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XX A.

I982-I999: : 
NIEUWEE ZAKELIJKHEID 

''Grote''Grote woorden over volksverheffing, schoonheidsbeleving, culturele 327 
ontplooiingontplooiing en welzijn, die in de begrotingstoelichtingen stonden tijdens 
dede groeiperiode 1950-1980, raken in de jaren tachtig op de achtergrond? 
EvanPuffelen1 1 

B R I N K M A N :: NAA R EEN ' I N T E G R A AL C U L T U U R B E L E I D' 

Vanaff  november 1982 waaide met het aantreden van het eerste kabinet-
Lubberss (CDA/VVD) een nieuwe wind door politiek Den Haag. Centraal 
doell  van het kabinet was dat het tot grote hoogte gestegen financie-
ringstekortt onverwijld zou worden teruggedrongen. In het beleid 
moestt meer oog zijn voor marktwerking en efficiency. Bovendien zou 
'eenn terugtredende overheid' zich minder met allerlei zaken moeten be-
moeien.. Waar mogelijk zouden samenlevingsaangelegenheden door 
particulierenn of door 'het maatschappelijk middenveld' moeten worden 
geregeld.. De overheid diende zich daarbij te beperken tot het vanouds 
bekendee 'voorwaardenscheppende beleid'. Voor een aanzienlijk deel 
werdd hiermee afstand genomen van idealen die in de jaren zeventig 
richtinggevendd waren geweest. Maar dit gold lang niet voor alles, want 
dee politieke wens tot decentralisatie van bestuurlijke verantwoordelijk-
hedenn bleef vrijwel onverminderd, evenals de behoefte om beleid in 
wettenn te verankeren. 

Ministerr van het nieuwe departement van Welzijn, Volksgezondheid 
enn Cultuur in de kabinetten-Lubbers 1 en 11 werd de bij zijn aantreden 
34-jarigee voormalige topambtenaar mr. drs. L.C. (Elco) Brinkman 
(CDA).22 Kabinet en parlement verwachtten van hem dat hij het cultuur-
beleid,, na zoveel jaar gediscussieer, krachtig zou aanpakken en dat hij 
mett concrete voorstellen zou komen. Het was koren op de molen van de 



1982-1999 9 

Elcoo Brinkman, minister 
vann Welzijn, Volksgezond 
heidd en Cultuur van 1982 
tott 1989. 

uiterstt energieke Brinkman die, als zoon van een gere-
formeerdd burgemeester uit de in cultureel opzicht ver 
vann Amsterdam gelegen Alblasserwaard, een zelfverze-
kerdd en spraakmakend lid van Lubbers' no-nonsense-
kabinett werd. Kort na zijn aantreden viel het besluit om 
hett cultuurbeleid geen onderdeel van een breed wel-
zijnsbeleidd te laten zijn. De Kaderwet specifiek welzijn, 
waaraann inmiddels meer dan tien jaar was gewerkt, zou 
niett worden ingevoerd. 

Inn kunstenaarskringen en linkse gelederen werd de 
jongee 'kill e manager' van aanvang af met argusogen 
bekeken.33 Toen hij zich kort na zijn aantreden afvroeg 
off  er wel 'allerlei dingen' zouden moeten worden ge-
subsidieerdd 'die je met moeite tot de grauwe middel-
maatt kunt rekenen', en hij tevens liet weten dat de over-
heidd zich op het terrein van de professionele kunsten bij 
uitstekk op kwaliteit - op 'topkunst' - zou moeten con-

centreren,, werd daarover luid geschamperd.^ Evenmin maakte hij zich 
populairr met de kort na zijn aantreden ingezette reorganisaties van het 
'podiumkunstenbestePP en 'de afschaffing van de Beeldende Kunste-
naarss Regeling', die veel ophef veroorzaakten. In het voorjaar van 1985 
zorgdee Brinkmans weigering om de P.C. Hooftprijs, de staatsprijs voor 
literatuur,, aan Hugo Brandt Corstius toe te kennen voor veel opwin-
ding.. De minister weigerde de prijs uit te reiken aan een auteur die 'sys-
tematischh personen, instellingen, het koningshuis en levensbeschou-
wingenn kwetste'.5 

Dee diverse meningsverschillen droegen er ongetwijfeld toe bij dat 
Brinkmanss beleidsvoorkeuren in het kunstenveld weinig warme gevoe-
lenss losmaakten. De toezegging dat de kunsten bij bezuinigingen 'rela-
tieff  zouden worden ontzien' veranderde hieraan niets. Het door Brink-
mann voorgestelde beleid werd niet alleen oppervlakkig gevonden, ook 
dee verwijzingen naar de relatie tussen de economie, het culturele leven 
enn het Nederlandse imago in het buitenland - waar sommigen uit op-
maaktenn dat de regering cultuur als 'glijmiddel' voor de economie en de 
internationalee betrekkingen wilde gebruiken - leidden onder kunste-
naarss en in linkse kringen tot heftige verontwaardiging. Ook in het par-
lementt was de kritiek vaak niet mis te verstaan. Bij de PvdA speelde 
daarbijj  onbetwist een rol dat Brinkman hier werd beschouwd als degene 
diee de in deze partij zo gekoesterde grote welzijnsidealen uit de jaren 
zeventigg definitief om zeep had geholpen. 

Gezienn de krachtige tegenwind is het opvallend dat Brinkman in de 
loopp van zijn twee zittingsperioden een ingrijpende en fundamentele 
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herstructureringg van het cultuurbeleid tot stand wist te brengen. Na 
zijnn aftreden in 1989 bleek hoezeer hij de koers voor de toekomst had 
uitgezet-- Ook binnen de PvdA, nu regeringspartij, bleken anno 1989 
tegenn de door Brinkman aangegeven trends geen weerstanden meer te 
bestaan.. In 1993 werd onder minister D'Ancona de Wet op het specifiek 
cultuurbeleidd aangenomen. Zonder enige twijfel kan Brinkman daarvan 
alss de belangrijkste architect worden aangemerkt. 

enkeleenkele koerscorrecties'' 

Algemenee uitgangspunten voor zijn beleid verwoordde Brinkman tij -
denss zijn eerste ambtsperiode (1982-1986) in een Discussienota (1983) en 
inn de Notitie Cultuurbeleid (1985).6 Het grote verschil met de voorgaan-
dee nota Kunst en kunstbeleid (1976) was dat hierin geen beroep meer op 329 
bredee welzijnsidealen werd gedaan. De concepties waren bescheidener 
enn vooral praktischer. Bij het in hoge mate autonome 'proces van cul-
tuurvorming'' moest de overheid niet dirigeren, maar voorwaarden 
scheppenn voor 'een bloeiend artistiek en cultureel leven'.7 

Ondankss een fundamenteel verschil in toon en ambitie zette Brink-
mann zich niet tegen Kunst en kunstbeleid af. Integendeel, wat de doelstel-
lingenn van het beleid betrof werd zelfs nauw aangesloten bij de daarin 
genoemdee drieslag: behoud en vernieuwing van culturele waarden, het 
toegankelijkk maken daarvan, en het bevorderen van cultuurdeelname 
doorr de bevolking. Wel werden 'enkele koerscorrecties' noodzakelijk 
geacht. . 

Inn de eerste plaats was volgens Brinkman in Kunst en kunstbeleid, on-
derr invloed van een sterke lobby van professionele kunstenaars, de aan-
dachtt te exclusief op 'de kunsten' geconcentreerd geraakt en was tevens 
'hett vernieuwende' te veel als vervangend criterium voor 'kwaliteit' 
gaann fungeren. Dit was niet terecht, want bij cultuurbeleid diende het 
omm méér te gaan dan om vernieuwende activiteiten in de kunstensector. 
Meerr aandacht voor minder spraakmakende beleidsonderdelen was 
gewenst.. Conform de maatschappelijke verscheidenheid moest er in 
hett beleid naar een grotere 'culturele pluriformiteit' worden gestreefd. 
DaarbijDaarbij moest de vraag wat wel en wat geen overheidssteun zou kunnen 
krijgenn worden bepaald door het 'primaat van het kwaliteitsbeginsel'. 

Eenn ander punt waarop de minister verandering nodig vond betrof 
dee relatie tussen kunst en publiek. Op het terrein van de kunsten was de 
beoordelingg van subsidieverzoeken in de loop van de tijd naar Brink-
manss mening te exclusief op de kwaliteit van 'het aanbod' geconcen-
treerdd geraakt, en was de aandacht voor publieke belangstelling te veel 
naarr de achtergrond verdwenen.8 Het kon toch niet de bedoeling zijn 
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datt 'juist het uitblijven van respons van de zijde van het publiek (...) als 
zekeree indicatie voor kwaliteit' werd beschouwd: 'Als dit ooit in ernst 
verdedigdd is (...) dan ligt die tijd nu wel definitief achter ons.'9 Kunst-
producentenn zouden meer 'met de factor van de publieke belangstel-
ling'' rekening moeten houden. De benadrukte relatie tussen cultuur en 
publiekk gold overigens niet alleen de kunsten. Om meer mensen te be-
reikenn diende het beleid in het bijzonder te worden gericht op instru-
mentenn die ertoe zouden bijdragen dat 'de artistieke en culturele com-
petentiee van de bevolking' op peil werd gehouden. Daarbij moest het 
media-- en bibliotheekbeleid nadrukkelijker op het cultuurbeleid wor-
denn afgestemd en zou meer aandacht aan amateurkunstbeoefening en 
kunstzinnigee vorming moeten worden besteed. 

Eenn derde correctie op Kunst en kunstbeleid betrof de tempering van 
3300 verwachtingen die daarin omtrent 'decentralisatie en democratisering' 

warenn gewekt en waarop van aanvang af, in het bijzonder vanuit het 
kunstenveld,, veel kritiek was geweest. Wensen in deze richting moesten 
dee verwezenlijking van 'een samenhangend stelsel van voorzieningen' 
niett in de weg staan. Om te voorkomen dat de autonomie van de lagere 
overhedenn de ontwikkeling van het stelsel zou blokkeren, zouden de 
overhedenn - en natuurlijk werd hier in de eerste plaats het rijk bedoeld -
hunn taak zo moeten vormgeven 'dat elk overheidsniveau in principe ge-
staltee kon geven aan zijn verantwoordelijkheden zonder daarbij afhan-
kelijkk te zijn van de andere niveaus'. 

Onderr invloed van de voortgaande internationalisering vroeg Brink-
mann ten slotte bijzondere aandacht voor de nationale culturele identi-
teit.. Deze zou weliswaar geen aanleiding moeten geven tot chauvinisme 
enn 'gidsland-pretenties', maar een zeker zelfbewustzijn met betrekking 
tott het 'cultureel eigen gezicht van ons land' zou toch niet misstaan. Dit 
zouu kunnen leiden tot grotere aandacht voor het eigen culturele pro-
ductt (tegenover de soms 'al te dominante invloed van buitenlandse cul-
tuur-industrieën').. Tegelijkertijd zou een nadrukkelijker presentatie 
vann de Nederlandse cultuur in het buitenland aldaar belangstelling 
ervoorr kunnen opwekken. 

Bijj  de behandeling van de Notitie Cultuurbeleid in de Tweede Kamer 
kwamm de kritiek vooral van PvdA-woordvoerder Frits Niessen, die 
Brinkmann eerder in het jaar over de P.C. Hooft-affaire stevig de oren 
hadd gewassen.10 Het oppositielid vond dat de minister er weinig van 
terechtt had gebracht. 'Zelden nog zag men zo'n fraaie collectie open 
deurenn tegelijk ingetrapt als in deze notitie.'" Met weemoed dacht 
Niessenn terug aan de 'onvolprezen nota "Kunst en kunstbeleid" van mi-
nisterr Van Doorn'. Vooral de 'overheersende teneur van marktgericht-
heid'' en de 'gedwongen publiekswerving' werden scherp afgewezen. 
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Brinkmann werd verzocht 'snel van deze heilloze weg terug te keren'. 
Dee reactie van de regeringspartijen was, zoals te verwachten, positie-

ver.. Maarten Beinema (CDA) waardeerde de notitie als 'een duidelijke en 
evenwichtigee tussenbalans'. Hans Dijkstal (VVD) was weliswaar kritisch 
-- 'Als beleidsstuk heeft zij weinig inhoud en toont zij weinig visie en 
weinigg nieuwe ideeën' -, maar tegelijkertijd maakte zijn betoog duide-
lij kk dat de strekking van de notitie wat de hoofdlijnen betrof goed op 
liberalee visies aansloot. In algemene zin was de spreker tevreden: '(...) 
tott nu toe kan ik tot mijn grote genoegen zeggen dat de VVD-fractie 
waarderingg heeft voor wat er tot stand is gekomen'. Ook D'66 was ge-
matigdd positief: 'De notitie is een niet onverdienstelijke verdediging 
vann bestaand beleid, opgeschreven met een zekere nuchterheid.' 

Brinkmann vatte de beoordeling samen als 'mild'. Commentaar op het 
ontbrekenn van 'brede visies op het cultuurbegrip' verklaarde hij door te 331 
benadrukkenn dat hij zo concreet mogelijk wilde zijn. Om die reden was 
vanuitt 'een zeker realiteitsbesef het accent in het stuk gelegd bij het 
beleidd waarvoor hij als minister directe verantwoordelijkheid droeg: er 
wass een beschrijving gegeven 'van het cultuurbeleid en niet van de cul-
tuur'.. Het tijdperk van de grote idealen en weidse visies leek definitief 
voorbij. . 

DecentralisatieDecentralisatie in soorten: taakverdeling en fondsen 

Nadatt in september 1983 was besloten om van de invoering van de Ka-
derwett specifiek welzijn af te zien, werd de vraag urgent hoe er aan de 
algemenee wens tot decentralisatie kon worden voldaan. Een goede mo-
gelijkheidd tot actie bood het in opdracht van minister Gardeniers ver-
richtee onderzoek Kunstbeleid en decentralisatie (1981), waarmee tot op dat 
momentt nauwelijks iets was gedaan. Hierin werd benadrukt dat er in 
hett bestaande kunstbeleid van een afgewogen taakverdeling tussen de 
driee overheden geen sprake was. Juist het tegenovergestelde was het ge-
val.. Het kunstbeleid van de verschillende overheden was in het verleden 
autonoomm gegroeid. Er was geen enkele wettelijke verdeling van taken 
enn bevoegdheden en daardoor waren zowel rijk, provincies als (grotere) 
gemeentenn 'zonder enige vooraf bepaalde systematiek of werkverde-
ling'' tot invulling van hun kunstbeleid gekomen.12 

Tochh hing, volgens de onderzoekers, het door de drie overheden ge-
voerdee beleid minder als los zand aan elkaar dan wel kon worden ver-
wacht.. Samenhang was in de praktijk gegroeid door het gebruik van 
koppelsubsidies,, het systeem dat al zo lang met succes was gebruikt en 
waarbijj  het erom ging dat verschillende overheden aan de instandhou-
dingg van culturele voorzieningen meebetaalden. *3 Anno 1981 gaven 
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dezee koppelsubsidies naar de mening van de onderzoekers echter vooral 
aanleidingg tot problemen en onduidelijkheid.1^ Net als minister Van 
Doornn in de jaren zeventig stelden ze dat dergelijke subsidies de ge-
wenstee artistieke vernieuwing in de weg stonden, en dat zij voor de in-
stellingenn tot het probleem leidden dat deze 'meerdere heren moesten 
dienen'.'55 In plaats van koppelsubsidies zou er een heldere en samen-
hangendee taakverdeling tussen de overheden moeten komen. Brinkman 
namm de belangrijkste aanbevelingen over: koppelsubsidies zouden wor-
denn afgeschaft en er zou werk worden gemaakt van een nieuwe - 'com-
plementaire'' - taakverdeling. Als eerste stap daartoe zouden het podi-
umkunstenbestell  en het museumbestel bij wijze van 'harmonisatie' 
wordenn gereorganiseerd. 

Mett de concentratie op een nieuwe taakverdeling kon aan twee zaken 
3322 recht worden gedaan. Ten eerste bood het de mogelijkheid om een ze-

keree invulling te geven aan het verlangen naar decentralisatie. En ten 
tweedee kon rekening worden gehouden met de vooral in het veld (maar 
zekerr ook op het departement) levende angst voor een rigoureuze terri-
torialee decentralisatie van het beleid, waarbij maar moest worden afge-
wachtt of op de 'decentrale niveaus' de zorg voor de tot voor kort geza-
menlijkk gefinancierde 'culturele infrastructuur' het niet zou afleggen 
tegenn andere prioriteiten. 

Kernvraagg bij de tot stand te brengen taakverdeling was hoe deze in 
tee vullen zonder dat de in het beleid aanwezige samenhang verloren 
ging.. In de Notitie Cultuurbeleid was Brinkman op de materie ingegaan 
enn had hij benadrukt dat de belangrijkste regie - 'de verantwoordelijk-
heidd voor de nodige samenhang in het beleid' - bij het rijk zou moeten 
blijvenn liggen. Voor het overige zou de taakverdeling, gezien de grote 
onderlingee verschillen, per sector moeten worden geregeld. Toch wa-
renn er wel een paar algemene vuistregels te geven. Zo zou het rijk ver-
antwoordelijkk moeten zijn voor het 'landelijk aanbod' en voor op 'lan-
delijkee schaal' functionerende instellingen en voorzieningen. Hiernaast 
zoudenn de gemeenten (met uitzondering van de vier grootste steden 
waarmeee aparte 'bestuursovereenkomsten' zouden worden gesloten) 
zichh moeten richten op de 'afname van het aanbod' en op de huisvesting 
enn exploitatie van plaatselijke voorzieningen als schouwburgen, con-
certzalen,, musea, archieven en bibliotheken.16 De provincies zouden 
tenn slotte 'tussen rijk en gemeenten' op deelterreinen (als die van de 
beeldendee kunsten) taken aangaande 'spreiding, coördinatie en onder-
steuning'' moeten vervullen.1? 

Voorr het vervullen van de wens tot decentralisatie was het verder 
belangrijkk dat de mogelijkheden hiertoe zich niet beperkten tot het 
creërenn van een complementaire taakafbakening (waarmee, althans in 
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theorie,, inhoud aan een zekere vorm van territoriale decentralisatie 
werdd gegeven). Een alternatief om aan de decentralisatie wens te vol-
doenn betrof de 'functionele decentralisatie'. Bij deze variant kon een 
aantall  tot op dat moment door het rijk uitgevoerde taken worden afge-
stotenn naar daarvoor gecreëerde instellingen. Op het gebied van de 
kunstenn was hiertoe in 1981 de Fondsenwet scheppende kunsten tot 
standd gebracht. Voor deze manier van decentralisatie waren in het 
beginn van de jaren tachtig diverse argumenten voorhanden die zowel 
hett kunstenveld als politici op rijksniveau konden bevredigen. 

Hett kunstenveld vond in de 'fondsenconstructie' een goede gelegen-
heidd om, in plaats van invloed af te staan, deze te vergroten, doordat de 
mogelijkhedenn tot bescherming van de eigen sectorale belangen in 
fondsenn per definitie aanzienlijk groter waren. In politiek-bestuurlijke 
kringenn bood functionele decentralisatie het voordeel dat hierdoor tóch 333 
aann de wens tot decentralisatie tegemoet kon worden gekomen. Tegelij-
kertijdd kon door met (in stichtingen ondergebrachte) fondsen te werken 
wordenn voldaan aan de bestuurlijke wensen tot 'een terugtredende 
overheid',, 'afslanking van departementen' en 'besturen op hoofdlijnen'. 
Bovendienn sloot het concept van de functionele decentralisatie uitste-
kendd aan bij de vanouds in confessionele kringen bestaande voorkeur 
voorr een corporatistische maatschappelijke ordening.18 Ondanks al 
dezee argumenten was Brinkman voorzichtig met het instellen van fond-
sen.. Hun takenpakket moest beperkt en overzichtelijk blijven. Te veel 
'beleidsruimte'' voor diverse fondsen zou de samenhang in het totale 
beleidd kunnen bemoeilijken, een nieuw soort verkokering in de hand 
kunnenn werken en politieke verantwoordelijkheid uithollen.l9 

NaarNaar cultuurwetgeving; het Kunstenplan 1988-1992 

Omm te bezien hoe het na het afblazen van de Kaderwet specifiek welzijn 
verderr moest met de al zo lang gewenste wettelijke regeling van het cul-
tuurbeleid,, was het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) in juni 1984 
omm advies gevraagd. Als resultaat werd in september 1986 het Advies cul-
tuurwetgeving;tuurwetgeving; cultuurbeleid in historisch, beleidsanalytisch en juridisch per-
spectiefspectief gepresenteerd.20 Voorgesteld werd om het cultuurbeleid op 
hoofdpuntenn in wetgeving vast te leggen. Op het ministerie was daarop 
inmiddelss al vooruitgelopen, want om wat ervaring met op wetgeving 
gebaseerdee beleidsplanning op te doen was voor het uitbrengen van het 
scp-adviess reeds besloten om een meerjarig beleidsplan voor de kun-
stensectorr op te stellen. Het ging daarbij om meer dan een proef, want 
dee planning bood tevens goede mogelijkheden om na diverse sectorale 
reorganisatiess - waarover straks - nog bestaande onevenwichtigheden 
tussenn verschillende deelterreinen bij te stellen. 
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Terr voorbereiding van het Kunstenplan werd de Raad voor de Kunst 
inn november 1986 aan de hand van een Brief over bet kunstbeleid om ad-
viess gevraagd. In dit schrijven noemde Brinkman drie centrale onder-
werpenn die elk voor zich rechtstreeks bij zijn eerdere Notitie (maar nu 
NotaNota genoemde) Cultuurbeleid aansloten. Het waren: de verdeling van 
hett totale budget over de verschillende disciplines, 'kwesties met be-
trekkingg tot de relatie tussen aanbod en participatie', en het vraagstuk 
vann de geografische spreiding over het land 'gerelateerd aan overwegin-
genn van kwaliteit en kosten'.21 De Raad werd gevraagd om aan de hand 
vann deze drie punten een aantal binnen deelsectoren levende proble-
menn 'budgettair neutraal' op te lossen. Een aantal deelterreinen zou 
daarbijj  een extra impuls moeten krijgen. Genoemd werden: film, lette-
renn en 'kunstuitingen van migranten'. 

3344 De aard van de reactie van de Raad illustreerde dat de relatie tussen 
hett vroeger vaak zo kritische advieslichaam en het ministerie nogal was 
veranderd.. De Raad stond nu onder voorzitterschap van het voordien in 
dee kunstwereld onbekende CDA-lid H.J. Viersen, die in 1984 de voor-
maligee Federatiemedewerker en Amsterdams PvdA-cultuurwethouder 
W.. Sinnige was opgevolgd. Kritiek op ministeriële voornemens werd 
nuu veel rustiger dan voorheen geuit en van een rol van de Raad als 'artis-
tiekk oppositieleider' was geen sprake meer. In plaats van zelf beleidsont-
wikkelingenn te initiëren beperkte de Raad zich nu tot reacties op minis-
teriëlee initiatieven.22 In grote lijnen werd met de door de minister 
gesteldee prioriteiten ingestemd. De invulling van het concrete kunsten-
plann zag de Raad 'met belangstelling, maar ook met enige spanning 
tegemoet'.. 23 

Inn oktober 1987 werd het Plan voor het kunstbeleid 1988-1992 gepre-
senteerd.. De door de minister genoemde prioriteitsterreinen werden 
daarinn bevoordeeld ten nadele van vooral de symfonieorkesten. Protest 
klonkk uit de sectoren waarin bezuinigingen werden voorgesteld. Grote 
onvredee was er voorts in de niet-randstedelijke provincies, waar voor-
zieningenn als gevolg van de nu nagestreefde 'geconcentreerde spreiding' 
onderr druk kwamen te staan. In de Tweede Kamer leidde de hiermee 
gepaardd gaande commotie eveneens tot stevige kritiek, maar desondanks 
werdenn daar tegen het systeem van het kunstenplan geen fundamentele 
bezwarenn geuit.24 En dat was cruciaal: met het plansysteem kwam een 
beleidsinstrumentt tot stand met behulp waarvan het kunstenveld niet 
alleenn in zijn geheel kon worden bezien en in onderlinge samenhang 
gewogen,, maar waarbij tevens veel meer mogelijkheden openstonden 
voorr een krachtige centrale regie en een centrale aansturing van de 
gesubsidieerdee instellingen. Niet gehinderd door vroegere medefinan-
cierss kon het ministerie nu heldere en eenduidige boodschappen uit-
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zenden.. En tegen deze algemene, op politiek-bestuurlijke gronden ge-
kozenn berichten: meer publiek, zakelijker handelen en eigen verant-
woordelijkheid,, werden in het parlement nog nauwelijks bezwaren ge-
hoord. . 

Gesteundd door het se p-advies en aangespoord door het feit dat een 
gewijzigdee Provincie- en Gemeentewet vanaf 1989 'specifieke uitkerin-
gen'' onmogelijk zou maken, was inmiddels besloten om daadwerkelijk 
tott wetgeving over te gaan. In februari 1987 had Brinkman de Tweede 
Kamerr laten weten een 'Wet op het cultuurbeleid' te zullen gaan voor-
bereiden.2^^ Naast bestaande en nog te ontwikkelen sectorale wetgeving 
zouu de nieuwe wet het hele cultuurbeleid omvatten.26 Als belangrijkste 
middell  hiertoe zou deze 'kaderwet' voor de hele culturele sector elke 
vierr jaar een cultuurnota voorschrijven waarin het beleid zo inzichtelijk 
mogelijkk diende te worden geschetst. Brinkman: 'Het grote voordeel 335 
vann een dergelijke nota acht ik daarin gelegen dat het cultuurbeleid in al 
zijnn geledingen geïntegreerd aan de orde komt, in plaats van versnip-
perd,, al dan niet in deelnota's verwoord.'2? Het was een fundamentele 
keuze;; in de toekomst zouden alle onderdelen van het cultuurbeleid 
principieell  in samenhang met de hele sector worden bezien. Ervaringen 
opgedaann bij de voorbereiding en uitvoering van het Kunstenplan zou-
denn bij de verdere uitwerking van de 'plansystematiek' tot lering moe-
tenn strekken. 

D ' A N C O N A:: ' C U L T U U R B E H O U D' EN 'EUROPA' 

Kortt nadat de sociaal-geografe, voormalig cabaretiè-
ree en europarlementariër Hedy d'Ancona in novem-
berr 1989 namens de Partij van de Arbeid minister 
vann wvc in het kabinet-Lubbers 111 was geworden, 
gaff  zij blijk van een onbevangen visie op het kunst-
beleid.288 Uit onvrede over de 'wildgroei' van com-
missiess en werkgroepen rondom de Raad voor de 
Kunst,, die in tamelijke anonimiteit over de verde-
lingg van het kunstenbudget adviseerden, stelde zij 
voorr om in de toekomst de adviesbevoegdheid bij 
één,, jaarlijks wisselend persoon te leggen.29 Met 
haarr voorstel keerde de minister zich tegen het hei-
ligee huisje dat de overheid zich niet met de inhoud 
vann kunst mocht bemoeien, en dat het recht om 
hieroverr te oordelen in de praktijk exclusief was 
weggelegdd voor in de Raad voor de Kunst verzamel-

Hedyy d'Ancona, minister van 
Welzijn,, Volksgezondheid en 
Cultuurr van 1989 tot 1994. 
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de,, overwegend professionele, deskundigen. Nog meer dan Brinkman, 
diee net als zijn hoogste cultimrambtenaar Riezenkamp vond dat een mi-
nisterr 'niet te schijterig moet zijn om zijn mening te geven', was D'An-
conaa van mening dat de discussie over de kwaliteit van de kunst veel 
meerr onderwerp van openbaar debat moest zijn.3° 'Iedereen moet zich 
kunnenn mengen in het debat over kwaliteit in de kunst: de kunstenaars 
zelf,, de organisaties, de politici. En ikzelf, vond ze. De autonomie van 
dee kunsten mocht volgens de minister niet zo ver gaan dat de onder-
steuningg van de kunst door de overheid zich aan elke politieke en maat-
schappelijkee legitimering kon onttrekken. 

