH
weinig aandacht krijgt, net als de moderne kunst uit eigen collectie. De afzonderlijke
afdelingen voor oude en nieuwe kunst, prenten en tekeningen en kunstnijverheid werken te
ZHLQLJVDPHQ « %RYHQDOYLQGLNGDW0XVHXP%R\PDQVHHQSOHNPRHWZRUGHQZDDU
publiek en culturele instellingen bij elkaar komen. Het Boymans moet het nieuwe museum
YRRUGHVWHHHXZZRUGHQHHQFXOWXUHOHVWDGLQGHVWDG¶Hij ]LHW]LFK]HOIQLHWDOVµHHQ
allesoverheersende directeur « ]RDOV5XGL)XFKVRI-DQ+RHWGDWLQKXQPXVHD]LMQµ,NEHQ
iemand die vertrouwt op de expertise van zijn medewerkers, gesprekken met hen voert en zelf
de grote lijnen uitzet. Toen Wim Beeren hier in 1978 directeur werd, stelde hij zichzelf tot
taak om de rol van de moderne kunst in Boymans weer op peil te brengen. Dat lukte, maar
daardoor ging de aandacht erg eenzijdig uit naar de moderne kunst. Wim Crouwel heeft de
afdelingen weer gelijkgetrokken maar het nadeel daarvan was, dat ze uit elkaar werden
gedreven. Mijn streven is het om alle afdelingen weer zover te krijgen dat ze hun beleid op
elkaar gaan afstemmen. Dat ze rekening met elkaar gaan houden, zowel waar het de inhoud,
de vormgeving als de plek en timing van hun tentoonstellingen betreft. Tenslotte is Boymans
het enige museum in Nederland dat de hele kunstgeschiedenis beslaat en ook kunstnijverheid
en design verzamelt. Dat is een grote kracht, en die moeten we JHEUXLNHQ¶1107 Hij beschouwt
zijn museum als µeen Gesammtkunstwerk¶.1108
Dercon krijgt toestemming om het museum uit te breiden. Hij weet de gemeente te
overtuigen van de noodzaak voor een nieuw gedeelte. De gemeente stelt twintig miljoen
gulden beschikbaar voor de nieuwbouw. Daar moet nog ongeveer dertig miljoen bij, zo schat
Dercon in - die zullen uit de particuliere sector gehaald moeten worden.1109 Een
µEXLWHQJHZRRQVSRQVRUWHDP¶LVDOµHHQVWHQHQDFWLH¶EHJRQQHQLHGHUHHQNDQYRRUPLQLPDDO
duizend gulden een baksteen kopen en daar zijn of haar naam of iets persoonlijks in laten
graveren. De verkochte stenen worden opgenomen in één van de muren van de uitbreiding.1110
Joop van Caldenborgh, inmiddels voorzitter van de Stichting Boymans-van Beuningen en
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5XWJHU3RQW]HQµWispelturige geest die opschudding veroorzaakte. Chris Dercon wilde geen
³DOOHVRYHUKHHUVHQGHGLUHFWHXU´]LMQPDDUGUXNWH]LMQVWHPSHORSEHOHLG¶,Q de Volkskrant, 19 september 2002.
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%HXQLQJHQ]DOKLMNXQVWWRQHQLQGHFRQWH[WYDQKHWYHUOHGHQ¶,Q de Volkskrant, 24 februari 1995.
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Harmen Bockma en $QQHYDQ'ULHOµDercon ]RHNWDOWLMGGHFRQIURQWDWLH¶,Qde Volkskrant, 7 april 1999.
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+DQVGHQ+DUWRJ-DJHUµNieuwe directeur zet visie uiteen. Chris Dercon wil alles veranderen in Museum
%R\PDQV¶,Q NRC Handelsblad, 8 januari 1996.
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7UXXV5XLWHUµ1LHXZHGLUHFWHXURXGHLQJDQJ¶,Qde Volkskrant, 7 juni 1996.
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+DQVGHQ+DUWRJ-DJHUµNieuwe directeur zet visie uiteen. Chris Dercon wil alles veranderen in Museum
%R\PDQV¶,Q NRC Handelsblad, 8 januari 1996.
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%HUQDUG+XOVPDQµ(HQYHUQLHXZGFHQWUXPYRRUKHW0XVHXPSDUN8LWEUHLGLQJ0XVHXP%RLMPDQV¶,Q NRC
Handelsblad, 12 december 1996.
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voorzitter van het sponsor-WHDPYHUZDFKWGDW5RWWHUGDPPHUVµPHWOLHIGHYRRUKHWPXVHXP
tegen betaling van duizend gulden hun naam in een muur bij Boymans gebeiteld kunnen
krijgen. We hebben al honderd bakstenen verkocht, de eerste honderdduizend gulden is
ELQQHQ¶1111
In 1999 moeten de herindeling en uitbreiding klaar zijn, dan bestaat Boymans- van
Beuningen 150 jaar. Door de verbouwing ontstaat er ruimte voor een grotere museumwinkel,
HHQULDQWHUUHVWDXUDQWHHQUXLPWHYRRUV\PSRVLDHHQµGRHFHQWUXP¶QLHXZHNDQWRUHQHQH[WUD
H[SRVLWLHPRJHOLMNKHGHQ'HEH]RHNHUVYDQ%R\PDQVNXQQHQGDQµHHQORJLVFKWUDMHFW¶
doorlopen, dat van middeleeuwse naar hedendaagse kunst voert. 'HUFRQµHUis nu geen
samenhang tussen de verschillende onderdelen van het museum. Een wandeling wordt keer op
NHHURQGHUEURNHQ'DWOHLGWQLHWWRWYHUZRQGHULQJPDDUWRWYHUZDUULQJ¶1112 Boymans moet
HHQµXQLHNPXVHXPYRRULHGHUHHQ¶ZRUGHQKHWµHSLFHQWUXPYDQKHW0XVHXPSDUN¶.1113
In het tentoonstellingsbeleid vindt een switch plaats. Onder Crouwel had museum
Boymans een hoge tentoonstellingsfrequentie. Dercon is eerder een voorstander van weinig
WHQWRRQVWHOOLQJHQµGHPHHVWHPXVHDLPLWHUHQGHPDVVDPHGLD2PPHHUSXEOLHNWHWUHNNen
werken ze steeds sneller. Er komen meer tentoonstellingen en meer catalogi, maar de kwaliteit
ervan daalt. Om een goede tentoonstelling te maken is op de eerste plaats veel tijd nodig. De
kunstwereld moet de massamedia niet navolgen. Ze moet juist een tHJHQJLIELHGHQ¶1114 Hij
ZLORSEDVLVYDQGHHLJHQFROOHFWLHWHQWRRQVWHOOLQJHQVDPHQVWHOOHQµZDDUYDQKHWSXEOLHNYRHOW
dat ze die absoluut niet mogen missen. Op de collectie van het Boymans is het Lazarus-effect
sterk van toepassing. Er zit zoveel prachtigs in de depots - het publiek zal, hoop ik,
VWRPYHUEDDVG]LMQ¶1115 µ+HW%R\PDQVPRHWPLQGHUHHQUROOHQGWDSLMW]LMQYDQDOOHUOHL
tentoonstellingen, de ene na de andere, weg die zap-cultuur. Ik wil dat er veel meer
samenhang is tussen de tentoonstellingen, als eeQVRRUWYHUKDDO¶'HUFRQHLVWKHWUHFKWRSYHHO
PLQGHUSXEOLHNWHWUHNNHQµGHVWDWXVYDQKHWSXEOLHNPRHWMHQLHWRYHUVFKDWWHQ(U]LMQKHHO
weinig mensen die durven zeggen: wantrouw het publiek. Je moet het publiek niet teveel
vertrouwen. Misschien moeten we over deze generatie heenkijken, dat is toch transmissie,
RQ]HWDDN"¶1116
Dercons eerste daad is een kleine wijziging in de naam van het museum: de y van
Boymans wordt een ij - Boymans, de grondlegger van het museum, heette tenslotte Boijmans.
In overleg PHW]LMQµ0DQDJHPHQW7HDP¶KHHIWKLMEHVORWHQGDWKHWµPXVHXP%RLMPDQV9DQ
%HXQLQJHQ¶ZRUGW+HWYHUDQGHUHQYDQEULHIKRRIGLVYROJHQVHHQZRRUGYRHUGHUQLHW]R
EHJURWHOLMNZDQWµZHZDUHQWRFKELMQDGRRURQ]HYRRUUDDGEULHISDSLHUKHHQ¶1117 Er komt ook
een nieuwe huisstijl, een nieuwe routing en een andere ingang. Wim Crouwel verplaatste de
oorspronkelijke hoofdingang in de toren van de Van der Steurvleugel naar de lichte
Bodonvleugel: een brede entree in de glazen pui aan de voorkant van het gebouw.1118 De
1111
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oorspronkelijke µEDNVWHHQERXZ¶YDQA. van der Steur uit 1935. Doel was de drempel van het museum te
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bezoekHUEHODQGGH]RGLUHFWLQGH]DDOPHW5LFKDUG6HUUD¶VPRQXPHQWDOHVWDOHQVFXOSWXXU
Waxing ArcsµGDWRQEHGRHOG- en naar het schijnt tot ongenoegen van de kunstenaar - de
IXQFWLHYDQSRRUWZDFKWHUNUHHJ¶'HUFRQODDWGH%RGRQYOHXJHO-ingang louter dienen voor de
restaurant- HQERHNZLQNHOEH]RHNHUVHQUROVWRHOJHEUXLNHUVµ(HQJRHGHEHVOLVVLQJGDDUZLOLN
]HPHHIHOLFLWHUHQ¶]RUHDJHHUW:LP&URXZHO7RHQKLMLQGHUWLMGGH%RGRQYOHXJHO
herinrichtte, vond hij dat daar ook een ingang moest komen omdat het bezoek anders het hele
PXVHXPGRRUPRHVWYRRUHHQNRSNRIILHµ8LWSHUVRQHHOVJHEUHNPRHVWLNGHRXGHLQJDQJ
GLFKWJRRLHQ¶+LMYHUPRHGWGDW'HUFRQ]LMQSULRULWHLWHQDQGHUVOHJW1119 'HµPRQXPHQWDOH
KRRIGLQJDQJ¶LQGHWRUHQUHFKWVZRUGWZHHULQHUHKHUVWHOG1120
Op 21 december 1996 gaat de tentoonstelling Lof der Zeevaart open: meer dan
honderd zeventiende-HHXZVHµ]HHVWXNNHQ¶YDQPHHUGDQYHHUWLJ1HGHUODQGVHVFKLOGHUV enkele zijn meters brede zeetaferelen. Er komt veel bezoek op af - de tentoonstelling is een
groot succes. Het museum wil de zeeschilders uit die eeuw een volwaardige plaats in de
schilderkunst teruggeven. Het Staatliche Museum in Berlijn is mede-samensteller van de
expositie, die ook nog in het Berlijnse Altes Museum getoond zal worden. Er is geput uit de
collecties van musea in Amsterdam, Kopenhagen, Londen, St. Petersburg, Leipzig, Berlijn en
andere Duitse steden - het National Maritime Museum van Greenwich leent een aantal
topstukken. In verband met de omvang wordt de tentoonstelling niet in de zalen voor oude
kunst gepresenteerd, maar in de Bodonvleugel, waar recent ook de blockbuster De schatten
van de Tsaar te zien was.1121 Bij de expositie verschijnt een uitvoerige catalogus. Lof der
Zeevaart LVµHHQWHQWRRQVWHOOLQJPHWJLJDQWLVFKHVFKLOGHULMHQYDQEHODngrijke zeeslagen vol
rook, vuur en kanongebulder, maar ook met verstilde zonsondergangen en sfeervolle
KDYHQJH]LFKWHQ¶2SGHH[SRVLWLHKDQJHQWLHQVFKLOGHULMHQYDQ:LOOHPYDQGH9HOGH- de
samensteller van Lof der Zeevaart-HURHQ*LOWDLMYLQGWKHPµéén van de belangrijkste
vertegenwoordigers van het genre, te vergelijken met grote schilders als Rembrandt, Vermeer
RI6WHHQ¶+HWZHUNYDQGH1HGHUODQGVH]HHVFKLOGHUVZRUGWQDXZHOLMNVLQNXQVWPXVHD
getoond. Hun schilderijen bevinden zich vooral in maritieme musea. Dercon benadrukt dat het
accent OLJWµRSGHVFKLOGHUNXQVWLJHNZDOLWHLWHQDQGHUVGXVGDQELMPHJDORPDQHELRJUDILVFKH
WHQWRRQVWHOOLQJHQDOV5HPEUDQGW-RKDQQHV9HUPHHURI-DQ6WHHQ¶1122

Onenigheid in de museumstaf
Het botert niet tussen de flamboyante intellectueel Dercon en de museumstaf. Hij wordt na
zijn aantreden geconfronteerd met grote financiële tekorten en moet saneren. De directie
besluit tot een vacaturestop - er wordt ook gedacht aan een reorganisatie, gepaard gaand met
ontslagen - en bevriezing van het jaarlijkse aankoopbudget van 850.000 gulden. Dercons