Continuïteit;Continuïteit; de Wet op het specifiek cultuurbeleid 

3366 Hoewel het niet tot aanstelling van de door D'Ancona gesuggereerde 
'Rijkskunstmeesters'' kwam, was het een opvallende opvatting van de 
nieuwee minister, want in de PvdA was de autonomie van de kunsten, na 
dee moeilijkheden rond het begrip 'maatschappelijke relevantie' ten 
tijdee van Kunst en kunstbeleid, een welhaast vaststaand gegeven gewor-
dend11 Het was niet de enige opinie waarmee D'Ancona afweek van in de 
jarenn tachtig door de PvdA ingenomen standpunten. Hadden de soci-
aal-democratenn in 1985 nog harde kritiek op Brinkmans opvattingen 
overr marktwerking en publieksbereik gehad, anno 1990 was hier weinig 
meerr van te merken, want ook D'Ancona legde in haar beleid op beide 
aspectenn even zware, zo niet zwaardere accenten.32 En net als haar voor-
gangerr twijfelde zij over het in het kunstenveld gewoonlijk benadrukte 
belangg van vernieuwing als kwaliteitscriterium: 'vernieuwing op zich-
zelff  zegt mij niets'.33 

Inn haar beleid legde zij dezelfde prioriteiten als Brinkman (film, 
vormgeving,, architectuur en AKKV ) en eveneens was zij van mening dat 
hett met de uitgaven voor de podiumkunsten - de symfonieorkesten in 
hett bijzonder - wel wat minder kon. Ook hadden beiden gelijkluidende 
opvattingenn over de veel grotere rol die de media bij de cultuursprei-
dingg zouden moeten spelen en over het belang van de intensivering van 
hett 'internationale cultuurbeleid'. Ten slotte bestond er tussen hen ook 
all  geen verschil van mening over het te hanteren beleidsinstrumentari-
um.. 'Veel is goed voor elkaar en dat moet zo blijven', vond D'Ancona, 
alss lid van een CDA-PvdA-kabinet blijkbaar wars van de in voorgaande 
decenniaa zo vertrouwde polariserende PvdA-geluiden.34 De voortzet-
tingg en de waardering van het door Brinkman ingezette beleid gaven 
aann hoezeer de tijden waren veranderd en hoe de grote politieke partij-
enn op het terrein van het cultuurbeleid in de loop van de jaren tachtig 
naarr elkaar toe waren gegroeid.35 
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Tochh was er tussen beide ministers ook een opvallend verschil, want 
anderss dan Brinkman, die de sectoren van het cultuurbehoud financieel 
bepaaldd niet had ontzien, gaf D'Ancona juist een duidelijke prioriteit 
aann deze beleidsterreinen. Onder de naam Deltaplan voor bet cultuurbe-
houdhoud werd vanaf 1992 tot en met 1995 jaarlijks ruim veertig miljoen be-
schikbaarr gesteld om een begin te maken met het wegwerken van grote 
achterstandenn in behoud en beheer van de talrijke collecties, die samen 
'dee Collectie Nederland' werden genoemd.*6 Hiermee kwam een eind 
aann het onder Brinkman regel geworden 'nieuw voor oud'-beleid (waar-
bijj  niet meer geld voor nieuw beleid beschikbaar kwam dan er op oud 
beleidd werd bezuinigd). De grotere aandacht voor cultuurbehoud beïn-
vloeddee ontegenzeglijk de verhouding tussen de verschillende sectoren 
binnenn het cultuurbeleid.*7 

Nogg betere mogelijkheden tot integrale afweging van het cultuurbe- 337 
leidd bracht de in april 1993 in werking tredende Wet op het specifiek 
cultuurbeleid,, waarvan D'Ancona de voorbereiding in hoog tempo had 
voortgezet.388 Hoewel zij nog wel enkele wijzigingen aanbracht, bleef de 
globalee strekking van de wet dezelfde.39 Over de ministeriële taak stelt 
artikell  2: 'Onze minister is belast met het scheppen van voorwaarden 
voorr het instandhouden, ontwikkelen, sociaal en geografisch spreiden 
off  anderszins verbreiden van cultuuruitingen; hij laat zich daarbij leiden 
doorr overwegingen van kwaliteit en verscheidenheid.' En zoals van aan-
vangg af de bedoeling was geweest, verplicht de wet de minister eens per 
vierr jaren een cultuurnota aan het parlement voor te leggen. In dit 'be-
leidsdocument'' moet een overzicht worden geboden van het tot op dat 
momentt gerealiseerde beleid en moeten de hoofdlijnen van het beleid 
inn de komende vierjarige planperiode worden beschreven. Voorts is het 
vann cruciaal belang dat de wet het de minister mogelijk maakt om 'spe-
cifiekee uitkeringen' aan 'lagere overheden' te blijven doen en om ten be-
hoevee van beleidsuitvoering 'privaatrechtelijke rechtspersonen' (meest-
all  in stichtingen ondergebrachte fondsen) in het leven te roepen. 

1993-1996:1993-1996: 'Investeren in cultuur' 

Zowell  in het kunstenveld als in de media en de Tweede Kamer leidden 
dee niet meer naadloos op links-progressieve idealen uit voorgaande de-
cenniaa aansluitende beleidsvoorkeuren van D'Ancona tot nogal wat op-
hef.. Een nadrukkelijke demonstratie hiervan speelde zich af rond de 
voorbereidingg van de Nota Cultuurbeleid 1993-1996. Investeren in cul-
tuur,tuur, de eerste nota waarin de deelterreinen van de hele sector daadwer-
kelijkk in samenhang werden behandeld. De kritiek spitste zich niet al-
leenn toe op de nadruk die daarin op de publieksfactor en op het begrip 
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marktwerkingg werd gelegd (in welk licht podiumkunstinstellingen wer-
denn gedwongen om vijftien procent van hun budget via eigen inkomsten 
binnenn te halen), maar ook op de veel grotere invloed die de minister 
volgenss velen op de kunsten wilde uitoefenend0 Steve Austen, voorma-
ligg directeur van het Nederlands Theater Instituut, klaagde: 'de soeve-
reiniteitt van de kunstwereld is doorbroken', en journaliste Lien Hey-
tingg vond: 'Nooit eerder heeft een minister zoveel persoonlijke invloed 
opp het kunstbeleid willen uitoefenen.'41 Honderdvijfendertig kunstin-
stellingenn verenigden zich onder leiding van de directeur van het Ko-
ninklijkk Conservatorium Frans de Ruiter in de protestbeweging 'Kun-
stenn '92', en De Volkskrant noemde de nota 'een gotspe (...) omdat kunst 
hierr met economisch gedachtegoed wordt benaderd'.42 Op hoge toon 
werdd de minister verweten dat zij 'het klassieke model' aantastte vol-

3388 gens welk de overheid, zoals Thorbecke in 1862 had gesteld, 'geen oor-

deelaarr van wetenschap en kunst' diende te zijn. 
Maarr er waren ook andere geluiden, zoals die van Pim van Klink, de 

voormaligee wvc-ambtenaar die in 1985 in dienst van de gemeente Gro-
ningenn was getreden en die tevens als voorzitter van de Vereniging van 
Schouwburg-- en Concertgebouwdirecties (VSCD) optrad. Van Klink 
behoordee tot de economen die in de loop van de jaren tachtig op de 
vleugelss van het meer marktgerichte denken naam in het kunstbeleid 
haddenn gemaakt. Hij vond dat de minister ten onrechte aan de schand-
paall  werd genageld. Volgens hem was het anno 1992 niet meer reëel dat 
dee overheid bij kunstdisciplines waarbij 'circa negentig procent van de 
totalee inkomsten door haar geleverd wordt', niet het recht zou hebben 
omm aan deze geldstromen richting te geven. De 'stellingvan Thorbecke' 
wass volgens hem tot 'mythische proporties' opgeblazen en ten onrechte 
'tott taboe verheven'. Het getuigde volgens Van Klink juist van politieke 
moedd om 'het platgetreden adagium van Thorbecke ter discussie te 
stellen'.43 3 

Bramm Kempers, hoogleraar sociologie van de kunst aan de Universi-
teitt van Amsterdam, stelde het nog scherper door even later te constate-
renn dat het kunstbeleid het beter zonder Thorbecke kon stellen. Vol-
genss hem werd het in de loop van ruim 130 jaar versimpelde en uit zijn 
verbandd gerukte principe in de tegenwoordige praktijk vooral gebruikt 
omm het probleem te versluieren waarop het eigenlijk niet van toepassing 
was,, namelijk dat er subsidie wordt verstrekt aan door deskundigen aan-
bevolenn kunst waaraan belastingbetalende burgers nauwelijks of geen 
boodschapp hebben.44 

Hoewell  de minister door commotie in de regio en de Tweede Kamer 
werdd gedwongen om enkele van haar bezuinigingsvoorstellen bij de 
podiumkunstenn terug te draaien en om in plaats van instellingen op te 
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heffenn de 'kaasschaafmethode' te hanteren, was zij niet onder de indruk 
vann alle publiciteit: 'Er wordt in deze sector hard gebruld en het komt 
gemakkelijkk in de krant.'45 En in niet mis te verstane bewoordingen ver-
dedigdee zij zich tegen de beschuldiging uit de hoek van het gesubsi-
dieerdee toneel dat zij de beoordeling van de autonome kunsten op 'kijk-
cijfer-niveau'' wilde brengen. 'Als mevrouw Witteman [zakelijk leidster 
vann het Theater van het Oosten, RP], die een zaalbezetting heeft waarbij 
tweee van de drie stoelen onbezet zijn, als die gaat roepen dat de minister 
haarr degradeert tot het Joop van den Ende niveau, dan denk ik: waar 
hebbenn we het hier eigenlijk over? (...) Die hovaardij, alsof zich in het 
vrijee circuit alleen maar shit afspeelt, dat vind ik dus geen opstelling. '46 

Evenn kenmerkend, maar minder publiciteitsgevoelig, was de aan-
dachtt die in Investeren in cultuur aan het 'internationale cultuurbeleid' 
werdd besteed. Daarbij werd nadere 'afstemming van het beleid op de 339 
internationalee context een evidente noodzakelijkheid' gevonden. Ook 
moestt er intensiever aan 'het internationale forum' worden deelgeno-
men.477 Hier aanwezig te zijn en mee te tellen zou 'misschien wel de 
voornaamstee (...) drijfveer voor het voeren van een internationaal cul-
tuurbeleid'' moeten zijn. Hoe serieus D'Ancona deze taak nam bleek in 
19911 toen op haar initiatief in het Verdrag van de Europese Gemeen-
schapp een 'culturele paragraaf werd opgenomen. Concreet diende het 
internationaall  cultuurbeleid er in eerste aanleg op te zijn gericht dat 
Nederlandsee kunstenaars en kunstinstellingen zich goed in het buiten-
landd konden presenteren en optimaal aan internationale netwerken 
kondenn deelnemen. In plaats van uit het ministerie moest dit stimule-
rendee en voorwaardenscheppende beleid waar mogelijk vanuit de fond-
senn en instellingen worden geregeld. Om aan te geven in welke richting 
hett gedecentraliseerde beleid zich in de praktijk diende te ontwikkelen, 
werdd in Investeren in cultuur per afzonderlijke sector aangegeven waar 
opp uitvoerend niveau de belangrijkste accenten moesten liggen en bij 
welkee bestaande internationale activiteiten zou moeten worden aange-
haakt. . 

DeDe Raad voor Cultuur 

Passendd bij de trend van verzakelijking en 'heroverweging van beleid' 
wass in de jaren tachtig een discussie over rol en functie van 'externe ad-
viesorganen'' op gang gekomen. Algemeen was de opvatting dat het 
aantall  van dit soort instellingen moest worden teruggebracht en dat 
dee adviseurs meer 'vanuit het perspectief van de politiek' dienden te 
functioneren.488 Anders gezegd: adviseurs dienden meer rekening te 
houdenn met het primaat van de politiek en werden niet langer geacht 
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hett voortouw in de beleidsontwikkeling te nemen, laat staan dat zij, 
zoalss in het verleden wel was gebeurd, vooropgingen in protest tegen 
hett beleid. 

Zoalss al ter sprake kwam, waren de gevolgen van de nieuwe opvattin-
genn over het functioneren van advieslichamen inmiddels niet onge-
merktt aan de Raad voor de Kunst voorbijgegaan. De in 1990 door het 
kabinett ingezette Grote Efficiency Operatie bracht de discussie over de 
externee adviesorganen in een stroomversnelling. Besloten werd dat 
dezee zouden worden 'versoberd' en waar mogelijk gebundeld.49 per 
departementt zou in principe één adviesorgaan moeten volstaan. In het 
lichtt van de reorganisatieplannen zal het geen toeval zijn geweest dat 
hett voormalige hoofd van het Stafbureau Kunsten van wvc, Adzo Ni-
colaï,, in 1990 tot algemeen secretaris van de Raad voor de Kunst werd 

3400 benoemd. 
Gevolgg van de reorganisatie was dat de Raad voor de Kunst, de Raad 

voorr het Cultuurbeheer, de Mediaraad en de Raad van Advies voor 
Bibliotheekwezenn en Informatieverzorging (RABIN) moesten fuseren.^0 

Mett ingang van 1996 werden zij samengevoegd in de Raad voor Cultuur 
waarinn het aantal leden aanzienlijk was teruggebracht. Tegenover de 
vroegeree ongeveer 275 leden telt de nieuwe Raad maximaal 25 leden (die 
tenn behoeve van de advisering op deelterreinen kunnen worden aange-
vuldd met 35 'commissieleden'). Waar voorheen kandidaten door de 
Raadd voor de Kunst zelf werden geworven en voorgedragen, worden 
dezee nu voorgedragen door een onder het ministerie ressorterende be-
noemingscommissie,, waarvan de directeur van het Sociaal en Cultureel 
Planbureauu als voorzitter fungeert. 

Bijj  het afscheid van de Raad voor de Kunst op 19 december 1995 
voerdee oud-minister Brinkman het woord. Hij gaf daarbij nog eens aan 
watt in kringen van politiek en openbaar bestuur in het verleden de be-
langrijkstee problemen met de Raad waren geweest. Bijzondere aan-
dachtt in zijn betoog kregen motieven die - naast de algemene klacht 
overr 'wildgroei' van de adviesorganen - een rol hadden gespeeld bij de 
wenss om de Raad op te heffen. Hij verwees naar de 'klaagzangen' die 
'publiekelijk'' regelmatig waren aangeheven over het feit dat de advie-
zenn van de Raad over het algemeen 'elitair, afstandelijk en eenzijdig' 
warenn geweest, en sloot aan bij het inmiddels opmerkelijk gegroeide 
aantall  critici dat vond dat de Raad in zijn adviezen 'te veel vernieuwing' 
hadd gestopt en dat er te weinig oog voor de vraag van het publiek was 
geweest.*1 1 

Nett als D'Ancona stelde ook Brinkman op grond hiervan het 'dictaat 
vann de artisriek-inhoudelijke zwijgzaamheid', dat Thorbecke de over-
heidd had opgelegd, ter discussie, en pleitte hij voor een grotere bestuur-
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lijk ee invloed op vooral het kunstbeleid. Hij benadrukte daarbij dat de 
overheidd niet, zoals in de jaren zeventig het geval was geweest, de rich-
tingg van de kunst moest willen aangeven. Wel diende de ondersteuning 
vann kunst meer vanuit het openbare belang te worden gewogen en niet 
vanuitt het groepsbelang van de kunstprofessionals, die steeds zo sterkin 
dee Raad voor de Kunst vertegenwoordigd waren geweest. D'Ancona zal 
zichh goed in de woorden van haar voorganger hebben kunnen vinden, 
enn ook haar opvolger, staatssecretaris Nuis, toonde zich tevreden bij het 
afscheidd van de Raad voor de Kunst, waarvan hij vroeger lid was ge-
weest.. Naar zijn zeggen had hij de Raad toen soms meer als 'een actie-
groepp dan [als] een evenwichtig adviseur van de regering' ervaren.*2 

Dee eerste vuurproef onderging de nieuwe Raad in 1996 bij de voor-
bereidingg van de Cultuurnota 1997-2000. Pantser of ruggengraat. Het 
veld,, in het bijzonder het deel ervan dat door de Raad nogal kritisch was 341 
beoordeeld,, toonde zich ongelukkig met het nieuwe advieslichaam. 
Sommigenn betichtten het van 'een te brave en volgzame opstelling' 
tegenoverr het ministerie en verweten het er 'te weinig eigen visie' op na 
tee houden. Daarmee legden de critici de vinger op de plek waar het de 
reorganiserendee overheid juist om te doen was geweest. Vanuit de poli-
tiekk moesten de lijnen worden uitgezet. Aan een Raad met te veel eigen 
mening,, die zich als actiegroep tegenover het openbaar bestuur opstel-
de,, was anno 1996 bij de overheid geen behoefte meer. 

NUIS:: CULTUUR ALS MAATSCHAPPELIJK BINDMIDDEL 

1997-2000:1997-2000: 'Pantser of ruggengraat' 

Inn het 'paarse' kabinet-Kok, dat in augustus 1994 aan-
trad,, werd A. (Aad) Nuis (D'66) binnen het nieuwe mi-
nisteriee van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen als 
staatssecretariss verantwoordelijk voor het cultuurbe-
leid.. Net als zijn voorgangster had de literator-politico-
loogg Nuis, die zijn partij vanaf 1981 in het parlement 
vertegenwoordigde,, een duidelijke binding met de cul-
turelee sector.53 Begonnen als redacteur van Propria 
CuresCures had hij zich ontwikkeld tot literair criticus van De 
HaagseHaagse Post. Vanaf het midden van de jaren zestig was 
hijj  in brede kring bekend geworden toen hij met onder 
meerr W.F. Hermans in een welhaast eindeloze pole-
miekk over het oorlogsverleden van W. F. Weinreb ver-
zeildd raakte.54 

Bijj  de behandeling van de Wet op het specifiek cul-

Aadd Nuis, staatssecretaris 
vann Cultuur van 1994 tot 
1998. . 
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tuurbeleidd was afgesproken dat de 'verantwoordelijke bewindspersoon' 
voortaann ruim voor een nieuw uit te brengen cultuurnota met het parle-
mentt over de uitgangspunten en implicaties daarvan zou spreken. Op 
grondd hiervan presenteerde Nuis ter voorbereiding van de Cultuurnota 
1997-20001997-2000 in juli 1995 het eerste deel van Pantser ofruggengraat, waarin 
zijnn Uitgangspunten voor cultuurbeleiduiteen werden gezet. 

Nuiss begon met de vraag wat cultuur voor de mens zou kunnen bete-
kenen.. Verwijzend naar de relatie tussen cultuur en 'grote zingevings-
systemenn als taal en religie, moraal en wetenschap' werd geconcludeerd 
datt 'in het algemeen (...) een grondige en gevarieerde culturele vor-
mingg mensen in staat [zal] stellen zich meer eigen te maken [van] wat de 
wereldd te bieden heeft' .55 Vervolgens werd opgemerkt dat cultuur in de 
samenlevingg op heel verschillende wijzen kan functioneren. 'Wie cul-

3422 tuur vooral gebruikt als onderscheidingsteken (...) als middel om het 
verschill  te markeren tussen de eigen groep en de anderen, kan gemak-
kelijkk terechtkomen in een onvruchtbaar defensief. Cultuur verwordt 
dann tot een pantser tegen een als vijandig ervaren buitenwereld (...).' 

Daarentegenn kunnen 'culturele verworvenheden' functioneren 'als 
eenn innerlijke zekerheid, een steun in de rug die in staat stelt tot welwil-
lendee omgang met andersdenkenden zonder angst voor identiteitsver-
lies'.. Zo opgevat kan cultureel bewustzijn in plaats van tot een afwerend 
pantserr leiden tot een stevige ruggengraat en een open zelfbewustzijn. 
'Eenn samenleving vol gepantserden drijft in argwaan uiteen; een maat-
schappijj  van mensen met cultuur als ruggengraat kan groeien naar een-
heidd in verscheidenheid.'Juist in een samenleving waarin de samenstel-
lingg van de bevolking door migratie snel verandert en waarin zich 
tegelijkertijdd een 'revolutie in de informatievoorziening' voltrekt, zou 
dee overheid de ontwikkelingvan de 'culturele ruggengraat' naar vermo-
genn moeten bevorderen. 

Inn de Tweede Kamer kreeg de Uitgangspunten-notitie, die volgens 
oppositiewoordvoerderr Maarten Beinema (CDA) 'in een persoonlijke, 
veelall  fraaie en soms zelfs bevlogen stijl' was geschreven, ruime onder-
steuning.566 Vervolgens werd de Raad voor Cultuur om advies gevraagd. 
Hoezeerr anno 1996 andere criteria naast de reguliere artistiek-kwalita-
tievee beoordeling een rol waren gaan spelen, bleek uit de nadruk waar-
meee de Raad werd gevraagd om bij de advisering aspecten mee te wegen 
diee te maken hadden met het functioneren van kunst en cultuur in de sa-
menleving.. Aangelegenheden als cultuurspreiding, educatie, het regio-
naall  functioneren van instellingen en dergelijke dienden bij de advise-
ringg volwaardig te worden meegewogen.57 In mei 1996 presenteerde de 
Raadd zijn meer dan duizend pagina's tellende advies getiteld Een cultuur 
vanvan verandering. Advies Cultuurnota 1997-2000. Op basis van de nu 
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beschikbaree stukken werd vervolgens de Cultuurnota 1997-2000. Pant-
serser of ruggengraat opgesteld. Op 17 september 1996 (Prinsjesdag) werd 
dezee aan de Tweede Kamer aangeboden. 

CultuurCultuur in een multiculturele samenleving 

Nett als in de Uitgangspunten werd in de Cultuurnota een aantal punten 
genoemdd waarin de algemene doelstelling van het beleid ('cultuur als 
ruggengraat')) werd geconcretiseerd.*8 Hieruit bleek dat de beleids-
intentiess sinds 1982 een opvallende ontwikkeling hadden doorgemaakt. 
Waarr Brinkman zich nog op het bescheiden standpunt stelde dat zijn 
beleidd moest bijdragen aan 'een bloeiend artistiek en cultureel leven', 
enn D'Ancona vooral de band tussen de kunsten en het publiek op grond 
vann klassieke spreidingsidealen wilde verbeteren, ging Nuis verder. Bij 343 
hemm moest het inmiddels in overzichtelijke regels geordende 'integrale' 
cultuurbeleidd vooral bijdragen aan het besef van nationale identiteit en 
alss zodanig aan de cohesie en solidariteit in een multiculturele samenle-
ving. . 

Inn dit kader werd benadrukt dat Nederland altijd bijzonder open had 
gestaann voor culturele invloeden van buitenaf. Juist nu het land door 
migratiee met de komst van verscheidene nieuwe culturen te maken had 
moestt aan deze kwaliteit aandacht worden geschonken. De diverse cul-
turelee tradities zouden geen geïsoleerd bestaan moeten leiden, maar 
zichh juist moeten openstellen voor een 'vruchtbare onderlinge wissel-
werking'.. Slechts op die manier 'kan uit een zwwtóculturele een inter-
culturelee samenleving groeien, waarin de verscheidenheid de eenheid 
versterktt en culturele ontmoeting en confrontatie tot het delen van er-
varingg en tot nieuwe inspiratie leiden'. Om deze reden zou het intercul-
tureell  onderwijs moeten worden versterkt en zou door culturele instel-
lingen,, het muziekonderwijs, de musea en de media meer aandacht aan 
interculturelee aspecten moeten worden besteed. 

Bijj  het bieden van houvast in een multiculturele samenleving werd 
hett ook van groot belang geacht om de wortels en tradities van het land 
tee kennen. Nuis schetste Nederland hier als een 'vrijhaven'; als 'een 
natiee die zich door taal, geschiedenis en karakter markant van haar 
omgevingg onderscheidt, zonder in isolement te vervallen'. Dit 'open 
naarr de wereld' gelegen land zou zich van oudsher kenmerken door 
'vrijheidd van geest, woord en gedrag, van relatieve tolerantie en een 
egalitairee gezindheid, alles in een context van ordelijke vreedzaamheid 
enn degelijke gematigdheid die zeker vroeger als een soort wereldwon-
derr is beschouwd. In dit beeld was Nederland een vrijhaven (...) voor 
mensenn uit de hele wereld.'59 Ook heden ten dage zou Nederland zich 
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alss zodanig in de wereld moeten doen kennen. Speciale aandacht diende 
inn dit licht te worden besteed aan 'een verblijfsprogramma voor buiten-
landsee kunstenaars, internationale festivals en internationaal georiën-
teerdee opleidingen hier te lande*. Tevens zou Nederland op het terrein 
vann het cultuurbeleid aanwezig moeten zijn in 'enkele knooppunten in 
internationalee netwerken' (zoals de Europese Unie, de Raad van Euro-
paa en UNESCO). Ook werd het belang onderstreept van samenwerking 
mett aangrenzende landen. 

Dee grote betekenis die de historische identiteit van Nederland in 
dezee beeldvorming kreeg, bracht met zich mee dat de tijdens D'Ancona 
all  vergrote aandacht voor het cultuurbehoud diende te worden geconti-
nueerdd en uitgebreid. Vanuit de stelling 'Het verleden is niet dood. Het 
leeftt meer dan ooit' werd benadrukt dat cultuurhistorische objecten 

3444 niet alleen moeten pronken in vitrines, maar dat hun maatschappelijke 
betekeniss - 'de vitale functie (...) voor de samenleving' - zou moeten 
wordenn verstevigd. Concreet werd voorgesteld om het Deltaplan voor 
hethet cultuurbehoud in aangepaste vorm voort te zetten (en daarbij de aan-
dachtt in het bijzonder op archieven, archeologie en filmconservering te 
richten),, en om extra geld beschikbaar te stellen voor de bestrijding van 
achterstandenn in de monumentenzorg. 

Terr versterking van het nationale identiteitsbesef werd ook de waar-
dee van de Nederlandse taal benadrukt. 'Een sterke, levende taal heeft 
haarr wortels op straat, in de reclame, in de journalistiek en in schriftu-
renn waarin denk- en verbeeldingskracht samengaan met creatief taalge-
bruik.'' Om deze reden zou 'zorg voor verbetering van de taal- en 
schrijfvaardigheid',schrijfvaardigheid', vooral voor jonge mensen en in het bijzonder voor 
dee tweede en derde migrantengeneraties, van groot belang moeten zijn. 
Constaterendd dat 'de vanzelfsprekendheid van het gebruik van het Ne-
derlandss aan slijtage onderhevig is', werden 'zorgvuldigheid en waak-
zaamheidd bij het instandhouden en het gebruik van het Nederlands (...) 
inn het belang van de hele samenleving' geacht.60 De overheid zou daar-
bijj  het goede voorbeeld moeten geven en ervoor moeten zorgen dat het 
Nederlandss in het onderwijs, het openbaar bestuur en de rechtspraak 
gehandhaafdd bleef. Binnen de Europese Unie zou moeten worden ver-
medenn dat het aantal werktalen wordt beperkt, waardoor op dat niveau 
niett langer in het Nederlands zou kunnen worden gecommuniceerd. 
Enn net als in de vorige planperiode zou de succesvolle promotie van ver-
taaldee Nederlandstalige literatuur worden voortgezet. 

Watt betreft de 'cultuurvorming' werd vervolgens speciale aandacht 
gevraagdd voor de mogelijkheden die de nieuwe elektronische media 
voorr diverse aspecten van kunst en cultuur kunnen hebben. Tevens 
werdd hier de bijzondere waarde van het 'cultureel stadsleven' bena-
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drukt.. In steden komt - in musea, bibliotheken, theaters, concertzalen 
enn archieven - het culturele leven werkelijk tot leven. Het zijn 'broed-
plaatsenn van cultuur' waarin onder meer interculturele ontwikkelingen 
eenn vruchtbare voedingsbodem vinden.61 Om deze reden zou de over-
heidd het stedelijk cultureel leven nadrukkelijk moeten bevorderen. Juist 
inn dit verband was een goede onderlinge afstemming van het door de 
driee overheden gevoerde cultuurbeleid van groot belang. 

Omm ervoor te zorgen dat bovengenoemde elementen en opvattingen 
optimaall  onder de aandacht van de Nederlanders zouden komen werd 
voorgesteldd in het onderwijs het vak 'cultuureducatie' in te voeren. 
Hierdoorr zouden jongeren 'in het eigen zadel' geholpen moeten wor-
den.. Zij zouden daarbij uit het 'overstelpende aanbod' moeten leren 
'kiezenn wat nuttig is en wat niet'. Met dit voorstel tot invoering van het 
vakk cultuureducatie bleek de invloed van het samengaan van cultuur en 345 
onderwijss in één ministerie. De door minister J. Ritzen (PvdA) gestimu-
leerdee afstemming van beide beleidsterreinen werd in de praktijk extra 
benadruktt doordat, ter verduidelijking van de bedoelingen, Nuis en 
staatssecretariss T. Netelenbos (PvdA) van Onderwijs tegelijkertijd met 
dee Cultuurnota de notitie Cultuur en school uitbrachten. 

EenEen ander perspectief, maar dezelfde continuïteit 

Volgenss sommige critici was de nota van Nuis een toonbeeld van poli-
tiekee pretenties die de autonomie van het culturele leven danig in ge-
vaarr brachten.62 Door politieke doelstellingen - in het bijzonder het 
werkenn aan een multiculturele samenleving - tot de centrale beleidsle-
gitimatiee te verheffen, zou de in de jaren zeventig zo scherp bekritiseer-
dee maatschappelijke relevantie voor het cultuurbeleid alsnog richting-
gevendd zijn geworden. Toch was er met Pantser of ruggengraat veel 
minderr sprake van een breuk met het voorgaande dan wel werd veron-
dersteld.. Uiteraard waren er verschillen. Zo was het opvallend dat het 
beleidd voor het eerst niet meer primair vanuit de verschillende sectoren 
enn de daarin vigerende verhoudingen en belangen werd benaderd, maar 
datt het in het kader van een brede politiek-bestuurlijke doelstelling 
werdd geplaatst. Toch ging het hier slechts om een ogenschijnlijke ver-
andering,, want deze beeldvorming sloot rechtstreeks aan op de al 
decennialangg bij de overheid groeiende behoefte om beleid in politiek-
bestuurlijkee termen te verwoorden. In dit licht gezien symboliseert de 
aanpakk van Nuis, althans op papier, de 'definitieve' terugkeer in het cul-
tuurbeleidd van het 'primaat van de politiek'. 