uitbreiding - in stijl erg verschillend van de rest: de glazen gevel van de nieuwe entreepartij veranderde de
voorkant van het museum. Crouwel gebruikte de ruimte links voor een restaurant en rechts voor de winkel. Er
WXVVHQLQZDVGHHQWUHHPHWNDVVD¶VZDDUQDMHRSGHVFXOSWXXUYDQ6HUUDVWXLWWH,QOLHW&URXZHODDQGH
achterzijde een nieuw paviljoen voor de collectie Van Beuningen-De Vriese bouwen, een ontwerp van HubertJan Henket.
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%HUQDUG+XOVPDQµ(HQYHUQLHXZGFHQWUXPYRRUKHW0XVHXPSDUN8LWEUHLGLQJ0XVHXP%RLMPDQV¶,Q NRC
Handelsblad, 12 december 1996.
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Schatten van de Tsaar gaf een beeld van het leven aan het hof van Peter de Grote met ongeveer honderd
voorwerpen uit het Kremlin Museum in Moskou - onder andere een met diamanten en andere edelstenen bedekte
kroon. Johan ter Molen was toen waarnemend directeur. Aanleiding was de herdenking van het bezoek van de
WVDDUDDQ1HGHUODQGGULHHHXZHQJHOHGHQ%URQµ%R\PDQVWRRQWNXQVWVFKDWWHQXLWKHW.UHPOLQ¶,Q de
Volkskrant, 6 februari 1995. Bron: $QQHPLHNH-DQVHQµ8LWEUHLGLQJPRHWYDQ³%RLMPDQV´KHOGHUPXVHXP
PDNHQ¶,Qde Volkskrant, 4 april 1998.
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µ/RIGHU=HHYDDUWHHUWHHHXZV+ROODQGVJHQUH¶,Qde Volkskrant, 20 april 1996. De tentoonstelling was
van 21 december 1996 tot en met 23 februari 1997.
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uitbreidingsplan voor het museum - verbouwing en gedeeltelijke nieuwbouw - wordt
bekritiseerd. Bovendien kelderen sinds zijn aanstelling de bezoekcijfers.1123
Als de staf hoort dat Dercon van plan is het schilderij Grey, Orange on Maroon 60/8
(1960) van Mark Rothko te verkopen, slaat de vlam in de pan. Het blijkt dat Dercon al een
mogelijke koper weet en een indicatie heeft wat het schilderij kan opbrengen - hij had
hierover al contact met ChriVWLH¶V in New York. Een particulier verzamelaar is bereid acht
miljoen gulden te betalen. De gemeente blijkt al eerder op de hoogte van Dercons plan en
VWDDWHUµQLHWRQZHOZLOOHQG¶WHJHQRYHU1124 +RRIG.XQVW]DNHQ&HHV:HHGDµZHOOLFKWPRHWMH
de zaak zorgvuldig en pragmatisch van geval tot geval benaderen. Wat kun je kopen van de
RSEUHQJVWYDQGLWZHUN"(HQPXVHXPKHHIWYHHOZHQVHQ¶1125 De staf is woedend en verzet
zich hevig tegen de plannen. Rothko is slechts met twee doeken in Nederlandse openbare
collecties vertegenwoordigd. Het andere schilderij, Untitled (1962) bevindt zich in het
6WHGHOLMN0XVHXP'HUFRQµGLWVFKLOGHULMLVHHQ]ZHUINHLHHQHHQOLQJELQQHQGHFROOHFWLH,N
KHE5XGL)XFKVHHQUXLOYRRUJHVWHOGPDDUGLH]HL³LNKHEDOHHQ5RWKNR´:HYRHUHQnu een
interne discussie over eventuele verkoop¶.1126 Het betreft volgens hem eenmalige verkoop, om
µKLDWHQLQGHFROOHFWLHVWHGLFKWHQGLHELMGHKXLGLJHKHULQULFKWLQJVSODQQHQDDQKHWOLFKW
NRPHQ¶1127
De conservatoren van het museum menen dat het schilderij niet verkocht mag worden
en verwijten de directeur vooral dat hij geen overleg heeft gepleegd. In een vertrouwelijke
brief van 25 maart 1999 VFKULMIWGHVWDIDDQ'HUFRQµKHWIHLWGDWHUJHHQRSHQKHLGLVEHWUDFKW
naar de staf bevreemdt ons ten zeerste. Een dergelijke beleidswijziging vereist een algemene
discussie. Het standpunt van de staf is duidelijk: wij zijn in principe tegen verkoop van welk
VWXNXLWGHFROOHFWLHGDQRRN¶'HVWDIYHUPRHGWGDW'HUFRQHHQGHHOYDQGHRSEUHQJVWJDDW
gebruiken om het financiële tekort van de verbouwing van het museum te dekken. In een
schriftelijke verklaring spreekt Dercon dit tegen. Hij wil het geld reserveren voor een
aankoopfonds - zoals de meeste musea heeft Boijmans daarvoor immers een gering
budget.1128 Daarnaast noemW'HUFRQ]LMQDFWLHµRRNHHQVLJQDDOQDDUGHSROLWLHNGDWKHWPHW
]R¶QODDJEXGJHWQLHWYHUGHUNDQ9RRUHHQXQLYHUVHHOPXVHXPDOV%RLMPDQVLVGDWEHGUDJ
DEVROXXWWUHXULJ¶1129 Dit argument lijkt op de houding van Rudi Fuchs toen hij in maart 1989
aankondigde WZHH3LFDVVR¶VHQHHQ0RQHWWHZLOOHQYHUNRSHQRPGHJHVFKDWWHRSEUHQJVWYDQ
veertig miljoen gulden in een aankoopfonds voor hedendaagse kunst te deponeren.1130
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5RE3RODNµ:KR¶VDIUDLGRIJUH\RUDQJHRQPDURRQ"± 0XVHXP%RLMPDQV9DQ%HXQLQJHQ¶,Q3HWUD
Timmer en Arjen Kok (redactie), Niets gaat verloren. Twintig jaar selectie en afstoting uit Nederlandse museale
collecties. Amsterdam, 2007, p. 157.
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Ibidem.
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µMuseumstaf tegen verkoop. 'LUHFWHXU%RLMPDQVZLOGRHNYDQ0DUN5RWKNRYHUNRSHQ¶In: NRC
Handelsblad, 1 april 1999.
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5RE3RODNµ:KR¶VDIUDLGRIJUH\RUDQJHRQPDURRQ"0XVHXP%RLMPDQV9DQ%HXQLQJHQ¶,Q3HWUD7LPPHU
en Arjen Kok (redactie), Niets gaat verloren. Amsterdam, 2007, p. 158.
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µMuseumstaf tegen verkoop. Directeur Boijmans wil doek van Mark RothkRYHUNRSHQ¶,Q NRC
Handelsblad, 1 april 1999.
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-HOOH%UDQGVPDµ6WDI%RLMPDQVERRVRYHUYHUNRRSVFKLOGHULM5RWKNR¶,Q de Volkskrant, 1 april 1999.
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µMuseumstaf tegen verkoop. 'LUHFWHXU%RLMPDQVZLOGRHNYDQ0DUN5RWKNRYHUNRSHQ¶,Q NRC
Handelsblad, 1 april 1999.
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5RE3RODNµ:KR¶VDIUDLGRIJUH\RUDQJHRQPDURRQ"- 0XVHXP%RLMPDQV9DQ%HXQLQJHQ¶,Q3HWUD
Timmer en Arjen Kok (redactie), Niets gaat verloren. Amsterdam, 2007, p.160. Instituut Collectie Nederland
(ICN) werkte ondertussen in opdracht van het ministerie van OCenW aan een protocol over de museale selectieproblematiek: het afslanken van collecties, het afstoten van museumstukken en onderling ruil- en
bruikleenverkeer. Eind november 1999 werd dit protocol op een internationaal symposium - Grenzen aan de
groei - ZRUGHQJHWRHWVWZDDUQDµKHW]RVQHOPRJHOLMNYDQNUDFKWPRHWZRUGHQ¶, aldus ICN-woordvoerder Max
0HLMHU%URQµMuseumstaf tegen verkoop. 'LUHFWHXU%RLMPDQVZLOGRHNYDQ0DUN5RWKNRYHUNRSHQ¶,Q NRC
Handelsblad, 1 april 1999.
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De actie van Dercon wakkert het debat weer aan over de verkoop van museale
objecten. Alhoewel verkoop van schilderijen en beelden in Nederland zelden voorkomt, is er
iets veranderd sinds de commotie over de voorgenomen verkoop in 1987 van Compositie met
twee lijnen van Mondriaan door de gemeente Hilversum en het voorstel in 1989 van Fuchs. Er
rust miQGHUHHQWDERHRSYHUYUHHPGLQJ,QKHWGHEDWGDDURYHUQRHPW5LN9RV]LFK]HOIµHHQ
UHNNHOLMNH¶µYRRUPLMLVHHQYHUNRRSQHW]RJRHGHHQNHX]HDOVHHQDDQNRRS%HLGHZRUGHQ
geschiedenis. Veel musea klagen dat hun depots zo vol zitten en dat die depots zoveel geld
kosten. Misschien moeten ze ze dan ook maar wat leger durven maken. « Waar ik bezwaar
tegen heb, is de wijze waarop men zegt dat Dercon het heeft aangepakt. Eén van de
belangrijkste uitgangspunten van vervreemding uit museale collecties is dat de opbrengst
altijd wordt gebruikt voor nieuwe aankopen. En niet voor een lekkend dak, of voor een
museumuitbreiding, zoals Dercon schijnt te willen. Ook moet onderzocht worden of andere
musea misschien belangstelling hebben en of de conservatoren en andere betrokkenen ermee
LQVWHPPHQGDWKHWZHJNDQ$OVGDWDOOHPDDOLVJHEHXUG]RXMHNXQQHQYHUNRSHQ¶-RKQYDQ
6FKDLNGLUHFWHXUYDQ6RWKHE\¶V1HGHUODQGµZHNULMJHQRSGLWPRPHQWQRJJHHQVWXNNHQ
aangeboden door musea, maar ik kan me heel goed voorstellen dat dat in de toekomst gaat
gebeuren. Je ziet dat de depots van musea steeds voller raken en hun aankoopbudgetten zijn
toch vaak peanuts. Ik verwacht dan ook dat, als er een jongere generatie museummensen aan
de bak komt, er niet meer zo streng zal worden vastgehouden aan tradities en ze hun collectie
NULWLVFKHU]XOOHQJDDQEHNLMNHQ¶1131
De staf van museum Boijmans heeft nog meer kritiek. Conservatoren vinden directeur
'HUFRQHHQµEXLWHQJHZRRQVOHFKWPDQDJHUGLHGHRUJDQLVDWLHYDQKHWPXVHXPLQGULHMDDUWLMG
in een chaos heeft veranderd, die niet naar behoren met zijn staf communiceert en die niet in
staat wordt geacht een langere-WHUPLMQYLVLHRSKHWPXVHXPWHRQWZLNNHOHQ¶1132 'LWZRUGWµGH
grootste openlijke controverse tussen een directeur en zijn staf in de muVHXPJHVFKLHGHQLV¶WRW
dan toe. Een interne notitie belandt op het bureau van het Rotterdams Dagblad en zo komt de
affaire in de openbaarheid. Vervolgens bericht de landelijke pers er bijna dagelijks over. In
het televisieprogramma De Plantage discussiëren elf professionals uit de cultuurwereld over
de kwestie. De crisis in Boijmans wordt zo onderwerp van openbaar debat.1133
Stafleden laten zich interviewen en klappen uit de school. Piet de Jonge,
KRRIGFRQVHUYDWRUPRGHUQHNXQVWµZH]LWWHQGLFKWWHJHQHHQYHUWURXZHQVFULVLVDDQ « +HW
directiebeleid is voortdurend inconsequent. Het ene wordt gezegd, het andere gedaan. Dercon
gaat snel en impulsief op zijn doel af, kan door gebrek aan concentratie geen cijfers
onthouden, vertelt ons dat een zaak rond is, zoals ook de nieuwbouw, en later blijkt dat er nog
QDDUPLOMRHQHQJH]RFKWZRUGW¶+HWPXVHXPNDPSWPHWHHQDDQNRRS- en vacaturestop. Deze
maatregelen volgden op budgettaire overschrijdingen die werden geconstateerd bij de komst
YDQ'HUFRQLQ'H-RQJHµHOke afdeling heeft zijn eigen spaartegoeden, opgebouwd
door onder meer buitenlandse tentoonstellingen van delen uit de collectie te organiseren,
moeten inleveren. We hebben geen idee wat er bijvoorbeeld met de 1,2 miljoen gulden van de
moderne kunstafdeling LVJHEHXUG¶1134
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+DQVGHQ+DUWRJ-DJHUµVerkopen is ook een keuze. +RHRQDDQWDVWEDDU]LMQPXVHXPFROOHFWLHV¶,Q NRC
Handelsblad, 9 april 1999. =LHRRN5LN9RVµ'HVHOHFWLHYDQPXVHDOHYRRUZHUSHQQLHXZHRQWZLNNHOLQJHQ¶,Q
Hans Locher, Jaarboek Gemeentemuseum Den Haag 1999-2000: voor Hans Locher . Den Haag, 2001, pp. 170173.
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µDercon PDJEOLMYHQ5RWKNRQLHWYHUNRFKW¶,Q Trouw, 20 mei 1999 en 0DULDQQH9HUPHLMGHQµRelaties op
VFKHUSGRRUFULVLVPXVHXP%RLMPDQV¶,Q NRC Handelsblad, 2 april 1999.
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-HURHQ*LOWDLMKRRIGFRQVHUYDWRURXGHNXQVWµGRRURQWVODJHQHQGRRUKHWYHUWUHNYDQ
nogal wat medewerkers is de werkdruk hier de laatste drie jaar zo groot geworden dat het
ziekteverzuim bijna is verviervoudigd. Bij de viering van ons 150-jarig bestaan deze zomer
kunnen we de vlag beter halfstok hangen¶. µHet museum is beschadigd geraakt door een
ZHLQLJFRQVLVWHQWEHOHLG¶]HJW0DQIUHG6HOOLQNKRRIGFRQVHUYDWRU3UHQWHQNDELQHWµ%RLMPDQV
krijgt alleen nog maar negatieve publiciteit over tentoonstellingen en beleid te verduren. En
GDWLV]XXUZDQWGDW]LMQZHQRRLWJHZHQGJHZHHVW¶6HOOLQNYHUZLMW'HUFRQJHHQDIILQLWHLWWH
KHEEHQPHWGHEHODQJULMNHFROOHFWLHVYDQKHWPXVHXPµKLMKRXGWYDQILOPHQYLGHR-HNRPW
hem nooit op zaal of in het depRWWHJHQ¶µ:H]LMQGHVSHUDDWZHZLOOHQHQNXQQHQLQGH]H
]LHNHRUJDQLVDWLHQLHWPHHUPHWGHGLUHFWLHVDPHQZHUNHQ¶DOGXV*LOWDLMµ9DQ3LHWHU%UXHJKHO
de Oude bezitten we ook maar een enkel werk, dus die Toren van Babel moeten we als
eenling blijkbaar ooNPDDUDIVWRWHQ « 7RWRQVYHUGULHWPRJHQZHVWUDNVQLHWPHHUHHQ
HLJHQSOHNKHEEHQPDDUPRHWHQLQGHQLHXZERXZPHW]¶QDOOHQLQHHQNDQWRRUWXLQRQ]H
WHNVWHQVFKULMYHQ:H]LMQQXDOELMHONDDUQHHUJH]HWRPGDDUDDQWHZHQQHQ « 'H
nieuwbouw komt er alOHHQPDDUWHUPHHUGHUHJORULHYDQ'HUFRQ¶1135
In het rapport van een intern onderzoek, verricht in opdracht van de
RQGHUQHPLQJVUDDGZRUGWJHVSURNHQYDQHHQµGLVIXQFWLRQHUHQ¶YDQKHWPDQDJHPHQWHQHHQ
gebrekkige, onsamenhangende bedrijfsvoering, waarbij almaar nieuwe museumplannen
zonder prioriteiten, budgettaire consequenties en personele invullingen worden gelanceerd.1136
Rutger Wolfson werkte als conservator met Dercon samen in Witte de With. Hij vindt hem
µGHHQLJHLQ1HGHUODQGGLHELQQHQGHNXQVWHHQLQWHOlectueel perspectief durft te hanteren. «
Hij is verschrikkelijk enthousiast, op het intimiderende af. Net als Koolhaas luistert hij pas als
iemand het niet met hem eens is, tegenwicht biedt. Hij provoceert, ja. Maar dat is zijn
strategie om discussie te RQWNHWHQHQ¶1137 Witte de With is een flexibele organisatie met een
tiental medewerkers, zonder eigen collectie. Dercon bevindt zich nu echter in een andere
bedrijfscultuur, zorgvuldig opgebouwd door Wim Crouwel. In Boijmans werken meer dan
honderd man met een grote staf van conservatoren, ieder met een eigen, tamelijk zelfstandig
opererende afdeling - deze stafleden reageren anders op zijn stijl van aansturen en
confronteren dan in een klein kunstcentrum. Bovendien maakt Dercon een eind aan de grote
vrijheid die zij genoten onder Crouwel en wil hij de afdelingen meer laten samenwerken.1138
Op 6 april 1999 vindt er een overleg plaats tussen de PvdA-wethouder Kunstzaken
Hans Kombrink, Dercon en het opstandige museumpersoneel.1139 Kombrink legt alle
betrokkenen een spreekverbod op. Hij vindt dat de conservatoren met hun kritiek in de pers
buiten hun boekje zijn gegaan - dit is niet de ambtenaren code. Hij uit geen kritiek op Dercons
opereren.1140 Kombrink wil Dercon in het zadel houden en verzekert zich ondertussen van de
steun van de fracties in het college - de Rotterdamse politiek houdt zich bij dit conflict op de
vlakte. Eén uitkomst is dat de verkoop van de Rothko voorlopig niet doorgaat. De
PXVHXPVWDIµQHHPW¶QDKHWRYHUOHJµDIVWDQG¶YDQKDDUNULWLHNRSGHµILQDQFLsOHZDQRUGH¶HQ
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Ibidem.
Ibidem.
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Wolfson geciteerd in: /XFHWWHWHU%RUJµ9OHHVKDO-directeur Rutger Wolfson wil meer dan alleen
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Witte de With, daarna werd hij van 2000 tot 2008 directeur van De Vleeshal (Stichting Beeldende Kunst
Middelburg). Vervolgens was hij van 2008 tot 2015 directeur van het Internationaal Film Festival Rotterdam.
1138
Harmen Bockma en $QQHYDQ'ULHOµDercon ]RHNWDOWLMGGHFRQIURQWDWLH¶,Qde Volkskrant, 7 april 1999.
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µRQGHUVFKULMYHQGHZHQVHOLMNKHLGYDQGHYRRUJHQRPHQQLHXZERXZ¶1141 Kombrink vindt oud
NOS-voorzitter en PvdA-senator Erik Jurgens bereid te bemiddelen in het conflict tussen staf
en directie.1142
-XUJHQVLVµYHUEDDVG¶RYHUGHRQGXLGHOLMNHEHYRHJdheden van leidinggevende
functionarissen en over de informele totstandkoming en uitvoering van de besluitvorming.
Een informele organisatie kan goed functioneren, maar als de communicatie te wensen
overlaat en de spanningen toenemen - zoals in dit museum door een aankoop- en vacaturestop
en ophanden zijnde nieuwbouw - verergert de problematiek. De bemiddelaar benadrukt de
µEXLWHQJHZRQHEHWURNNHQKHLGYDQGHVWDI¶ELMKHWPXVHXP-XLVWµGRRUGLHJHGUHYHQKHLG]LMQ
de problemen naar buiten gekomen en kan er ooNQDDUHHQRSORVVLQJZRUGHQJH]RFKW¶
Jurgens vindt de situatie niet uitzichtloos. Met goede wil en een aantal organisatorische
maatregelen moet het mogelijk zijn om tot een goede samenwerking te komen.1143 Het
FRQIOLFWLQKHWPXVHXPLVWH]LHQDOVµHHQERWVLng van culturen. Dercon is een man met veel
ideeën en een ruim netwerk van kunstenaars en kunstkenners. Die dynamiek en ook
wispelturigheid staan haaks op de meer consistente en tevens statische cultuur waarin de staf
YDQ%RLMPDQVMDUHQODQJZHUNWH¶1144
Kombrink krijgt voor zijn crisisinterventie brede politieke steun. Er wordt gekozen
voor een externe advisering om de bedrijfsvoering en de verhoudingen in het museum weer
op het juiste spoor te krijgen.1145 Chris Dercon kan algemeen directeur blijven, onder de
voorwaarde dat iemand tijdelijk boven hem wordt aangesteld. Een procesmanager dient hem
aan te sturen bij het doorvoeren van een aantal organisatorische veranderingen.1146 De
gemeente kiest hoogleraar Bestuurskunde Philip Idenburg en interim-manager Peter van Veen
om orde op zaken te stellen, ofwel de verhouding tussen directeur en personeel te
verbeteren.1147
Op 3 juli 1999 bestaat Museum Boijmans Van Beuningen honderdvijftig jaar. Dit
jubileum wordt gevierd met een grote tentoonstelling: 150 jaar Museum Boij mans Van
Beuningen, een reeks beeldbepalende verzamelaars=RµJHGHQNW¶KHWPXVHXP]LMQ
particuliere schenkers. De collectiegeschiedenis van het museum is in belangrijke mate
bepaald door belangrijke schenkingen en legaten van particuliere betrokkenen - ze werden
daartoe overgehaald door de verschillende directeuren in de eerste eeuw van het bestaan. In de
tentoonstelling worden de twaalf belangrijkste personen uitgelicht van de 1.296 schenkers die
tot dan aan het museum doneerden. Er wordt ook een symposium georganiseerd: De
particuliere verzamelaar en het museum. Het feest wordt echter overschaduwd door de
controverses in de staf. Er is veel minder media-aandacht voor het jubileumjaar dan voor het
conflict tussen directeur Chris Dercon en zijn conservatoren.1148
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Crisisinterventie
Philip Idenburg rapporteert in oktober 1999 over zijn bevindingen. Hij bespeurt in de staf een
µJHEUHNNLJPDQDJHPHQW « Velen vinden dat er iets grondig is misgegaan in de leiding.
'DDURYHULVJHHQPLVYHUVWDQG¶0DDUKLMDFKWKHWRQjuist alle oorzaken van het conflict bij
'HUFRQWHOHJJHQµ2SYLWDOHPRPHQWHQZDVGHGLUHFWHXUKHWHQLJHREMHFWYDQ
verontwaardiging, verantwoordelijk voor ieder stukje onvrede dat er in deze organisatie
KHHUVWH¶)XQFWLRQHULQJVJHVSUHNNHQPRHWHQYHUEHWHULQJEUHQJHQLQGHµPHHUGDQYUHHPGH
ZDQGHOJDQJHQFXOWXXU¶:DQWµLHGHUHNODFKWGLHKLHULQGHULFKWLQJYDQGHGLUHFWLHJDDWZLMVW
WHJHOLMNHUWLMGQDDUGHVSUHNHUWHUXJ¶DOGXV,GHQEXUJ1149 Op advies van Idenburg gaat de
gemeente over tot een tweehoofdige leiding voor museum Boijmans Van Beuningen. De twee
adjunct-directeuren vertrekken: Johan ter Molen - Dercons waarnemer en plaatsvervanger wordt directeur van Museum Paleis Het Loo en Piet Barendse gaat advieswerk doen. Per 1
januari 2000 krijgt Dercon een zakelijk directeur naast zich: Hugo Bongers, die in een
dergelijke functie ervaring heeft opgedaan naast Rudi Fuchs in het Stedelijk Museum - hij
werkte daar dertien jaar.1150 %HLGHQNULMJHQHYHQYHHO]HJJHQVFKDS'HZHWKRXGHUµLNKHE
mijn spionnen op het museum afgestuurd. Toen ik het idee kreeg dat het zin had, ben ik met
Bongers gaan praten. We kunnen hem gebruiken, want er is veel gaande: reorganisatie,
ILQDQFLsOHVDQHULQJHQGHQLHXZERXZ¶1151 De afronding van de reorganisatie vindt plaats in
april 2001. Er zijn inmiddels drie nieuwe hoofden aangesteld voor de sectoren Collectie,
Presentatie en Publiciteit en Marketing, naast de zakelijk directeur Bongers en artistiek
directeur Dercon.1152
Na de crisisinterventie ontrafelt journalist Aad van Cortenberghe het conflict in Het
F inancieele Dagblad.1153 De benoemingsprocedure eind 1994 bracht al beroering - de inbreng
van het museumpersoneel was daarin tot een minimum beperkt. Bram Peper stond erop dat er
µHHQ*H]LFKW¶PRHVWDDQWUHGHQZDDUQDKHW5RWWHUGDPVHJHPHHQWHEHVWXur koos voor Dercon:
µHHQNXQVWNHQQHUHHQLQVSLUDWRUHHQRULJLQHOHJHHVWHQHHQRQFRQYHQWLRQHOHGRRUGRXZHU
ERYHQHHQPXVHXPEHKHHUGHU¶ Dercon had in de internationale kunstwereld al een uitstekende
reputatie opgebouwd. Maar Dercon is ook HHQµRQUXVW]DDLHr, de op losse schroeven zetter, de
ongebonden denker, primair op zoek naar kwaliteitsverbetering. Persoon en werkwijze vallen
hierin volmaakt samen. Maar een werkorganisatie heeft om dat allemaal aan te kunnen
tegelijk ook rust, zekerheid en stabiliteit nRGLJ¶'LHLVHUQLHWHULVHHQILQDQFLHHOWHNRUW
waardoor er geen aankopen kunnen worden gedaan, de aangekondigde nieuwbouw loopt
vertragingen op, daarbij zorgt Dercon zelf voor onrust met uitspraken als dat de rol van het
publiek in het museum wordt overschat. Hij verrast zijn staf met het plan om de Rothko te
YHUNRSHQµ1DKHWRPVODDQYDQRRNGH]HVWUDDWKRHNNRQJHHQGHUPX]LNDQWHQGH tambourmaitre QRJYROJHQ¶9HUYROJHQVJRRLHQGHVWDIHQRQGHUQHPLQJVUDDGROLHRSKHWYXXUGRRULQ
verschillende media de vuile was buiten te hangen - dat is niet volgens de code. Cortenberghe
VWHOWHHQFUXFLDOHYUDDJ+LMYHU]XFKWµHQGHYUDDJLVVWHHGVZHHUHQGDWJHOGW]HNHUQLHW
exclusief voor musea, waarom uitblinkers in hun vak toch vaak zulke slechte managers zijn.
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Of liever gezegd, waarom aan deze levenswijsheid binnen organisaties toch zo weinig
DDQGDFKWJHVFKRQNHQZRUGW¶1154
Op 1 december 2000 vertrekt er weer een conservator: Karel Schampers volgt Derk
Snoep op als directeur van het Frans Halsmuseum. Hij is het vierde staflid dat museum
Boijmans tijdens Dercons directoraat verlaat.1155 In een interview ventileert Schampers niet
DOOHHQ]LMQWRHNRPVWSODQQHQPDDUJDDWKLMRRNLQRSGHFRQWURYHUVHLQ%RLMPDQVµ&KULV
Dercon ziet het museum van de 21ste eeuw als een universiteit, een plek om te lezen en te
weten. Kunst moet er bediscussieerd worden als exponent van een grote, cultuurhistorische en
sociale beweging. De collectie moet ondergeschikt worden gemaakt aan ideeën, concepten en
maatschappelijke theorievorming. Ik heb daar grote moeite mee. Kunstwerken zijn voor mij
geen illustraties van theoretische verbanden. Ik wil me juist dienstbaar maken aan de kunst, de
NXQVWHQDDUVHQDDQKHWPXVHXP'HYHUWURNNHQFROOHJD¶V]LMQPHHUJHwQWHUHVVHHUGLQKHW
museum en in de kunst dan in een discours over de functie van het museum en de positie van
de kunst in de samenleving. Ze keken naar Boijmans vanuit de kunst. Een schatkamer voor
conservering, onderzoek en presentatie, een plek waar het publiek een kunstwerk beleeft,
ervaringHQRSGRHWLQZLVVHOHQGHFRQWH[WHQHQZDDUKHWJHwQIRUPHHUGZLOZRUGHQ « 'H
cultuurkloof tussen directie en staf is nog steeds niet goed gedicht. Het conflict is gesust om
de interne organisatie te kunnen verbeteren, terwijl het eigenlijke probleem veel principiëler is
dan een gebrek aan communicatie of management. Er heerst een tweespalt over de
WRHNRPVWLJHNRHUVYDQKHWPXVHXPHQGLHLVQRRLWWHUGLVFXVVLHJHVWHOG¶1156
Maar er is een andere kant aan de medaille. De tentoonstelling Lof der Zeevaart in
1996 is een groot succes met tienduizenden bezoekers. Met zijn staf kiest Dercon in zijn
WHQWRRQVWHOOLQJVEHOHLGUHJHOPDWLJYRRULQWHUHVVDQWHQLHWYRRUGHKDQGOLJJHQGHWKHPD¶V+HW
museum functioneert als een artistieke smaakmaker - een pioniersrol die voorheen vooral was
weggelegd voor Frans Haks in het Groninger Museum. Dercon geeft de ruimte aan trendy
kunstenaars als de Young British Artist Sarah Lucas en de mediakunstenaar Matthew Barney,
die bij de opening vanuit een helikopter werd gelanceerd op de binnenplaats van het museum.
En hij organiseert als eerste overzichtsexposities van fotografe Rineke Dijkstra en
beeldhouwer en ontwerper Joep van Lieshout. Hij geeft aandacht aan aanstormende talenten
die in bredere kring nog niet bekend zijn. De exposities van Boijmans worden in de
internationale vaktijdschriften vaker besproken dan die van het Stedelijk Museum in
Amsterdam.1157
In januari 2000 komt Boijmans in het nieuws met een opmerkelijke
marketing-campagne, die niet bij iedereen goed valt. Opgezweept door het overheidsbeleid
doen musea hun uiterste best om jongeren over te halen om exposities te bezoeken. De jeugd
dient meer betrokken te worden bij kunst en cultuur - Rick van der Ploeg pleit voor een
verbreding van zowel het aanbod als het publiek.1158 Bezoekcijfers gelden nog meer dan
voorheen als een doorslaggevende legitimering van het museum. Maar museum Boijmans
neemt juist afstand van deze trend. Er verschijnt een folder getiteld µMuseumprogramma voor
50 plussers¶, met informatie over de lopende en komende exposities van onder anderen Paul
Klee en Carel Willink. Marianne Vermeijden reageert verontwaardigd in een column in NRC :
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µ]HOIVDOVKHWLURQLHLVLVKHWHHQDUURJDQWHSXEOLHNVRQYULHQGHOLMNHHQVWRPS]LQQLJH
EHQDGHULQJ « +HWRSéén na belangrijkste museum, beheerder van de breedste collectie
kunst en kunstnijverheid van dit land, behoort het cultureel erfgoed en met name het werk van
zijn kunstenaars smaakvol te presenteren, zelfs te propageren bij een zo breed mogelijk
publiek. Maar Boijmans zit liever lui onderuit te wachten op zijn vertrouwde vijftig plussers,
die Klee en Willink allang op waarde weten te schatten en die ook al weten dat een museum
zonder herrie en beweging spannend genoeg kan zijn. Bovendien beledigt het museum met
deze folder zijn eigen kunstenaars. Hun werk is blijkbaar gedateerd en doet er voor volgende
JHQHUDWLHVZHLQLJPHHUWRH « -RQJHQRXGKHEEHQBoijmans volstrekt niet nodig voor
leeftijdsdiscriminatie en culturele vooringenomenheid. Laat maar eens wat zien, dan oordelen
ZH]HOIZHO¶1159