Eenn tweede verandering betrof de nu veel krachtiger afstemming van 
'cultuur'' op zowel het basis- als het voortgezet onderwijs. Hiermee 
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werdd een ontwikkeling in gang gezet waarbij de 'kunstzinnige vakken', 
diee na de invoering van de Mammoetwet (1963) binnen het onderwijs 
eenn enigszins geïsoleerd bestaan waren gaan leiden, onderdeel van een 
(veell  meer dan 'de kunsten' omvattend) vak 'cultuureducatie' zouden 
worden.. Daarbij zou de cultuuroverdracht op verschillende manieren 
vormm worden gegeven. De inhoud van het onderwijs zou niet meer al-
leenn op 'de verworvenheden van kunst en cultuur' worden afgestemd; 
ookk zou ernaar worden gestreefd om de samenwerking tussen scholen 
enn culturele instellingen te intensiveren. En eveneens zou er meer na-
drukk worden gelegd op de eigen woon- en leefomgeving waarin 'allerlei 
aspectenn van onze cultuur zichtbaar zijn'.63 Concreet leidden de voor-
nemenss er inmiddels toe dat 'de verworvenheden van kunst en cultuur' 
alss een kerndoel voor de basisvorming werd aangemerkt en dat in HAVO 

enn vwo het vak Culturele en Kunstzinnige Vorming (CKV) is ingevoerd. 
Datt beide kenmerken - het 'primaat van de politiek' en de afstem-

mingg op 'onderwijs' - op relatief weinig weerstand stuitten, kan voor 
eenn aanzienlijk deel worden verklaard doordat - ondanks de 'eigentijd-
se'' motivatie van het beleid - tegelijkertijd op legitimaties uit zowel het 
'verre'' als het 'recente' verleden werd teruggegrepen. 64 

Dee aansluiting op het 'verre' verleden sloot goed aan bij in brede 
kringg - en wellicht bij uitstek in liberale gelederen - levende gedachten 
overr de nationale identiteit. Het gaat hier om het historische beeld van 
Nederlandd als een open, tolerante en vredelievende natie waarin diverse 
culturenn in harmonie kunnen samenleven en waarin, ondanks de ver-
scheidenheid,, toch sprake is van een door eigen taal en karakter gedra-
genn cultuur. Gepaste trots op dit beeld was te rechtvaardigen, en op 
grondd daarvan zou het land zich in de wereld als zodanig moeten doen 
kennen.. Vanuit dit historische gezichtspunt noemde Nuis als belang-
rijkstee taak van de overheid met betrekking tot de cultuur: 'het handha-
venn van de vrijheid van godsdienst, van meningsuiting, van de verbeel-
ding'.6* * 

Watt het 'recente' verleden aanging sloot Nuis, hoewel hij daar in zijn 
notaa weinig naar verwees, op praktisch niveau nauw aan bij bestaande 
beleidsontwikkelingen.. Het ging hier om een voortzetting van het in de 
jarenn tachtig door Brinkman ingezette en daarna door D'Ancona verder 
ontwikkeldee beleid, dat zich in belangrijke opzichten onderscheidde 
vann de manier waarop in de jaren zeventig 'de verbeelding aan de macht' 
zouu worden geholpen. Als belangrijkste elementen van deze 'nieuwe 
zakelijkheid'' golden de begrippen decentralisatie, marktwerking, pu-
blieksbereikk en pluriformiteit. De continuïteit van het beleid beperkte 
zichh echter niet uitsluitend tot deze trends, want ook werden vrijwel alle 
anderee eerder in gang gezette beleidsontwikkelingen gecontinueerd. 
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Concreett betrof dit onder meer de aandacht voor amateurkunstbeoefe-
ning,, het behoud van het culturele erfgoed, de samenwerking met steden 
enn provincies, de internationale aspecten van het beleid en de ontwikke-
lingg van een zeker 'kunstenaarsbeleid', waarover door vorige bewinds-
liedenn mett enige regelmaat was gesproken, maar waaromtrent nog nau-
welijkss daden waren gesteld. 

OverOver kunstvakonderwijs en kunstenaarsbeleid 

Inn Pantser of ruggengraat liet Nuis weten dat het 'scholen, ondersteunen, 
aanmoedigen,, coachen, kortom het scheppen van ruimte voor kunste-
naarss om zich artistiek te ontwikkelen (...) een integraal onderdeel van 
hett kunstbeleid' zou moeten zijn.66 Vooral de positie van beginnende 
kunstenaarss zou moeten worden verbeterd. Dit kon door, ten eerste, 347 
hett kunstonderwijs beter af te stemmen op de vraag; ten tweede door 
voorr kunstenaars een voorziening in het leven te roepen die hen in staat 
zouu stellen om een begin met een eigen beroepspraktijk te maken; en, 
tenn derde, door reeds bestaande voorzieningen (voornamelijk fondsen) 
tenn behoeve van het kunstenaarschap te versterken.̂ 

Dee aandacht voor het kunstvakonderwijs was niet nieuw. Voor de in 
aantall  al vóór 1965 sterk gestegen opleidingen was de belangstelling 
sindss de 'revolutie van de jaren zestig' opvallend toegenomen.68 Tussen 
19700 en 1985 verdubbelde het aantal kunststudenten van ca. 9500 naar 
ca.. 2o.ooo.69 In 1982 deed minister A. Pais van Onderwijs een poging 
omm het aantal muziekopleidingen en -studenten te verminderen. En in 
19877 probeerde minister W. Deetman hetzelfde met betrekking tot het 
helee kunstvakonderwijs. Beide pogingen bleven zonder resultaat. De 
opleidingenn verzetten zich met succes tegen de plannen; hun aantal 
bleeff  gelijk en het aantal studenten stabiliseerde zich tussen 1987 en 
19922 rond de 21.000. 

Nadatt onderwijs en cultuur weer in één ministerie waren verenigd, 
werdd in 1996 met het Hoger Onderwijs Onderzoeks Plan een nieuwe 
reorganisatiepogingg ondernomen. Binnen het kunstonderwijs moesten 
hett rendement omhoog en de kosten omlaag. Tevens zouden de oplei-
dingenn beter op de arbeidsmarkt en de beroepspraktijk dienen te wor-
denn afgestemd en zou de kwaliteit ervan strenger moeten worden be-
waakt.. Medio 1997 besprak Nuis zijn voorstellen hieromtrent in de 
Tweedee Kamer.?° De plannen, die niet alleen voorzagen in verminde-
ringg van het aantal opleidingen en studenten, maar eveneens in een 
meerr op de hedendaagse praktijk gerichte afstemming van het gehele 
kunstvakonderwijs,, werden in grote lijnen geaccepteerd. Kort daarna 
werdd een Projectorganisatie Kunstvakonderwijs in het leven geroepen, 
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diee onder leiding kwam te staan van de voormalige directeur Kunsten 
vann het ministerie, Stevijn van Heusden.?1 

Inmiddelss loopt het aantal studenten bij de kunstvakopleidingen 
terug;; in 1997 zijn het er een kleine 17.500. De bezwaren van de oplei-
dingenn richten zich vooralsnog met name tegen de voorgenomen be-
zuinigingenn (van jaarlijks 25 miljoen) die met de reorganisatie gepaard 
gaann en sinds 1997 gedeeltelijk in praktijk worden gebracht.?2 Kort na 
zijnn aantreden gaf staatssecretaris Van der Ploeg te kennen niet voor de 
bezuinigingenn weg te willen lopen, en in maart 1999 liet hij weten dat 
hijj  deze vanaf 2001 volledig zou gaan doorvoeren. De opleidingen 
warenn ontsteld, maar Van der Ploeg had zo zijn bedenkingen: 'Mij n 
indrukk is dat het kunstonderwijs veel doelmatiger kan worden georga-
niseerd.'73 3 

Inn juni 1999 verzond de staatssecretaris de nota Zicht op kwaliteit naar 
dee Tweede Kamer, waarin hij aansloot bij de belangrijkste aanbevelin-
genn van het rapport Beroep Kunstenaar (mei 1999) van de Projectorgani-
satiee Kunstvakonderwijs. Voorgesteld werd de versnippering van het 
kunstvakonderwijss tegen te gaan door zes regionale 'clusters' te vormen 
waarinn meerdere opleidingen zijn ondergebracht. Voor de hiermee ge-
paardd gaande herstructurering was al in een eerder stadium 50 miljoen 
beschikbaarr gesteld. Heel tolerant liet de staatssecretaris weten de her-
structureringg niet op te willen leggen; als opleidingen zelfstandig wil-
denn blijven kon dat, maar zij zouden daarvoor dan wel de 'financiële en 
bestuurlijkee verantwoordelijkheid' moeten dragen.?4 De Tweede Ka-
merr ondersteunde in september 1999 de plannen van de staatssecretaris, 
maarr vond toch dat het met de voorgenomen kortingen wel wat minder 
kon.. In een motie werd erop aangedrongen om de bezuinigingen vanaf 
20011 geen 25, maar 15 miljoen te laten zijn. 

Hett tweede aspect in de 'kunstenaarszorg', de ondersteuning bij de 
beroepspraktijk,, was urgent geworden nadat het bekendste facet van 
hett naoorlogse 'kunstenaarsbeleid', de BKR, in 1987 was afgeschaft. Men 
vondd dat kunstenaars, behalve op algemeen geldende sociale voorzie-
ningen,, ook in het 'post-BKR-tijdperk' op een speciaal op de beroeps-
groepp afgestemde ondersteuning zouden moeten kunnen rekenen. Een 
dergelijkee voorziening zou niet tot beeldende kunstenaars beperkt 
moetenn blijven, maar voor alle kunstenaars dienen te gelden en, tenein-
dee 'blijvende afhankelijkheid' te voorkomen, een tijdelijk karakter moe-
tenn hebben. Hierin voorzag de onder Nuis tot stand gekomen maar 
onderr verantwoordelijkheid van de minister van Sociale Zaken vallende 
Wett Inkomensvorming Kunstenaars (WIK) die op 1 januari 1999 werd 
ingevoerd.?**  Samen met de voorgenomen 'herstructurering' van het 
kunstvakonderwijss zal de WIK ertoe moeten bijdragen dat het aantal 
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kunstenaarss in de bi jstand-dat in 1998 is opgelopen tot rond de 14.000-
drastischh omlaag gaat.?6 

VANN DER PLOEG: CULTURELE DIVERSITEIT 

Rickk van der Ploeg, staats-
secretariss van Cultuur vanaf 
1998. . 

Inn augustus 1998 trad prof. dr. F. (Rick) van der Ploeg 
inn het tweede kabinet-Kok aan als staatssecretaris van 
Cultuur.. In 'Paars 1' was hij voor de PvdA fractie-
woordvoerderr financiën geweest. Anders dan zijn 
tweee voorgangers had hij geen culturele achtergrond, 
maarr had hij al op jonge leeftijd carrière in de weten-
schapp gemaakt. Na studies wis- en natuurkunde was 
hijj  als onderzoeker aan de Universiteit van Cam-
bridgee en aan de al even prestigieuze London School 
off  Economics and Political Science verbonden. Op 
29-jarigee leeftijd was hij benoemd tot hoogleraar in 
dee kwantitatieve economie aan de Katholieke Uni-
versiteitt Brabant, en vijfjaar later werd hij hoogleraar 
inn de staathuishoudkunde aan de Universiteit van Am-
sterdam.. Anders dan sommige critici zag de nieuwe 
staatssecretariss geen wezenlijke tegenstelling tussen 
economiee en het beleidsterrein waarvoor hij verant-
woordelijkk was: 'veel mensen denken dat economie 
overr geld gaat, maar in feite gaat het over waarde. Net 
alss cultuur.'77 

Gelijkk D'Ancona in 1989 trok de nieuwe bewindsman kort na zijn 
aantredenn met enkele prikkelende uitlatingen de aandacht.78 Volgens 
hemm moest er een einde komen aan de overheersing van de 'aristocrati-
schee cultuur'. Er zou een omslag moeten komen naar een 'democracy of 
culture'' met veel meer plaats voor vernieuwende kunstuitingen van jon-
gerenn en allochtonen. Waarom wel veel subsidie voor opera en niets 
voorr jonge, met nieuwe media werkende kunstenaars die veel dichter bij 
dee jongerencultuur staan? En waarom bepaalt een kleine, selecte groep 
inn raden, fondsen en commissies geconcentreerde 'kunstpausen' waar 
hett geld naar toe gaat en bestaan de besturen van kunstinstellingen voor 
hett merendeel uit 'blanke mannen van rond de 55 jaar' - zoals een steek-
proeff  onder Amsterdamse instellingen van de Mondriaan Stichting uit-
wees?79 9 

All  deed alle publiciteit anders vermoeden: de uitspraken van Van der 
Ploegg waren niet nieuw. De kritiek op de 'elitecultuur' sloot nauw aan 
bijj  van oudsher in socialistische kring levende opvattingen hieromtrent, 
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enn argwaan tegenover de gevestigde orde in het culturele leven kan als 
eenn onderdeel hiervan worden beschouwd. Op continuïteit duidde even-
eenss de nadruk die de staatssecretaris legde op trends die al vanaf 1982 in 
sterkee mate de discussie over het cultuurbeleid bepalen: markt, publiek 
enn pluriformiteit. Of zoals hij het verwoordde: 'Ik wil dat cultureel on-
dernemerschapp en het aanspreken van een nieuw, jonger publiek een 
rodee draad wordtt in mijn beleid.'80 Een belangrijk gegeven was tegelij-
kertijdd dat de staatssecretaris eraan gehouden was dee uitvoering van de 
CultuurnotaCultuurnota 1997-2000 te continueren. Voor fundamentele beleidsver-
anderingenn was daardoor in feite geen plaats. Maar waarschijnlijk zal 
datt ook geen probleem zijn geweest, want de in de nota genoemde prio-
riteitenn (jongeren, allochtonen, markt, publiek, cultuureducatie, inter-
nationalisering)) leken stuk voor stuk nauw bij zijn voorkeuren aan te 

3500 sluiten. 
Inn de praktijk werd de continuïteit van het beleid in november 1998 

bevestigdd toen de staatssecretaris de Tweede Kamer schriftelijk infor-
meerdee over de vraag hoe hij de in het regeerakkoord aangekondigde 
'Beleidsintensiveringenn Cultuur' vorm wilde geven. De 15 miljoen die 
hijj  vanaf 1999 jaarlijks extra te besteden kreeg zouden volgens hem 
moetenn worden aangewend voor de podiumkunsten, de Nederlandse 
film,film,  'jonge kunstenaars en vernieuwende kunstvormen', conservering 
vann audiovisuele collecties, 'Cultuur en School', nieuwe media en ar-
cheologie.. De bij het verdelingsplan gebruikte begrippen en argumen-
tenn klonken vertrouwd: 'bevordering van de multiculturele samenle-
ving',, 'wervend communiceren met een breed publiek', nadruk op 
'marktmechanismen'' en 'prioriteit bij jongeren en nieuwe publieks-
groepenn - allochtonen in het bijzonder'.81 

Dezelfdee overwegingen vormden eveneens de basis voor de in mei 
19999 uitgebrachte nota Ruim baan voor Culturele Diversiteit en de een 
maandd later gepresenteerde uitgangspuntennotitie voor de cultuur-
planperiodee 2001-2004: Cultuur als confrontatie. In beide nota's wordt 
inn het bijzonder de verbreding van zowel het aanbod als het publiek 
centraall  gesteld. Voorgesteld werd om subsidieaanvragers in dit ver-
bandd (mede) te toetsen aan het criterium van 'maatschappelijk bereik'. 
Omm dit laatste te bevorderen zouden culturele instellingen en kunste-
naarss veel meer als ondernemer dienen te functioneren. Hoe dat zou 
moetenn werd vervolgens aangegeven in de nota Een ondernemende cul-
tuur.tuur. 'Cultureel ondernemerschap', liet de staatssecretaris daarin 
weten,, 'is allereerst een houding die erop is gericht zoveel mogelijk 
kunstzinnig,, artistiek-cultureel, zakelijk en maatschappelijk rendement 
tee halen uit culturele voorzieningen.'82 

Concreett leidden de in Cultuur als confrontatie gestelde doelen tot het 
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'Actieprogrammaa Cultuurbereik', waarin vijf thema's werden genoemd 
diee in de nieuwe planperiode bijzondere aandacht zullen krijgen: ver-
sterkingg van de programmering (van de podiumkunsten); culturele 
diversiteit;; jeugd; cultureel vermogen (collectiebeheer en culturele pla-
nologiee (waarbij het gaat om samenhang tussen archeologie, monu-
mentenzorg,, stadsontwikkeling en dergelijke). 

Nett als bij het begin van eerdere kunstenplanperioden waren de 
reactiess in het veld en de pers op de uitgangspuntennotitie heftig. En 
ookk nu concentreerde de aandacht zich daarbij vooral op 'de kunsten'. 
Hett meest werd nog te hoop gelopen tegen Van der Ploegs voornemen 
omm culturele instellingen, op straffe van een subsidiekorting, te ver-
plichtenn drie procent van hun budget aan te wenden voor het bereiken 
vann jongeren, allochtonen en ander 'nieuw publiek'. Vanwege dit voor-
nemenn en door zijn nadruk op het 'maatschappelijk bereik' van de kun- 351 
stenn werd de staatssecretaris verweten een nieuwe poging te doen om 
cultuurbeleidd tot welzijnsbeleid te maken en de autonomie van de kun-
stenn te veronachtzamen. Naast deze op historische gronden herkenbare 
geluidenn was het opvallend dat er direct na de presentatie ook al princi-
piëlee kritiek van coalitiegenoten werd vernomen. Net als in 1976, toen 
dee liberalen zich tegen de 'welzijnsoriëntatie' van het kabinet-Den Uyl 
verzetten,, liet WD-cultuurwoordvoerder Nicolaï weten dat Van der 
Ploegg in zijn ogen in 'onaanvaardbare mate' geloof hechtte aan 'de maak-
baree samenleving met van bovenaf opgelegde normen en regels'. 83 Alles 
duiddee erop dat er voor de aanname van Cultuur als confrontatie nog heel 
watt gediscussieerd zou moeten worden. 

Schijnn bedroog echter, want nadat Van der Ploeg onder druk van een 
motiee zijn 'drieprocentsnorm' had laten vallen, kwamen zijn voorne-
menss in november 1999 vrijwel ongeschonden door de Tweede Ka-
mer.. 84 Critici in de Kamer werden door de bewindsman gerustgesteld 
doorr te benadrukken wat ook al in zijn nota stond, namelijk dat bij de 
subsidieverdelingg voor de komende planperiode 'de kwaliteit' uiteraard 
hett 'leidende subsidiecriterium' zou blijven.8*  Vertegenwoordigers van 
hett kunstenveld waren niet erg gerustgesteld. Jack Verduyn, directeur 
vann de Federatie van Kunstenaarsverenigingen, klaagde: 'Die man zit 
voll  politieke trucs.'86 Van der Ploegs voorgangster Hedy d'Ancona, 
inmiddelss voorzitter van het bestuur van vier culturele instellingen, 
bestreedd deze kritiek. Natuurlijk was Van der Ploeg niet van plan om de 
autonomiee van de cultuur aan te tasten en evenmin wilde hij het aanbod 
vann 'kwalitatief hoogstaande cultuur' om zeep helpen. 'Welnee, dat ge-
beurtt zo maar niet. Er mogen in Nederland genoeg mensen meepraten 
omm te voorkomen dat er echt iets geks gebeurt. '8? Van der Ploeg leek 
evenminn onder de kritiek uit het veld te lijden: 'Kij k als staatssecretaris 
benn je vaak de pispaal. Dat is helemaal niet erg.'88 



1982-1999 9 

DEE BELANGRIJKSTE BELEIDSTRENDS SINDS I 9 82 

Beleidsplanning Beleidsplanning 

Vann alle beleidsveranderingen die 'sinds Brinkman' tot stand kwamen is 
dee invoering van een wettelijk verankerde 'integrale' beleidsplanning 
wellichtt de meest ingrijpende. Het voeren van beleid op basis van plan-
ningg kent een lange voorgeschiedenis die kan worden teruggevoerd 
naarr de tijd voor de Tweede Wereldoorlog (en in het bijzonder naar het 
denkenn van de socioloog Karl Mannheim). Na 1945 kwamen op diverse 
beleidsterreinenn verschillende vormen van planning tot ontwikkeling. 
Activiteitenn op het terrein van de ruimtelijke ordening kunnen hier als 
voorbeeldd dienen, maar ook op deelterreinen van het cultuurbeleid 
werdd planning in de loop van de tijd - vooral waar het voorzieningen als 

3522 theaters en bibliotheken betrof - een wezenlijk element in de beleids-
voering.. Direct van invloed op het planningsdenken binnen het cul-
tuurbeleidd in de jaren tachtig waren echter de ervaringen die in het vo-
rigee decennium waren opgedaan bij de voorbereiding van de Kaderwet 
specifiekk welzijn. Een belangrijk gegeven was dat de planning zich daar-
bijj  uitstrekte over het gehele beleidsterrein, en niet beperkt bleef tot 
onderdelenn ervan. 

Zoalss gezegd betekende het afblazen van de Kaderwet specifiek wel-
zijnn niet dat de daarbij beoogde planningssystematiek werd verworpen. 
Integendeel,, een dergelijke werkwijze bood Brinkman goede mogelijk-
hedenn om verschillende wensen te vervullen. Zo kon een 'cultuurbrede' 
planningg niet alleen bijdragen aan een grotere beleidspluriformiteit en 
aann een zekere herziening van tussen bepaalde sectoren ontstane scheve 
verhoudingen,, ook kon er door periodieke beoordelingen een grotere 
dynamiekk in het beleid worden gebracht waardoor beter dan vroeger 
konn worden voorkomen dat verhoudingen op grond van 'verworven 
rechten'' al te zeer vastroestten. Bovendien bood beleidsplanning Brink-
mann de mogelijkheid om een aantal nog niet goed binnen de diverse 
sectoralee reorganisaties opgeloste problemen te verhelpen. En ten slot-
te,, maar niet in de laatste plaats, bood een heldere beleidsplanning het 
rijkk de mogelijkheid om op het terrein van het cultuurbeleid (ten op-
zichtee van zowel 'het veld' als de 'lagere' overheden) een duidelijke 
regieroll  voor zichzelf te creëren. 

Dee invoering van planperioden zorgde in de praktijk tot langzamer-
handd bekende patronen en rituelen. Op basis van voortschrijdend in-
zichtt werd het planningssysteem nader ingevuld. Onvermijdelijk in een 
publiciteitsgevoeligee sector als die van de cultuur ging dit regelmatig 
mett nogal wat ophef gepaard. Bij de voorbereiding van het eerste plan 
inn 1987 kreeg Brinkman het stevig aan de stok met 'de regio's', die de 
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ministerr ervan betichtten 'de Randstad' voor te trekken. En D'Ancona 
beleefdee in 1992 roerige tijden toen ze bij de voorbereiding van het eer-
stee 'integrale' cultuurplan de communicatie met zowel het parlement 
alss de lagere overheden en het veld wat lichtvaardig opvatte. 

Ondankss alle kritiek en rumoer leed het planningssysteem echter 
geenn schipbreuk. In het parlement bleef een breed draagvlak aanwezig 
mett als resultaat dat het systeem van de vierjarige cultuurplannen in 1993 
inn de Wet op het specifiek cultuurbeleid werd verankerd. De kans op 
problemenn met het parlement werd vervolgens verminderd door de af-
spraakk dat de Tweede Kamer door middel van een 'uitgangspuntennoti-
tie'' in een vroeg stadium bij de voorbereiding van toekomstige cultuur-
plannenn zou worden betrokken. Daarnaast werden dreigende proble-
menn met 'de regio's' teruggedrongen door afspraken met deze gebieden 
vooraff  in 'convenanten' neer te leggen. Als beleidsmethode staat het 353 
plansysteemm op politiek-bestuurlijk niveau tot op heden volstrekt niet 
terr discussie. In navolging van het rijk zijn vrijwel alle provincies en 
(grotere)) gemeenten inmiddels eveneens tot een vierjarige cultuurbe-
leidsplanningg overgegaan, en in Europees verband wordt de hier ge-
hanteerdee methode met belangstelling gevolgd en in bepaalde opzich-
tenn als een navolgenswaardig voorbeeld beschouwd.8? 

Dee onvrede die desondanks vooral in het veld is blijven bestaan, kan 
voorr een deel worden verklaard uit de discrepantie die er nu eenmaal 
bestaatt tussen de aard van de politiek-bestuurlijke besluitvorming en de 
inschattingg van veranderingsmogelijkheden binnen het kunstenveld. 
Mett name verwachtingen in de kunstensector zijn regelmatig hoger ge-
stemdd dan door een democratisch openbaar bestuur kan worden waar-
gemaakt.. Zo bleven de klachten bestaan dat er voor 'echt' nieuw beleid 
uiteindelijkk veel minder geld beschikbaar kwam en dat de verhoudingen 
binnenn het nieuwe podiumkunstenbestel nog steeds scheef zijn. Zo'n 
tienn jaar na de grote reorganisatie van deze sector was dit (bij de voorbe-
reidingg van het Cultuurplan 1997-2000) niet anders. Ook toen werd er 
geprotesteerdd tegen het feit datt er te veel geld bij de structureel gesubsi-
dieerdenn terechtkwam.90 Het bewijst de taaiheid van bestaande en ge-
leidelijkk gegroeide structuren die snelle veranderingen in de weg staan, 
maarr die het bestel tegelijkertijd een zekere en in verschillende opzich-
tenn wenselijke stabiliteit geven. 

PluriformiteitPluriformiteit en kwaliteit 

Omdatt volgens Brinkman de aandacht binnen het cultuurbeleid in de 
jarenn zeventig te eenzijdig op 'de kunsten' gericht was geraakt, streefde 
hijj  in zijn beleid nadrukkelijk naar een grotere 'pluriformiteit'.91 Een 
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directt gevolg daarvan was dat in verschillende sectoren de aandacht 
minderr eenzijdig op gevestigde belangen werd gericht. Op het terrein 
vann het muziekbeleid bijvoorbeeld kwam, naast de bestaande aandacht 
voorr de orkesten en de vernieuwende 'serieuze' muziek (waarvoor 'de 
notenkrakers'' zo nadrukkelijk aandacht hadden gevraagd), nu ook be-
leidd tot stand ten behoeve van pop- en jazzmuziek en voor 'muziekuitin-
genn van minderheden'. 

Tevenss leidde het streven naar meer pluriformiteit ertoe dat de be-
langstellingvoorr sectoren als amateurkunst, kunstzinnige vorming, cul-
tuureducatie,, film, vormgeving en architectuur vanaf het begin van de 
jarenn tachtig sterk toenam. En 'sectorbreed' had het tot gevolg dat in de 
loopp van de tijd zowel het mediabeleid en de AKKV als het bibliotheek-
beleidd onderdeel van het cultuurbeleid werden. Tegelijkertijd werd ver-

3544 groting van de pluriformiteit echter vaak afgeremd, of zelfs onmogelijk 
gemaakt,, door gebrek aan geld. Teneinde de uitgaven te beheersen kon-
denn gewenste veranderingen in (delen van) de sectoren slechts worden 
gerealiseerdd als er op andere werd bezuinigd. 

Sectorbreedd gezien droeg de Wet op het specifiek cultuurbeleid op 
tweee manieren bij aan het bevorderen van de pluriformiteit. Ten eerste 
doordatt de wet voorschreef dat de minister zich bij het cultuurbeleid 
niett alleen door 'kwaliteit' maar ook door 'verscheidenheid' moest laten 
leiden.. En ten tweede doordat zowel 'de kunsten', 'cultuurbeheer' als 
'media,, letteren en bibliotheken' onderwerp van 'integrale beleidsplan-
ning'' werden. Binnen het wettelijke kader kunnen de verschillende be-
leidsonderdelenn sinds de invoering van de wet gemakkelijker in on-
derlingg verband worden geïnterpreteerd en gewogen. De in de wet ver-
ankerdee periodieke beoordelingen bevorderen daarbij zonder meer de 
pluriformiteit.. Situaties waarin nieuwe initiatieven geen subsidie kun-
nenn ontvangen vanwege 'verworven rechten' van andere komen nu in 
principee niet meer voor. 

Staatssecretariss Nuis gaf het streven naar pluriformiteit vervolgens 
nogg een extra dimensie door te benadrukken dat het daarbij niet om een 
minn of meer toevallige beleidskeuze gaat. Op grond van de openheid en 
vrijheidd die het land van oudsher kenmerken is pluriformiteit volgens 
hemm zelfs een van de meest wezenlijke kenmerken van de Nederlandse 
cultuur.. Om deze reden zou het beleid er blijvend op moeten zijn ge-
richtricht om dit aspect als een belangrijke nationale verworvenheid te waar-
deren,, te profileren en waar mogelijk te promoten. 

Tegelijkk met zijn pleidooi voor een grotere pluriformiteit had Brink-
mann het 'kwaliteitsprobleem' weer in het centrum van de aandacht ge-
plaatst.. Zijn pleidooi voor 'topkunst' droeg er, ondanks de vele kritiek, 
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zonderr twijfel toe bij dat 'het primaat van het kwaliteitsbeginsel' bij sub-
sidietoekenningenn opnieuw geheel centraal werd gesteld.92 Criteria als 
'dee sociale positie van de kunstenaar', die in de jaren zeventig vooral op 
hett terrein van de beeldende kunsten nog op welwillende aandacht kon-
denn rekenen, verdwenen nu vrijwel achter de horizon. Tegelijkertijd 
werdd door Brinkman het criterium van 'het vernieuwende' als rem-
placantt voor het kwaliteitsbegrip ter discussie gesteld. 

D'Anconaa en Nuis handhaafden de nadruk op het kwaliteitsbeginsel. 
Hett was en bleef het centrale criterium bij het verstrekken van subsi-
dies.. Toch veranderde er ook iets, want in toenemende mate werden nu, 
naastt de artistieke kwaliteit, het maatschappelijk functioneren van cul-
turelee instellingen en hun verscheidenheid als 'kwaliteitsaspecten' mee-
gewogen.. Hiermee lijk t zich een synthese te ontwikkelen tussen twee 
'kwaliteitsinterpretaties'' die in het verleden vaak op gespannen voet 355 
mett elkaar stonden. Enerzijds gaat het hier om 'de stelling van Thor-
becke',, die vaak is gebruikt om de absolute autonomie van de kunsten te 
rechtvaardigen,, en anderzijds om de legitimatie van overheidshande-
len.. Oftewel om de vraag welke 'kwaliteit' in de samenleving door het 
opp grond van politieke overwegingen geformuleerde beleid wordt be-
vorderd. . 

Decentralisatie Decentralisatie 

Brinkmann gaf met zijn streven naar een nieuwe taakafbakening tussen 
dee overheden en met de erkenning van de mogelijkheid om een deel van 
dee beleidsuitvoering bij fondsen te leggen richting aan de verdere ont-
wikkelingg van het 'decentralisatieproces'. In de loop van zijn minister-
schapp verschaften diverse sectorale reorganisaties - waarover straks -
meerr duidelijkheid. Toch waren de resultaten niet eenduidig, omdat de 
uitkomstenn van de reorganisaties onderling grote verschillen vertoon-
den.. Zo werd er bij de podiumkunsten in plaats van te decentraliseren 
juistt opvallend gecentraliseerd, terwijl op de terreinen van de AKKV en 
dee bibliotheken het beleid sterk gedecentraliseerd was en bleef. Hoewel 
bijj  alle sectorale reorganisaties taakverdelingen op hoofdlijnen werden 
voorgesteld,, was er toch meer voor nodig om het beleid zodanig af te 
stemmenn dat met recht van een logisch samenhangende en comple-
mentairee taakverdeling kon worden gesproken.93 Belangrijk voor de 
verderee ontwikkeling van de taakverdeling was dat het rijk de (later in 
dee Wet op het specifiek cultuurbeleid vastgelegde) mogelijkheid be-
hieldd om met 'specifieke uitkeringen' bepaalde beleidstaken aan lagere 
overhedenn te delegeren.94 

Ministerr D'Ancona droeg aan de verdere ontwikkeling van de taak-
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verdelingg bij door in de Nota Cultuurbeleid igg^-iggózzn te dringen op 
hett ontstaan van 'een driehoeksnetwerk'. Hierin zouden de drie over-
heden,, in plaats van te streven naar een strikte taakverdeling (zoals aan-
vankelijkk de bedoeling was), hun 'gezamenlijke verantwoordelijkheid 
enn beleidsafstemming' kunnen regelen.95 In 1993 werd met de voorbe-
reidingg van deze 'bestuursovereenkomsten' of'convenanten' een begin 
gemaakt.. In overleg met het Interprovinciaal Overleg (IPO) en de Ver-
enigingg van Nederlandse Gemeenten (VNG) werd vervolgens aan de 
totstandkomingg van acht convenanten gewerkt waarin (in evenveel geo-
grafischh geordende clusters) rijk, provincies en achttien grote gemeen-
tenn hun onderlinge afspraken en gezamenlijke inzet voor de cultuur-
planperiodee 1997-2000 'opmaat' neerlegden.?6 

Veell  minder dan Brinkman aarzelde D'Ancona om bij wijze van 
functionelee decentralisatie taken aan fondsen over te dragen. In 1990 
liett zij de Tweede Kamer weten dat ze meer tot fondsvorming wilde 
overgaan,, omdat daardoor een 'doelmatige en doeltreffende' beleids-
uitvoeringg mogelijk was.97 Dat de overheid daarbij wat meer 'op af-
stand'' stond was in haar ogen geen probleem, omdat subsidies op het 
terreinn van de cultuur traditioneel nu eenmaal aan de hand van adviezen 
vann onafhankelijke deskundigen worden verstrekt. Een niet al te nauwe 
overheidsbetrokkenheidd daarbij hoefde volgens haar geen nadeel te 
betekenen.. Het gevolg was dat de fondsen wat betreft hun aantal, mid-
delenn en taken na het aantreden van D'Ancona aanzienlijk werden ver-
sterkt. . 

Inn 1995 kwam het functioneren van de fondsen in de belangstelling 
toenn de Algemene Rekenkamer gewag maakte van 'wildgroei' van 'zelf-
standigee bestuursorganen', waartoe fondsen in het openbaar bestuur 
wordenn gerekend. Brinkmans eerdere bezwaren leken hierbij te worden 
bewaarheid,, want bij het functioneren ervan zou veel te weinig politieke 
aansturingg en controle mogelijk zijn.98 Naar aanleiding van de ontstane 
opheff  werd vervolgens door het ministerie van Binnenlandse Zaken 
onderzoekk verricht. Op het terrein van het cultuurbeleid werden elf 
fondsenn en andere als zelfstandige bestuursorganen te definiëren instel-
lingenn onderzocht. 99 Anders dan critici hadden gewenst werden in het 
onderzoekk echter nauwelijks of geen conclusies getrokken. Men be-
perktee zich tot de constatering dat het onderzoek op de departementen 
hadd bijgedragen aan 'een brede herbezinning (...) over de vraag hoe om 
tee gaan met op afstand functionerende diensten en de invulling van de 
ministeriëlee verantwoordelijkheid'.100 

Staatssecretariss Nuis bleek niet erg onder de indruk van de beden-
kingen.. Hij maakte de onder het vorige kabinet aangekondigde bezui-
nigingenn op fondsen ongedaan, en het Fonds voor de Podiumkunsten 
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werdd in Pantser of ruggengraat een flinke uitbreiding van het budget in 
hett vooruitzicht gesteld.101 Bovendien werd de jaarlijkse subsidiëring 
veranderdd in toekenningen voor vierjaarlijkse perioden, waarmee de 
fondsenn aan andere 'majeure culturele instellingen' werden gelijkge-
steld.. De kritiek op de zelfstandige bestuursorganen indachtig drong 
Nuiss erop aan dat de fondsen meer aandacht zouden besteden aan 'het 
transparantt maken van de keuzen die zij maken en de beslissingen die zij 
nemen'.1022 Zij zouden 'het debat over hun werk' moeten opzoeken, uit-
lokkenn of zelf moeten organiseren: 'Bij de relatieve autonomie waarin 
dee fondsen werken, hoort publieke verantwoording', stelde de staatsse-
cretaris. . 

Bijj  de voorbereiding van de planperiode 1997-2000 kwam er meer 
zichtt op het functioneren van de fondsen. De tot dan nogal in stilte ope-
rerendee instellingen roerden zich nu danig in de publieke opinie. Daar- 357 
bijj  profileerden zij zich als ambitieuze behartigers van de belangen die 
mett de uitvoering van hun taken waren verbonden. Kern van hun bood-
schapp was gewoonlijk: 'wij willen meer geldV°3 Het fonds dat zich 
sindsdienn het nadrukkelijkst in de openbaarheid roerde is het Fonds 
voorr Beeldende kunsten, Vormgeving en Bouwkunst. Het is echter de 
vraagg of het dit op eigen initiatief doet of onder drukvan buitenaf. Dit 
laatstee lijk t waarschijnlijk, omdat de subsidieverstrekking op het terrein 
vann de beeldende kunsten - waarover verderop - vanaf het midden van 
dee jaren negentig steeds meer onder druk is komen te staan door kritiek 
vann bijvoorbeeld de auteur-beeldend kunstenaar Riki Simons, de politi-
coloogg Hans Blokland en de econoom-beeldend kunstenaar Hans Ab-
bing.IQ4 4 

Zijj  betichtten het fonds van marktvervalsing, het creëren van smaak-
monopoliess en het functioneren voor een relatief kleine groep van 
'staatskunstenaars'.10**  'De manier waarop subsidies worden verdeeld is 
discriminerend,, vervalst de concurrentie, verstoort het marktmechanis-
me.'1066 Zoals te verwachten verweerde de (door zijn opponenten 'subsi-
diepaus'' en 'kunstregent' genoemde) toenmalige directeur van het 
Fonds,, Geert Dales, zich fel tegen de aantijgingen.IO7 Voorlopig is de 
uitkomstt van het debat nog niet helder. Maar dat de 'markt- en smaak-
argumenten'' die door Simons c.s. met betrekking tot kunstsubsidiëring 
wordenn gehanteerd een gevoelige snaar raken, moge duidelijk zijn uit 
dee felle toon waarop voor- en tegenstanders elkaar bestrijden. Om die 
redenn is de discussie niet alleen voor de beeldende kunsten, maar ook 
voorr de positie van andere fondsen van belang. 

Inn de Tweede Kamer leidden de groeiende mogelijkheden voor de 
fondsenn en de nog steeds aanwezige twijfels omtrent ruimte voor poli-
tiekee aansturing en controle, alsmede het democratisch gehalte van de 
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fondsen,, eind 1997 tot een motie waarin om een evaluatie van 'de fond-
senstructuurr in z'n totaliteit' werd verzocht.108 Het resultaat van het 
doorr de Raad voor Cultuur uitgevoerde en in april 1998 gepresenteerde 
onderzoekk was positief en gaf geen aanleiding tot grotere twijfels op po-
lii  tiek-bestuurlijk niveau.IO9 De Raad constateerde dat de fondsen anno 
19988 op het terrein van de subsidieverstrekking hebben bijgedragen aan 
'eenn grotere mate van aanspreekbaarheid, herkenbaarheid, flexibiliteit, 
effectiviteitt en efficiency'. Daarbij wordt vastgesteld dat de fondsen 'in 
dee praktijk over het algemeen goed [blijken te] functioneren'.110 

MarktMarkt en publiek 

Kortt na zijn aantreden had Brinkman beklemtoond dat de grote idealen 
3588 van de sociale cultuurspreiding, die decennialang de belangrijkste legi-

timatiee voor het beleid waren geweest en die in de jaren zeventig nog 
zoveell  politici hadden begeesterd, niet of nauwelijks tot resultaten had-
denn geleid.1" In plaats van meer werd, met name op het terrein van de 
podiumkunsten,, juist steeds minder publiek bereikt. Bovendien leek het 
alsoff  de kunsten steeds meer 'op zichzelf geconcentreerd raakten, en 
datt daarbij de relatie met het publiek uit het oog was verloren. De neer-
waartsee spiraal moest worden doorbroken door 'kunstproducenten' za-
kelijkerr te benaderen en hen nadrukkelijker op hun publieke taak aan te 
spreken.. Wilde de legitimatie voor financiering uit de openbare midde-
lenn geloofwaardig blijven, dan moest er meer publiek worden getrok-
ken.. Teneinde hier serieus werk van te maken, diende het ideaal van de 
socialee cultuurspreiding te worden vervangen door een gerichte 'markt-
strategie'' ten behoeve van een groter 'publieksbereik'.112 

Aanvankelijkk werd vanuit de Partij van de Arbeid scherp tegen de 
'overheersendee teneur van marktgerichtheid' en 'gedwongen publieks-
werving'' geprotesteerd.11' Maar toen minister D'Ancona aantrad bleek 
vann deze kritiek niets meer over. Hoewel zij vooral op het terrein van de 
museaa nog een accent op 'het bereiken van bevolkingsgroepen met een 
culturelee achterstand' legde (en daarmee de oude sociaal-democrati-
schee cultuurspreidingsidealen niet verloochende), werd de trend van 
'marktt en publiek' door haar onverminderd voortgezet en in verschil-
lendee opzichten zelfs versterkt. Goede mogelijkheden kreeg zij hiertoe 
doordatt de sectorale reorganisaties en de in 1988 ingevoerde plansyste-
matiekk haar in de gelegenheid stelden om gesubsidieerde instellingen 
dwingenderr voorwaarden omtrent zakelijk management en publieksbe-
reikk te stellen. In het veld leidden de hiertoe geformuleerde eisen soms 
tott scherpe protesten: de 'soevereiniteit van de kunstwereld' zou erdoor 
wordenn aangetast. Hier stond echter tegenover dat een groeiend aantal 
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meerr vanuit economische kaders denkende kunstmanagers zich goed in 
dee toegenomen aandacht voor markt en publiek kon vinden. Dit laatste 
goldd ook voor staatssecretaris Nuis, tijdens wiens bewind een fors aantal 
voormaligee rijksinstellingen -waaronder ruim twintig musea - tot 'zelf-
standigee culturele ondernemingen' werden getransformeerd. "4 

Bijj  al deze aandacht voor 'marktprincipes' moet overigens worden 
gerealiseerdd dat het hier niet gaat om een stringente toepassing van de 
'wett van vraag en aanbod' op grond waarvan subsidiëring van culturele 
voorzieningenn achterwege zou kunnen blijven. Hoewel er sinds het 
middenn van de jaren negentig door economen als de Rotterdamse 
hoogleraarr Arjo Klamer en critici als Riki Simons wordt aangedrongen 
opp een intensievere marktwerking, zijn hierover politiek de meningen 
nauwelijkss verdeeld.11*  Cultuur geldt in politiek-bestuurlijke kring 
onverkortt als een 'merit-good' op grond waarvan wordt vastgehouden 359 
aann de breed gedragen en historisch verankerde overtuiging dat 'de ver-
schillendee vitale onderdelen van onze cultuur' tegen 'het vrije spel van 
dee markt' moeten worden beschermd."6 Juist deze opvatting geeft het 
'marktdenken'' binnen het cultuurbeleid een bijzondere betekenis. 
'Marktwerking'' slaat in dit verband op de gedachte dat culturele instel-
lingenn vooral efficiënt en zakelijk moeten handelen en dat zij zich er 
bewustt van moeten zijn dat zij - ondanks de door de subsidie geboden 
beschermingg - functioneren in een markt met verschillende 'aanbie-
ders',, waarmee zij in een zekere concurrentieverhouding staan. 

Inn de praktijk heeft de 'marktwerking' geleid tot een eenduidiger en 
transparanteree verhouding tussen de overheid en 'het veld'. Zo goed als 
allee door het rijk gesubsidieerde culturele instellingen zijn 'verzelfstan-
digd'' en kregen in hun taakomschrijving heldere opdrachten met be-
trekkingg tot efficiency, openbaarheid en publieksbereik. Anders dan in 
hett verleden worden de instellingen nu op grond van werkplannen 
(vooraf)) en resultaten (achteraf) periodiek beoordeeld. 'Verzakelijking' 
iss hier het belangrijkste sleutelwoord. De directies van de door middel 
vann 'budgetsubsidies' gefinancierde 'culturele ondernemingen' moeten 
dezee zo zakelijk mogelijk 'managen'. Het gaat hier om een fundamente-
lee koerswijziging die zowel voorr de instellingen (de 'producenten' van 
'aanbod'),, de samenleving (de 'consumenten' of 'participanten') als de 
politiekk en het openbaar bestuur ingrijpende consequenties heeft. In 
plaatss van 'voor de eeuwigheid' en op grond van eenmaal 'verworven 
rechten'' subsidie te ontvangen, worden alle instellingen nu periodiek 
opp hun bijdrage aan de realisatie van op basis van politiek-bestuurlijke 
overwegingenn geformuleerde (en op méér dan alleen 'artistieke of 
inhoudelijkee kwaliteit' afgestemde) doeleinden getoetst. "7 

Dee politiek-bestuurlijke aandacht voor het publieksbereik heeft 
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medee tot gevolg dat er in het veld daadwerkelijk meer oog voor 'het pu-
bliek'' ontstond. De concentratie op 'het aanbod van de cultuurprodu-
centen'' werd minder eenzijdig; in toenemende mate wordt er tegen-
woordigg met 'de publieksvraag' rekening gehouden. Het gaat hier om 
eenn verhoging van het bewustzijn dat overheidssubsidies ook op het ter-
reinn van de cultuur, naast artistieke of inhoudelijke overwegingen, in de 
eerstee plaats hun legitimatie vinden in de betekenis van het gesubsidi-
eerdee voor de samenleving. Opvallend is daarbij dat men de politiek-
bestuurlijkk gewenste aandacht voor 'het publiek' binnen verschillende 
sectorenn gaandeweg als minder 'verwerpelijk' is gaan zien. Tekenend is 
inn dit kader wellicht dat anno 1997 de 'amusementsondernemer' Joop 
vann den Ende werd ingeschakeld bij de programmering van het Hol-
landd Festival. 

33 60 Hoezeer de aandacht voor het publiek in het culturele veld is toege-
nomenn kan tevens worden opgemaakt uit de verhoogde inzet bij cultu-
relee instellingen om door middel van actieve voorlichting over hun acti-
viteitenn met het publiek te 'communiceren' en dit zo aan zich te binden. 
Hoee groot de invloed van het inmiddels sterk gegroeide markt- en 
publieksbewustzijnpublieksbewustzijn bij culturele instellingen is, blijkt uit de grote aan-
dachtt die tegenwoordig in literatuur en onderzoek aan marketing en 
publieksbereikk wordt besteed."8 Tegelijkertijd kan echter worden ge-
constateerdd dat de nadruk op het marktdenken vanaf de jaren negentig 
aanleidingg tot aanhoudende kritiek geeft.11? 

Internationalisering Internationalisering 

Hett buitenlands 'cultureel beleid' zoals dat zich vanaf 1945 ontwikkel-
de,, werd decennialang in de eerste plaats als een onderdeel van het bui-
tenlandss beleid gezien.120 Het cultuurbegrip werd in dit verband breed 
gedefinieerdd en het belangrijkste doel van het beleid was dat het de 
'goodwill'' van Nederland in het buitenland bevorderde. Het cultuurmi-
nisteriee was gewoonlijk bij het zich nogal ad hoc ontwikkelende beleid 
betrokken,, maar de coördinatie ervan lag welhaast vanzelfsprekend bij 
hett ministerie van Buitenlandse Zaken. In 1967 was daar de Coördina-
tiecommissiee Internationale Culturele Betrekkingen (CICB) onderge-
bracht,, waarvan de ambassadeur voor Internationale Culturele Samen-
werkingg als voorzitter fungeerde. In de loop van de tijd groeide er 
binnenn het cultuurministerie echter weerstand tegen het primaat van 
Buitenlandsee Zaken. Begin jaren tachtig raakte men er hier van over-
tuigdd dat er een 'eigen', buitenlands cultuurbeleid zou moeten worden 
gevoerd. . 

Naa het aantreden van het eerste kabinet-Lubbers werd er een hogere 
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prioriteitt aan het buitenlands cultuurbeleid gegeven. Binnen het minis-
teriee van Buitenlandse Zaken werd de functie van ambassadeur voor In-
ternationalee Culturele Samenwerking op 'directeursniveau' geplaatst, 
enn bij wvc werd in 1984 een aparte Directie Internationale Betrekkin-
genn geformeerd.121 Vanuit wvc benadrukte minister Brinkman het be-
langg van een intensiever buitenlands cultuurbeleid: 'De combinatie van 
eenn zekere nationale signatuur, internationale verstaanbaarheid en pres-
tigee maakt dat de cultuur zich zeer goed leent voor de manifestatie van 
eenn land in het internationale verkeer.'122 Er was echter nog een andere 
redenn voor een intensiever buitenlands cultuurbeleid. Daarbij ging het 
omm niets meer of minder dan om de bescherming van de Nederlandse 
cultuurr tegen al te grote buitenlandse invloeden. Voorkomen moest 
wordenn dat het land, nog meer dan al het geval was, werd overspoeld 
'doorr de producten van buitenlandse cultuur-industrieën'.12? 361 

Binnenn wvc leidden de ambities daadwerkelijk tot een 'eigen' bui-
tenlandss cultuurbeleid. Hierbij wilde men, zoals de toenmalige ambas-
sadeurr voor Internationale Culturele Samenwerking Maarten Mourik 
watt zuur opmerkte, niet gehinderd worden door 'bemoeizucht (...) van 
hett ministerie van Buitenlandse Zaken'. I24 Concreet leidde het vanuit 
wvcc ontwikkelde beleid onder meer tot een intensievere promotie van 
Nederlandsee beeldende kunst, film en literatuur in het buitenland. Ook 
werdenn de mogelijkheden tot internationale contacten en uitwisselin-
genn vergroot. 

Inn 1987 werd in het door de Wetenschappelijke Raad voor het Rege-
ringsbeleidd uitgevoerde onderzoek Cultuur zonder grenzen aangedron-
genn op een strikte scheiding tussen cultuurpolitieke en buitenlands-po-
litiekelitieke doelstellingen. I25 Als belangrijkste doelstelling van buitenlands 
cultuurbeleidd werd genoemd 'de versterking (...) van de internationale 
positiee van de cultuurbeoefening in Nederland, als deel van het algeme-
nee cultuurbeleid'.126 Daarmee werd afstand genomen van de opvatting 
datt het primaat in het buitenlands cultuurbeleid bij het ministerie van 
Buitenlandsee Zaken diende te liggen.I2? Bij de regering leidde het on-
derzoekk ertoe dat het door wvc voorgestane 'buitenlands cultuurheXeid' 
naastt het 'buitenlands cultuurbeleid' een hogere en zelfstandiger priori-
teitt kreeg.128 Binnen deze nieuwe verhoudingen zouden de twee depar-
tementenn aan een nieuwe taakverdeling moeten werken.I29 

Probleemlooss ging dit niet. In de praktijk bleven contrasterende op-
vattingenn over het 'primaat' de verhoudingen beïnvloeden. Zo nu en 
dann nam de discussie hierover zelfs de vorm 'van een heuse richtingen-
strijd'' aan.^0 Pogingen om een gereorganiseerde CICB nieuw leven in te 
blazenn mislukten doordat er in Investeren in cultuur voor werd gekozen 
hett internationaal cultuurbeleid op decentraal niveau (door 'de fond-
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sen')) te laten uitvoeren. Nog grotere belemmeringen voor een 'nieuwe' 
CICBB waren het gevolg van de nota Herijking van het buitenlandbeleid 
(1995),, waarin het hele beleid van het ministerie van Buitenlandse Za-
kenn werd herzien en afgestemd op de sinds de val van de Muur in 1989 
ingrijpendd gewijzigde internationale verhoudingen. Uiteindelijk wer-
denn de activiteiten van de CICB geheel stilgelegd en moesten de interde-
partementalee verhoudingen voor de zoveelste keer worden herzien. In 
19977 werd besloten de CICB op te heffen. 

Dee internationalisering van het cultuurbeleid werd eveneens sterk be-
invloedd door ontwikkelingen op het Europese vlak. De meeste invloed 
gingg hier uit van de (vanaf 1993 Europese Unie genoemde) Europese 
Gemeenschap,, waarvan de besluiten directe gevolgen voor het door de 
afzonderlijkee leden gevoerde beleid kunnen hebben.^1 Aanvankelijk 
wass er binnen de primair op economische samenwerking gerichte EG 
geenn aandacht voor cultuurbeleid geweest, maar dit was in de loop van 
dee jaren zeventig veranderd toen de opvatting terrein won dat er in 
Europeess verband meer oog voor immateriële waarden diende te zijn. 
Alss Europa voor zijn burgers wilde gaan leven en als dezen zich 'Euro-
peaan'' zouden moeten gaan voelen, diende er een grotere nadruk op de 
culturelee samenhang en daarmee op de 'Europese identiteit' te worden 
gelegd.^2 2 

Dee Europese invloed op het Nederlandse cultuurbeleid manifesteert 
zichh op drie manieren. Ten eerste zijn er de gevolgen van de algemene 
Europesee regelgeving, die ervoor moet zorgen dat er daadwerkelijk een 
vrijee Europese markt ontstaat. Ten tweede is er de invloed op de defi-
niëringg van de Nederlandse cultuur binnen de Europese context, en ten 
derdee zijn er de gevolgen van de 'communautaire actie' in de culturele 
sectorr die sinds 1977 vanuit Brussel op gang is gekomen. 

Cruciaall  voor het streven naar een vrije Europese markt was het in 
19877 genomen besluit dat de toenmalige Europese Gemeenschap zou 
wordenn omgevormd tot een Europese Unie, die zowel een economi-
schee en monetaire unie als een Europese politieke unie zou omvatten. 
Eenn van de belangrijkste doelstellingen zou (eind 1992) de voltooiing 
vann één interne markt zijn.^3 Van aanvang afwas duidelijk dat dit stre-
venn ingrijpende gevolgen voor het omroepbeleid zou hebben, maar 
voorr de andere sectoren waren de consequenties minder helder.1^ In 
onderzoekk werd benadrukt dat een inschatting van de gevolgen van de 
Europesee eenwording op het nationale cultuurbeleid op dat moment 
nogg niet mogelijk was.1^ Wel werd geadviseerd om te komen tot een 
concretee afbakening tussen nationale bevoegdheden en Europese be-
moeienis,, waardoor de uitsluitende toetsing van het nationale cultuur-
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beleidd aan louter economische criteria zou worden begrensd. Duide-
lijkheidd was hier geboden, want als er niets gebeurde zouden diverse 
subsidieregelingenn en beschermende steunmaatregelen niet meer mo-
gelijkk zijn, waardoor aanzienlijke delen van het cultuurbeleid zouden 
moetenn vervallen, met alle gevolgen van dien.J36 

Dee noodzaak om tot een duidelijke afbakening van bevoegdheden 
vann de EU en de lidstaten te komen, leidde tot een voorstel van minister 
D'Anconaa om in het EG-Verdrag (zoals het inmiddels aangevulde en als 
Grondwett van Europa beschouwde Verdrag van Rome uit 1957 is gaan 
heten)) een 'culturele paragraaf op te nemen. Het resultaat was dat tij -
denss de topontmoeting van de Europese Raad in Maastricht (december 
1991)) een dergelijke paragraaf in het EG-Verdrag werd opgenomen. De 
tekstt ervan bestond uit twee delen: een nieuw artikel 128, dat de culture-
lee autonomie van de lidstaten moet waarborgen, en een uitbreiding van 
artikell  92, waardoor nationale steunmaatregelen (subsidies) op het ter-
reinn van de cultuur worden toegestaan.'37 

Eenn direct gevolg van de opvatting dat de Europese identiteit en 
samenhangg zouden moeten worden benadrukt is dat sindsdien ook op 
nationaall  niveau intensiever wordt nagedacht over 'de aard en het we-
zen'' van de Nederlandse cultuur. Hierover lopen de meningen uiteen. 
Volgenss sommigen worden door de Europese eenwording zowel het 
karakterr van de nationale Nederlandse cultuur als het daarop afgestem-
dee cultuurbeleid bedreigd. Spraakmakende vertegenwoordigers van 
dezee opvatting zijn de Rotterdamse emeritus hoogleraar staatsrecht 
S.. W. Couwenberg en de al genoemde M. Mourik, die 'de handhaving 
enn versterking van de eigen culturele identiteit (...)' als belangrijkste 
doelstellingg van het buitenlands cultuurbeleid ziet.1} 8 

Heell  anders luidt de mening van de Rotterdamse kunstsocioloog (en 
voormaligg wvc-ambtenaar) Ton Bevers. Uitgaand van een veel smalle-
ree definitie van cultuur (die vrijwel uitsluitend de kunsten omvat) stelt 
hijj  dat de cultuursector in de loop van de tijd een zelfstandig domein is 
gewordenn en dat - ook buitenlands - cultuurbeleid zich op grond daar-
vann moet richten op bevordering van deze 'autonome' cultuur. In zijn 
ogenn is de 'mondialisering' van de cultuur thans zover voortgeschreden 
datt het beschermen of uitdragen van de 'nationale culturele identiteit' 
eenn achterhaald streven is.I39 Wat voor nationale identiteit valt hier 
eigenlijkk te verdedigen, zo lijk t hij zich af te vragen. Binnen de weten-
schapp leidde het vraagstuk van de Nederlandse cultuur in Europees ver-
bandd inmiddels tot een grootscheeps en door de Nederlandse Organi-
satiee voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) gecoördineerd project 
getiteldd 'Nederlandse Cultuur in Europese Context'. 

Opp regeringsniveau leidde de 'identiteitsdiscussie' aanvankelijk tot 
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behoedzamee standpunten. Vermeden moest worden dat men van 'eng 
nationalisme'' zou kunnen worden beticht, maar tegelijkertijd kon toch 
ookk niet worden ontkend dat er van een eigen nationale culturele iden-
titeitt sprake was. Brinkman pleitte in dit licht voor een groter cultureel 
zelfbewustzijnn tegenover de maar steeds toenemende dominantie van 
Amerikaansee audiovisuele producten. En D'Ancona concentreerde 
zich,, teneinde 'wezenlijke elementen van onze cultuur' te beschermen, 
inn het bijzonder op 'taalgebonden cultuuruitingen'.1* 0 Maar tegelijker-
tijdd benadrukte zij, meer dan haar voorganger, dat de Nederlandse cul-
tuurr in plaats van nationaal 'juist internationaal, zelfs kosmopolitisch 
vann karakter' is.1*1 Hoeveel belang D'Ancona aan dit internationale 
perspectieff  hechtte bleek uit het feit dat ze 'de culturele identiteit' en 
hett 'internationale cultuurbeleid' in Investeren in cultuur als twee (van 
dee drie) 'centrale beleidsthema's' noemde. Net als Bevers zag ze daarbij 
'geenn inhoudelijke gronden aanwezig voor het idee dat er een grote 
nationalee inspanning geboden zou zijn om de Nederlandse culturele 
identiteitt in de wereld geforceerd uitte dragen'.'42 

Onderr staatssecretaris Nuis bleef de bijzondere aandacht voor het 
internationalee cultuurbeleid geheel overeind. Anders dan D'Ancona 
echterr gaf Nuis vanuit een zeer brede, veel meer dan 'de kunsten' om-
vattendee optiek invulling aan de Nederlandse culturele identiteit. Waar 
D'Anconaa zich terughoudend opstelde, plaatste Nuis dit aspect in zijn 
visiee juist centraal. Het ging hier om het concept van het 'Beeldmerk 
Nederland'' met behulp waarvan Nederland zijn imago van een open, 
tolerantee samenleving - als 'internationale culturele vrijhaven' - in de 
wereldd zou moeten versterken.1^ Het concept vloeide rechtstreeks 
voortt uit de in Pantser of ruggengraat genoemde prioriteiten waarbij 
Nederlandd nadrukkelijk was neergezet als een open samenleving waarin 
vann oudsher tal van identiteiten een plaats vinden, en die zich al eeu-
wenlangg 'tamelijk markant van de directe omgeving' onderscheidt 
'doorr taal, geschiedenis en karakter zonder zich daarbij ooit te isole-
ren'.. '44 'Uit cultureel oogpunt bekeken levert dit een beeld op van vrij -
heidd van geest, woord en gedrag, van relatieve tolerantie en egalitaire 
gezindheid,, en dat alles in een context van ordelijke vreedzaamheid en 
degelijkee gematigdheid.'145 

Hett derde gevolg van de Europese eenwording op het internationale 
cultuurbeleidd was het resultaat van de 'communautaire actie' die 'vanuit 
Brussel'' op gang kwam. Grote invloed hierop had het in de loop van de 
jarenn tachtig op gang gekomen overleg tussen de ministers van Cultuur, 
datt de Raad van Cultuurministers (of EU-cultuurraad) wordt genoemd. 
Inn dit gremium werden (en worden) 'meerjarenprogramma's van priori-
tairee acties' ontwikkeld die vervolgens richting gaven (en geven) aan het 
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handelenn van de Europese Commissie. Belangrijke aandachtspunten in 
dezee programma's zijn de verbetering van de sociaal-economische posi-
tietie van kunstenaars, de bevordering van een Europese 'cultuurindustrie' 
(dee 'audiovisuele sector' in het bijzonder) en (voortgezette) beroepsop-
leidingenn op cultureel terrein. 