Spraakmakende exposities en sponsorallianties
In februari 2000 gaat Boijmans een opzienbarende vorm van sponsoring aan met
autofabrikant Ford. Bij de opening van Paul Klee: Achter het masker van de mythologie staan
HUYLMI)RUG.D¶VJeparkeerd in de binnentuin en het restaurant van het museum. Ford is de
KRRIGVSRQVRUYDQGHWHQWRRQVWHOOLQJ+HWPXVHXPEHQDGHUGH)RUG]HOI'HUFRQµLQGH
ELQQHQWXLQKHHIWDOWLMGDOVFXOSWXXUJHVWDDQ=LHGLWPDDUDOVIOHXULJHFRQFHSWXHOHNXQVW¶1160
De RotWHUGDPVHJHPHHQWHUDDGLVQLHWRYHUGHSODDWVLQJYDQGHDXWR¶VLQJHOLFKWPDDUYHU]HW
zich er achteraf niet tegen. Boijmans krijgt een controversiële sponsorvorm voor elkaar - het
6WHGHOLMN0XVHXPLQ$PVWHUGDPNUHHJ]R¶QGHDOLQQLHWURQG, omdat haar voorstel voor
publiek-private samenwerking met autofabrikant Audi op hevige bezwaren stuitte van de
Amsterdamse gemeenteraad, met name de PvdA.1161 Het merendeel van de Rotterdamse
commissie CXOWXXU]DNHQ]LHWHFKWHUJHHQSUREOHHPLQGHSODDWVLQJYDQGHDXWR¶Vin Boijmans:
µGHFRPPLVVLHLVQLHWGHmanaging executive van het museum. Je moet afstand houden. Het is
PRHLOLMNJHQRHJRPGHYHUERXZLQJWHEHNRVWLJHQ¶+HWPXVHXPNULMJWDOOHUXLPWHRP
sponsors te vinden. Boijmans komt nog twee miljoen gulden tekort voor de verbouwing die
28 miljoen kost en waarvan het rijk twintig miljoen betaalt. Voor welk bedrag Ford de Paul
Klee-WHQWRRQVWHOOLQJVSRQVRUWZLOYRRUOLFKWHU-%RXZKXLVYDQ%RLMPDQVQLHW]HJJHQµ0DDU
zonder Ford hadden we de tentoonstelling nooit kunnen bekostigen. Wegens de verbouwing
ZDVGDDUYRRUJHZRRQJHHQJHOG¶%RLMPDQVOHYHUWDOVWHJHQSUHVWDWLHniet alleen vrijkaartjes
voor de tentoonstelling aan Ford, maar ook aan bezitters van een Ford Ka.1162
De publiciteit rond de sponsoring van de expositie van Paul Klee legt Ford geen
ZLQGHLHUHQ'HDXWRIDEULNDQWVOXLWYHUGHUHVDPHQZHUNLQJQLHWXLWµ(UEHVWDDQQRJJHHQ
FRQFUHWHSODQQHQPDDUZHOLGHHsQ¶DOGXVPDUNHWLQJPDQDJHU*HUDUG-DQVHQ%RLMPDQV]HOILV
minder toeschietelijk om nogmaals met Ford in zee te gaan - KHWZLOJHHQµDXWRPXVHXP¶
ZRUGHQ+HWGHEkFOHURQG$XGLHQKHW6WHGHOLMN0XVHXPKDGJHHQQHJDWLHYHLQYORHGµ'DW
WXPXOWYHUEDDVGHPH¶]HJWGH)RUG-marketing manager, die Paul Klee alleen van naam kent.
Volgens hem zijn langdurige overeenkomsten met musea goed mogelijk. Ford brengt al sinds
NXQVWHQGHDXWRPRELHOPHWHONDDULQYHUEDQGPHWGHVORJDQµ.XQVWPHWHHQJURWH.D¶
de koper van een nieuwe Ford-.DNULMJWHHQµVWXNMHNXQVW¶ - dit jaar is dat een litho van Ans
Markus.1163 Een door Markus beschilderde Ford-Ka wordt overigens door Boijmans
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geweigerd, omdat het daarmee niet geassocieerd wil worden. Over de relatie tussen auto en
NXQVW]HJW-DQVHQµ)RUG-Ka is anders dan andere modellen. Design is heel belangrijk. Wij
vinden het een kunststukje. Er staat er al één in het Museum of Modern Art in New York. De
kopers zijn jonge, hoogopgeleide mensen met een hoog inkomen. Mensen die met de auto en
kunst een statement ZLOOHQPDNHQ¶9RULJMDDUNUHJHQGHNRSHUVYDQHHQ)RUG-Ka naast het
kunstwerk zes maanden een gratis abonnement op de kunstuitleen. Dit jaar krijgen ze een
museumjaarkaart.1164
Het retrospectief Paul Klee. Achter het masker van de mythologie was eerst te zien in
het Haus der Kunst in München. In Rotterdam worden enkele schilderijen uit het bezit van
Nederlandse musea toegevoegd.1165 De Amerikaanse kunsthistorica Pamela Kort stelde het
retrospectief samen. Ze heeft 250 schilderijen, aquarellen, tekeningen en etsen bijeengebracht
die in de titel verwijzen naar mythologie. Volgens haar hebben mythologische vertellingen
Klee zijn leven lang geboeid en zijn ze van groot belang bij het begrijpen van zijn werk. Deze
opzet wordt bekritiseerd door kunsthistorici. Hans Locher, directeur van het
Gemeentemuseum in Den Haag, was de samensteller van de laatste overzichtstentoonstelling
van het werk van Klee in Nederland. Hij verbaast zich over het concept van de expositie:
µ.OHHVFKLOGHUGHDOOHVZDW]LFKDDQKHPYRRUGHHG+HWJLQJKHPRPGHPRHLOLMNHPDQLHU
waarop een kunstenaar zijn leefomgeving interpreteert. In die wereld hebben mythologische
ILJXUHQQDWXXUOLMNHHQPHUNZDDUGLJHSOHNRPGDW]HQLHWGLUHFWZDDUQHHPEDDU]LMQ¶+HWGHHO
YDQ]LMQRHXYUHGDWP\WKRORJLVFKHYHUZLM]LQJHQEHYDWLVNOHLQµ%RYHQGLHQNXQQHQMXLVWELM
Klee titels slecht als uitgangspunt dieneQ¶&DUHO%ORWNDPSRQGHUVFKULMIWGH]HNULWLHNµMHNXQW
wel zeggen dat mythen tot het permanente reservoir van Klees beeldtaal behoorden, maar niet
meer of minder dan landschapsbeelden, bloempjes en bijtjes, menselijke gestalten en zelfs de
mozaïeken van RDYHQQD¶1166 Ondanks deze inhoudelijke kritiek is de belangstelling groot. De
tentoonstelling trekt veel publiek: ruim 90.000 van de in totaal 132.000 bezoekers van
Boijmans in 2000.1167
Op 4 september 2000 sluit KHWPXVHXPJHGHHOWHOLMNµYRRUHHQPDDQGHQODQJH
veUERXZLQJHQXLWEUHLGLQJ¶+HWJDDWGHFHPEHUZHHULQ]LMQJHKHHORSHQPDDUGDQLVKHW
jaar van Rotterdam Culturele Hoofdstad bijna ten einde. Er zijn tussentijds nog wel enkele
opzienbarende exposities. Op 24 mei 2001 start een expositie van tekeningen van Pieter
Breughel de Oude. Het is de bedoeling dat de tentoonstelling daarna met werk van
-KHURQLPXV%RVFKµKHWNODSVWXN¶ZRUGWYDQKHWVHL]RHQHQYDQ5RWWHUGDP&XOWXUHOH
Hoofdstad.1168 Alhoewel Manfred Sellink inmiddels al is vertrokken uit het museum, is hij
aanwezig op de opening van Pieter Breughel de Oude. Meestertekenaar - hij is het brein
achter de tentoonstelling. Sellink verrichtte als hoofdconservator vijf jaar onderzoek naar de
tekeningen en prenten van Breughel. Het resultaat daarvan wordt nu getoond: een uitgebreid
overzicht van zijn werk op papier - 54 van de in totaal 60 overgebleven tekeningen, rond de
WDFKWLJJUDYXUHVHQHHQJURRWDDQWDOJUDILVFKHEODGHQYDQ]LMQQDYROJHUVPHWWKHPD¶VDOV
VFKDDWVYHUPDDN]HHJH]LFKWHQSDQRUDPD¶VYDQGH$Open, bruiloften en vechtpartijen, Bijbelse
HQDOOHJRULVFKHVFqQHV6HOOLQNµQHHGLH+RRIGVWDGKHHIWHUQLHWVPHHWHPDNHQ,Q
wilden we Breughel al presenteren. Tijdens een terloops gesprek in New York bleek ineens
dat het Metropolitan Museum graag met ons in zee wilde. De 16de-eeuwse Nederlanden ziet
men daar nu als een speerpunt van studie en tentoonstellingsbeleid. Eerst zou dit overzicht
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naar New York gaan en zoals gebruikelijk pas daarna, eind 2002, naar Rotterdam reizen. Op
verzoek van de stad is de datum vervroegd. Aan opzet en sponsoring door de Fortis Bank is
QLHWVYHUDQGHUG(HQPRRLHFXOWXUHOHHQILQDQFLsOHPHHYDOOHUYRRU5RWWHUGDPGXV¶'DDUQD
UHLVWGHH[SRVLWLHQDDU1HZ<RUN.RSLsUHQGHHG%UHXJKHOQLHWDOGXV6HOOLQNµ+LMYRHJGHDDQ
Bosch zijn eigen verbeelding toe. Sommige gedrochten, zoals een wandelende vis of een
kruik op mannenbenen zijn inderdaad naar Bosch te herleiden, maar ze zijn altijd net even
anders. Ikzelf houd het meest van dat ene ironische zelfportret. De introverte, wijze
NXQVWHQDDULQJH]HOVFKDSYDQHHQRQEHQXOOLJH³NHQQHU´HQYHU]DPHODDUGLHDOOHHQGHNXQVW
verstaat van het in de buidel te tasten - ZDW%UXHJKHOKHPGDQRRNJUHWLJODDWGRHQ¶1169 Er is
veel publieke belangstelling voor de tentoonstelling. Het museum biedt de bezoeker een
VSHFLDOHµ%UHXJKHO-ORHS¶WHOHHQDDQRPGDDUPHHGHNOHLQVWHILJXXUWMHVWHEHVWXGHUHQ
bijvoorbeeld op de omlopen van de Toren van Babel .1170