Tevenss wordt er bijzondere aandacht geschonken aan activiteiten 'ter 
verbeteringg van de kennis en verbreiding van de cultuur en de geschie-
deniss van de Europese volkeren'; aan de instandhouding en bescher-
mingg van cultureel erfgoed van Europees belang; culturele uitwisselin-
gen;; en samenwerking in (vooral) de Raad van Europa.146 Resultaten 
vann samenwerking op het terrein van 'beleid en informatie' blijken uit 
dee sinds 1986 onder auspiciën van de Raad van Europa verrichte verge-
lijkendee studies naar het cultuurbeleid van de Europese landen, en uit 
dee informatie-uitwisseling tussen de diverse Europese culturele onder-
zoekscentraa (die zich hebben verenigd in 'Circle' - Cultural Informa-
tionn and Research Centres Liaison in Europe).147 Sinds 1995 subsidieert 
hett ministerie van oc&w de Boekmanstichting om in het Circle-net-
werkk een rol te spelen. Het eerste resultaat van de hier geleverde in-
spanningenn was de publicatie van Cultural research in Europe 1996.148 

Concreett resulteerden de meerjarenprogramma's van de Europese 
Commissiee in een drietal programma's: 'Raphael' (gericht op de in-
standhoudingg van het culturele erfgoed), 'Ariadne' (gericht op 'boek en 
lezen',, in het bijzonder op conservering van teksten en literaire ver-
talingen)) en 'Caleidoscope-2000' (concerten, poëziefestivals en cultu-
relee evenementen). Eind 1998 beoordeelde de Raad voor Cultuur het 
programmaa 'Cultuur 2000' waarin de Europese Commissie haar cul-
tuurbeleidd voor de komende vijfjaren had neergelegd. De bevindingen 
warenn kritisch. De verschillende projecten zouden 'een hoog smoking-
gehalte'' hebben en de nadruk zou te veel op prestige en representatie 
liggen.. Bovendien was de aanpak volgens de Raad voor Cultuur veel te 
centralistischh en zouden de culturele instellingen zich te veel naar de 
plannenn (en de omvangrijke bureaucratie) van de Commissie moeten 
richten.. De staatssecretaris werd geadviseerd ervoor te zorgen dat -
overeenkomstigg de Nederlandse traditie - het principe van 'de overheid 
opp afstand' meer aandacht zou krijgen.14? 

Tijdenss de bijeenkomst van de Eu-Cultuurraad vond Van der Ploeg 
gehoorr bij zijn collega-bewindslieden. Het programma werd bijgesteld 
enn binnen de diverse onderdelen zou meer nadruk op jongeren, sociale 
randgroepenn en culturele diversiteit worden gelegd. Tevens werd, naar 
Vann der Ploegs wens, de erkenning van 'de sector cultuur als bron van 
werkgelegenheidd en als factor van sociale integratie' benadrukt.'5° Des-
ondankss bleven er aarzelingen, want als enige lidstaat wilde Nederland 
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hett budget voor het hele (vijfjarige) programma bevriezen op totaal 100 
miljoenn euro, terwijl de overige veertien lidstaten het budget wilden 
verhogenn naar 167 miljoen euro - een bedrag dat door de Nederlandse 
Raadd voor Cultuur niet meer dan 'een fooi' was genoemd. Uiteindelijk, 
enn nadat voor een belangrijk deel aan zijn kritiek tegemoet was geko-
men,, was Van der Ploeg medio 1999 bereid om de Nederlandse bijdrage 
opp te hogen naar het door de andere lidstaten gewenste bedrag. Inmid-
delss was door de Europese cultuurministers besloten om Rotterdam en 
Portoo in 2001 culturele hoofdsteden van Europa te laten zijn. 

Zowell  de vanuit Brussel aangedragen programma's als het beeld van 
'Nederlandd als vrijhaven' uit Pantser of ruggengraat openden voor de 
samenwerkingg tussen oc&w en BZ nieuwe mogelijkheden. Hoe een en 

33 66 ander zijn beslag zou moeten krijgen werd uiteengezet in de notitie In-
tensiveringtensivering buitenlands cultuurbeleid, die de staatssecretarissen M. Parijn 
enn Nuis in maart 1997 naar de Tweede Kamer stuurden. Hierin wordt 
benadruktt dat de in gang gezette decentralisatie naar fondsen en andere 
instellingenn zal worden voortgezet. Enigszins daarmee vergelijkbaar 
zouu ook een aantal ambassades (meer) ruimte voor de uitvoering van 
culturelee activiteiten en programma's krijgen. 

Naastt dit gedecentraliseerde gedeelte van het beleid is er echter ook 
(opnieuw)) ruimte voor gemeenschappelijke projecten en programma's 
diee elk voor zich het gewenste 'Beeldmerk Nederland' in het buitenland 
kunnenn versterken, en waarvoor extra financiële middelen beschikbaar 
zijnn gesteld.1*1 Als mogelijke soorten programma's worden genoemd 
'activiteitenn die Nederland als vrijhaven kunnen profileren', activiteiten 
inn 'prioriteitslanden of -gebieden (waaronder Frankrijk, het Verenigd 
Koninkrijk,, Vlaanderen, Nordrhein-Westfalen, Tsjechië, Hongarije, 
Indonesië,, Suriname, Zuid-Afrika, Turkije, Marokko, de Verenigde 
Staten,, Canada en Japan), grote manifestaties als de Peter de Grote Ma-
nifestatiee (1997) en de herdenking van de Vrede van Munster (1998), en 
extraa ondersteuning van de taak van een aantal ambassades bij de uit-
voeringg van het beleid. 

Concreett kreeg de nieuwe samenwerking tussen oc&w en BZ in 1998 
opnieuww gestalte met de instelling van de 'Homogene Groep Interna-
tionalee Samenwerking', waarvan het jaarlijkse budget in de begroting 
vann Buitenlandse Zaken is opgenomen. Uit het 'HGis-cultuurfonds' (16 
miljoen)) worden instellingen in de gelegenheid gesteld om internatio-
nalee activiteiten te organiseren. Het kan daarbij gaan om zeer uiteenlo-
pendee zaken als optredens, presentaties, uitwisselingen, coproducties, 
festivalss en workshops, maar ook om bijvoorbeeld kennisoverdracht en 
beleidsontwikkeling.. In zijn Uitgangspunten voor het internationale cul-
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tuurbeleidtuurbeleid 2001-2004 liet Van der Ploeg weten van plan te zijn het thans 
bestaandee beleid te continueren. Instellingen die tot op heden HGIS-

subsidiess hadden ontvangen werden daarbij gewaarschuwd voor auto-
matismen.. 'Het is bepaald niet vanzelfsprekend dat deze middelen voor 
dezelfdee doelen bij dezelfde instellingen opnieuw beschikbaar zullen 
komen.. (...) Er mag geen voorschot genomen worden op eventuele 
aanvullendee subsidiëring ten laste van het HGis-cultuurprogramma.'152 

ONTWIKKELINGENN BINNEN DE AFZONDERLIJKE 
SECTOREN N 

Muziek Muziek 

Dee eerste grote reorganisatie van Brinkman betrof die van het orkes-
tenbestel.. In de jaren zestig waren bezwaren gerezen tegen het grote 
beslagg (in 1966: 81 procent) dat de grote orkesten op het muziekbudget 
legden.. Bovendien zagen veel jonge musici en componisten, die sinds 
hunn protest in 1969 wel 'de notenkrakers' werden genoemd, de orkesten 
alss statische en in zichzelf gekeerde bolwerken van behoudzucht. Van 
Doornn had in zijn nota Orkestenbestel (1976) voorgesteld de situatie te 
veranderenn door de veertien (mede) door het rijk gesubsidieerde orkes-
tenn onder te brengen in vijf regionale muziekcentra, waarbinnen ze een 
brederee taakstelling zouden krijgen.1^ De voorstellen hadden het niet 
gehaald,, maar wel was de discussie over een noodzakelijke reorganisatie 
vann het orkestenbestel (en in het verlengde daarvan: van het hele po-
diumkunstenbestel)) voortgezet. I*4 

Inn 1980 publiceerde de Federatie van Kunstenaarsverenigingen het 
rapportt Symfonieorkesten in Nederland, bezetenheid in dienstverband, waar-
inn de grote orkesten zwaar op de korrel werden genomen. Ze zouden 
allemaall  ongeveer hetzelfde 'ijzeren repertoire' spelen en 'het eeuwig-
durendd dienstverband van orkestmusici' zou elke poging om de beroeps-
mogelijkheidd voor musici afwisselender te maken in de kiem smoren.1** 
Kortt na publicatie kregen de auteurs, Hans Onno van den Berg en Sytze 
Smit,, nu als medewerkers van het Amsterdamse onderzoeksbureau 
Cenarioo opdracht van CRM om advies uit te brengen over de toekomsti-
gee bespeling van het in aanbouw zijnde Amsterdamse Muziektheater. In 
19822 stelden beide adviseurs voor om, teneinde de bespeling van het 
Muziektheaterr optimaal te laten zijn, de helft van de te vaak voor weinig 
publiekk spelende provinciale orkesten op te heffen en de omvang van de 
randstedelijkee orkesten te beperken. 

Hoewell  het saneringsvoorstel veel stof deed opwaaien nam Brink-
mann het over. In januari 1983 stelde hij voor de subsidiëring van vijf pro-
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vincialee orkesten te beëindigen. '56 Dit 
viell  slecht. Niet alleen de Tweede Kamer 
wass tegen, maar ook bij de orkesten en in 
hunn speelgebieden leidde het voorne-
menn tot heftige emoties. Een krachtige 
lobby,, aangevoerd door Commissarissen 
derr Koningin, burgemeesters, wethou-
derss en gedeputeerden, trok tegen de 
plannenn ten strijde. De reactie demon-
streerdee hoezeer vanuit de Amsterdamse 
situatiee geformuleerde visies konden af-
wijkenn van in de provincies levende sen-
timenten.. Het uiteindelijke resultaat van 
dee 'opstand van de regio's' was dat de 
ministerr zijn voorstellen introk. De pro-
vincialee orkesten mochten wat hem be-
treftt blijven bestaan, al betreurde hij dat 
err daardoor geen geld voor de gewenste 
vernieuwingg van het 'muziekbestel' zou 
komenn - wat op haar beurt weer in de 
jazz-- en popwereld betreurd werd. 

Opp aandrang van de Kamer werd vervolgens de Landelijke Werk-
groepp Orkestenbestel ingesteld die naar haar voorzitter de commissie-
Sutherlandd werd genoemd.'5? In juni 1983 adviseerde deze om provin-
cialee orkesten niet op te heffen, maar om ze af te slanken. Met het 
hierdoorr vrijgekomen geld zou nieuw beleid kunnen worden gefinan-
cierd.. Het 'koppelsubsidieprobleem' zou kunnen worden opgelost door 
eenn taakverdeling in te voeren waarbij het rijk in de vorm van zoge-
noemdee budgetfinanciering de productiekosten voor zijn rekening zou 
nemenn en de gemeenten de kosten van de accommodaties.'58 Wat het 
aantall  orkesten aanging werd voorgesteld om het Gewestelijk Orkest 
Zuid-Hollandd in de toekomst niet meer te financieren en om het 
Amsterdamss Philharmonisch Orkest, het Utrechts Symfonie Orkest en 
hett Nederlands Kamer Orkest ten behoeve van de bespeling van het 
Muziektheaterr in Amsterdam samen te voegen tot het Nederlands Phil-
harmonischh Orkest. 

Bestuurlijkk zorgde het door de minister en de Tweede Kamer aan-
vaardee advies voor een opvallende en fundamentele verandering. Zoals 
all  lang vanuit de kunstenwereld werd benadrukt maakte het op prak-
tischh niveau duidelijk dat, als het om harmonisatie en inhoudelijke af-
stemmingg van beleid ging, van territoriale decentralisatie weinig te ver-
wachtenn viel. Sentimenten 'in de provincie' kleurden ontwikkelingen 

Vanaff  het begin van de jaren tachtig werden 
pogingenn ondernomen om het orkestenbestel 
tee saneren. De druk op met name de grote 
orkestenn in de regio bleef aanhouden nadat 
dee reorganisatie achter de rug was. Hier 
protesteertt het Frysk Orkest tegen de voor-
genomenn samenvoeging met het Noordelijk 
Filharmonischh Orkest. Tevergeefs, want in 
hett begin van de jaren negentig gingen beide 
orkestenn op in het Noord Nederlands Orkest. 
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anderss dan vanuit een nationale bestuurlijke optiek en kunstinhoudelij-
kee overwegingen voor wenselijk werd gehouden. Op grond van dit 
inzichtt trad nu een omgekeerd proces in werking. Met een 'vereve-
ningsoperatie'' werd een einde aan de koppelsubsidiëring van de provin-
cialee orkesten gemaakt, door vanaf 1985 uit het Provincie- en Gemeen-
tefondss 56 miljoen (het bedrag dat provincies en gemeenten jaarlijks 
aann de podiumkunsten bijdroegen) naar het rijkspodiumkunstenbudget 
overr te hevelen.*59 Gevolg van deze centralisatie was dat de beleidsregie 
vann het orkestenbestel geheel bij het rijk kwam te liggen, hetgeen -
tegenn de decentralisatietrend in - niet meer of minder dan een 'specta-
culairee wending in het beleid' betekende.100 

Uiteindelijkk leverde de hele operatie in 1986, mede doordat er voor 
dee bespeling van het dat jaar geopende nieuwe Muziektheater in Am-
sterdamm extra geld nodig was, toch niet meer dan zeven miljoen voor 369 
nieuww beleid op. Met het resultaat van de hele operatie was niemand 
helemaall  tevreden of ontevreden. Bij Brinkman overheerste de onvre-
de.. Hij sprak van een 'nederlaag' en zijn 'eerste Waterloo' en voelde 
zichh het slachtoffer van oncontroleerbare emoties.161 De vraag hoeveel 
orkestenn Nederland nodig had en hoe de scheve verhoudingen binnen 
hett muziekbeleid konden worden opgeheven was onbeantwoord geble-
ven.. 'Door de politieke constellatie gedwongen is Brinkman toch te veel 
dee zachte heelmeester geweest', concludeerde Cas Smithuijsen, voor-
maligg Federatiemedewerker en sinds 1987 directeur van de Boekman-
stichting.162 2 

Ondankss de tegenvallende resultaten van de reorganisatie van het 
orkestenbestell  kan niet worden ontkend dat de aandacht voor andere 
genress en activiteiten binnen het muziekbeleid sinds het optreden van 
'dee notenkrakers' aanzienlijk is toegenomen. In het Cultuurplan 1997-
20002000 wordt niet meer het grootste deel van het muziekbudget aan de 
symfonieorkestenn besteed. De uitgaven hiervoor beslaan zo'n 44 pro-
cent,, die voor 'muziektheater' ca. 40 procent en die voor 'overige acti-
viteiten'' ca. 16 procent. 

Watt het nieuwe, niet op symfonische muziek gerichte beleid betreft 
iss het welhaast ironisch dat, terwijl de jonge opstandige musici in de 
jarenn zestig de aanval met name op 'de burgercultuur' richtten, het 
grootstee deel van het voor 'nieuw beleid' beschikbare budget aan het 
eindee van de jaren negentig naar de opera gaat - een sector die van 
oudsherr juist tot de 'burger-elitecultuur' wordt gerekend. Een bijzon-
deree stimulans voor het sterk in populariteit gestegen muzikaal drama 
gingg uit van de opening van het nieuwe Muziektheater in Amsterdam 
(1986)) waar de Nederlandse Opera zijn thuisbasis kreeg.l63 Ten behoeve 
vann het opera-aanbod 'in het land' worden in de 'planperiode 
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I997- 2 0 0 0'' de in Enschede gevestigde Nationale Reisopera (voorheen 
Forum)) en de in Maastricht gehuisveste 'productiekern' Opera Zuid 
gesubsidieerd. . 

Tegenoverr de grote 'nieuwe sector' van het muziektheater blijkt dat 
dee instellingen en voorzieningen van 'het moderne circuit', waar de 
notenkrakerss zich voor inzetten, weliswaar een vaste plaats hebben ver-
worven,, maar dat de destijds beoogde 'muzikale revolutie' is uitgeble-
ven.1^^ In plaats van te integreren in het 'brede' muziekbestel heeft de 
voormaligee avant-garde zich ontwikkeld tot 'een hecht establishment' 
waarvoorr van de kant van het publiek relatief weinig belangstelling be-
staat.16**  Ook bij de grote orkesten, de 'oude vijanden' van de 'modernis-
ten',, is het enthousiasme voor werk van eigentijdse Nederlandse com-
ponistenn gering, zoals bijvoorbeeld bleek toen staatssecretaris Nuis de 

3700 orkesten op straffe van een boete verplichtte om jaarlijks zeven procent 
vann hun repertoire aan Nederlandse muziek te besteden. Bij de orkesten 
werdd (en wordt) de 'Nuis-norm' als een verwerpelijke en autonomie-
aantastendee bemoeizucht ervaren. Tegelijkertijd illustreert de weerzin 
bijj  de orkesten echter het geringe enthousiasme dat hier voor - in het 
bijzonder:: moderne - Nederlandse componisten wordt opgebracht. 

Naastt ondersteuning van eigentijdse muziek (waaraan onder meer 
viaa het Fonds voor de Scheppende Toonkunst wordt bijgedragen) voor-
ziett het beleid tegenwoordig ook in subsidiëring van onderling sterk 
verschillendee voorzieningen, activiteiten en genres (waaronder pop, 
jazzz en wereldmuziek). Al deze onderdelen hebben gemeen dat zij van 
bijzonderee waarde zijn voor het Nederlandse muziekleven en dat zij 
zonderr overheidssteun niet kunnen functioneren. Juist dit laatste vormt 
eenn complicerende factor bij de ondersteuning van popmuziek, waar-
voorr immers ruime publieke belangstelling bestaat. Toch wordt de pop-
muziekk op verschillende manieren gesubsidieerd. De centrale voorzie-
ningg op dit terrein is het Nationaal Pop Instituut, dat in 1998 zijn 
deurenn opende aan de Prins Hendrikkade 142, waar eerder (vanaf 1967) 
hett eerste Nederlandse poppodium Fantasio was gehuisvest.166 

Toneel Toneel 

Onderr invloed van Tomaat waren het toneel en het daarop gerichte 
beleidd in de jaren zeventig sterk veranderd, maar rond 1980 was er 
opnieuww kritiek ontstaan. In oktober 1983 constateerde de Raad voor de 
Kunstt dat er sprake was van een artistieke malaise die tot gevolg had dat 
diversee gemeenten en provincies hun subsidies inkrompen of beëindig-
den.. Bovendien leefde er al jaren onvrede over het feit dat er binnen de 
rijkstoneelbegrotingg te weinig ruimte was voor 'nieuwe initiatieven'.l67 
Geadviseerdd werd het toneelbestel te herzien.168 
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Omm hieraan richting te geven riep Brinkman de 'Commissie Lande-
lij kk ToneelbesteF in het leven, die naar haar voorzitter de commissie-
Dee Boer werd genoemd.16? Het in mei 1984 afgeronde advies liet er 
geenn twijfel over bestaan waar in het land de regie over het bestel diende 
tee liggen. Aangezien de Nederlandse toneelcultuur een samenhangend 
geheell  was, kon er slechts sprake zijn van één voorzieningengebied -
hett hele land - en van één samenhangende beleidsopvatting. Binnen dit 
beleidd moest ruimte worden geboden zowel aan vernieuwing als aan 
'continuïteit,, voortzetting van de traditie en ontwikkeling van het 
ambacht'.1700 De ontvangst van het advies was, ook in het veld, overwe-
gendd positief. Nadat Brinkman en de Kamer ermee hadden ingestemd 
werdd het de basis voor het te voeren beleid. Het nieuwe bestel trad in 
19855 in werking en ging, net als bij het muziekbeleid, gepaard met een 
'vereveningsoperatie',, waardoor structureel 14,5 miljoen aan het Pro- 371 
vincie-- en Gemeentefonds werd onttrokken. Het rijk werd nu, behalve 
inn de drie grootste steden, de enige subsidiënt van het toneelbestel. 

Sindss de invoering van het nieuwe beleid worden ten behoeve van het 
repertoiretoneell  in Amsterdam, Den Haag en Rotterdam door het rijk 
enn de drie betrokken stadsbesturen 'vaste' gezelschappen in stand 
gehouden:: Toneelgroep Amsterdam, het Nationale Toneel en het Ro 
Theater.1711 Daarnaast worden in het noorden, oosten en zuiden van het 
landd ten behoeve van een basisaanbod in de regio 'voorzieningen' 
gesubsidieerd.1722 Deze zes 'repertoiregezelschappen' ondergaan, net als 
eenn aantal 'kleine' toneelgroepen, festivals en ondersteunende organi-
satiess (zoals het Theater Instituut Nederland en het Muziek en Theater 
Netwerk),, om de vier jaar een beoordeling van de Raad voor Cultuur. 
Aann de hand daarvan besluit de minister vervolgens of en hoe de subsi-
diëringg wordt voortgezet. Naast de rechtstreeks door het ministerie 
gesubsidieerdee instellingen en voorzieningen is er een budget voor ad-
hocsubsidiess beschikbaar dat sinds 1993 door het Fonds voor de Podi-
umkunstenn onder aanvragers wordt verdeeld.17? Ten slotte subsidieert 
hett rijk vijf toneelopleidingen op HBO-niveau. 

Naa de invoering van het nieuwe bestel raakte het beleid in rustiger 
vaarwater.. Als er sprake is van problemen liggen deze vooral op het uit-
voerendee vlak. Door het systeem van de periodieke beoordelingen con-
centreertt de aandacht zich in het bijzonder op de advisering en de daar-
opvolgendee ministeriële besluiten die aan een nieuwe planperiode 
voorafgaan.. Steeds leidt de beoordeling van het aanbod tot veel com-
motie,, uiteraard het meest bij die instellingen die op grond van een 
negatieff  oordeel buiten de subsidieboot (dreigen te) vallen. Tijdens de 
planperiodee 1997-2000 worden behalve de zes repertoiregezelschap-
penn zo'n zeventig 'theatervoorzieningen' (waaronder productiehuizen, 



1982-1999 9 

jeugd-,, mime- en objecttheatergroepen) rechtstreeks door oc&w ge-
subsidieerd.. In totaal gaat het bij het toneelbudget (inclusief het Fonds 
voorr de Podiumkunsten) om ongeveer 93 miljoen. 

Hett grootste probleem sinds de invoering van het nieuwe bestel be-
treftt wellicht de voortgaande daling van de bezoekersaantallen bij het 
gesubsidieerdee 'grootschalig toneelaanbod'. Deze tendens wordt door 
sommigenn als des te alarmerender ervaren omdat 'vrije producenten', 
diee vanaf de jaren zeventig de functie van het vroegere repertoiretoneel 
grotendeelss overnamen, er in de loop van de tijd wel in slaagden een 
groeiendd publiek aan zich te binden. J?4 In 1987, toen de bezoeken aan 
gesubsidieerdd toneel voor de zoveelste keer waren teruggelopen (tot 
ietss meer dan een half miljoen bezoekers per jaar), sprak Brinkman van 
eenn dramatische daling. !?5 Bij voortzetting van deze trend zou volgens 

3722 hem de belangrijkste grondslag voor de subsidiëring van het repertoire-
toneell  vervallen. Als een van de verklaringen voor de tanende publieke 
belangstellingg noemde hij dat het grootschalig repertoiretoneel zich te 
veell  had willen vernieuwen en daardoor het grote publiek van zich zou 
hebbenn vervreemd.1?6 Bij de concentratie op de artistieke kwaliteit en 
dee vrijwel uitsluitend door professionals uitgevoerde beoordeling daar-
vann leek de publieksvraag te veel uit het oog verloren geraakt.1?? Deze 
kwestiee houdt sindsdien de gemoederen regelmatig bezig.1?8 

Terr bestrijding van de tanende belangstelling werd in opdracht van 
hett ministerie onderzoek verricht naar de 'mogelijkheden om de vraag 
naarr kunst en cultuur' met marketingtechnieken te stimuleren. '79 In 
19922 was de nog steeds teleurstellende publieke aandacht voor minister 
D'Anconaa reden om van de gezelschappen te eisen efficiënter te opere-
renn en minimaal vijftien procent eigen inkomsten te verwerven. Nog 
nadrukkelijkerr dan haar voorganger vroeg zij zich daarbij af'of de te eli-
tairee en te eenzijdig gerichte artistieke opstelling van kunstinstellingen 
niett tot een gebrek aan publieksinteresse had geleid'.l8° Uit het gesubsi-
dieerdee bestel klonk heftige verontwaardiging, maar daarbuiten werd 
weinigg kritiek vernomen. Staatssecretaris Nuis gaf de marketingoriën-
tatiee vervolg door het managementconsultantsbureau Berenschot op-
drachtt te geven een 'toekomstverkenning' voor de podiumkunsten uit 
tee voeren. Geheel in lijn met het voorgaande werd hierin aanbevolen 
hett beleid in plaats van op het door professionals gestuurde aanbod 
meerr op de publieke vraag af te stemmen.18' Voorlopig leidde dit stre-
venn nog niet tot de gewenste resultaten. Na een lichte opleving van de 
publiekee belangstelling meldde het CBS dat in het seizoen 1995/1996 het 
aantall  bezoekers voor de zoveelste keer was gedaald.182 Voorlopig moet 
wordenn afgewacht of de in september 1998 ingevoerde BTw-verlaging 
naarr zes procent invloed op de bezoekersaantallen zal hebben. In het 
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seizoenn 1997/1998 steeg het theaterbezoek onverwacht met acht pro-
cent.. Oorzaak hiervan was echter niet een opleving van het gesubsi-
dieerdee toneel, maar de opvallend toegenomen populariteit van cabaret 
enn moderne dans. 

Dans Dans 

Anderss dan op het gebied van muziek en toneel was de danssector aan-
vankelijkk nauwelijks door 'de geest van de jaren zestig' aangeraakt. In 
'1968'' stond er geen grote groep jonge professionele dansers te trappe-
lenn om het bestel omver te werpen. Mogelijk hing dit samen met de 
aardd en de omvang van de discipline, maar ook was het een feit dat de 
ontwikkelingg van het 'dansbestel' zich anders had voltrokken dan die 
vann de andere twee podiumkunsten. Vanaf het midden van de jaren vijf-
tigg ontvingen enkele groepen een structurele rijksbijdrage. In 1968 ging 
hett om het Scapino Ballet (Amsterdam, thans Rotterdam), het Nationa-
lee Ballet (Amsterdam) en het Nederlands Danstheater (Den Haag). In 
totaall  was er een bedrag van 2,1 miljoen mee gemoeid. Daarmee werd 
ongeveerr zestig procent van de kosten gedekt; het resterende tekort 
werdd gewoonlijk door de standplaatsgemeenten voor hun rekening ge-
nomen. . 