Jheronimus Bosch, eigentijdse kunst en de canon van Nederland
Op zaterdag 1 september 2001 opent koningin Beatrix de tentoonstelling Jheronimus
Bosch.1171 Boijmans organiseert met achttien aan Bosch toegeschreven panelen en zeven
DXWKHQWLHNHWHNHQLQJHQµGHEHODQJULMNVWH%RVFK-tentoonstelling ooit. Niet eerder was zoveel
werk van de meester in een museum bijHHQ¶1172 Ter voorbereiding is de De Marskramer, uit
de collectie van Boijmans, gerestaureerd. De restauratie brengt aan het licht dat de schildering
ooit onderdeel was van een drieluik.1173 Dankzij dit onderzoek kan De Marskramer op de
tentoonstelling in zijn volledige context worden getoond.1174 Het museum verwacht ongeveer
200.000 bezoekers - een aantal van 100.000 is voldoende voor een financieel geslaagd
project.1175 Belangstellenden wordt aangeraden kaarten te kopen in de voorverkoop. De
tentoonstelling kost het museum 5,1 miljoen gulden. Om quitte te spelen moet het museum
voor anderhalf miljoen gulden aan kaartjes verkopen. Het restant wordt gedekt door drie grote
sponsors: Unilever, ABN/Amro en KPN. Het was geen enkel probleem om de sponsors te
vinden. Chris DeUFRQµGDWLVQRJQRRLW]RJHPDNNHOLMNJHJDDQELQQHQWZHHPDDQGHQZDV
alles rond. De sponsors zijn zeer genereus, we hebben niet alleen miljoenen cash gekregen,
PDDURRNYHHOJUDWLVDGYHUWHQWLHV¶'HPRHLOLMNVWHRSJDYHZDVGHVFKLOGHULMHQLQEUXLNOHHQWH
krijgen. Maar dat is heel aardig gelukt: achttien van de ongeveer dertig aan Bosch
toegeschreven schilderijen en zeven van zijn acht authentieke tekeningen hangen op de
tentoonstelling. Van het Städel Museum in Frankfurt kon Ecce Homo worden geleend, van het
Louvre Het Narrenschip, van het Muséee Municipal in Saint Germain-en-Laye De
Goochelaar en van het Prado De Keisnijder. Zijn topstuk, het drieluik de Tuin der Lusten,
blijft in het Prado - er is wel een vroege kopie van het linkerluik te zien. Ter compensatie
geeft het Prado het museum vier kostbare, in de zestiende eeuw te Brussel geweven
wandtapijten in bruikleen - twee tonen episoden uit het leven van Sint Antonius, de andere
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zijn geïnspireerd door De Hooiwagen en De Tuin der Lusten. Met de schilderijen en
tekeningen vormen ze de kern van de expositie.1176
Dercon is de bedenker van het concept. De context van de presentatie is ontworpen in
GHYRUPYDQHHQVODNNHQKXLVPHWVFKXLQHYORHUHQµGHEODXZJHYHUIGHYORHUHQORSHQDDQéén
kant schuin op, wat een verrassend effect geeft en contrasteert met de gele en bruine muren.
Doorkijkjes in de muren trekken je aandacht naar de wandtapijten en trefwoorden op die
PXUHQQRHPHQGHWKHPD¶VYDQ%RVFK¶VFKLOGHULMHQVOHFKWKHLGZHOOXVWEHGURJDUPRHGH
oorlog en andeUHUDPSVSRHGNRPHQDDQGHRUGH¶1177 De kunstwerken van Bosch hangen niet
DOOHHQYHUPHQJGPHWZHUNYDQ]LMQWLMGJHQRWHQ,QHHQµSURORRJ¶YDQGHWHQWRRQVWHOOLQJ]LMQ
NXQVWXLWLQJHQWH]LHQYDQµ]LMQPRGHUQHHQKHGHQGDDJVHJHHVWYHUZDQWHQ¶0DDURRNWHPLGGHQ
van de panelen van Bosch hangt modern werk, zoals een surrealistisch schilderij van Salvador
'DOLµEHKDDUGHEHQHQ¶YDQ5REHUW*REHUWHNHQLQJHQYDQ5REHUW&UXPEHQYLGHRZHUNYDQ
Bill Viola.1178 Volgens de makers van de expositie ademen de hedendaagse kunstenaars de
geest van Bosch.1179 Zo is bij De Goochelaar een video in de vloer geplaatst van Pipilotti
5LVWµGRRUHHQVPDOOHRSHQLQJLQGHYORHUNLMNMHQHHURSHHQNUDWHUYROODYDZDDUXLWHHQ
YURXZGHDUPHQQDDUMHXLWVWUHNWHQVFKUHHXZWRPKXOS¶(UZRUGHQRRNDUcheologische
vondsten getoond, stammend uit de tijd van Bosch, die laten zien hoezeer hij zich liet
inspireren door voorwerpen uit het dagelijks leven, zoals versierd aardewerk, kruiken met
karikaturale gezichten en loodtinnen draagspeldjes - insignes.1180 Dercon noemt de
WHQWRRQVWHOOLQJµRQ-+ROODQGV¶HQµHHQPXVHRORJLVFKH[SHULPHQW¶1181
'HNULWLHNLQGH1HGHUODQGVHSHUVLVGDWµ]RYHHOHLJHQWLMGVKHLG¶ KLHUWHYHHOLVµQLHW
functioneel, eerder verwarrend - HULVDOJHQRHJWHEHOHYHQ¶1182 Kunstcriticus Michaël Zeeman
gaat uitgebreid in op de expositie en de catalogus - GHEH]RHNHUZRUGWWHYHHODIJHOHLGµGRRU
GHVLJQHQSULHWSUDDW¶=HHPDQYLQGWJheronimus Bosch µHOOHQGLJ¶WZHHVODFKWLJµhip en toch
intelligent, degelijk en reuze bij de tijd, informatief en hartstikke leuk tegelijk. Ik sluit niet uit
GDWKHWGHEHGRHOLQJLVGHEH]RHNHUVRSHHQ³EHOHYHQLV´WHWUDNWHUHQRI]HOIVRSHHQ³WRWDDOHUYDULQJ´.XQVWJHVFKLHGHQLVDOVLQIRWDLQPHQWKHWYHUOHGHQDOVJUDEEHOWRQYDQKHWKHGHQKHW
is een even beledigende als deprimerende opvatting. « Het lijkt erop dat een mooie, intieme
tentoonstelling, met een aantal interessante vondsten en intrigerende ideeën, tot elke prijs
moest worden opgeblazen tot een blockbuster. Maar dat ís het helemaal niet: veel schilderijen
die er te zien zijn, inclusief die van Bosch zelf, behoren tot de vaste collectie van het museum
en zijn altijd te zien. Wie de spectaculairste werken van Bosch wil zien, moet nog altijd naar
het Prado in Madrid - GDW]LMQEHODQJULMNHEH]LWQLHWXLWOHHQW « :LHPHent dat het hier om
een grote overzichtstentoonstelling gaat van het werk van één schilder, een blockbustertentoonstelling in de reeks die indertijd begonnen is met Vincent van Gogh en waarin de
1176

$GULHYDQ*ULHQVYHQµ%RVFKEHNRRUWHQYHURQWUXVW¶In: Het F inancieele Dagblad , 8 september 2001.
Ibidem.
1178
-KLP/DPRUHHµJeroen Bosch LQNXQVWODERUDWRULXP5RWWHUGDP¶,Q Het Parool , 30 augustus 2001. Boijmans
heeft een uitgebreide collectie schilderijen en sculpturen in huis van de Spaanse surrealistische kunstenaar
Salvador Dali (1904-1989). In zijn werk verwijst de Amerikaanse beeldhouwer Robert Gober (1952) naar pop
art. Een terugkerend motief zijn gebruiksvoorwerpen als wasbakken en afvoerbuizen. Hij is vooral bekend door
zijn serie benen van bijenwas met mensenhaar, als dan niet met broek of schoenen. De Amerikaanse illustrator
en comictekenaar Robert Crumb (1943) is vooral bekend als tekenaar van underground strips met in de hoofdrol
onder andere Mr. Natural, Fritz the Cat, Mr. Snoid. Hij ontwierp daarnaast talloze platenhoezen van traditionele
EOXHVMD]]HQFRXQWU\XLWGHMDUHQ¶HQµHQKHWalbum Cheap Thrills (1968) van Janis Joplin. Bill Viola
(1951) is een Amerikaans videokunstenaar.
1179
%DV+HLMQHµDe wereld is genadeloos. Schilderijen vDQ-KHURQLPXV%RVFKLQ5RWWHUGDP¶,Q NRC
Handelsblad, 31 augustus 2001.
1180
$GULHYDQ*ULHQVYHQµ%RVFKEHNRRUWHQYHURQWUXVW¶,Q Het F inancieele Dagblad , 8 september 2001.
Pipilotti Rist (1962) is een Zwitserse videokunstenares. Haar naam heeft ze ontleend aan Pippi Langkous uit de
verhalen van de Zweedse schrijfster Astrid Lindgren.
1181
$GULHYDQ*ULHQVYHQµ%RVFKEHNRRUWHQYHURQWUXVW¶,Q Het F inancieele Dagblad , 8 september 2001.
1182
Ibidem.
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afgelopen jaren ook Rembrandt, Johannes Vermeer, Gerard Dou en Mondriaan zijn
gepresenteerd, heeft zich een rad voor ogen laten draaien door het publiciteitsoffensief en de
misleidende informatie van het museum. Jheroni mus Bosch is iets anders dan gesuggereerd
wordt. Grote woorden voor kleine daden, waardoor de grote waarde van juist die kleine daden
JHPDNNHOLMNDDQGHDDQGDFKWRQWVQDSW¶1183
-KLP/DPRUHHYLQGWKHWµDSSHOVHQSHUHQ(QKHWKRXGWPDDUQLHWRS:DQWQDKHW
slakkenhuis komt weer een hele lading modern en hedendaags werk, dat dicht bij het visuele
repertoire van de oude meester in de buurt blijft en daardoor steeds dezelfde pointe maakt.
« 0DDUGHVWDGLVHHQODERUDWRULXPYRRUGHNXQVWDOGXV&KULV'HUFRQ(QGDWLVRRNZDW
waard. In die proeftuin beleeft Museum Boijmans Van Beuningen zijn zoveelste aflevering
YDQ.XLIMHLQPXVHXPODQG¶1184
De buitenlandse pers, vooral de Engelse, kraakt Jheronimus Bosch af en raadt haar
lezers aan de expositie links te laten liggen. Volgens de criticus in The Daily Telegraph was
GHSHUVYRRUEH]LFKWLQJµ]RFKDRWLVFKHQRQSUofessioneel dat de schilderijen van Bosch gevaar
liepen en als ik een conservator van het Metropolitan Museum, het Louvre, het Prado of de
National Gallery in Washington was geweest, had ik mijn bruikleen nog voor de opening in
dezelfde kist waarmee hij geNRPHQZDVWHUXJJHKDDOG¶ The Independent on Sunday raadt
KDDUOH]HUVDDQQLHWQDDUGH]HµSUHWHQWLHX]HIORS¶WHJDDQPDDULQ0DGULGGHHFKWH
PHHVWHUZHUNHQWHJDDQEHNLMNHQµHHQJRHGNRSHUHVWDGPHWEHWHUHNRIILH¶ The Times vindt het
µGURHYLJGDWGHSDQHOen van Bosch gepropt in een slakkenhuis-achtige ruimte worden
EHGRUYHQGRRUGHJHNWHYDQHHQPXVHXPVWDI¶1185 'HWRHJHYRHJGHHLJHQWLMGVHNXQVWµZHUNW
VWRUHQG¶1186 Ondanks de negatieve kritiek komt er veel publiek op de tentoonstelling af. Het
EOLMNWGDWµHHQWRSMDDU¶LVDOKRHZHOKHWPXVHXPQRJVOHFKWVJHGHHOWHOLMNRSHQis wegens
GHYHUERXZLQJµHU]LMQLQWRWDDOEH]RHNHUVQDDUKHWPXVHXPJHNRPHQYDQZLHELMQD
de helft uit het buitenland. Jheronimus Bosch trok - van 1 september tot 11 november 2001 220 duizend bezoekers, dit is twintigduizend meer dan getaxeerd. Hiermee is de expositie het
best bezochte onderdeel van het Culturele-Hoofdstad programma.1187
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Michaël Zeeman, µ+HWNUXLNMHLVHFKW¶,Qde Volkskrant, 30 augustus 2001.
-KLP/DPRUHHµ'HUFRQDOV.XLIMHLQPXVHXPODQG¶,Q Het Parool , 1 september 2001. Dercon
publiceerde een bundel interviews met intellectuelen aan wie hij de afgelopen twintig jaar zijn ideeën over de
functie van het museum toetste: Chris Dercon, Ik zou een museum willen maken waar de dingen elkaar
overlappen. 5RWWHUGDP'HRQGHUWLWHOOXLGWµEen boek over de revolutionaire gedaanteverandering van
de beeldende kunst, de macht en onmacht van het museum, de terreur van de kijkcijfers, maar ook over het
UHVSHFWYRRUGHWRHVFKRXZHU¶/LHQ+H\WLQJW\SHHUW'HUFRQVVFKULMIVWLMODOVµLPSRQHHUSUR]D¶=LH/LHQ
Heyting, µWaarom? Hoezo? Leg uit! Warrige bundel interviews van Chris 'HUFRQ¶,Q NRC Handelsblad, 23
maart 2001.
1185
µBuitenlandse pers kraakt Jeroen Bosch-H[SRVLWLHDI¶,Q NRC Handelsblad, 3 oktober 2001.
1186
0XVHXP%RLMPDQVOLHWYRRUGDWGHWHQWRRQVWHOOLQJEHJRQHHQµVSHFWDFXODLUH¶ZHEVLWHPDNHQPHWDOOHZHUNHQ
die met zekerheid aan Bosch zijn toegeschreven en met veel informatie over ieder werk. Daarnaast stond op de
site een computerspel. Het ontwikkelen van de site en het onderhoud eraan kostten het museum ruim zes ton.
BoschUniverse gaf een gedetailleerd beeld van de schilderijen van Jeroen Bosch, de tijd waarin hij leefde en de
invloed die hij had op andere schilders. De bezoeker krijgt een overzicht van alle werken en
achtergrondinformatie over de technieken van de schilder en de onderzoekstechnieken die worden gebruikt om
de schilderijen te bestuderen. Ook werden uitgebeelde figuren en symbolen belicht. In het Bosch-spel kiest de
VSHOHUHHQNDUDNWHUHQRQGHUQHHPWHHQ]RHNWRFKWGRRUµGHZHUHOGYDQ%RVFK¶QDDUGHMXLVWHZHJLQKHUEHUJµ'H
=ZDDQ¶LQ'HQBosch. Wie te ongeduldig is, komt in het hiernamaals terecht. De website en het internetspel
BoschUniverse werden begin december in Lissabon uitgeroepen tot beste Europese multimediaproductie. De site
werd ontworpen door webdesignbedrijf ZappWerk, het spel door V2 Labs uit Rotterdam. Bron: Marie--RVpµHet
circus -HURHQ%RVFK¶,Q NRC Handelsblad, 4 december 2001.
1187
µ&LMIHUVYDOOHQPXVHDQLHWWHJHQ¶,Q Het Parool , 31 december 2001, µ0XVHDEOLMPHWEH]RHNFLMIHUV¶
In: NRC Handelsblad, 29 december 2001en µ0XVHDYRULJMDDULHWVEHWHUEH]RFKW¶,Qde Volkskrant, 4 januari
2002.
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Buiten Zinnen en Him, de biddende Hitler
Op 24 februari 2002 presenteert Chris Dercon de tentoonstelling Buiten Zinnen.1188 De
expositie is te beschouwen als een voorproefje van het nieuwe Museum Boijmans Van
Beuningen dat in het voorjaar van 2003 na de langdurige verbouwing de deuren zal
KHURSHQHQ9ROJHQVGHEURFKXUHLVKHWµHHQ]LQGHUHQGHEORHPOH]Lng met een scala aan
WHQWRRQVWHOOLQJHQGLHDOVHHQVSDQQHQGSDUFRXUVGRRUKHWPXVHXPJHERXZORRSW¶+HWJDDWRP
µVWDWHPHQWV¶HQLVµDOOHVEHKDOYHHHQWUDGLWLRQHOHWHQWRRQVWHOOLQJ¶HHQVHULHYDQ]HYHQ
presentaties met elk een eigen signatuur en kijk-tempo.1189 Dercon stelt bij de opening de
YUDDJµZRUGWKHWPXVHXPHHQDUFKLHIYRRUWLMGOR]HNXQVWZHUNHQ"2IULFKWKHW]LFKRShic et
nunc-EHOHYLQJHQHQVSHNWDNHO"¶'HH[SRVLWLHEHVWDDWXLW]HYHQSURMHFWHQVDPHQJHVWHOGGRRU
diverse (gast)curatoren. Aan de presentaties is te zien dat Boijmans beide functies gaat
YHUYXOOHQµ(HQPXVHXPGDWEXLWHQGHSHUNHQWUHHGW, dat is waarvan we hier in Rotterdam
GURPHQ¶DOGXV'HUFRQ. HHWLVYRRUDORRNµHHQPXVHXPGDWDOVODERUDWRULXPDOVZHUNSODDWV
fungeert. We vragen kunstenaars, wetenschappers en curatoren om in het museum te
H[SHULPHQWHUHQ¶1190
Van de genodigde kunstenaars vallen vooral Carsten Höller op met zijn installatie
Light Corner, een reuzenstroboscoop, en Maurizio Cattelan met Untitled.1191 Beiden zijn
toonaangevende kunstenaars die Dercon door zijn internationale reputatie en netwerk aan het
museum weet te verbinden.1192 Carsten Höller plaatst in de hoek van de enorme zaal die hij tot
zijn beschikking kreeg, twee grote panelen met daarop 3456 gloeilampen bevestigd, die aanen uitknipperen met een pulserend ritme van 7,8 Hertz - die frequentie kan een
hersenactiviteit uitlokken die hallucinaties voortbrengt: gele en blauwe kleurvisioenen op de
muren, rode en groene wanneer je je ogen sluit.1193 Cattelan ontwerpt speciaal voor Boijmans
een sculptuur en laat daarmee bezoekers van de afdeling Oude Kunst hevig schrikken: daar
steekt een levensechte replica van hemzelf het hoofd nieuwsgierig en verbaasd boven de vloer
uit, vanuit een gat dat Cattelan in het plafond van de garderobe daaronder liet uitbreken; de
vingers zijn om de rand gevouwen en de rest van het lichaam bevindt zich in het gat, staand
op een tafel en een stapel dozen - hij kijkt naar een zomerlandschap uit 1837 van Barend
Koekkoek.1194 Volgens Cattelan toont het werk hoeveel moeite het bezoekers kost zich
onderdeel van het museum te voelen en geen buitenstaander.1195 Kunstcriticus Paul Kempers
ziet het zich door het plafond heen een weg breken om te kunnen kijken, MXLVWDOVHHQµWDVWEDDU
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Buiten zinnen liep van 24 februari tot en met 21 april 2002.
6DQGUD6SLMNHUPDQµRaakt Museum Boijmans buiten zinnen? Gastconservatoren ondoorgrondelijk in
EHGRHOLQJHQ¶,Q Trouw, 19 maart 2002. Zie ook: Paul Kempers, µ(LJHQ]LQQLJSDUFRXUV¶,Q Het F inancieele
Dagblad, 23 maart 2002.
1190
$QQHYDQ'ULHOµ9HUQLHXZG%RLMPDQVZLOHHQZHUNSODDWVZRUGHQ¶,Q de Volkskrant, 25 februari 2002.
1191
De Belg Carsten Höller (1961) werkt sinds eind jaren tachtig als beeldend kunstenaar. Maar hij is ook
bioloog, gespecialiseerd in het gedrag van insecten. Zijn kunstwerken doen vaak denken aan wetenschappelijke
laboratoriumopstellingen. De Italiaan Cattelan (1960) is vooral bekend om zijn satirische en controversiële
beelden. Hij plaatste op een heuvel boven de vuilnisbelt van Palermo een replica van het bekende Hollywoodteken. En hij veroorzaakte in Polen een parlementaire crisis met zijn sculptuur Het Negende Uur (1999): paus
Johannes Paulus II, in vol ceremonieel tenue met staf, verpletterd onder een meteoriet. Hij ligt voorover op een
rood tapijt, omringd door glasscherven uit het verbrijzelde plafond. Het kostte de directrice van het museum haar
baan. Het beeld werd ook getoond in de prestigieuze Royal Academy in London op de tentoonstelling
Apocalypse - Beauty and horror in contemporary art, van 23 september tot 15 december 2000. Het werd geveild
ELM&KULVWLH¶VYRRUGULHPLOMRHQGROODU
1192
&DUHOYDQGHU9HOGHQµ+LWOHUEHHOGEOLMNW]ZDQHQ]DQJYDQPXVHXPGLUHFWHXU¶,Q Rotterda ms Dagblad, 18
september 2002.
1193
Anne van 'ULHOµ9HUQLHXZG%RLMPDQVZLOHHQZHUNSODDWVZRUGHQ¶,Q de Volkskrant, 25 februari 2002.
1194
5RRVYDQ3XWµ5HYROXWLHELQQHQPXUHQYDQ%RLMPDQV¶,Q Haagsche Courant, 1 maart 2002 en µEen
bedrieglijk vrome Hitler¶,Q Het Parool , 5 september 2002.
1195
AnQHYDQ'ULHOµ9HUQLHXZG%RLMPDQVZLOHHQZHUNSODDWVZRUGHQ¶,Q de Volkskrant, 25 februari 2002.
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bewijs van conceptueel knagende kunsthRQJHU¶.1196 Boijmans moet een toegankelijk museum
worden, met toegankelijker kunst - GDW]DOµVWHHGVPHHUSUDNWLMNZRUGHQ¶YHUPRHGW'HUFRQ
Dat gaan zijn nieuwe conservatoren bewerkstelligenGLHPHHUGDQKLMµRS]LQQHOLMNHNXQVW
zijn gespitst¶- dat komt door de kunstµGLHLVQXIHO-realistisch. In de zin dat kunstenaars
GLUHFWLQGHZHUNHOLMNKHLGZHUNHQ(QLQPLPHWLVFKH]LQ]RDOVELM&DWWHODQ¶1197
,QPDDUWYLQGWLQ5RWWHUGDPHHQµSROLWLHNHDDUGYHUVFKXLYLQJ¶SODDWV'H3YG$
verdwijnt uit het college waarin nu Leefbaar Rotterdam een hoofdrol speelt. Die partij heeft
ZHLQLJRSPHWDOVµHOLWDLU¶RPVFKUHYHQNXQVW1DMDUHQYDQIRUVHJURHLZRUGWHUQXVWHYLJ
bezuinigd op de kunsten. Ook van Dercon wordt verwacht dat hij zijn jaarrekening op orde
brengt - hij krijgt geen politieke rugdekking meer van PvdA-wethouder Hans Kombrink. En
dat is wennen. De uitbreiding van het museum moest eerst in 1999 zijn afgerond toen het
museum honderdvijftig jaar bestond, daarna was 2001 de streefdatum toen Rotterdam
Culturele Hoofdstad was. Maar de verbouwing is nog steeds niet afgerond. De begroting van
28 miljoen gulden is inmiddels met vijftig procent overschreden, maar Kombrink wist in 2001
bij de raad een extra miljoenenkrediet in de wacht te slepen - de hoofdaannemer kreeg de
schuld. Nu is de planning dat de uitbreiding medio 2003 wordt opgeleverd.1198
Cattelan, één van de best betaalde kunstenaars ter wereld, is nogmaals bereid werk te
tonen in Boijmans.1199 De kunstenaar was begin februari 2002 even in Rotterdam voor de
plaatVLQJYDQKHWEHHOGGDWGRRUGHYORHUQDDUELQQHQSUREHHUWWHNODXWHUHQµRP]RGHNXQVWELM
de negentiende-HHXZVHPHHVWHUVDIWHNLMNHQ¶7RHQRQWVWRQGKHWSODQRPPHHUEHHOGHQYDQ
Cattelan te exposeren. De keuze viel op Him uit 2000, omdat dit volgens het PXVHXPµHHQ
uitgesproken voorbeeld is van de Italiaans-groteske wijze waarop Cattelan met de wereld
RPJDDW¶1200 Him is een beeld van een devoot knielende Hitler in grijs pak, die met gevouwen
handen de ogen ten hemel opslaat. Het beeld van kunststof is kleiner dan levensgroot,
waardoor het een onschuldige uitstraling krijgt. Het beeldje staat in een halfronde erker op de
eerste verdieping, helemaal achterin het gebouw, met de rug naar de ingang.1201 Er breekt een
rel los - zowel in de media als in de politiek. In de pers worden vooral verontwaardigde
bezoekers en politici geïnterviewd, op televisie komen met name Dercon en andere
kunstkenners aan het woord. Bij de bezoekers en politici speelt vooral de vraag of het
Hitlerbeeld wel door de beugel kan en bij de ingewijden speelt ook of het beeld van Cattelan
wel kunstzinnig verantwoord is.1202
De berichtgeving komt al op gang voordat het beeld wordt tentoongesteld. Vier dagen
voor de onthulling lekt het nieuws over Him uit naar de pers, terwijl de afdeling Publiciteit in
het museum voorbereidingen aan het treffen is hoe het project gecommuniceerd zal worden.
Het was de bedoeling dit project omzichtig te begeleiden. Dercon en conservator Rein Wolfs
geven in een persbericht en een toelichting informatie over de kunstenaar, het beeld, de
betekenis ervan, hoe het werk te plaatsen is in de kunstgeschiedenis en hoe het in het
tentoonstellingsbeleid van het museum past. De toelichting wordt alsnog naar buiten gebracht,
maar dan is het debat al gaande. Het Parool opent het artikel, een dag voor de vernissage, als
1196