Wéll  overeenkomstig de sectoren muziek en toneel liep de ontwikke-
lingg dat er naast de grote gezelschappen in de jaren zeventig en tachtig 
eenn groot aantal kleinere dansgroepen ontstond. In het kader van de 
reorganisatiee van het podiumkunstenbestel werd de danssector in 1985 
onderzochtt door de Landelijke Werkgroep Dansbestel, die naar haar 
voorzitterr ook wel de commissie-Reehorst werd genoemd. In haar rap-
portt Ruimte voordans constateerde de commissie (net als in diverse eer-
deree onderzoeken van de Raad voor de Kunst het geval was) dat de dans, 
inn vergelijking met de andere sectoren van de podiumkunsten, zich in 
'eenn structurele achterstand' bevond.l83 

Dee aanbevelingen droegen ertoe bij dat het voor dans beschikbare 
rijksbudgett van 19,3 miljoen in de eerste planperiode (1988-1992) werd 
verhoogdd naar 40,3 miljoen in de periode 1997-2000. Hiervan gaat 
ruimm meer dan de helft (25,7 miljoen) naar bovengenoemde vier instel-
lingen.. Daarnaast worden aan negen gezelschappen of 'productieker-
nen'' en drie festivals (het Holland Dance Festival, Springdance en Gro-
ningenn Dansstad) meerjarige subsidies verstrekt. Voor ad-hocactivitei-
tenn en (maximaal tweejarige) projecten worden bijdragen verstrekt 
doorr het Fonds voor de Podiumkunsten. Ten slotte subsidieert het rijk 
vijff  dansvakopleidingen op HBO-niveau.l84 
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BeeldendeBeeldende kunst 

Beginn 1983 ondervond Brinkman aan den 
lijv ee hoe groot de afkeer van de in het re-
geerakkoordd aangekondigde 'aantasting 
vann de BKR ' onder sommige kunstenaars 
wass geworden. In de Nieuwe Kerk in 
Amsterdamm duwde een oververhitte de-
monstrantt hem een taart in het gezicht. 
Hett weerhield Brinkman er niet van om 
-- samen met staatssecretaris L. de Graaf 
vann Sociale Zaken - voor te stellen de 

Kortt na zijn aantreden kreeg minister regeling af te schaffen. Anders dan het 

Brinkmann van een oververhitte beeldend Instituut voor Arbeidsvraagstukken, dat 
kunstenaarr een taart in zijn gezicht. in opdracht van het rijk de werking van 

dee BKR had onderzocht, stelden de be-
windsliedenn voor het grootste deel van het BKR-budget van het ministe-
riee van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over te hevelen naar dat van 
wvc.l855 Met dit geld zou daar een op artistiek-kwalitatieve criteria ge-
baseerdd beeldende-kunstbeleid moeten worden ontwikkeld.'86 Het re-
sultaatt was dat de BKR tussen 1984 en 1987 daadwerkelijk werd afge-
schaftt en dat het beeldende-kunstbudget van wvc vanaf 1987 met 80 
miljoenn werd verhoogd. 

Di tt nieuwe geld werd bij wvc niet alleen aangewend voor de 'auto-
nome'' beeldende kunst. Op basis van in Brinkmans Discussienota (1983) 
enn de Notitie Cultuurbeleid (1985) neergelegde overwegingen werden 
tevenss mogelijkheden voor de bouwkunst en vormgeving geschapen.l87 
Bijj  de ontwikkeling van het nieuwe beleid werd getracht aan de hand 
vann de begrippen aanbod (of productie), presentatie (of spreiding of dis-
tributie)) en afname (of consumptie of participatie) de gewenste orde-
ningg en samenhang in het beleid aan te brengen.188 Tevens werden 
'waardevollee elementen van de BKR' gehandhaafd. Daarbij ging het om 
faciliteitenn die erop gericht waren kunstenaars 'bij onvoldoende inko-
menn op tijdelijke basis in staat te stellen de beroepsuitoefening te conti-
nueren'.18?? Voorts werden, niet in de laatste plaats om aan de wens tot 
decentralisatiee te voldoen, delen van het beleid 'functioneel' (bij fond-
sen)) en 'territoriaal' (bij provincies en gemeenten) ondergebracht. 

Dee belangrijkste instrumenten voor de functionele decentralisatie 
vann het beeldende-kunstbeleid werden het in 1988 ingestelde Fonds 
voorr Beeldende Kunsten, Vormgeving en Bouwkunst (Fonds BKVB ) en 
dee in 1994 in het leven geroepen Mondriaan Stichting, waar taken wer-
denn ondergebracht die aanvankelijk bij het ministerie en de Rijksdienst 
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Beeldendee Kunst werden uitgevoerd.1?0 De activiteiten van het Fonds 
BKVBB laten zich rangschikken onder het begrip 'aanbod'. Als de twee 
belangrijkstee taken gelden de uitvoering van de regeling individuele 
subsidiess en die van de regeling basisstipendia. De activiteiten van de 
Mondriaann Stichting kunnen onder 'presentatie en afname' worden ge-
rangschikt.. Belangrijkste taken zijn hier de stimulering en ondersteu-
ningvann manifestaties en projecten, 'kunstenaarsinitiatieven', opdrach-
ten,, aankopen van moderne beeldende kunst, 'beeldende kunst in het 
buitenland'' en de bemoeienis met de 'kunstaankoopregeling'.1?1 Een 
belangrijkk onderscheid tussen het Fonds BKVB en de Mondriaan Stich-
tingg is voorts dat het Fonds subsidies aan individuele kunstenaars toe-
kent,, terwijl de Mondriaan Stichting uitsluitend bijdragen aan rechts-
personenn verstrekt. 

Dee territoriale decentralisatie kreeg gestalte door voor het te voeren 375 
beeldende-kunstbeleidd vanaf 1988 jaarlijks 35 miljoen aan de twaalf pro-
vinciess en de vier grootste steden beschikbaar te stellen.1?2 Deze 'decen-
tralee geldstroom' was van aanvang af in principe op vrijblijvende leest 
geschoeid.. Er werden nauwelijks voorwaarden gesteld, waardoor pro-
vinciess en gemeenten in hoge mate vrij waren hun beleid naar eigen 
inzichtenn te ontwikkelen. Desondanks bleek in de praktijk dat zowel 
provinciess als steden vergelijkbare activiteiten gingen ondersteunen en 
datt de rijksoverheid op de ontwikkeling daarvan wel degelijk invloed 
uitoefende.. Zo werd vanaf het begin, terwijl het rijk besloot om de sub-
sidiëringvann kunstuitleen te beëindigen, door provincies en gemeenten 
juistt een aanzienlijk deel van het budget - gemiddeld ongeveer een 
derdee - aan kunstuitleen beschikbaar gesteld. Tevens was van invloed 
datt op rijksniveau werd bepaald dat de lagere overheden met de bijdrage 
vanaff  1993 geen 'kunstenaarsbeleid' meer mochten voeren. J93 Ook werd 
hett provinciale beleid beïnvloed doordat het Interprovinciaal Overleg 
enn de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (onder druk van de 
Tweedee Kamer) in een 'convenant' neerlegden dat een deel van het 
budgett (eveneens ongeveer een derde) vanaf 1993 aan 41 middelgrote 
gemeentenn beschikbaar zou worden gesteld. Met het resterende budget 
voerenn de provincies en de vier steden een beleid waarbij in alle gevallen 
aandachtt is voor aankopen, opdrachten, manifestaties en projecten. 

Bijj  de voorbereiding van de Cultuurnota 1997-2000 bleek uit ver-
schillendee onderzoeken en evaluaties dat het sinds medio jaren tachtig 
ontwikkeldee beeldende-kunstbeleid tot een over het algemeen positief 
gewaardeerdee structuur van regelingen, subsidies, fondsen en instellin-
genn had geleid. ̂ 4 Hoewel er in bepaalde opzichten sprake is van enige 
overlapp en versnippering en er wordt geklaagd dat er een 'voor buiten-
staanderss vaak moeilijk te vatten stelsel van maatregelen en regelingen 
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iss ontstaan', is er toch een op hoofdlijnen samenhangend beleid tot 
standd gekomen. Hoofdkenmerken ervan zijn: centrale financiering, de-
centralee beleidsvoering en 'toenemende centrale controle op de pro-
ductii  viteitsbevordering'.195 

Tochh groeide er rond het midden van de jaren negentig ook kritiek. 
Zoalss de spraakmakende kunstenaar-auteur Diederik Kraaipoel com-
mentaarr heeft op het functioneren van musea voor moderne beeldende 
kunst,, zo beschuldigen kunstcritica Riki Simons en de economen Ab-
bingg en Velthuis het Fonds BKVB ervan bij te dragen aan het creëren en 
inn stand houden van een soort 'staatskunst' waarvoor in werkelijkheid 
geenn markt en - buiten een relatief kleine groep ingewijden - geen 
belangstellingg zou bestaan.1?6 In 1999 voedde Geert Dales bij de aan-
kondigingg van zijn vertrek als directeur van het Fonds BKVB de twijfels 
doorr te stellen dat de bestaande praktijk van subsidiëring door het 
Fondss 'tekenen van slijtage' begon te vertonen. Volgens hem is er een 
typee beeldende kunstenaars opgestaan 'die niet meer automatisch bij de 
overheidd aanklopt voor subsidie, maar liever zelf aan de weg timmert 
omm gelden voor zijn werk te verwerven'.'97 Zijn uitspraak was op feiten 
gebaseerd:: in 1992 werden er vijfduizend aanvragen bij het Fonds inge-
diend;; in 1998 was dit aantal tot de helft gedaald.'98 

Vormgeving Vormgeving 

Eenn andere opvallende ontwikkeling binnen het beeldend e-kunstbeleid 
betreftt de sinds 1984 toenemende aandacht voor Vormgeving'. Het 
gaatt hierbij om veel meer dan de 'toegepaste kunsten' waarop ten tijde 
vann De Stuers en, later, Berlage de aandacht was gevestigd. Vormgeving 
omvatt nu naast toegepaste kunst nadrukkelijk ook interieurvormge-
ving,, mode, grafische vormgeving en industrieel ontwerpen. In 1990 
verscheenn de concept Beleidsnota Vormgeving waarin als doelstellingen 
werdenn genoemd: 'de bevordering van de kwaliteit van de vormgeving, 
dee stimulering van de belangstelling voor vormgeving en de aanmoedi-
gingg van de discussie over het vak'. Het 'definitieve' beleid werd in 1992 
neergelegdd in de Brief over het vormgevingsbeleid. Een centrale rol kreeg 
hett Nederlands Vormgevingsinstituut (1993). Individuele vormgevers 
kunnenn een beroep doen op het Fonds BKVB; incidentele subsidies voor 
manifestatiess en publicaties worden verstrekt door de Mondriaan Stich-
ting.. Sinds 1992 functioneert de Jan van Eyck Academie in Maastricht 
alss 'center of excellence' onder de vormgevingsopleidingen. 

Hett in het voormalige pand van Museum Fodor aan de Keizersgracht 
inn Amsterdam gevestigde Vormgevingsinstituut is bedoeld voor alle 
vormgevingsdiscipliness - van architectuur tot mode en van sieraden tot 
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grafischh ontwerpen - en dient ter promotie, documentatie, presentatie 
enn tot het bevorderen van kennis van het vak. Het instituut zou, zo was 
bijj  aanvang de bedoeling, moeten gaan functioneren als 'een brandpunt 
vann activiteiten op het brede terrein van de vormgeving'.'99 De Britse 
directeurr John Thackara slaagde er echter niet in deze droom op korte 
termijnn te verwezenlijken.200 Al gauw spraken critici van 'een heel een-
zijdige,, elitaire instelling' en van een 'gesloten bolwerk'.201 Verontruste 
vormgeverss vreesden dat de instelling zou uitgroeien tot een 'Instituut 
voorr Niemand'. Wim Crouwel, de in vormgeversland alomtegenwoor-
digee vroegere directeur van Museum Boymans-van Beuningen en oud-
voorzitterr van de Bond van Nederlandse Ontwerpers, was het met deze 
kritiekk oneens: 'Ik vind het een prachtinstituut. Het richt zich vooral op 
dee toekomst (...). Daardoor ontstaat een hoger abstractieniveau (...) en 
datt is uitstekend.' Eind 1999 bleken de problemen echter niet opgelost. 377 
Tussenn bestuur en directie ontstond een zodanig verschil van mening 
overr het nieuwe beleidsplan van het instituut, dat directeur Thackara én 
zijnn adjunct G. Staal hun functie neerlegden. 

Bouwkunst Bouwkunst 

Mett de hernieuwde aandacht voor bouwkunst kwam een eind aan de 
meerr dan een halve eeuw durende periode waarin het 'kunstenministe-
rie'' zich nauwelijks met architectuur bemoeide. 'De zorg voor de eigen-
tijdsee gebouwde omgeving' was vrijwel uitsluitend overgelaten aan de 
sindss 1945 onder de 'bouwministeries' ressorterende Rijksgebouwen-
dienstt en de gemeenten, waar sinds de invoering van de Woningwet 
(1901)) 'welstands- of schoonheidscommissies' over de architectonische 
kwaliteitkwaliteit waken.202 Onder invloed van de sinds Kunst en kunstbeleid ge-
groeidee aandacht voor een ruimere inbreng van de beeldende kunsten 
bijj  'de totstandkoming van de gebouwde omgeving', steeg het verlan-
genn om vanuit het kunstbeleid de aandacht voor de bouwkunst te ver-
sterken.. Met de financiële mogelijkheden die de afschaffing van de 
Beeldendee Kunstenaars Regeling bood werd deze wens in daden omge-
zet,, en werden de contacten met het ministerie van VROM (en vervol-
genss ook met Landbouw, Natuurbeheer en Visserij, en Verkeer en Wa-
terstaat)) aangehaald. 

Alss bewijs van toenadering tussen wvc en VROM geldt de gezamenlij-
kee verantwoordelijkheid voor de in 1991 uitgebrachte Nota Architectuur-
beleid.beleid. Ruimte voor architectuur. Hierin stelden de gezamenlijke minis-
terss zich ten doel 'het algemene architectuurklimaat' te bevorderen. 
Hett rijksbouwen zou daarbij een 'voorbeeldfunctie' moeten vervullen. 
Vervolgenss werd in 1996 in de Nota over het architectuurbeleid; De archi-
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tectuurtectuur van de ruimte (die eveneens door de ministeries van Landbouw, 
Natuurbeheerr en Visserij, en Verkeer en Waterstaat werden onderte-
kend)) het perspectief nog eens verbreed doordat daarin 'de zorg voor de 
ruimtelijkee ingreep in het landelijk gebied' tot centraal aandachtspunt 
werdd verklaard. Het aanvankelijk op 'individuele gebouwen' geconcen-
treerdee architectuurbeleid ontwikkelde zich zo tot de 'integrale' zorg 
voorr 'heel Nederland (...) als opgave voor vormgeving'. Grote ruimte-
lijk ee ingrepen als de Betuwelijn, de Hogesnelheidslijn en de Tweede 
Maasvlaktee moeten daarbij nadrukkelijk als 'een culturele opgave' wor-
denn gezien.2°3 

Concreett leidden de bemoeienissen met 'het bouwen' tot verschil-
lendee nieuwe voorzieningen. Een centrale rol bij de bevordering van 
hett architectuurklimaat en de publieke betrokkenheid daarbij kreeg het 

3788 in 1993 in Rotterdam geopende Nederlands Instituut voor Architectuur 
enn Stedebouw (kortweg Nederlands 
Architectuurinstituutt of NAi) dat als 
'centraall  kennisinstituut' moet func-
tioneren.. 2°4 

Voortss werden delen van het be-
leidd bij wijze van functionele decen-
tralisatiee bij fondsen ondergebracht. 
Subsidiess aan individuele architec-
tenn worden toegekend door het 
Fondss B KVB , en bijdragen aan rechts-
personenn (ten behoeve van onder 
meerr onderzoek, publicaties, mani-

Hett Nederlands Architectuurinstituut. festaties en tentoonstellingen) door 
hett in 1993 opgerichte Stimulerings-
fondss voor Architectuur. Voorts is 

terr coördinatie van hetgeen in opdracht van het rijk wordt gebouwd het 
Architectuurplatformm in het leven geroepen, waarin het 'bouw-' en het 
'kunsten'-ministeriee permanent zijn vertegenwoordigd. Tevens is, ter 
bevorderingg van de 'Kwaliteit van lokaal architectuurbeleid en ge-
meentelijkk opdrachtgeverschap' het Platform Architectuur Lokaal in-
gesteld.20^^ Ten slotte wordt ter stimulering van de kwaliteit van het 
architectuuronderwijss het in 1990 op initiatief van de Technische Uni-
versiteitt Delft en de Hogeschool voor de Kunsten in Amsterdam in het 
levenn geroepen Berlage Instituut ondersteund. Het gaat hier om een 
postdoctoralee 'werkplaats-opleiding' voor 'bijzonder talentvolle archi-
tectenn uit binnen- en buitenland'.206 

Alhoewell  er waardering was voor de verbetering van 'het architec-
tuurklimaat'' bleef kritiek niet uit. De aandacht spitste zich hierbij deels 
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toee op de rol van het rijk als bouwopdrachtgever. Een oorzaak van de 
onvredee was het feit dat de kerntaak van de Rijksgebouwendienst in de 
loopp van de jaren tachtig van 'bouwen' in 'huisvesten' was veranderd.20? 
Directt gevolg daarvan was dat er sindsdien steeds vaker tot 'lease-con-
structies'' werd overgegaan en dat de overheid zich steeds minder vaak 
alss zelfstandig en zelfbewust opdrachtgever van grote bouwwerken 
manifesteerde.2088 Van de beoogde voorbeeldfunctie kon hierdoor nog 
nauwelijkss sprake zijn. Bram Kempers stelt dat door deze ontwikkeling 
minn of meer geruisloos gebroken wordt met de eeuwenoude traditie 
vann 'het overheidsmecenaat inzake bouwkunst'.200 

Maarr het bleef niet bij deze kritiek. De geïntensiveerde bemoeienis 
mett de architectuur leidde eveneens tot een confrontatie tussen twee 
opvattingenn die in het verleden vaker botsten. Aan de ene kant staan 
hierr 'modernistische' architecten die weigeren om in hun werk rekening 379 
mett de omgeving te houden, en aan de andere kant de 'postmodernen' 
diee juist aansluiting bij de historische omgeving zoeken.210 Opmerkelijk 
groterr dan in het recente verleden is bij de discussie de inbreng van mo-
numentenzorgen.. De door hen gevraagde aandacht bij bouwactivitei-
tenn voor de historische omgeving wordt ingegeven door de groeiende 
nadrukk op 'een integrale benadering' van de monumentenzorg, waarbij 
dee aandacht voor 'zelfstandige objecten' verschuift naar het geheel van 
dee gebouwde omgeving.211 

Tegelijkertijdd wordt de aandacht voor de historische omgeving gesti-
muleerdd door de praktijk waarin er steeds nadrukkelijker voor wordt 
gekozenn om de bestaande omgeving op (grootschalige) bouwactivitei-
tenn van invloed te laten zijn. Voor Nederlandse architecten is het daar-
bijj  een moeilijk te verteren punt dat de opdrachten in toenemende mate 
aann buitenlandse architecten worden gegund, omdat dezen, meer dan 
hunn Nederlandse collega's, door opdrachtgevers (waaronder overhe-
den)) in staat worden geacht om aan hun wensen te voldoen. Geheel in 
dee lij n van 'Paars', waarin vroegere ideologische barrières lijken ge-
slecht,, drong Nuis in de discussie aan op een constructieve samenwer-
kingg tussen de 'modernisten' en de 'bewakers van het erfgoed': 'Praat 
eroverr met elkaar, zoek naar raakvlakken, laten we de spits afbijten voor 
dee nieuwe alliantie.'212 

Musea Musea 

Mett de nota Naar een nieuw museumbeleid (1976) waren de musea 'de-
finitiefinfinitiefin  politiek vaarwater terecht gekomen'. Ongeveer tegelijkertijd 
wass in de museumwereld 'de museumdiscussie' losgebrand, waarbij het 
maatschappelijkk functioneren van de instellingen aan de orde werd ge-
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steld.. Kernvraag was of musea zich nu in de eerste plaats op wetenschap-
pelijkk verantwoord Verzamelen' dienden te richten, of dat zij primair 
eenn educatieve taak voor een breed publiek vervulden - op grond waar-
vann zij vooral moesten bijdragen aan de 'bewustwording' en 'emancipa-
tiee van achtergebleven en achtergestelde groepen in de samenleving'.2I3 
Binnenn de musea leidde hernieuwde aandacht voor 'het publiek' tot een 
opvallendee groei van thematische presentaties met een educatief karak-
ter.. 2I4 Of dit de oorzaak was van een groeiende publieke belangstelling 
iss niet te zeggen, maar opvallend was wel dat het aantal museumbezoe-
kerss tussen 1972 en 1982 steeg van nog geen 9,5 naar zo'n 14,6 miljoen. 

Afgezienn van talrijke discussies, 'nadere onderzoeken' en 'proefpro-
jecten'' leidde de museumnota Naar een nieuw museumbeleid (1976) op 
bestuurlijkk niveau tot weinig actie. Om beter tot daden te kunnen over-

3800 gaan gaf minister De Boer in oktober 1982 opdracht aan de VNG om 
mogelijkhedenn tot decentralisatie op het terrein van de musea te onder-
zoeken.2^^ Ruim een jaar later was het onderzoek gereed.216 Gedetail-
leerdee oplossingen bood het niet, maar wel werd er gepleit voor een 
duidelijkerr verdeling van bestuurlijke taken en verantwoordelijkheden 
tussenn de overheden, en, net als op andere terreinen, voor de afschaffing 
vann koppelsubsidies. 

Waarr bij de podiumkunsten externe adviescommissies in het leven 
warenn geroepen, legde minister Brinkman zijn beleidsvoornemens op 
hett terrein van de musea in 1985 neer in een nota.21? Wat betreft de ver-
delingg van bestuurlijke verantwoordelijkheden werden in deze Nota 
MuseumbeleidMuseumbeleid historisch gegroeide verhoudingen als uitgangspunt ge-
nomen.. Daarbij werd gememoreerd dat de rijksbemoeienis met de mu-
seaa zich tot ver in de twintigste eeuw tot een klein aantal rijksmusea had 
beperkt,, waarvan de meeste al voor 1840 tot stand waren gekomen. 
Daarnaastt waren wel veel nieuwe musea gesticht, maar vrijwel nooit 
wass het initiatief daarbij van het rijk uitgegaan. Steeds waren particulie-
renn of stadsbesturen de initiatiefnemers geweest. En hoewel het rijk in 
dee loop van de tijd medefinancier van een groeiend aantal van deze 
nieuwee musea was geworden, was zijn rol afstandelijk gebleven. Vaak 
tegenn de wens van het museumveld in was het primaat steeds principieel 
aann het particulier initiatief en de lagere overheden gelaten.218 

Hett belangrijkste verschil tussen de nota-Brinkman en de nota uit 
19766 was dat de musea nu niet meer als welzijnsinstellingen werden 
beschouwd.. Er waren echter ook belangrijke overeenkomsten. Beide 
stukkenn legden behalve op de erkenning van de klassieke conserverings-
taakk een bijzondere nadruk op educatieve activiteiten voor een breed 
publiek.. Musea waren 'niet alleen de bewaarplaatsen van de materiële 
neerslagg van de cultuur'. Musea waren voor het publiek ook een 'cul-
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tuurvormendee factor van onschatbare waarde' en als zodanig was de pu-
blieksfunctiee essentieel. 'De musea legitimeren hun bestaan door hun 
publiekstaken:: hun verzamelingen krijgen pas werkelijk zin als men er, 
opp welke wijze dan ook, kennis van kan nemen', Het Brinkman weten.21? 
Hett was een stelling waarvan de geldigheid, getuige uitlatingen van 
lateree bewindslieden, alleen maar zou toenemen. 

Hoewell  het rijk zich in het verleden bewust nooit verantwoordelijk 
voorr alle Nederlandse musea had gesteld, was het anno 1985 wel bereid 
omm - in het algemeen gesproken en binnen zekere marges - 'de generale 
verantwoordelijkheidd voor het museumbestel' op zich te nemen en 
daarbijj  een beperkt aantal musea en ondersteunende instellingen ge-
heell  voor zijn rekening te nemen.220 Hier stond echter tegenover dat 
koppelsubsidiess dienden te worden afgeschaft. Op grond daarvan werd 
dee subsidiëring van 44 niet-rijksmusea met ingang van 1987 beëindigd. 381 
Dee zorg daarvoor werd met de bijbehorende 3,5 miljoen gulden naar de 
provinciess overgeheveld. Na deze 'opschoning' bleven zeventien musea 
enn vier ondersteunende instellingen onder verantwoordelijkheid van 
hett rijk vallen. 

Binnenn het museumbeleid leidde het streven naar 'ont-bureaucrati-
sering',, verzakelijking en privatisering tot de wens om de gesubsidieer-
dee rijksmusea en ondersteunende instellingen te 'verzelfstandigen'. 
Eenvoudigg was dit echter niet. Na enkele mislukte experimenten (waar-
bijj  in 1987 een voorgenomen rigoureuze privatisering van het Neder-
landss Openluchtmuseum te Arnhem onder invloed van een storm van 
publiciteitt moest worden teruggedraaid) volgde nader onderzoek van 
dee Algemene Rekenkamer, van het ministerie en van de Nederlandse 
Museumverenigingg (NMV).221 

All ee drie de onderzoeken wezen uit dat verzelfstandiging niet kon 
betekenenn dat de overheid haar financiële inspanningen voor de muse-
umsectorr zou verminderen. Integendeel, gigantische achterstanden in 
conservering,, restauratie en registratie vroegen juist dringend om aan-
vullendee budgetten. Volgens de NMV had Brinkman bij zijn reorganisa-
tiestreventiestreven veel te weinig oog voor dit soort 'specifieke museale proble-
men'.2222 Daarbij verweet de Museumvereniging de minister een veel te 
beperktee visie op het museumbestel; het ontbrak hem aan een breder 
kader,, een 'totaalbeeld voor het gehele Nederlandse museumwezen'. 
Doorr de pragmatische aanpak van de minister waren 'inhoudelijke uit-
gangspunten'' vooralsnog te veel buiten beschouwing gebleven. 

Dee in november 1989 aftredende Brinkman had geen tijd meer om 
ietss met deze kritiek te doen, maar zijn opvolgster D'Ancona liet direct 
naa haar aantreden weten meer aandacht aan de achterstanden in de 
museaa te willen schenken. Over het hoe en waarom presenteerde zij in 
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19900 de nota Kiezen voor kwaliteit, waarin werd ingegaan op verzelfstan-
digingg en publieksparticipatie, en op de bestrijding van de grote be-
houds-- en beheersproblemen bij de museale collecties.Teneinde de grote 
achterstandenn binnen de (sinds 1985 deels door de Wet tot behoud cul-
tuurbezitt beschermde) 'Collectie Nederland' terug te dringen, werd het 
DeltaplanDeltaplan voor het cultuurbehoud gelanceerd."} 

Inn 1990 ging het Deltaplan van start; in 2000 zal het (na tussentijdse 
verlengingg in 1996) worden afgesloten. In het kader van dit 'project' is 
eenn groot aantal collecties van zowel rijks- als niet-rijksmusea (en ar-
chieven)) geregistreerd, geconserveerd en gerestaureerd. De investering 
vann het rijk bedraagt hierbij zo'n 316 miljoen, waarvan rechtstreeks aan 
dee musea 122 miljoen beschikbaar werd gesteld.22! In 1996 liet D'Anco-
naa weten onder de indruk te zijn gekomen van 'de frisse wind in de mu-

3822 sea, die veel stof heeft weggeblazen'.22* 
Hett voornemen om de musea 'op grotere afstand van het ministerie' 

tee zetten, leidde tussen 1993 en 1996 tot daadwerkelijke verzelfstandi-
gingg van de rijksmusea en de ondersteunende instellingen.226 Er werd 
voorr gekozen de collecties en de huisvesting ervan in eigendom van het 
rijkk te laten, maar het beheer en de exploitatie zelfstandig te maken. In 
dee praktijk betekende dit dat de zeventien rijksmusea en de vier onder-
steunendee instellingen zelfstandige stichtingen werden, waardoor de 
directiess nu rechtstreeks rekening en verantwoording aan hun stich-
tingsbestuurtingsbestuur in plaats van aan het ministerie moeten afleggen. De 
medewerkerss zijn geen rijksambtenaar meer en hebben een eigen 'mu-
seummedee werkers-cAO'. En behalve op wetenschappelijke kwaliteiten 
wordenn museumdirecteuren nu ook op hun 'culturele ondernemer-
schap'' beoordeeld. 

Inn hun nieuwe status hebben de musea meer vrijheid van handelen 
gekregen.. Feitelijk zijn zij binnen de grenzen van hun beleidsplan vrij in 
hunn functioneren. Tegelijkertijd betekent de grotere afstand tot het 
ministeriee niet dat de musea nu verder kunnen doen en laten wat ze wil-
len,, want voor het verkrijgen van subsidie moeten de afzonderlijke in-
stellingenn om de vier jaar een beleidsplan indienen dat vervolgens door 
dee Raad van Cultuur wordt beoordeeld. Goede plannen kunnen in 
principee leiden tot meer, en slechte tot minder subsidie. 'In principe' 
moett hier voorlopig echter theoretisch worden opgevat, want bij de 
eerstee beoordeling van de beleidsplannen van de rijksmusea in 1996 was 
dee Raad voor Cultuur dermate kritisch dat hij besloot om aan de hand 
daarvann geen uitspraak over de verdeling van de beschikbare middelen 
tee doen. 

Dee Raad liet weten 'dat bepaald niet alle voorgelegde beleidsplannen 
vann de verzelfstandigde rijksmusea blijk gaven van openheid naar de 
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omgevingg en van een geïnspireerde visie op de museale taken in de toe-
komst'.2277 Als belangrijk punt van kritiek gold dat veel van de beleids-
plannenn beslist nog geen 'ondernemingsplannen' konden worden 
genoemdd en dat de musea daarmee demonstreerden dat zij zich voorals-
nogg onvoldoende van hun maatschappelijke functie bewust waren. 'Er 
zijnn slechts enkele musea die er in hun plannen blijk van geven dat zij de 
verantwoordelijkheidd hebben om zich maximaal in te zetten voor de 
samenleving,, gezien het feit dat ze in hoge mate door de gemeenschap 
gefinancierdd worden.' Het viel de musea, die de afgelopen jaren de 'gro-
teree vrijheid van handelen' over het algemeen met instemming hadden 
begroet,, rauw op hun dak. 