3DXO.HPSHUV(LJHQ]LQQLJSDUFRXUV¶,Q Het F inancieele Dagblad, 23 maart 2002.
$QQHYDQ'ULHOµ9HUQLHXZG%RLMPDQVZLOHHQZHUNSODDWVZRUGHQ¶,Q de Volkskrant, 25 februari 2002.
1198
3HWHU2XZHUNHUNHQ&DUHOYDQGHU9HOGHQµ&KULV'HUFRQJDDWZHJELM%RLMPDQV¶,Q Rotterda ms Dagblad,
18 september 2002 en µEen bedrieglijk vrome Hitler¶,Q Het Parool , 5 september 2002.
1199
&DUHOYDQGHU9HOGHQµ+LWOHUEHHOGEOLMNW]ZDQHQ]DQJYDQPXVHXPGLUHFWHXU¶,QRotterda ms Dagblad, 18
september 2002.
1200
Cattelan maakte drie afbeeldingen van Hitler. De Him die in Boijmans staat, maakt deel uit van de collectie
van het museum voor hedendaagse kunst in Turijn. De andere twee versies zijn aangekocht door Joodse
kunstverzamelaars, van wie er ééQRYHUOHYHQGHLVYDQGH+RORFDXVW5HLQ:ROIVKRRIG3UHVHQWDWLHµYRRUKHQ
KHEEHQGH]HEHHOGHQKDDVWHHQWKHUDSHXWLVFKHZHUNLQJYRRUKXQWUDXPDWLVFKHHUYDULQJHQ¶%URQ+HQQ\GH
LangeµBiddende Hitler heeft therapeutische werking. Hitler-EHHOG¶,Q Trouw, 11 september 2002.
1201
Het beeld werd gedurende twee maanden, van 6 september tot 3 november 2002 gepresenteerd.
1202
µHitler in Boijmans ZHNWHUJHUQLV¶,Q Algemeen Dagblad, 5 september 2002.
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YROJWµGH,WDOLDDQVHNXQVWHQDDU0DXUL]LR&DWWHODQLVHUZHHULQJHVODDJGHHQEHHOGWHPDNHQ
GDWWRWJURWHFRQWURYHUVHNDQOHLGHQ¶1203 Het Algemeen Dagblad JDDWHHQVWDSMHYHUGHUµLVHHQ
beeld van een biddende Hitler in de stad die hij heeft laten platbombarderen het doorbreken
YDQHHQWDERHRISXUHSURYRFDWLH"¶%RLMPDQVEHZHHUWKHWHHUVWHYROJHQVGHUHGDFWLHµ(HQNHXU
DDQ5RWWHUGDPPHUV¶YLQGWHFKWHUKHWWZHHGHHQµGDW]RLHWVHFKWQLHWNDQ¶1204 Het Parool
citeert Cattelan uit een interview in het Amerikaanse kunsttijdschrift New Art Examiner. Voor
KHPLVKHWEHHOGYDQ+LWOHUHHQV\PERROHHQLFRRQYDQGHDQJVWµ+HWLVNOHLQRPGDWMHNZDDG
op iemand kan zijn, maar dit is een manier om daar uit te breken. Waarom hij knielt? Omdat
het werkt. Waarom hij bidt? Omdat het werkt. Omdat het een schok is. Je weet niet of hij bidt
om nog zes miljoen doden of om vergeving. Je hebt de neiging hem nog een kans te
JHYHQ¶1205 :ROIVYHUZDFKWGDWGHH[SRVLWLHYDQKHWEHHOGµYHHOHPRWLHV]DORSroepen, kritiek
RRNZHOZHOOLFKWRQEHJULSPDDUGDWLVDOWLMGKHWJHYDODOVMH]ZDUHRQGHUZHUSHQXLWEHHOGW¶
Volgens hem is het niet de bedoeling van kunstenaar Cattelan om te provoceren, maar om
µPHQVHQRSHHQJURWHVNHPDQLHUDDQKHWQDGHQNHQWH]HWWHQ¶ 'HUFRQYLQGWKHWµEHODQJULMN¶RP
GLWVRRUWNXQVWWHSUHVHQWHUHQµLQHHQWLMGSHUNZDDULQYHHODQJVWHQGHNRSRSVWHNHQ¶+LMQRHPW
de succesvolle film La vita e bella YDQ5REHUWR%HQLJQLµNXQMHODFKHQRP
concentratiekampen? Die film is veel aangrijpender dan 6FKLQGOHU¶V/LVW van Spielberg. La
Vita e bella GRHWSLMQ*RHGHNXQVWGRHWSLMQ¶1206
Him wordt op 6 september 2002 onthuld. Er zijn voorbereidingen getroffen om indien nodig - bezoekers bij te staan en om tekst en uitleg te geven. Bij de erker waar Hitler
geknield zit, staan twee medewerkers paraat. In de week dat de biddende Hitler onthuld
wordt, besteden de kranten aandacht aan de commotie die is ontstaan. Verslaggevers
REVHUYHUHQGHUHDFWLHVYDQEH]RHNHUVDDQGHHUNHUµJULH]HOLJYLQGHQYHHOEH]RHNHrs het beeld
« $IVWRWHOLMN]HOIVYRRUDOGRRUGHNLOOHEOLNLQGHRJHQYDQKHWPDQQHWMHGDWVOHFKWV
PHWHUPHHW¶1207 Er worden verontwaardigde Rotterdammers aan het woord gelaten en politici
die iets aan de situatie zouden willen doen maar dat toch niet doen. Wethouder Kunstzaken,
6WHIDQ+XOPDQ 99' RQGHUQHHPWJHHQVWDSSHQWHJHQ%RLMPDQVµLNEHSDDOQXHHQPDDOQLHW
ZDWHULQKHWPXVHXPWH]LHQLV¶'HUFRQEOLMIW]LMQNHX]HYHUGHGLJHQPHWXLWVSUDNHQDOV
µ0DXUL]LR&DWWHODQLVHHQEHODQJULMNNXQVWHQDDU want hij voert Hitler op als een uiterst
gevaarlijke en verachtelijke komediant. Die vingerwijzing is ook vandaag nog steeds
QRGLJ¶1208
De meeste fracties in de Rotterdamse gemeenteraad vinden het omstreden beeld van
Adolf Hitler ongepast, maar het hoeft nLHWZHJ+XOPDQµSHUVRRQOLMNYLQGLNKHWVPDNHORRV
en begrijp ik niet hoe Dercon het kan verzinnen om dit beeld in Rotterdam neer te zetten. Die
boodschap heb ik ook aan hem doorgegeven. We nemen als gemeentebestuur echter geen
maatregelen in de zin dat we het laten verwijderen. Wij hebben in Rotterdam nog nooit
LQJHJUHSHQLQGHDUWLVWLHNHNHX]HVYDQGHLQVWHOOLQJHQ¶$WLH0RO 3YG$ LVJHWURXZGPHWHHQ
JRRGPDDULVMXLVWEOLMPHWGHµELGGHQGH)KUHU « Hulde aan Dercon dat hij een beeld dat
dit soort mDJLVFKUHDOLVPHXLWVWUDDOWWHQWRRQVWHOW¶=HYLQGWGDWKHWSHUIHFWSDVWLQHHQWLMG
1203

In februari 2001 was Him al te zien in een lange fabriekshalachtige ruimte in Stockholm - daar was geen
KHIWLJHFRPPRWLH0DDUµ6WRFNKROPLVLQWHJHQVWHOOLQJWRW5RWWHUGDPQLHWLQSODWJHERPEDUGHHUGGRRU
GHQD]L¶V¶%URQµEen bedrieglijk vrome Hitler¶,Q Het Parool , 5 september 2002. Vervolgens werd het
EHHOGJHWRRQGLQKHW7XULMQVH&DVWHOORGL5LYROL5RWWHUGDPLVµKHWGHUGHVWDWLRQ¶%URQ7RHOLFKWLQJYDQ&KULV
Dercon en 5HLQ:ROIVµ/D9LWDqEHOOD"2YHU0DXUL]LR&DWWHODQ³+LP´¶5RWWHUGDP
1204
µHitler in Boijmans ZHNWHUJHUQLV¶,Q Algemeen Dagblad, 5 september 2002.
1205
µEen bedrieglijk vrome Hitler¶,Q Het Parool , 5 september 2002.
1206
In die film probeert een vader zijn zoontje te beschermen tegen de verschrikkingen van een
FRQFHQWUDWLHNDPSGRRUWHGRHQDOVRIKHWHHQJURRWDYRQWXXULVµHitler in Boijmans ZHNWHUJHUQLV¶,Q Algemeen
Dagblad, 5 september 2002.
1207
+HQQ\GH/DQJHµBiddende Hitler heeft therapeutische werking. Hitler-EHHOG¶,Q Trouw, 11 september
2002.
1208
3DRODYDQGH9HOGHµ5RWWHUGDPJHVFKRNWGRRUEHHOG+LWOHU¶,Q De Telegraaf, 6 september 2002.
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waarin discriminatie aan de orde van de dag is. Volgens haar is het een symbool voor vrijheid
van meningsuiting.1209 Het beeld is beledigend, vindt fractievoorzitter Ronald Sørensen van
/HHIEDDU5RWWHUGDPHQOLGYDQGHUDDGVFRPPLVVLHNXQVWµ:LM]LMQWHJHQFHQVXXUPDDUZH
vinden dat niet alles op het bordje van de overheid moet worden geschoven. Als mensen zich
EHOHGLJGYRHOHQNXQQHQ]H]HOIQDDUGHUHFKWHUVWDSSHQ¶+LMYLQGt het terecht dat Hulman niet
LQJULMSW2RNGHNXQVWFRPPLVVLHNDQKHWEHHOGYROJHQVKHPQLHWYHUELHGHQµ:H]LMQZHOYDQ
plan om in onze eerste vergadering te bespreken of we de gemeentelijke subsidie voor het
PXVHXPPRHWHQYRRUW]HWWHQ¶'HUFRQQRHPWGLWµeen ondemocratische manier om het debat te
voeren. Het zegt meer over Leefbaar Rotterdam dan over Cattelan. De fractie probeert al
ODQJHUHWLMGFXOWXUHOHLQVWHOOLQJHQWHEHNQRWWHQHQ]LHWQX]LMQNDQV¶9ROJHQVKHPKRHIWKHW
beeld niet kwetsend te zijn vooURRUORJVVODFKWRIIHUVHQYHU]HWVPHQVHQµ'HEHNHQGH
verzamelaar Ydessa Hendeles uit Toronto heeft een exemplaar van het beeld gekocht, terwijl
zij kunst verzamelt om het trauma van de jRRGVHYHUQLHWLJLQJWHJHQH]HQ¶1210 5HLQ:ROIVµZH
vinden het goed als bezoekers geprikkeld worden tot nadenken en discussies. Als museum is
KHWQLHWMHWDDNRPDOOHHQPDDUPRRLHVFKLOGHULMHQRSWHKDQJHQ¶+HWPXVHXPZDVHURS
voorbereid dat het beeld van Cattelan heftige reacties zou losmaken. Maar dat mag nooit een
reden zijn om er van af te zien, vindt Wolfs. 1211
Het blijkt dat veel bezoekers niet begrijpen wat Cattelan bedoelt met zijn biddende
Hitler. Daarom zorgt de afdeling Publiciteit voor een schriftelijke toelichting. Op de wand bij
de erker hangt een bakje met blauwe folders, waarin Dercon en Wolfs uitleggen wat de
EHWHNHQLVLVYDQKHWNXQVWZHUNµMXLVWGRRUGHLURQLVFKHRPJDQJPHWHHQORRG]ZDDUWKHPD
wordt de historische en ethische betekenis van een zeer zwarte periode in onze
beschavingsgeschiedenis nog veel duidelijker. Op het afbeelden van Hitler rust een
RQXLWJHVSURNHQWDERH&DWWHODQGRHWGDWWRFKRSHHQYLVXHHO³YHUGLFKWH´PDQLHUVSHHOVHQ
tegelijkertijd monumentaal. Museum Boijmans Van Beuningen acht het van groot belang,
juist in deze tijd vol angsten, een dergelijk kunstwerk te presenteren. Cattelan confronteert ons
PHWKHWNZDGHPDDURSHHQPDQLHUGLHRQVGRHW³YHU]XFKWHQ´GDWKHWOHYHQHLJHQOLMNKHHO
PRRLPRHW]LMQ«¶=HOHJJHQLQGHEODXZHflyer ook uit in welke stijl Cattelan zich plaatst:
µ&DWWHODQEHURHSW]LFKRSGHWUDGLWLHYDQKHWJURWHVNHLQ,WDOLsYDQGHFRPPHGLDGHOO¶DUWHWRW
GHQHRUHDOLVWLVFKHILOPVYDQ)UHGHULFR)HOOLQL¶1212
Op zondagmiddag 8 september 2002 wordt Chris Dercon uitgenodigd in het
televisieprogramma Propaganda , waar hij debatteert met Sjarel Ex, directeur van het Centraal
Museum te Utrecht.1213 Ex beschuldigt hem ervan dat hij uit sensatiezucht kiest voor de
controversiële kunst van Cattelan. Het zou Dercon alleen te doen zijn om de nieuwe
Rotterdamse gemeenteraad, waar Leefbaar Rotterdam de scepter zwaait, even op te schudden.
Dit is kritiek van een collega! Dercon wijst de beschuldiging van de hand dat hijzelf de storm
YDQNULWLHNKHHIWDDQJHZDNNHUGµ:LMKHEEHQQLHWVWHPDNHQPHWZHONHVHQVDWLHSXEOLFLWHLWGDQ
ook. Wij hebben als museum juist alle zorgvuldigheid betracht om het publiek te informeren
HQKHWEHHOGLQHHQNXQVWKLVWRULVFKHFRQWH[WWHSODDWVHQ:DWNDQLNGDQQRJPHHU"¶'HUFRQ
gaat een debat nooit uit de weg, maar dan moeten ze maar naar hem toekomen en niet
andersom. Uit respect - µQLHWYRRUPLMPDDUYRRUDOGLHFXOWXUHOHLQVWHOOLQJHQLQGHVWDGGLH
VFKDQGDOLJZRUGHQJHNRUW « LNVFKDDPPHHUYRRUGDWDOOHVPDDUPRHWZLMNHQYRRUGLH