Henkk van Os, voormalig hoogleraar kunstgeschiedenis aan de Rijks-
universiteitt van Groningen, bekende tv-persoonlijkheid en ex-direc-
teurr van het Rijksmuseum (1989-1996), trad op als informeel woord- 383 
voerderr van de aangesproken musea. Hoewel hij zich eerder had doen 
kennenn als een groot voorstander van verzelfstandiging en 'vermaat-
schappelijking'' van musea en tevens van mening was dat het met de 
marketingg van culturele instellingen vaak 'buitengewoon treurig' was 
gesteld,, kon hij zich maar moeilijk in de kritiek van de Raad vinden.228 

Inn reactie op het advies stelde hij dat beoordeling aan de hand van 
beleidsplannenn grote nadelen had, dat de Raad te veel 'gevangen was in 
eenn politieke structuur' en er te weinig 'een eigen mening' op na 
hield.22?? Het geluid paste goed bij ook elders te beluisteren bedenkin-
genn tegen het anno 1996 onmiskenbaar toegenomen primaat van de 
politiek.. Anderzijds leek de reactie een langzamerhand verre echo van 
dee museumdiscussie die een paar decennia eerder de gemoederen zo 
sterkk had verhit en - in een wat breder perspectief- op een eigentijdse 
demonstratiee van de spanning die sinds de introductie van de centrale 
staatt de relatie tussen het culturele leven en de overheid nu eenmaal 
kenmerkt. . 

Zoalss gezegd gold de verzelfstandiging niet alleen de rijksmusea 
maarr ook de ondersteunende instellingen, waarvan er drie (de Rijks-
dienstt Beeldende Kunst, het Centraal Laboratorium en de Opleiding 
Restauratoren)) in 1997 werden samengevoegd tot het in Amsterdam ge-
vestigdee Instituut Collectie Nederland, dat daarmee 'het centrale ken-
nisinstituutt voor collectiebeleid in Nederland' werd.23° Het Rijksbu-
reauu voor Kunsthistorische Documentatie bleef in Den Haag. De 
werkzaamhedenn verbonden aan subsidiëring van 'incidentele museale 
activiteiten'' die voordien op het ministerie werden verricht, werden in 
19944 bij de Mondriaan Stichting ondergebracht. Als 'aanspreekpunt 
vann het veld' wordt de NMV door het ministerie voor ongeveer de helft 
vann de lasten gesubsidieerd. 
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Tenn slotte leidde de voortdurende nadruk op 'participatie' - zoals het 
strevenn naar publieksbereik in museumkringen vaak wordt genoemd -
tott veel discussie. Een deel daarvan concentreert zich op de wijze waar-
opp en de mate waarin musea hun activiteiten op 'de nieuwe Nederlan-
ders'' afstemmen.2} ' Een ander deel richt zich vanuit een wat breder per-
spectieff  op de vraag op welke manier de musea hun educatieve rol het 
bestee kunnen vervullen. Jan Vaessen, sinds 1990 directeur van het Ne-
derlandss Openluchtmuseum en van 1994 tot 1998 bijzonder hoogleraar 
kunstsociologiee vanwege de Boekmanleerstoel aan de Universiteit van 
Amsterdam,, geldt hier als een opinieleider.232 Pogingen als die van het 
Groningerr Museum om de publieke aandacht te trekken met 'opper-
vlakkigee presentaties' en sensatiewekkende 'plassex-affiches' zijn hem 
eenn doorn in het oog.233 

33 84 Kort na zijn aantreden in augustus 1998 werd staatssecretaris Van der 
Ploegg geconfronteerd met de aankoop van het in 1944 door Piet Mon-
driaann in New York geschilderde werk Victory Boogie Woogie. Het door 
dee voorzitter van de Vereniging Rembrandt, J.M. Boll, gestichte parti-

culieree Nationaal Fonds Kunstbezit was 
doorr een gift van De Nederlandsche 
Bankk in staat gesteld dit voor de Neder-
landsee cultuurgeschiedenis belangrijke 
werkk aan te schaffen. De met veel publi-
citeitt gepaard gaande aankoop en de 
daaropvolgendee overdracht aan het rijk 
veroorzaaktenn uiteenlopende reacties, 
waarbijj  de vreugde over het verworven 
bezitt werd overstemd door kritiek op de 
ondoorzichtigee en ondemocratische ma-
nierr waarop een en ander in de praktijk 
tott stand was gekomen. Volgens critici 
beweess de handelwijze duidelijk de wen-
selijkheidd van een in het regeerakkoord 
aangekondigdd en door het rijk te finan-

Dee aankoop van Victory Boogie Woogie van eieren openbaar kunstaankoopfonds voor 
Piett Mondriaan deed in 1998 veel stof de musea. Eind 1998 werd voorgesteld 
opwaaien.. o m e en dergelijk fonds jaarlijks te voeden 

mett de rente uit een budget van 100 mil-
joen.. 234 

Eenn paar maanden later benadrukte Van der Ploeg dat het gebruik 
vann de museale collecties ten behoeve van een zo breed mogelijk pu-
bliekk onverminderd als de centrale doelstelling van het museumbeleid 
moett worden beschouwd. In dit licht zou er intensiever gebruik moeten 
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wordenn gemaakt van de vele werken die zich in de kelders en depots van 
dee musea bevinden en die naar de mening van de staatssecretaris veel te 
sporadischh voor het publiek te bezichtigen zijn. De collecties dienen 
daartoee gemakkelijker toegankelijk en mobieler te zijn. Zo mogelijk 
zoudenn objecten ook buiten de musea moeten kunnen worden getoond 
opp plaatsen waar veel publiek komt. Het pleidooi voor meer 'maat-
schappelijkk rendement' op het in de musea opgeslagen 'cultureel ver-
mogen'' leidde tot de kritiek dat de staatsecretaris 'nog te veel econoom' 
was.. Volgens Carel Blotkamp, hoogleraar op het terrein van de moder-
nee beeldende kunst aan de Vrij e Universiteit, is het gevaarlijk om over 
museaa te spreken als waren het 'multinationals (...) met vermogen, ren-
tekostenn en koerswinsten. Zo spreek je ook niet over orkesten of toneel-
enn dansgezelschappen.'^ Toch misten de opmerkingen van Van der 
Ploegg hun effect niet, want geheel volgens zijn bedoeling werden 'het 
collectiebeheerr en het verzamelbeleid' van de musea onderwerp van 
eenn discussie die naar verwachting richtinggevend zal zijn bij de opstel-
lingg van de Cultuurnota 2001-2004. 

Monumentenzorg Monumentenzorg 

Dee uitvoering van de Monumentenwet 1961 leidde in de praktijk tot een 
nogall  centraal aangestuurd beleid waarbij de drie overheden gewoonlijk 
doorr middel van koppelsubsidies bijdroegen aan de instandhouding van 
opp de Rijksmonumentenlijst geplaatste objecten. Spil in de beleidsuit-
voeringg was de Rijksdienst voor de Monumentenzorg (RDMZ), ofwel 
'Zeist',, van waaruit met autoriteit over het beheer van ruim 40.000 ob-
jectenn en zo'n 300 'gezichten' werd gewaakt.236 In de loop van de jaren 
zeventigg groeide er echter kritiek en in 1981 werd in politiek-bestuurlij-
kee kring besloten dat het beleid moest worden gedereguleerd en gede-
centraliseerd.. Bovendien diende de betrokkenheid van particulieren te 
wordenn vergroot. 237 

Inn 1984 presenteerde Brinkman zijn nota Monumentenzorg die de 
grondslagg vormde voor de Monumentenwet 1988.238 Deze thans nog 
vann kracht zijnde wet, waarin tevens de zorg voor 'archeologische mo-
numenten'' is geregeld, handhaaft de verantwoordelijkheid voor de 
selectiee van monumenten op centraal niveau, maar verplaatst het verle-
nenn van toestemming voor 'onderhoud en restauratie' naar de lagere 
overheden.2399 Aanvankelijk was het de bedoeling om vrijwel uitsluitend 
naarr gemeenten te decentraliseren, maar in 1997 werd alsnog besloten 
omm taken voor gemeenten met minder dan honderd monumenten door 
dee provincies te laten uitvoeren. In Zuid-Holland bijvoorbeeld bete-
kentt dit dat de provincie moet aangeven hoe het voor restauraties 
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beschikbaree budget over 82 van de 95 gemeenten moet worden ver-
deeld. . 

Naastt de herziening van bestaand beleid werd in de nota Monumen-
tenzorgtenzorg ook aandacht besteed aan de al langer levende wens om een 
inventarisatiee te maken van tussen 1850 en 1940 tot stand gekomen 
objectenn van 'jongere bouwkunst en stedebouw'. 24° Als resultaat werd 
inn 1987 een begin gemaakt met het Monumenten Inventarisatie Project 
(MIP),, dat door de provincies en zes grote gemeenten onder begeleiding 
vann de RDMZ werd uitgevoerd. Bij de afronding ervan in 1994 waren 
zo'nn 160.000 objecten in kaart gebracht. Met het Monumenten Selectie 
Projectt (MSP) is hieruit vervolgens een selectie gemaakt die ertoe zal lei-
denn dat, door middel van de Monumenten Registratie Procedure, 
ongeveerr acht procent van het geïnventariseerde bestand zal worden 
voorgedragenn om in het 'Register van beschermde monumenten' te 
wordenn opgenomen. Tevens zullen ruim 200 stads- en dorpsgezichten 
uitt de periode 1850-1940 worden beschermd. 

Omm tot de beoogde particuliere betrokkenheid te komen werden er 
(naastt het feit dat privé-eigenaren meer aan restauraties moesten gaan 
bijdragen)) krachtige pogingen ondernomen om het sterk versnipperde 
particulieree veld te bundelen.2** 1 Een centrale functie kreeg hier het in 
19722 opgerichte Nationaal Contact Monumenten (NCM) dat, als lande-
lijk ee koepel van ongeveer 350 op het terrein van de monumentenzorg 
actievee organisaties, de rol van centrale 'particuliere' gesprekspartner 
vann de overheid moest gaan vervullen.242 Tevens werd het NCM in de 
gelegenheidd gesteld om door middel van initiatieven op de terreinen 
vann studie, onderzoek en voorlichting bij te dragen aan de 'deskundig-
heidsbevordering'.. Resultaten hiervan zijn onder meer de sinds 1986 
samenn met de Rijksdienst en het Nederlands Restauratiefonds georga-
niseerdee instructiedagen 'Monumentenzorg in de praktijk' en de jaar-
lijksee uitgave van het Monumentenjaarboek waarin belangrijke actuele en 
praktischee informatie wordt geboden. In 1997 is de NCM samen met 
anderee 'erfgoedinstellingen' gehuisvest in het 'Erfgoedhuis' aan de 
Herengrachtt 474 te Amsterdam. 

Ondankss de toenemende beleidsbemoeienis ging het met concrete 
restauratieactiviteitenn in de loop van de jaren tachtig steeds moeizamer. 
Belangrijkstee oorzaak daarvan was dat het rijksbudget voor monumen-
tenrestauratiess sterk terugliep: van 222 miljoen in 1985 naar 121 miljoen 
inn 1989.H3 Omdat de noodzakelijke werkzaamheden gewoon doorgin-
gen,, ontstond door de financiële krapte een snel groeiend 'stuwmeer' 
vann nog te financieren restauraties. Eigenaren van panden waarvan de 
restauratiee reeds was goedgekeurd moesten als gevolg daarvan jaren-
langg op de hun toekomende subsidie wachten. 
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Dee zorgen werden enigszins verlicht doordat het in 1985 opgerichte 
Nationaall  Restauratiefonds ter voorfinanciering van restauraties laag-
rentendee leningen aan particulieren ging verstrekken, en doordat er 
voorr eigenaren van monumentenpanden gunstiger fiscale mogelijkhe-
denn kwamen. Tot een werkelijke oplossing van de problemen leidde dit 
echterr niet.24*  Onder invloed van toenemende ongerustheid over de 
steedss verder teruglopende restauratiebudgetten werd in 1992 vanuit de 
Tweedee Kamer op onderzoek aangedrongen. Een jaar later wees dit uit 
datt er, teneinde onherstelbaar verval te voorkomen, een aanzienlijke 
financiëlefinanciële impuls nodig was.24*  In 1993 presenteerde minister D'Anco-
naa als oplossing een 'Deltaplan voor de monumentenzorg', een Strate-
gischgisch plan voor de monumentenzorg, waarvoor gedurende tien jaar jaar-
lijk ss 140 miljoen extra nodig zou zijn. 

Eenn beslissing omtrent de financiering liet zij echter aan haar opvol-
gerr Nuis over. Deze liet in 1995 weten dat het kabinet in de cultuurplan-
periodee 1997-2000 eenmalig 275 miljoen extra voor de monumenten 
beschikbaarr zou stellen. De reactie uit het veld hierop was niet eendui-
dig.. Enerzijds was er tevredenheid omdat de noden werden erkend, 
maarr tegelijkertijd werd geconstateerd dat er voor een optimale uitvoe-
ringg van het Strategisch Plan absoluut te weinig geld beschikbaar 
kwam.. Om aan deze zorg uitdrukking te geven werd in mei 1995 door de 
NCMM in Den Haag een nationale protestmanifestatie georganiseerd, 
waarr een als Victor de Stuers optredende acteur de staatssecretaris de 
ernstt van de situatie nog eens voorspiegelde. 

Inn het rapport Monumenten in de steigers, dat Nuis in 1998 samen met 
ministerr Zalm van Financiën presenteerde, werd vervolgens becijferd 
datt er tot 2010 nog eens 840 miljoen extra nodig zou zijn om de achter-
standd weg te werken. De berekeningen leidden ertoe dat de drie paarse 
partijenn voor het volgende decennium 520 miljoen extra in het vooruit-
zichtt stelden. Concreet leidden de extra budgetten ertoe dat het rijk in 
dee periode 1997-2000 jaarlijks gemiddeld ongeveer 204 miljoen be-
schikbaarr stelt, hetgeen ondanks de 'extra inspanningen' altijd nog 
beduidendd minder is dan het in 1985 beschikbare budget.246 

Datt met de extra middelen de problemen bepaald nog niet zijn opge-
lostt bleek vervolgens uit de restauratieachterstand bij meer dan hon-
derdd grote monumenten. Bij deze 'kanjers', waaronder de Beurs van 
Berlagee en de Sint-Jan van Den Bosch, zijn soms in een relatief korte 
periodee grote bedragen nodig. Hoe nijpend de problemen hier kunnen 
zijnn bleek eind 1998 rond kasteel De Haar bij Haarzuilens. Voor een 
restauratiee die om onherstelbare problemen te voorkomen niet kon 
wordenn uitgesteld was hier op korte termijn 50 miljoen nodig. Omdat 
hett rijk niet in staat was om hieraan te voldoen werd de eigenaar ge-
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dwongenn een deel van de inventaris onder de hamer te brengen. Om 
nogg meer schade te vermijden besloot Van der Ploeg in september 1999 
uitt de 'extra middelen' die in het regeerakkoord voor de monumenten-
zorgg waren gereserveerd 100 miljoen voor de bestrijding van de 'kanjer-
problematiek'' te bestemmen. 

Archeologie Archeologie 

Opp het terrein van de archeologie waren voor de Tweede Wereldoorlog 
tweee instellingen van centraal belang: het Rijksmuseum van Oudheden 
tee Leiden en het in 1922 opgerichte Biologisch-Archeologisch Instituut 
vann de Rijksuniversiteit Groningen. Daarnaast waren al vroeg diverse 
particulieree organisaties op archeologisch terrein actief. 247 Om versnip-
peringg te voorkomen waren al voor de oorlog plannen voor een Rijks-
dienstt voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek (ROB) gemaakt. Bij 
ditt in 1947 opgerichte en in Amersfoort gevestigde instituut waren rond 
19800 zo'n 1600 archeologische monumenten geregistreerd, die door de 
Monumentenwett 1961 werden beschermd. 

Dee nieuwe Monumentenwet van 1988 bracht op het terrein van de 
archeologiee geen fundamentele beleidsveranderingen teweeg, maar 
tochh is sinds het begin van de jaren negentig de belangstelling van de 
overheidd voor de archeologie opvallend toegenomen. Deze werd niet 
alleenn gestimuleerd door de toenemende aandacht voor het culturele 
erfgoedd maar ook, en wellicht nog meer, door het Verdrag van Malta 
(of:: de Conventie van Valetta), waarin de Europese Unie in 1992 een 
verbandd legde tussen het ruimtelijke-ordeningsbeleid en de bescher-
mingg van het archeologisch erfgoed, zijnde een belangrijke 'bron van 
hett Europese gemeenschappelijke geheugen'.248 Met de ondertekening 
vann het verdrag verplichtte Nederland zich de inhoud daarvan in eigen 
wetgevingg te verankeren. Plannen voor grote infrastructurele werken 
alss de Betuwelijn, de Hogesnelheidslijn en omvangrijke woningbouw-
activiteitenn in zogenaamde viNEX-locaties maken het verdrag in ons 
landd bijzonder actueel. 

Ingrijpendee consequenties van 'Malta' zijn dat aan de archeologie 
gerelateerdee overwegingen een rol moeten spelen bij besluitvorming 
overr ruimtelijke-ordeningsactiviteiten en dat verstoorders van archeo-
logischee waarden ('bodemverstoorders') verplicht zijn daardoor nood-
zakelijkk geworden archeologisch onderzoek (mede) te financieren. 
Onderr invloed van 'Malta' steeg het (rijks)archeologiebudget tussen 
19933 en 1998 van 4,4 naar 17,4 miljoen en werd een aantal veranderin-
genn in werking gezet of voorbereid. 

Belangrijkee elementen hiervan zijn de totstandkoming van een lan-
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delijkee koepelorganisatie die namens het 'particuliere' veld dienst kan 
doenn als gesprekspartner van de overheid en die, net als het NCM op het 
terreinn van de 'gebouwde' monumenten, taken kreeg op het gebied van 
dee deskundigheidsbevordering. Voor deze taak werd de in 1979 opge-
richtee (en aanvankelijk in het Rijksmuseum van Oudheden te Leiden 
gehuisveste)) Stichting voor de Nederlandse Archeologie (SNA) omge-
vormd.. Vanaf 1997 is ook de SNA (waarbij onder meer de Archeologi-
schee Werkgemeenschap Nederland is aangesloten) in het 'Erfgoedhuis' 
inn Amsterdam gehuisvest. Voorts werd de ROB gereorganiseerd tot 'na-
tionaall  kennis- en adviescentrum op het terrein van de archeologie'. Als 
zodanigg beheert de ROB 'Archis', de centrale databank voor archeologi-
schee vondsten. Reguliere opgravingstaken die voorheen door de ROB 
werdenn uitgevoerd of begeleid, zijn sinds 1998 ondergebracht bij het 
eveneenss in Amersfoort gevestigde Archeologisch Diensten Centrum. 

Dee meest ingrijpende verandering betreft misschien wel de stroom-
versnellingg die 'Malta' veroorzaakte in de ontwikkeling van een meer 
'integraall  rijksbeleid voor cultuurhistorie en ruimtelijke ordening' en in 
dee samenwerking die wordt nagestreefd met andere departementen, 
provinciess en gemeenten. In dit licht is oc&w inmiddels samen met de 
ministeriess van LNV, VROM en v&w het project 'Belvedere' gestart, dat 
inn de nabije toekomst antwoord moet geven op de vraag hoe 'archeolo-
gische,, bouwkundige en landschappelijke waarden in samenhang een 
beteree plaats [kunnen] krijgen in de ruimtelijke ordening, en als basis en 
inspiratiebronn [kunnen] fungeren voor de leefomgeving van de toe-
komst'.2^^ In zijn Uitgangspuntennota voor het cultuurbeleid 2001-2004 
namm Van der Ploeg de 'culturele planologie' in zijn Actieplan Cultuur-
bereikk op. 

Naastt 'Belvedere' zijn anno 1999 enkele activiteiten gestart die zich 
opp de vervulling van soortgelijke doelstellingen richten. Een belangrijk 
'project'' is hier de totstandkoming van 'cultuurhistorische waarden-
kaarten',, die bij de toekomstige ruimtelijke-ordeningsactiviteiten een 
roll  moeten gaan spelen, en die, onder begeleiding van ROB en RDMZ, op 
provinciaall  niveau worden vervaardigd. Zuid-Holland publiceerde in 
ditt kader medio 1997 het eerste deel van haar 'cultuurhistorische hoofd-
structuur'.. In de 'cultuurconvenanten' hebben de provinciale archeolo-
gischee activiteiten in 1998 een opvallende plaats gekregen. De zwaarde-
ree provinciale inzet sluit logisch aan bij de rol die deze overheidslaag 
vann oudsher zowel bij archeologie als ruimtelijk beheer speelt. 
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BibliothekenBibliotheken 25° 

Hett aantal vestigingen van openbare bibliotheken was explosief geste-
genn van 119 in 1945 naar 632 in 1965. Tijdens de hoogtijdagen van het 
welzijnsbeleidd zette de groei zich voort naar 956 in 1982. Een verschil 
mett vóór 1965 was echter dat nu veel intensievere pogingen werden on-
dernomenn om meer publiek te bereiken. Dit lukte. Onder meer door 
aann jongeren gratis abonnementen te verstrekken groeide het aantal 
bibliotheekgebruikerss tussen 1965 en 1982 van 0,8 tot 4,3 miljoen. An-
deree belangrijke veranderingen in de 'welzijnsperiode' waren dat in 
19722 met de totstandkoming van het Nederlands Bibliotheek en Lek-
tuurr Centrum (NBLC; de koepelorganisatie van alle openbare bibliothe-
ken)) een einde kwam aan de aanvankelijk zo sterke verzuiling van het 

33 90 bibliotheekwerk, en dat in 1975 de eerste bibliotheekwet, de Wet op het 
openbaarr bibliotheekwerk, tot stand kwam. 

Nadatt in 1983 was besloten niet over te gaan tot brede kaderwetge-
vingg op het terrein van het welzijn werd het bibliotheekwerk, zeer tegen 
dee zin van de bibliotheekwereld, in de (veel smallere) Welzijnswet 1987 
opgenomen.. Het betekende het einde van de Wet op het openbaar 
bibliotheekwerk,, op grond waarvan de financiële betrokkenheid van het 
rijkk bij de openbare bibliotheken zo sterk was toegenomen. Concreet 
voorzagg de Welzijnswet in een rigoureuze decentralisatie van het biblio-
theekbeleid.. Gemeenten kregen de volledige verantwoordelijkheid voor 
dee instandhouding en exploitatie van de instellingen. Ter financiering 
daarvann werd het geld dat tot dan door het rijk aan openbare bibliothe-
kenn werd besteed (en waarop in voorgaande jaren aanzienlijk was bezui-
nigd)) grotendeels naar het Gemeentefonds overgeheveld. 25* Hiernaast 
kregenn rijk en provincies de verantwoordelijkheid voor de belangrijkste 
steunfuncties,, te weten de NBLC en de Provinciale Bibliotheekcentrales 
(PBC'S). . 

All  voordat de opname van het bibliotheekwerk in de Welzijnswet 
definitieff  was geregeld benadrukte Brinkman dat de betrekkingen tus-
senn het bibliotheekbeleid en het cultuurbeleid dienden te worden geïn-
tensiveerd.2522 In de eerste plaats moest aansluiting worden gezocht bij 
hett letterenbeleid en in het bijzonder bij het zogeheten leesbevorde-
ringsbeleid.. Een ander accent gold de aandacht voor informatievoor-
ziening,, in welk licht bibliotheken door het uitlenen van 'cultureel 
waardevollee audiovisuele producten', zoals videoregistraties van thea-
ter-- en muziekproducties, een bijdrage aan de cultuurspreiding zouden 
kunnenn leveren.2^ Een gevolg van de beoogde nauwere samenwerking 
tussenn bibliotheken en 'cultuur' was dat het op het ministerie geformu-
leerdee bibliotheekbeleid in 1989 organisatorisch onder verantwoorde-
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lijkheidd van het directoraat-generaal voor Culturele Zaken werd ge-
bracht. . 

Inn 1992 presenteerde minister D'Ancona haar Notitie Openbaar Biblio-
theekwerk.theekwerk.11^  ̂ Hierin keerde zij zich tegen de inmiddels wijdverbreide 
opvattingg dat de openbare bibliotheek onder het motto van 'lees toch 
watt je lekker vindt' een 'waardevrij doorgeefluik' van informatie diende 
tee zijn.2*5 In plaats daarvan werd 'de betekenis van de cultuurpolitieke 
opdrachtt van de openbare bibliotheken' benadrukt, waardoor 'de histo-
rischee lij n van de educatieve en culturele uitgangspunten waarop het 
openbaree bibliotheekwerk stoelt' naar het heden werd doorgetrokken. 
Hett openbare-bibliotheekwerk zou zich bij uitstek moeten richten op 
zijnn 'culturele en inhoudelijk-informatieve functie'.2*6 Wat concrete 
mogelijkhedenn betreft werd aangesloten bij de al zeven jaar eerder door 
Brinkmann genoemde voorkeuren met betrekking tot leesbevordering 391 
enn 'audiovisuele' cultuurspreiding. Een nieuw element was dat aan-
dachtt moest worden geschonken aan behoud en conservering van in 
bibliothekenn aanwezige 'cultureel waardevolle papieren materialen'. 

Mett deze nadruk op het 'culturele belang' kon niet uitblijven dat het 
bibliotheekbeleidd volledig deel van het cultuurbeleid werd. In 1992 wer-
denn de bibliotheken als 'integraal onderdeel' in de Nota Cultuurbeleid 
1993-1996.1993-1996. Investeren in cultuur behandeld, en in 1994 werd het biblio-
theekwerkk in de Wet op het specifiek cultuurbeleid ondergebracht. Het 
betekendee een onmiskenbare verandering van het perspectief van waar-
uitt naar het functioneren van bibliotheken werd gekeken. Tegelijkertijd 
werdenn echter de tijdens de Welzijnswet tot stand gekomen decentrali-
satiee en de daaruit voortkomende taakverdeling tussen de overheden 
niett teruggedraaid. De situatie waarin het rijk 'op afstand' stond en het 
'werkelijke'' beleid op lokaal niveau werd gevoerd veranderde niet meer. 
Dee bibliotheken bemerkten dit min of meer tot hun schrik toen het 
bibliotheekwerkk in Pantser ofruggengraat nog nauwelijks als afzonderlij-
kee werksoort werd genoemd. Toch mocht dit niet verbazen, want vol-
genss de wet beperkt de bemoeienis van het rijk zich alleen tot 'landelijke 
voorzieningen',, en concreet betekent dit dat nog vrijwel uitsluitend het 
NBLCC door het rijk wordt gesubsidieerd. De subsidiëring van de Neder-
landsee 'oer-bibliotheek', de Koninklijke Bibliotheek, wordt - net als die 
vann andere wetenschappelijke bibliotheken - in de onderwijsbegroting 
geregeld.2*7 7 

Ondankss de hernieuwde erkenning van het cultuurpolitieke belang 
vann het openbare-bibliotheekwerk op rijksniveau is de feitelijke verant-
woordelijkheidd bij de gemeentebesturen en in mindere mate bij de pro-
vinciesvincies gebleven. Tegenwoordig worden hier de bibliotheken daadwer-
kelijkk geconfronteerd met de - al sinds de koppeling met welzijn in 
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bibliotheekkringenn gevreesde - afweging met andere bestuurlijk rele-
vantee zaken. Onder druk van deze afweging en de ook bij de lagere 
overhedenn sterk toegenomen neiging tot het bevorderen van 'de markt' 
wordenn bibliotheken steeds meer gedwongen tot efficiency en tot het 
Verhogenn van de eigen inkomsten'. Dat deze stringentere toepassing 
vann het profijtbeginsel binnen bepaalde marges mogelijk is, blijkt uit 
hett feit dat het subsidieaandeel van de inkomsten bij de openbare biblio-
thekenn tussen 1985 en 1995 is teruggelopen van 85 naar 78 procent. 258 

Behalvee door de druk vanuit de lokale overheden is de positie van de 
openbaree bibliotheken de laatste jaren ook sterk beïnvloed door een 
gestagee afname van het aantal uitleningen, hogere leenrechtvergoedin-
genn (voor 'uitgeleende auteurs') en hogere salarislasten. 259 Onder druk 
vann deze omstandigheden zijn alle bibliotheken inmiddels overgegaan 

3922 tot een aanzienlijke verhoging van de lezersbijdragen. In de praktijk ge-
beurdee dit niet alleen door verhoging van de lidmaatschapsgelden (en in 
veell  gevallen door afschaffing van de gratis jeugdabonnementen), maar 
ookk door de invoering van 'leengeld', waardoor leners naast een basis-
abonnementt een bijdrage per geleend boek moeten betalen. Inmiddels 
heeftt de toepassing van het profijtbeginsel geleid tot opvallende ver-
schillenn voor individuele leners. Zo waren de lidmaatschapstarieven in 
Frieslandd in 1995 bijna twee keer zo hoog als in Limburg. Het zijn niet 
inn de laatste plaats dit soort ongelijkheden die sinds enkelee jaren de roep 
omm een krachtiger centrale sturing weer doen toenemen.260 

Archieven Archieven 

Eenn sterke groei van het aantal archiefstukken, ontwikkelingen in de 
automatiseringg en een slechte huisvesting veroorzaakten in de archief-
wereld,, direct nadat de Archiefwet 1962 was aangenomen, grote proble-
men.. In 1968 was zelfs de algemene rijksarchivaris J.L. van der Gouw 
afgetredenn 'uit protest tegen de wijze waarop de rijksoverheid de aller-
noodzakelijkstee behoeften van de rijksarchieven jarenlang had gene-
geerd'.2011 Onderzoek volgde en in 1976 werd een commissie geïnstal-
leerdd die nieuwe perspectieven moest openen. Eenvoudig bleek dit niet, 
wantt pas in 1982 presenteerde zij haar eindrapport (de Discussienota 
Archiefbeleid).Archiefbeleid). Inmiddels waren de huisvestingsproblemen in belangrij-
kee mate verlicht door de opening van het nieuwe Algemeen Rijksarchief 
tee Den Haag. Een jaar later was ter bestrijding van de achterstanden de 
inn Winschoten gevestigde Centrale Archiefselectiedienst in het leven 
geroepen. . 