1209

µ5DDG5RWWHUGDPJHGRRJW+LWOHUEHHOG¶,Q Algemeen Dagblad, 6 september 2002.
µ5RWWHUGDPPHUVZLOOHQJHHQ+LWOHUEHHOG¶,Q Trouw, 7 september 2002.
1211
HeQQ\GH/DQJHµBiddende Hitler heeft therapeutische werking. Hitler-EHHOG¶,Q Trouw, 11 september
2002.
1212
Toelichting van Chris Dercon en 5HLQ:ROIVµ/D9LWDqEHOOD"2YHU0DXUL]LR&DWWHODQ³+LP´¶
Rotterdam, 2002.
1213
Propaganda was een wekelijks live discussieprogamma van de VPRO over hedendaagse kunst en cultuur.
Zie: www.propaganda.vpro.nl
1210
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Berlusconicultuur, voor die middle of the road-GLFWDWXXU¶1214 Bij die gelegenheid bekent hij
dat hij de voorkeur geeft aan België als woonplaats boven Nederland, alleen al vanwege het
betere eten en het modeklimaat.1215

Vertrek Dercon
Op 19 september 2002 kondigt Dercon aan dat hij per 1 juni 2003 Boijmans verlaat.1216 Hij
wordt directeur van het Haus der Kunst in München.1217 Dat museum heeft een historische
lading: Hitler liet het gebouw neerzetten en hij hield er vijf keer een toespraak over kunst. 1218
'HUFRQZRUGWLQGHQDEHVFKRXZLQJHQJHW\SHHUGDOVµHHQEHYORJHQVROLVW¶9RRUPDOLJ
wethouder Kunstzaken, Kombrink benadrukt in een reactie dat Dercon heel wat tegenslagen
WHJHQNZDP¶+LMPRHVWELM]LMQDDQWUHGHQDOPHWHHQVDQHUHQJHYROJYDQVFKXOGHQGLH]LMQ
voorgangers hadden gemaakt. Hij heeft nooit in een stabiel klimaat kunnen werken en dat
heeft hem zekeUSDUWHQJHVSHHOGELMKHWRUJDQLVHUHQYDQWHQWRRQVWHOOLQJHQ¶+LMJHHIWWRHGDWHU
µRRNKHWQRGLJH¶RSKHPLVDDQWHPHUNHQµ]DNHOLMNZDVKLMJHHQOLFKWQHWDOV5XGL)XFKVELM
het Stedelijk Museum in Amsterdam dat niet is. Om die reden is er ook een zakelijk directeur
QDDVW'HUFRQDDQJHVWHOG'DDUQDLVGHUXVWZHHUJHNHHUG¶2RNGHKXLGLJHZHWKRXGHU6WHIDQ
+XOPDQ]HJWKHWYHUWUHNYDQ'HUFRQWHEHWUHXUHQµHHQEHYORJHQPDQGLHQDGDFKWRYHUGH
IXQFWLHYDQHHQPXVHXP¶1219 Karel Schampers geeft een nuchtere kanttekening bij deze
UHDFWLHµ'HUFRQZRUGWDIJHVFKLOGHUGDOVHHQVROLVWZHOLVZDDUEHYORJHQPDDUWRFK'LH
eigenschap maakt hem als museumman minder geschikt. Je hebt geen solist nodig, maar een
teamleider. Uitgesproken opvattingen zijn niet verkeerd, maar er moet ook ruimte zijn voor
DQGHUPDQVRSYDWWLQJHQ¶1220 Als hem wordt gevraagd wat zijn indruk is van de rel over het
exposeren van Him in Boijmans, neemt Schampers KHWYRRU'HUFRQRSµKLHUHQGDDULV
gesuggereerd dat Dercon met het beeld van Cattelan bewust wilde choqueren. Zo zit hij niet
LQHONDDU'DDUPHH]RXKLMPLQDFKWLQJXLWVSUHNHQYRRUGHNXQVWHQDDU¶-RRSYDQ&DOGHQERUJK
UHDJHHUWRSKHWYHUWUHNYDQ'HUFRQDOVYROJWµLN]RFKWGHVWLMGVHHQGLUHFWHXUDDQZLHLNPH
kon ergeren. Daarin ben ik niet teOHXUJHVWHOG¶1221
'HUFRQKRXGWRSVHSWHPEHU]LMQµ$N]HSWDQ]VSHHFK¶LQ0QFKHQ+LMVWHOWKHW
Haus der Kunst een voorname positie in het vooruitzicht in het Europese kunst- en
FXOWXXUOHYHQµKHHO0QFKHQLVHUULMSYRRUHHQVWHUNHUROLQKHW(XURSHVe cultuurleven te gaan
VSHOHQ¶+LMKRRSWQLHWWHDIKDQNHOLMNWHZRUGHQYDQµGHGLFWDWXXUYDQNLMNFLMIHUV «
Kunstinstituten zijn niet in de eerste plaats pretparken, maar moeten aan de basis staan van
voor nieuwe ervaringen en belevenissen. « Het gaat in de kunst niet om de kijkdichtheid,
PDDURPGHNZDOLWHLWYDQKHWNLMNHQ¶1222
Vlak voor zijn vertrek organiseert Dercon in de Bodonvleugel van het museum een
grote presentatie van werken uit de Caldic collectie, de verzameling hedendaagse kunst van
Joop van Caldenborgh: I magine, you are standing here in front of me. Caldic Collectie.1223
1214

µ´%HUOXVFRQLFXOWXXU´IUXVWUHHUW'HUFRQ¶,Qde Volkskrant, 12 september 2002.
5XWJHU3RQW]HQµWispelturige geest die opschudding veroorzaakte. Chris Dercon wilde geen
³DOOHVRYHUKHHUVHQGHGLUHFWHXU´]LMQPDDUGUXNWH]LMQVWHPSHORSEHOHLG¶,Q de Volkskrant, 19 september 2002.
1216
µDirecteur weg bij Boijmans. Dercon JDDWPRJHOLMNQDDU0QFKHQ¶,Qde Volkskrant, 19 september 2002.
1217
µ0QFKHQLVULMSYRRUVWHUNHUROLQ(XURSD¶,Q Leeuwarder Courant, 25 september 2002.
1218
3KLOLSSH5HPDUTXHµ'HUFRQV Hitlerbeeld valt wel goed in München. Eerste expositie van bitter vertrokken
museumdirecteur in Duitsland bejubeOG¶,Qde Volkskrant, 1 december 2003.
1219
µDirecteur weg bij Boijmans. Dercon JDDWPRJHOLMNQDDU0QFKHQ¶,Qde Volkskrant, 19 september 2002.
1220
Schampers geciteerd in: 7RQ2OGH0RQQLNKRIµGeen bittere tranen bij afscheid Chris 'HUFRQ¶,Q Het
F inancieele Dagblad, 21 september 2002.
1221
Schampers en Van Caldenborgh geciteerd in: 7RQ2OGH0RQQLNKRIµGeen bittere tranen bij afscheid Chris
'HUFRQ¶,Q Het F inancieele Dagblad, 21 september 2002.
1222
µ0QFKHQLVULMSYRRUVWHUNHUROLQ(XURSD¶,Q Leeuwarder Courant, 25 september 2002.
1223
Karina Zwetsloot (redactie), Jaarverslag 2001/2002/2003/2004. Museum Boijmans Van Beuningen .
Rotterdam, 2005, p. 7.
1215
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µ2QJHWZLMIHOGKHHIW%RLMPDQVRSGLHPDQLHUEHVWDDQGHEDQGHQZLOOHQYHUVWHYLJHQ¶]R
suggereert Fieke Konijn in haar beschouwing over de expositie - hij is inmiddels de
bestuursvoorzitter van Stichting Boijmans Van Beuningen.1224 Van Caldenborgh herinnert
zich GDWHULQGHH[SRVLWLHJHWUDFKWLVµHHQVRRUWURGHGUDDG¶WHYLQGHQHQµHHQSV\FKRORJLVFK
beeld van de verzamelaar achter de collectie te geven. Maar de tentoonstelling was achteraf
toch te veel een Wunderkammer RPGDDULQGXLGHOLMNKHLGWHNULMJHQ¶1225
Dercon kreeg het voor elkaar de Rotterdamse gemeente te overtuigen van de noodzaak
om een nieuw gedeelte aan het bestaande gebouw toe te voegen. Op 10 mei 2003 opent
burgemeester Ivo Opstelten de nieuwbouw van Boijmans. Tijdens het feestelijke
RSHQLQJVZHHNHQGNRPHQELMQDPHQVHQKHWYHUQLHXZGHPXVHXPEHNLMNHQµ2PGH
YHUERQGHQKHLGYDQKHWPXVHXPPHWGHVWDGWHEHQDGUXNNHQ¶LVGHEHWRQQHQVFXOSWXXUSylvette
van Pablo Picasso en Carl Nesjar verplaatst van zijn oorspronkelijke plaats naast het
Bouwcentrum bij het Kruisplein naar het museum, op de hoek van de Westersingel bij de
nieuwbouw.1226
(UNRPWJHHQDIVFKHLGVH[SRVLWLHYDQ&KULV'HUFRQµQHHGDWLVPHYHHOWH
zwaarmoedig. De nieuwbouw, dat beschouw ik als mijn afscheidscadeau. Daarin vind je al
PLMQLGHDOHQWHUXJ¶1227 De verbouwing heeft zeven jaren geduurd door geldgebrek, lekkages,
interne strubbelingen en budgetoverschrijdingen. De toevoeging maakt Boijmans volgens
Dercon tRWHHQµ(IWHOLQJYDQDUFKLWHFWXXUVWLMOHQ¶+LMEHGRHOWGDDUPHHGHVWLOLVWLVFK
gevarieerde onderdelen van het gebouw, die in de loop der jaren aan het gebouw zijn
toegevoegd. Paul Robbrecht en Hilde Daem uit Gent voegen nu ruim honderd meter
nieuwbouw toe tussen de Westersingel en het Museumpark. De nieuwbouw biedt ruimte voor
publieksvoorzieningen (entreehal, bibliotheek), kantoren voor de staf en dienstruimten. Het
architectenduo ontwierp ook een nieuwe ingang, de beeldentuin op het binnenhof, verbouwde
twHHYLOOD¶VDDQGH:HVWHUVLQJHOHQSDVWHRRNGHEHVWDDQGH9DQGHU6WHXU- en de
Bodonarchitectuur aan. Volgens Dercon weerspiegelde de architectuur van de vleugel van
Bodon de toenemende bemoeienis van de sociaal-democratische politiek met het museum in
1224

)LHNH.RQLMQµ&DOGLFFROOHFWLH¶Jepubliceerd in: De Witte Raaf, editie januari-februari 2003,
info@dewitteraaf.be, geraadpleegd 4 februari 2011. De expositie was van 23 november 2002 tot 2 februari 2003.
1225
5XWJHU3RQW]HQµ9HUOLHIGRSDO]LMQDDQNRSHQ([SRVLWLHGH&DOGLFFROOHFWLHLQGHNXQVWKDO¶In: de
Volkskrant, 4 februari 2011. In de Kunsthal te Rotterdam werd in 2001 van 6 februari tot en met 15 mei (wegens
succes verlengd tot 5 juni) een deel van Caldenborghs enorme verzameling gepresenteerd, getiteld I promise to
love youWDFKWLJVFKLOGHULMHQIRWR¶VEHHOden en installaties die hij vanaf 2000 aankocht - kunstenaars als Tracey
Emin, Damien Hirst, Anselm Kiefer, James Turrell, Erwin Olaf, Jan Schoonhoven, Ad Dekkers, Ai Weiwei en
Louise Bourgeois. Caldenborgh hield zelf de regie van de inrichting nauwlettend in de gaten. Kunstcriticus
Rutger Pontzen vindt GHWHQWRRQVWHOOLQJµGZLQJHQG¶µGH.XQVWKDOLVRSDDQZLM]LQJHQYDQGHYHU]DPHODDUWRWHHQ
strak parcours omgebouwd. Als door een vestiging van de IKEA word je door de kleine zaaltjes geleid. Aan het
begin hangt de neonreclame van Tracey Emin I promise to love you als een beginselverklaring. Ook voor de rest
heeft Van Caldenburgh zijn expositie duidelijk georkestreerd, niet langs kunsthistorische lijnen, maar in sferen.
Soms op uiterlijk, soms met een licht thHPDWLVFKHLQVODJ¶Bron: ibidem. =LHRRN.DWULHQ2WWHQµ+DUWVWRFKWHOLMN
YHU]DPHOHQ¶,Q De Groene A msterda mmer , 16 februari 2011. Sandra Smets vindt I promise to love you uit de
Caldic Collectie van Van Caldenborgh LQGH.XQVWKDOµDGHPEHQHPHQG¶Maar de selectie maakt ook duidelijk
GDWGHYHU]DPHODDU]LFKRPJHHIWµPHWGHEHURHPGVWHNXQVWHQDDUVYDQQX=HKHEEHQPXVHDOHFY¶VRI]HOIV
VWHUUHQVWDWXV¶'HH[SRVLWLHµVWUDDOWZHOYDDUWXLW'HVXSSRRVWHQHQKHWDXUD³YHUERGHQDDQWHUDNHQ´YHUJURWHQ
het gevoel YDQH[FOXVLYLWHLW¶6PHWVYLQGWGLWµNXQVWGLHGLHQWRPGHVWDWXVWHEHVWHQGLJHQ¶ZDWSULPDLVLQHHQ
SULYpPXVHXPµPDDUELMHHQRSHQEDUHLQVWHOOLQJDOVGH.XQVWKDOLVGDWGXELHXV¶%URQ6DQGUD6PHWVµ´'H]H
NXQVWLVQLHWYDQMXOOLH´¶In: NRC Handelsblad, 25 februari 2011.Zie ook de catalogus: Suzanne Swarts
(samenstelling), I promise to love you. Caldic collectie. Rotterdam, 2011. Voordat de Kunsthal deze presentatie
organiseerde, was een selectie van de Caldic collectie al te zien op een tentoonstelling in Museum de Fundatie te
Zwolle, van 21 mei tot 30 augustus 2009.
1226
Karina Zwetsloot (redactie), Jaarverslag 2001/2002/2003/2004. Museum Boijmans Van Beuningen.
Rotterdam, 2005, p. 7.
1227
Dercon geciteerd in: +HQQ\GH/DQJHµMisschiHQZDVLNORPSPDDUGLWZDVQRGLJ¶,Q Trouw, 10 april
2003.
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de loop van de jaren zestig. In deze µoverdekte shopping mall voor de kunst¶ kwamen steeds
meer mensen af op steeds grotere tentoonstellingen van steeds grotere kunstwerken. De
LGHRORJLHGRHWGHQNHQDDQGHµ1LHXZH9OHXJHO¶YDQ6DQGEHUJLQKHW6WHGHOLMN&URXZHl
gebruikte de serre van Bodon voor de entree, bookshop en museumrestaurant. Nu is de glazen
pui doorbroken door betonmuren.1228
De uitbreiding en verbouwing van Robbrecht en Daem belichaamt volgens Dercon de
nieuwe functie van het museum als µkennisinstrument¶. Naast de afdelingen oude kunst,
moderne kunst, design en tekeningen/prenten - µHHQNULVWDOOLVDWLHYDQGHKHOH
NXQVWJHVFKLHGHQLV¶- is de bibliotheek opgewaardeerd tot vijfde µSRRW¶Hij beschouwt het
museum als Gesamtkunstwerk, waarin beschouwing, bezinning, contemplatie en
theorievorming de boventoon voeren. De bibliotheek is voorzien van computers en
videoapparatuur - SURPLQHQW]LMQKHWµGLJLWDOHGHSRW¶HQGHµGDWDZRON¶HHQhightech
ontsluiting van wat Boijmans aan werken in de collectie heeft. De gehele museale
verzameling kan met een druk op de knop of een vinger op een touchscreen worden
opgeroepen als fotografisch beeld, voorzien van stemgeluid - met informatie over datering en
maker en associaties met andere onderdelen uit de verzameling. Het museumrestaurant is nu
ondergebracht in het Henketpaviljoen, dat onder het bewind van Crouwel in 1991 aan het
museum werd toegevoegd.1229 'HUFRQµKHWPXVHXPZDVQLHWWRHJHVQHGHQRSGHWRHNRPVW
Het gebouw niet, dat was veel te klein en verramsjt, maar ook de organisatie niet. Zoals het nu
is, is het uniek in Nederland. Een museum moet in mijn visie een kennis- en
bewustzijnscentrum zijn. In Nederland zien ze het museum nog vooral als entertainment.
Deze tijd stelt andere eisen. De tentoonstelling over Jeroen Bosch was daar al een voorbeeld
van. Door eeuwenoude schilderijen te combineren met moderne kunst en hedendaagse
YRRUZHUSHQSULNNHOHQZHGHEH]RHNHUVRPQDWHGHQNHQHQYHUEDQGHQWHOHJJHQ¶1230
In het voorjaar van 2003 legt Dercon in een interview ter gelegenheid van zijn vertrek
XLWZDWKHPLQ5RWWHUGDPYRRURJHQVWRQGµLNEHQDDQJHVWHOGELM%RLMPDQVRPGLQJHQWH
veranderen. Ik hou van een verandercultuur, ben geen consolidatiefiguur, ook dat is één van
de redenen dat ik nu vertrek. Na alle veranderingen is het tijd voor rust in het museum.
Veranderingen roepen altijd weerstanden op en mijn manier van communiceren zal daaraan
RRNKHEEHQELMJHGUDJHQ¶0DDUKLMEHVWULMGWGDW]LMQWDDOJHEUXLNZROOLJ]RX]LMQHQZHLQLJ
WRHJDQNHOLMNYRRUHHQEUHHGSXEOLHNµ$OVdat echt zo zou zijn, zou ik toch niet zo vaak
gevraagd worden voor lezingen. Maar het is wel juist dat ik weiger om op een
entertainachtige manier dingen te vertellen of te simplificeren. De manier waarop
bijvoorbeeld Henk van Os op tv over kunst vertelde voor het grote publiek, dat vind ik
vreselijk om te horen en te doen. « Wat mij tegenstaat, is dat tegenwoordig alles
YHUVLPSHOGPRHWZRUGHQWRWVSHNWDNHOHQHQWHUWDLQPHQW « ,NNLMNQLHWRSGHPHQVHQQHHU
die met een Playboy-tentoonstelling over de drempel van de Kunsthal worden getrokken. Ik
heb het over het hele culturele klimaat in Nederland. Alles wordt in de sfeer van bezoekcijfers
getrokken. Er is ook geen land in de wereld waar zo veel over hoge en lage kunst wordt
JHSUDDWDOVKLHU¶1231 Dercon maakt in het interview een onderscheid tussen
PXVHXPGLUHFWHXUHQGLHHHQµSRSXOLVWLVFKH¶DDQSDNKDQWHUHQen rekening houden met het
publiek, tegenover directeuren zoals hijzelf HQ)XFKVGLHµKRJHUH¶PLVVLHVQDVWUHYHQ:

1228

5XWJHU3RQW]HQµDercon laat pratend museum achter. In het vernieuwde museum Boijmans staat het
NXQVWZHUNLQGLHQVWYDQKHWJURWHUHYHUKDDO¶,Qde Volkskrant, 9 mei 2003 en (JEHUW.RVWHUµBoijmans Van
%HXQLQJHQELQQHQVWHEXLWHQ¶,Q Het F inancieele Dagblad, 10 mei 2003.
1229
Ibidem.
1230
Dercon geciteerd in: +HQQ\GH/DQJHµ0LVVFKLHQZDVLNORPSPDDUGLWZDVQRGLJ¶,Q Trouw, 10 april
2003.
1231
Ibidem.
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µBildung¶PHWDOVverschil dat Fuchs zich richt op de kunstwerken zelf en hij de kunst inzet
voor informatieoverdracht en theorievorming.1232
Dercon wijst op het contrast in ondernemerschapstijl in de Nederlandse
museumwereld. Dat wordt rond 2000 zichtbaar, maar begint in Rotterdam aan het
Museumpark al eerder. Als Wim van Krimpen in 1992 de Kunsthal opent, staat zijn
µUHVSHFWDEHOSRSXOLVPH¶- laagdrempeligheid - lijnrecht tegenover Dercons ideeën over kunst
en museale functies.1233 Zijn opvolger Wim Pijbes richt ter gelegenheid van het twintigjarige
bestaan van de Nederlandse Playboy een tentoonstelling in van µGHYLMIWLJPRRLVWHIRWR¶V « .
Een genre, een eigen gezicht binnen de naaktfotografie waarin Playboy zoekt naar een
DIJHZRJHQEDODQVWXVVHQHURWLHNHQHVWKHWKLHN¶, aldus de Kunsthal.1234 Tegelijkertijd is daar
grafisch werk van Kees van Dongen te zien: µJHPDDNWLQHHQWLMGGDW]HOIVGH$PHULNDDQVH
Playboy nog niet bestond. Maar vergeleken bij Van Dongens tekeningen van vrouwelijk naakt
steken de Nederlandse Playboy-IRWR¶VEHSDDOGEUDDIDI¶DOGXVHHn recensent.1235 'HUFRQµKHW
kan toch ook geen toeval zijn dat naast mij nog twee directeuren van gerenommeerde musea
het voor gezien houden. Jan Debbaut van het Van Abbemuseum vertrekt naar de Tate Gallery
in Londen. Rudy Fuchs verlaat het Stedelijk om te gaan doceren. « Het gaat allemaal om
de centen sinds de sociaal-democratie aan haar einde is gekomen en de ruk naar rechtsconservatief een zeer populistisch denken in gang heeft gezet. Jan Debbaut weet dat hij niet
aan dat verwachtingspatroon kan voldoen, omdat hij het museum vooral ziet als een
laboratorium. Voor Fuchs is het museum een school en voor mij een kenniscentrum, niet een
plek waar alleen maar de ene tentoonstelling na de andere zoveel mogelijk publiek moet
trekken. Niet voor niets heb ik de bLEOLRWKHHN]R¶QSURPLQHQWHSOHNJHJHYHQLQGH
QLHXZERXZ¶1236 In juni 2004 wordt Sjarel Ex benoemd als opvolger - hij leidt het proces van
verzelfstandiging van Museum Boijmans Van Beuningen die in 2005 tot stand komt.1237
In Nederland roept Chris Dercon controverses op, maar in het buitenland vervolgt hij
de succesvolle carrière die begon in P.S.1 in New York en Witte de With. In München wordt
hij met gejuich ontvangen. Als hij een toespraak houdt en - wijs geworden van zijn ervaring in
Nederland - µQLHWPHHUDOVHHQRPJHYDOOHQERHNHQNDVW¶VSUHHNWNULMJWKLMWHKRUHQµMDPPHU
GDWXGHJHGDFKWHQYDQ$GRUQRKLHURYHUQLHWQRHPGH¶'HUFRQµHULVKLHUJHYRHOYRRU
kwaliteit en hiërarchie. Men durft nog te zeggen: dat is belangrijk, ook als men er niets van
begrijpt, HQRRNWHNLH]HQZDWPLQGHUEHODQJULMNLV¶2SGHHHUVWHWHQWRRQVWHOOLQJGLHKLMLQKHW
Haus der Kunst inricht - Partners - krijgt Him weer een plaats. Het staat zelfs alleen in een
zaal, waar de bezoekers in een rij wachten en één voor één naar voren lopen om het beeldje in
GHRJHQWHNLMNHQ¶DOVRI]HSHUVRRQOLMNPHWKHPDIUHNHQHQ¶DOGXV'HUFRQ Die Süddeutsche
Zeitung VFKULMIWORYHQGµVHQVDWLRQHOHWHQWRRQVWHOOLQJ « Hitler keert als jammerlijke figuur
terug in het oord van zijn vroegere duistere triRPIHQ¶+HWEHHOGNRPWXLWKHWEH]LWYDQGH
1232

5XWJHU3RQW]HQµ'HUFRQODDWSUDWHQGPXVeum achter. In het vernieuwde museum Boijmans staat het
NXQVWZHUNLQGLHQVWYDQKHWJURWHUHYHUKDDO¶,Qde Volkskrant, 9 mei 2003.
1233
Van Krimpen komt uitgebreid aan de orde in deel IV, hoofdstuk 4: µHet fenomeen Kunsthal en marketeer
Wim van Krimpen¶
1234
De tentoonstelling liep van 22 maart tot en met 29 juni 2003. +DQQHNHGH.OHUFNµ'LHPDNH-XS'DWKDDU¶
In: de Volkskrant, 27 maart 2003.
1235
3HWHUYDQ%UXPPHOHQµ7RHIMHVFKDDPKDDUDOVJUHQV¶,Q Het Parool , 25 maart 2003.
1236
Dercon geciteerd in: Henny GH/DQJHµ0LVVFKLHQZDVLNORPSPDDUGLWZDVQRGLJ¶,Q Trouw, 10 april
2003.
1237
Kunsthistoricus Sjarel Ex (1957) organiseerde van 1982 tot 1987 op freelance basis tentoonstellingen op het
gebied van de moderne en hedendaagse kunst. Hij werd in 1988 artistiek en zakelijk directeur van het Centraal
Museum Utrecht. In die periode werd het museum voor 45 miljoen gulden gerenoveerd en uitgebreid - zelf
gefinancierd. Ook in Rotterdam werd Ex zowel zakelijk als artistiek directeur, waardoor de functie van Hugo
Bongers overbodig werd. Deze vertrok naar de gemeentelijke bestuursdienst om te helpen bij de oprichting van
een nieuwe Dienst Kunst en Cultuur. Bronnen: 0HUOLMQ6FKRRQHQERRPµ%RQJHUVZHJELM%RLMPDQV Zakelijk
OHLGHU³XLWJHOHHQG´DDQJHPHHQWH¶,Q de Volkskrant, 4 augustus 2004 en µ=DNHOLMNGLUHFWHXUZHJELM%RLMPDQV
%RQJHUV³JHGHWDFKHHUG´¶,Q NRC Handelsblad, 4 augustus 2004.
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Canadees-Joodse verzamelaar Ydessa Hendeles aan wie de expositie gewijd is. Haar collectie
is voor het eerst buiten haar eigen stichting te zien. Der Spiegel YLQGWKHWHHQµFRXS¶GDWGLW
Dercon gelukt is en nog wel in een historisch beladen gebouw. Dercon krijgt van de stad een
budget-YHUKRJLQJHQGHRSGUDFKWRPKHW+DXVGHU.XQVWPHHUWRWHHQµ.XOWXUKDXV¶WH
ontwikkelen.1238
In het voorjaar van 2011 vertrekt Dercon naar Tate Modern in Londen - hij wordt
directeur van µVZHUHOGVEHVWEH]RFKWHPXVHXPYRRUKHGHQGDDJVHNXQVW, met Nicolas Serrota
als algemeen directeur van alle Tates. Dercon YHUNODDUWGDWKLMGH7DWHµLQHHQQLHXZVRRUW
NXQVWLQVWLWXXW¶gaat veranderen, toegesneden op de 21ste eeuw en voor de vele soorten
publiek in LondenµTate is veel dingen voor veel mensen, en het is opwindend dat ik daarvan
GHHOPDJXLWPDNHQ¶1239 Als in een gesprek zijn tijd in Rotterdam ter sprake komt, zegt hij:
µEij Boijmans begon ik met veel branie, want ik was totaal onervaren. Ik kwam in een
instituut terecht, waar ik met een grote groep zeer verschillende curatoren moest
samenwerken. Van alles wat ik destijds verkeerd heb ingeschat of te snel wilde realiseren, heb
ik nu profijt¶. +LMZLOLQ7DWHµXiteraard « meer bezoekers aantrekken, maar het is ook
belangrijk nieuwe sociale netwerken op en uit te bouwen. Een museum is meer dan een
gebouw met kunstwerken aan de muur¶. Tijdens zijn eerste verkennende gesprekken
ontvouwt hij zijn plannen voor Tate Modern en die vallen µin vruchtbare aarde. Godzijdank
zien ze bij Tate de directeur niet als een genie of een pilaarheilige¶.1240

1238

In Partners FRPELQHHUGH'HUFRQIRWR¶VHQLQVWDOODWLHVYDQRQGHUDQGHUHQ'LDQH$UEXV%UXFH1DXPDQQ3DXO
McCarthy en Jeff :DOOPHWYRRUZHUSHQDOVHHQEOLNNHQ0LQQLH0RXVH(pQ]DDOZDVJHZLMGDDQ+HQGHOHV¶
µ7HGG\%HDU3URMHFW¶YLD(-ED\JHNRFKWHIRWR¶VYDQWHGG\EHUHQHQKXQRQEHNHQGHEH]LWWHUVYDULsUHQGYDQ
kinderen tot soldaten. Bron: 3KLOLSSH5HPDUTXHµ'HUFRQV Hitlerbeeld valt wel goed in München. Eerste
H[SRVLWLHYDQELWWHUYHUWURNNHQPXVHXPGLUHFWHXULQ'XLWVODQGEHMXEHOG¶,Q de Volkskrant, 1 december 2003.
1239
Dercon werd daar weer bouwpastor: er zou een spectaculaire piramide-achtige uitbreiding komen van 23
duizend vierkante meter, waarmee het museum meer dan de helft groter werd. De architecten die de verbouwing
gingen uitvoeren, Herzog en de Meuron, kende hij al. Hij wijdde in Haus der Kunst in München een
tentoonstelling aan hen. En hij werkte met hen samen - en met Rem Koolhaas - bij de renovatie van Haus der
Kunst. Zoals hij bij zijn aanstelling had beloofd, werd het gebouw gestript van zijn naoorlogse toevoegingen,
ZDDUGRRUGHRULJLQHOHVWUXFWXXUZHHU]LFKWEDDUZHUG%URQQHQ+DUPHQ%RFNPDµ7KHRUHWLFXV&KULVDercon naar
publiekstrekker Tate. Oud-GLUHFWHXU%RLMPDQVEHQRHPGELM7DWH0RGHUQ¶,Q de Volkskrant, 16 juni 2010,
6DQGUD6PDOOHQEXUJµ&KULVDercon JDDWQDDU7DWH0RGHUQ¶In: NRC Handelsblad, 16 juni 2010 en Vanessa
7KRUSHµ&KULVDercon appointed as new diUHFWRURI7DWH0RGHUQ¶In: Guardian Unlimited, 15 juni 2010
1240
.DUHO$QNHUPDQµ.XQVWLVWHJHQJLIYRRUGHPDVVDPHGLD)ODPER\DQWH&KULVDercon moet Londens museum
7DWH0RGHUQQLHXZOHYHQLQEOD]HQ¶,Q Het F inancieele Dagblad, 3 januari 2012. Dercon maakt vervolgens
weer een switch in zijn carrière: hij wordt in 2017 artistiek leider van het Berlijnse toneelhuis Volksbühne. Bron:
µ'HUFRQJDDWWRQHHOKXLVOHLGHQ¶,Q NRC Handelsblad, 24 april 2015.
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