Dee discussienota vormde de basis voor de in 1985 door minister 
Brinkmann gepresenteerde Nota Archiefbeleid. Daarin werd benadrukt 
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datt archieven niet alleen onmisbaar zijn voor de rechtsstaat, 'maar dat 
zijj  bovendien een vitaal onderdeel vormen van het culturele erfgoed van 
dee natie'. Bij het bestuderen van archieven is niet alleen sprake van cul-
tuurontwikkeling;; tevens is het van groot belang dat daarbij de 'cultuur-
participatie'' wordt bevorderd. Op grond daarvan werd geaccentueerd 
datt 'de generale verantwoordelijkheid' voor de archieven bij de minister 
vann Cultuur behoort te liggen - en niet bij die van Binnenlandse Zaken, 
zoalss wel eens werd geopperd. In dit licht werd het niet nodig gevonden 
om,, bij wijze van decentralisatie, de verantwoordelijkheid voor de 
Rijksarchievenn in de provincies aan de provinciebesturen over te dra-
gen.. Na behandeling vormde de nota de basis voor de Archiefwet 1995. 

Tweee problemen beheersten de archiefwereld in de jaren negentig. 
Hett ene betrof de behouds- en conserveringsachterstanden, die door de 
verzuringg van papier steeds urgenter werden. Het Deltaplan voor het cul-
tuurbehoudtuurbehoud bracht hierin sinds 1990 verlichting, maar geen definitieve 
oplossing.2622 Het andere probleem betrof dat van de selectie, dat door 
dee verkorting van de termijn van vijfti g naar twintig jaar waarbinnen 
bescheidenn aan rijksarchieven moeten worden overgedragen, sterk toe-
nam.. De noodzakelijke selectie leidde tot scherpe meningsverschillen 
tussenn historici (van wie sommigen 'alles willen bewaren') en archief-
medewerkers,, die gedwongen zijn om streng te selecteren.26*  Deson-
dankss wordt verwacht dat in het jaar 2000 de grens van 200 strekkende 
kilometerr papier in de rijksarchieven zal zijn bereikt. Dat het niet een-
voudigg is aan de 'overbrengingstermijn' te voldoen blijkt uit het feit dat 
zelfss het cultuurministerie niet in staat is om zijn bescheiden op tijd 
overr te dragen. De op het cultuurbeleid betrekking hebbende archivalia 
vann het ministerie van OK&W (1945-1965) waren anno 1999 nog niet aan 
hett Algemeen Rijksarchief overgedragen. 

Letteren Letteren 

Hett eerste 'structurele'' letterenbeleid dateert uit 1912, toen een auteurs-
wetwerdd aangenomen die in plaats van de uitgevers de auteurs bescherm-
de.2044 Daarna werd in 1919 een post ter ondersteuning van 'behoeftige 
letterkundigen'' op de begroting geplaatst. Hieruit ontwikkelden zich 
naa 1945 twee activiteiten. Ten eerste werd, als een vorm van 'kunste-
naarsbeleid',, de verstrekking van 'eregelden' voor 'oudere auteurs (...) 
mett grote literaire verdiensten' voortgezet. Daarnaast groeide er een 
praktijkk waarin op grond van literaire kwaliteiten beurzen en aanvullen-
dee honoraria werden verstrekt. 

Tevenss ontstonden er na de oorlog nieuwe vormen van beleid. Zo 
werdd vanaf 1946 jaarlijks een bedrag voor literatuurhistorisch onder-
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zoekk beschikbaar gesteld en een jaar later werd de Nederlandse staats-
prijss voor de letterkunde, de P.C. Hooftprijs (thans de P.C. Hooft-prijs 
voorr Nederlandse letterkunde) geïntroduceerd.26*  In 1956 volgde de 
tweedee grote literaire oeuvreprijs, de Prijs voor de Nederlandse letteren, 
diee eens per drie jaar afwisselend aan een Nederlandse en een Vlaamse 
auteurr wordt toegekend.266 Tevens werd in de jaren vijfti g begonnen 
mett subsidiëring van de 'Stichting ter bevordering van de vertaling van 
Nederlandss letterkundig werk' (1954), het Nederlands Letterkundig 
Museumm en Documentatiecentrum (1954) en het Fries Letterkundig 
Museumm (1959). Ook werd toen voor het eerst bijgedragen aan de uitga-
vee van literaire tijdschriften en 'minder gangbaar literair werk'. 

Inn de jaren zestig volgden de instelling van de Staatsprijs voor Kin-
der-- en Jeugdliteratuur, de Theo Thijssenprijs (1964), en de subsidië-

33 94 ring van het Fonds voor de Letteren (1965) dat de toekenning van ere-
gelden,, beurzen en aanvullende honoraria ging verzorgen. En nadat al 
eerderr incidentele literaire manifestaties waren medegefinancierd, werd 
vanaff  het begin van de jaren zeventig bijgedragen aan het in Rotterdam 
georganiseerdee Poetry International. Ook werd toen door subsidiëring 
vann (de voorloper van) de Stichting Schrijvers School Samenleving een 
beginn gemaakt met 'leesbevorderingsbeleid'. In 1980 werd de band tus-
senn de Nederlandse en de Vlaamse letteren versterkt toen de door de 
Nederlandsee en de Belgische regering ondertekende Nederlandse Taal-
uniee tot stand kwam.26? Zo waren er in het begin van de jaren tachtig bij 
hett letterenbeleid nogal uiteenlopende zaken aan de orde. Toch ging 
hett om relatief geringe budgetten; in 1982 was voor 'letteren' 6,7 mil-
joenbeschikbaar. . 

Eenn belangrijke motivatie voor minister Brinkman om meer aan-
dachtt aan het letterenbeleid te besteden kwam voort uit de constatering 
datt er, in het bijzonder door jongeren, steeds minder werd gelezen (en 
meerr televisie gekeken). Deze 'ontlezing' moest worden tegengegaan. 
Voorall  bibliotheken zouden meer moeten bijdragen aan 'het bevorde-
renn van de leesbereidheid in het algemeen'.268 Maar er was meer nodig: 
inn het kader van het Kunstenplan werden extra middelen beschikbaar ge-
steldd voor een gericht 'leesbevorderingsbeleid' en voor ondersteuning 
vann 'het aanbod'. Dit zou onder meer tot gevolg moeten hebben dat 
klassiekee werken uit de Nederlandse literatuurgeschiedenis permanent 
beschikbaarr zouden zijn. De hogere prioriteit voor leesbevordering 
leiddee in 1988 tot verhoging van de subsidie voor de Stichting Schrijvers 
Schooll  Samenleving. 

Inn de Nota Letterenbeleid (1988) werd het gevoerde en te ontwikkelen 
beleidd in een samenhangend perspectief geplaatst.26? Vanuit de opvat-
tingg dat het literaire boek op verschillende manieren een belangrijke 
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culturelee functie vervult, werd voor-
gesteldd het beleid op drie hoofdza-
kenn te richten. Ten eerste zou er een 
'specifiekk letterenbeleid' moeten zijn 
waarinn de aandacht vooral zou zijn 
gerichtt op auteurs, vertalers, boek-
productiee en 'het toegankelijk ma-
kenn van het literaire erfgoed'. Ten 
tweedee zou door 'marktaanvullende 
enn marktcorrigerende maatregelen' 
(zoalss de vaste boekenprijs, een lage 
belast ingdrukk en de in 1987 inge- De Stichting Schrijvers School Samenleving 

voerdee leenrechtregeling) het 'gene- bemiddelt bij contacten tussen auteurs en het 
riekk boekbeleid' moeten worden onderwijs. Hier Joost Zwagerman op school-
gecontinueerd.27°° En ten derde zou bezoek, 
dee 'leesbevordering van literaire wer-
ken'' moeten worden geïntensiveerd. Over het algemeen waren de reac-
tiess op de nota positief, maar onder auteurs was er ook kritiek. Hier 
werdd gevreesd dat de verhoogde aandacht voor 'uitgeversbeleid' en 
leesbevorderingg ten koste van hun belangen zou gaan. 

Ministerr D'Ancona liet in haar Letterenbriefvan 9 mei 1990 weten dat 
zijj  de inhoud van Brinkmans nota in grote lijnen overnam.2?1 Omdat zij 
hett letterenbeleid echter een nog wat hogere prioriteit toekende bete-
kendee haar aantreden niet alleen voortzetting van het beleid, maar 
zekerr ook een intensivering daarvan. 'Er werden studiedagen georgani-
seerd,, projecten gestart, informatiepakketten voor scholen en ouders 
samengesteldd en advertentiecampagnes op touw gezet.'272 Als nieuw en 
(nett als het leesbevorderingsbeleid) sterk met het bibliotheekbeleid 
samenhangendd element gold de grotere aandacht voor het conserveren 
vann waardevolle boeken.273 

Dee beleidsintensivering had onder meer tot gevolg dat het letteren-
budgett steeg van 12,5 naar 19,7 miljoen en dat er enkele tamelijk ingrij-
pendee reorganisaties plaatsvonden. In 1991 werd de oude 'Vertalingen-
stichting'' vervangen door de Stichting Nederlands Literair Produktie-
enn Vertalingenfonds (NLPVF). Deze kreeg tot taak om, naast 'het tot 
standd brengen van een kwalitatief hoogstaand en breed geschakeerd 
aanbodd van oorspronkelijk Nederlands en Fries literair werk' en het 
vertalenn van Nederlandse en Friese literatuur, zorg te dragen voor de 
promotiee van de vertaalde Nederlandse literatuur in het buitenland. 
Eenn andere reorganisatie betrof in 1992 de tot dan weinig succesvol 
opererendee Nederlandse Taalunie. Belangrijk voor de leesbevordering 
wass dat de in 1987 door brancheorganisaties opgerichte en mede door 
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wvcc gesubsidieerde Stichting Lezen in 1993 werd gereorganiseerd tot 
eenn 'landelijk platform voor leesbevordering', waarin een groot aantal 
bijj  het lezen betrokken instanties samenwerken. 274 

Naastt genoemde instellingen behield het Fonds voor de Letteren een 
centralee plaats binnen het beleid. Het sinds 1978 (samen met de Vereni-
gingg van Letterkundigen en de Stichting Schrijvers School Samenle-
ving)) in het Schrijvershuis te Amsterdam gevestigde Fonds beperkt zich 
all  lang niet meer tot zijn basistaken die - overigens al kort na zijn op-
richtingg - ook op literaire vertalers van toepassing waren verklaard. Een 
recentee aandachttrekkende activiteit betreft subsidiëring van 'schrij-
versbiografieën'.. In dit kader verstrekte toelagen droegen inmiddels bij 
aann de publicatie van alom gewaardeerde biografieën over onder ande-
renn Frederik van Eeden (Jan Fontijn) en Herman Heijermans (Hans 
Goedkoop).. Onderzoek naar de inkomenspositie van 'Fondsgebrui-
kers'' in 1988 leidde ertoe dat het Fondsbudget werd verhoogd. Van 
ƒ300.000,-- bij oprichting van het Fonds in 1965 steeg het budget naar 
ongeveerr 9,5 miljoen in 1997. Hieruit werd in dat jaar aan ruim 650 lite-
rairee auteurs en vertalers een bijdrage verstrekt.27* 

Dee sinds D'Ancona geïntensiveerde promotie van Nederlandse lite-
ratuurr in het buitenland ging ongeveer gelijk op met de groei van het 
bewustzijnn dat de aandacht voor het Nederlands in zowel binnen- als 
buitenlandd diende te worden bevorderd. Voorkomen moest worden dat 
hett in het Europese eenwordingsproces als 'kleine taal' zou worden 
gemarginaliseerd.. Deze notie had tot gevolg dat 'De talen en de taal' als 
éénn van de negen bijzondere aandachtspunten in Pantser of ruggengraat 
werdenn genoemd. Anno 1998 kan worden geconstateerd dat de 'stelsel-
matigee aandacht voor literaire exportbevordering' vruchten is gaan 
afwerpen.. In 1996 verschenen er, voor het overgrote deel met steun van 
hett NLPVF, 274 vertalingen van Nederlandstalige werken in 27 talen. 
En,, zo constateert het ministerie, 'aan de reacties van de kritiek, de 
groeiendee oplagecijfers en het verschijnen van herdrukken en pocket-
editiess te oordelen, is de internationale uitstraling van de Nederlandse 
literatuurr onmiskenbaar toegenomen'.2?6 

GedrukteGedrukte media 

Bijj  het beleid aangaande gedrukte media gaat het om drie hoofdcatego-
rieën:: kranten, tijdschriften en boeken. Beleid gericht op kranten en 
'opiniebladen'' wordt 'persbeleid' genoemd. Voor het functioneren van 
dee democratie is het van fundamenteel belang dat de in de Grondwet 
verankerdee vrijheid van meningsuiting - aanvankelijk vrijheid van druk-
perss genoemd - zo weinig mogelijk wordt belemmerd. Het bestaan van 
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eenn onafhankelijke, vrije en pluriforme pers is in dit licht cruciaal.2?7 

Terr bevordering daarvan voert de overheid een persbeleid waarin twee 
hoofdlijnenn zijn te onderscheiden. Enerzijds is er de passieve opstelling 
waarmeee de overheid zich houdt aan haar grondwettelijke plicht om de 
perss in vrijheid te laten functioneren. In de praktijk betekent dit dat er 
opp perspublicaties geen preventieve censuur wordt toegepast en dat 
dezee publicaties uitsluitend achteraf aan de wet worden getoetst. Hier-
naastt kwamen in de loop van de tijd maatregelen tot stand die alle ten 
doell  hebben om de vrije en pluriforme berichtgeving in stand te houden 
off  te bevorderen. Over deze actieve bemoeienis gaat het gewoonlijk 
wanneerr over 'persbeleid' wordt gesproken. 

Dee eerste actieve overheidsondersteuningen die de pers kreeg om 
haarr functie zo goed mogelijk te kunnen vervullen, betroffen belasting-
vrijstellingenn en gunstige tarieven van de destijds als overheidsbedrij- 397 
venn functionerende Nederlandse Spoorwegen en de PTT. Dit soort 
steunn wordt tot de 'generieke maatregelen' gerekend, omdat zij op het 
functionerenn van de hele bedrijfstak zijn gericht. Latere maatregelen in 
ditt verband betreffen het toepassen van het lage BTW-tarief op perspu-
blicatiess en op uitkeringen die de pers op grond van de 'compensatiere-
geling'' uit de opbrengsten van de STER-reclame ontvangt. 

Inn de loop van de jaren zestig leidden fusies en concentraties onder 
dagbladuitgeverss tot de vrees dat de redactionele vrijheid onder invloed 
vann 'oprukkende economische belangen' zou kunnen worden aangetast. 
Bovendienn kwamen door de opkomst van radio- en televisiereclame de 
advertentieopbrengstenn bij de gedrukte media onder druk te staan.278 

Beidee ontwikkelingen deden de behoefte groeien aan maatregelen die 
inn de eerste plaats de pluriformiteit van de pers moesten waarborgen. Er 
kwamenn 'specifieke maatregelen' tot stand die zich richtten op (tijdelij-
ke)) ondersteuning van persvoorzieningen die in een moeilijke situatie 
warenn komen te verkeren. De eerste 'specifieke maatregel' betrof de 
oprichtingg van het Bedrijfsfonds voor de Pers (i974).2?9 Dit fonds richt 
zichh op 'het handhaven en bevorderen van de pluriformiteit van de pers, 
voorr zover die van belang is voor de informatie en opinievorming'.280 

Financiëlee steun uit het Bedrijfsfonds is bestemd voor persorganen die 
inn financiële moeilijkheden zijn geraakt, maar die voldoende perspec-
tievenn bezitten voor een rendabele exploitatie binnen een redelijke ter-
mijn.2811 In de Nota Massamediabeleid (1975) werd de zorg voor de pluri-
formiteitt bevestigd. Het bestaande media-aanbod moest in principe in 
standd blijven, en ter bestrijding van mogelijke lacunes in het aanbod 
zoudenn initiatieven ter opvulling daarvan moeten worden gesteund. 
Bovendienn moest worden gewaakt voor 'het ontstaan van monopolie-
positiess of politieke en economische machtsconcentraties' in de 'com-
municatiekanalen'. . 
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Naa 1982 ging men voort op de ingeslagen weg van de generieke en 
specifiekee maatregelen. Sinds 1988 is de werking van het Bedrijfsfonds 
geregeldd in de Mediawet.282 Door het fonds te ondersteunen dag- en 
opiniebladenn moeten voldoen aan de in deze wet neergelegde voor-
waarden.. Een belangrijke daarvan is dat de onafhankelijkheid van de 
redactiee gewaarborgd moet zijn in een redactiestatuut. Het fonds wordt 
gevoedd met bijdragen uit omroepreclameopbrengsten. Sinds de oprich-
tingg van het fonds ontvingen ongeveer vijfti g persorganen een tijdelijke 
ondersteuning.283 3 

Inn 1990 werd als nieuwe specifieke stimuleringsmaatregel het in Am-
sterdamm gevestigde Fonds voor Bijzondere Journalistieke Projecten in 
hett leven geroepen. Net als het Bedrijfsfonds functioneert dit bij wijze 
vann functionele decentralisatie als zelfstandig bestuursorgaan. Ter 'ver-

3988 hoging van de kwaliteit van het journalistieke product' worden uit het 
fondss 'bijzondere journalistieke projecten' gefinancierd 'die tijdrovend 
vann aard en hoogwaardig van kwaliteit zijn, en die zonder extra finan-
ciëlee steun waarschijnlijk niet tot stand zouden komen'.28*  Sinds de 
instellingg van het fonds is een aanzienlijke stroom artikelen en boeken 
opp gang gekomen. Opvallende publicaties betreffen biografieën van 
onderr meer de filmer Joris Ivens (1995), bierbrouwer Heineken (1996) 
enn de danser/choreograaf Hans van Manen (1997), en de boeken Hoe 
GodGod verdween uit Jorwerd van Geert Mak en Grijze Wolven van Stella 
Braamm en Mehmet Ulger. 

Hett beleid met betrekking tot boeken concentreert zich op de stimu-
leringg van een breed aanbod van titels door middel van een Vaste boe-
kenprijs'.28**  De essentie hiervan is dat een bepaald boek op alle ver-
kooppuntenn voor dezelfde (door de uitgever vastgestelde) prijs wordt 
aangeboden.. Uitgevers worden op deze manier in staat gesteld om uit 
dee opbrengst van goedlopende titels 'cultureel waardevolle, maar kost-
baree en riskante titels' te financieren. Het gaat hier derhalve om een 
vormm van 'interne subsidiëring' van de boekenuitgeverij.286 

Hoewell  zij op Nederlands poHtiek-bestuurlijk niveau een breed 
draagvlakk heeft, is handhaving van de vaste boekenprijs niet ongecom-
pliceerd,, omdat deze met het Europees recht in strijd zou kunnen zijn. 
Inn 1995 gaf prijsontduiking van de Free Record Shop aanleiding tot een 
klachtt van de Koninklijke Vereeniging ter bevordering van de belangen 
dess Boekhandels (KVB). Als gevolg hiervan kwam het in 1997 en 1998 
driemaall  tot een gerechtelijke uitspraak waarin de prijsbinding intact 
werdd gelaten. Wel diende de vaste prijs voor geïmporteerde boeken te 
wordenn afgeschaft. In hetzelfde jaar nam de Europese Raad van Cul-
tuurministerss onder voorzitterschap van Nuis een resolutie aan waarin 
dee Europese Commissie werd gevraagd de mogelijkheden te onderzoe-
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kenn voor een vaste boekenprijs in grensoverschrijdende taalgebieden in 
Europa.. Duidelijkheid hieromtrent ontbreekt voorlopig, maar wel stond 
dee commissie in september 1999 toe dat er (in elk geval tot 2005) een 
vastee prijs voor Nederlandse boeken in Nederland wordt gehandhaafd. 

CultuureducatieCultuureducatie en amateurkunstbeoefening 

Tijdenss de eerste twee naoorlogse decennia hadden de overheden ta-
melijkk eendrachtig gewerkt aan een redelijk samenhangend voorzienin-
genaanbodd op het terrein van de amateurkunstbeoefening en de kunst-
zinnigee vorming (AKKV). 28? Een ingrijpende verandering in het beleid 
vondd plaats in 1965 toen de aandacht voor 'binnen- en buitenschoolse' 
kunstzinnigee vorming tussen de ministeries van o&w en CRM werd ver-
deeld.. Bij laatstgenoemd departement werd na enige tijd besloten om 399 
hett inmiddels sterk in omvang toegenomen beleid als een onderdeel van 
welzijnsbeleidd te decentraliseren. De 'primaire beleids-verantwoorde-
lijkheid'' moest bij de lagere overheden komen te liggen.288 Op 'regio-
naall  niveau' zou een 'verzorgingsstructuur kunstzinnige vorming' tot 
standd moeten komen. In 1979 werd daadwerkelijk met de decentralisatie 
begonnen;; vanaf dat jaar stelde het rijk zijn AKKV-budget door middel 
vann 'rijksbijdragen' jaarlijks aan de lagere overheden beschikbaar. Aan-
zienlijkee problemen ontstonden er vervolgens doordat het kabinet-
Lubberss 1 sterk op de bijdragen ging bezuinigen.28? 

Bijj  de provincies leidde de nieuwe verantwoordelijkheid tot de in-
richtingrichting van (overigens nogal verschillend georganiseerde) regionale 
'steunmnctievoorzieningen'.2900 Ten gevolge van de bezuinigingen kon-
denn deze hun beoogde taak echter maar gedeeltelijk vervullen.2?1 De 
werkzaamhedenn concentreerden zich vooral op de ondersteuning van 
dee muzikale vorming in het basisonderwijs door middel van consulen-
ten.2?22 Gemeenten nemen sinds de decentralisatie de subsidiëring van 
plaatselijkee voorzieningen vrijwel geheel voor hun rekening. Anno 1998 
gaatt het daarbij om 74 lokale steunfunctie-instellingen - ten behoeve 
vann voornamelijk het onderwijs - en zo'n 210 'eerstelijns'instellingen 
voorr kunsteducatie, waarvan 117 muziekscholen, 50 creativiteitscentra 
enn 43 gecombineerde instellingen.293 

Ondankss de decentralisatie kwam er geen einde aan de invloed van 
hett rijk. Deze bleef bestaan doordat het ministerie 'landelijke voorzie-
ningen'' (de NS KV, de Vereniging voor Kunstzinnige Vorming en de in 
19888 verzelfstandigde Inspectie KV/AK ) bleef subsidiëren en er door de 
subsidiëringg van 'bijzondere projecten' richtinggevende voorbeelden 
werdenn geboden.2?* De belangrijkste invloed van het rijk ontstond ech-
terr doordat de AKKV onderdeel van de cultuurplanning ging uitmaken. 
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Inn het Kunstenplan 1988-1992 werd geconstateerd dat de gevolgen van 
dee decentralisatie en de financiële 'ombuigingen' in het sociaal-cultu-
reell  werk (zoals de bezuinigingen wat eufemistisch werden genoemd) 
hunn invloed op de AKKV niet hadden gemist. En dat gaf alle reden om 
'hett landelijk beleid terzake opnieuw te doordenken'. 29* Prioriteit 
moestt daarbij worden gegeven aan 'bemiddeling' tussen het professio-
nelee kunstaanbod en 'het educatieve veld'. Tevens diende de facilitering 
vann plaatselijke en regionale steunfunctievoorzieningen (de SKV'S) te 
wordenn versterkt. Een centrale rol zou daarbij de in 1984 in het leven 
geroepenn opvolger van de NSKV, het Landelijk Ondersteuningsinstituut 
Kunstzinnigee Vorming (LOKV) moeten vervullen.2^6 

Tott een definitieve breuk met het welzijnsbeleid kwam het in 1993, 
toenn de AKKV op initiatief van D'Ancona in de Wet op het specifiek cul-

4000 tuurbeleid werd opgenomen. In de Nota Cultuurbeleid 1993-1996 werd 
dee 'aanvullende en stimulerende' rol van de rijksoverheid beduidend 
zwaarderr aangezet. Vervolgens was van grote invloed dat met het aan-
tredenn van 'Paars' in 1994 de band tussen de kunstzinnige vorming en 
hett onderwijs aanzienlijk werd versterkt, doordat het beleidsveld cul-
tuurr na een scheiding van bijna dertig jaar weer samen met onderwijs in 
éénn ministerie werd ondergebracht. 

Resultaatt van dit hernieuwde samengaan bleek uit het feit datNuis in 
zijnn Pantser of ruggengraat de 'cultuureducatie' als belangrijkste aan-
dachtspuntt noemde, en dat tegelijk met de Cultuurnota 1997-2000 
(samenn met staatssecretaris T Netelenbos van Onderwijs) de nota Cul-
tuurtuur en school werd uitgebracht.2?? Net als in eerstgenoemde nota werd 
daarinn van een veel 'breder' cultuurbegrip uitgegaan, waarbij in plaats 
vann 'kunsteducatie' veel meer over 'cultuureducatie' werd gesproken.298 

Inn de praktijk leidden de nieuwe gezamenlijke doelstellingen tot een -
inn vergelijking met vroeger - helderder afstemming van het onderwij s-
enn het cultuurbeleid. Een belangrijke bijdrage vanuit het onderwijsbe-
leidd is dat vanaf 1998 op HAVO- en vwo-scholen de combinaties van vak-
kenn zijn gebundeld in vier mogelijke profielen, waarvan 'cultuur' er één 
is.. In dit kader is inmiddels het vak 'culturele en kunstzinnige vorming' 
ingevoerdd (alsmede op athenea en gymnasia het vak 'klassieke culturele 
vorming'). . 

Vanuitt het cultuurbeleid werd het project 'Cultuur en School' met 
behulpp van een speciaal budget en in samenwerking met de (voor de 
regionalee SKV'S verantwoordelijke) provincies en de grootste steden 
aangepakt.. In 1997 startte een in acht convenanten neergelegd stimule-
ringsprogramma.. 299 Ter ondersteuning daarvan werden enkele speciale 
voorzieningenn in het leven geroepen (te weten de vanuit het ministerie 
opererendee Projectgroep Cultuur en School en het in Amsterdam ge-



DEE AFZONDERLIJKE SECTOREN: CULTUUREDUCATIE 

Musicalprojectt op een basisschool. 

vestigdee Bureau Erfgoed Actueel) en 
zijnn een aantal voorbeeldprojecten ge-
start.. Voor het overige ging men ervan 
uitt dat het beoogde beleid vooral 'aan de 
basis'' zou worden ingevuld. Belangrijke 
initiatievenn werden daarbij verwacht van 
zowell  de SKV'S en het LOKV als van de 
scholenn en de professionele culturele in-
stellingenn die een op het onderwijs af-
gestemdd aanbod moeten ontwikkelen. 

Inn de praktijk leidden de nieuwe doe-
lenn tot een taakverandering voor de 
SKV'S.. Deze instellingen waren zich 
-- onder invloed van het eerste Kunsten-
plan-naastt hun consulenten taak al meer 
gaann toeleggen op een bemiddelingsrol 
tussenn het professionele kunstaanbod en 
hett onderwijs. De op dit terrein ont-
plooidee activiteiten kunnen worden ge-
vatt onder het 'kunstmenu', in welk ka-
derr basisschoolleerlingen door concert-, 
theater-- of museumbezoek daadwerke-
lij kk met een op hun niveau toegesneden 
aanbodd van 'professionele cultuur' in 
aanrakingg worden gebracht. Met be-
trekkingg tot het nieuwe 'cultuurtraject 
voortgezett onderwijs' wordt sinds 'Cul-
tuurr en School' door de SKV'S eenzelfde 
intermediairee rol gespeeld. 

Inn maart 1998 adviseerden de Onderwijsraad en de Raad voor Cul-
tuurr over het project zoals het tot op dat moment vorm had gekregen. 
Eenn belangrijke constatering was dat culturele instellingen inmiddels 
weliswaarr een groter aanbod voor de scholen hadden ontwikkeld, maar 
datt daarbij te weinig de vraag werd gesteld of dit wel op de behoeften 
vann het onderwijs aansloot. Op alle fronten werd er naar de mening van 
dee advieslichamen nog te veel langs elkaar heen gewerkt, reden waarom 
werdd aangedrongen op een sterkere landelijke regie en op een nog 
nadrukkelijkerr activering van de SKV'S, die zich volgens de adviseurs nog 
tee veel op het basisonderwijs concentreerden. 

Staatssecretariss Van der Ploeg liet kort na zijn aantreden weten dat 
hijj  net als zijn voorgangers grote waarde aan cultuureducatie en daar-
meee aan het project 'Cultuur en School' hechtte. Net als beide adviesra-
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Dansprojectt 'At the movies', georganiseerd 
doorr het in Arnhem gevestigde Introdans. 
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denn was hij van mening dat de afstemming tussen de verschillende bij 
hett project betrokkenen moest worden verbeterd. In dit licht stelde hij 
voorr om het LOKV in drie instellingen op te splitsen, waarvan er één zich 
speciaall  op de ondersteuning van het project zou moeten richten.300 Op 
dee vraag hoe het project zich in de periode 2001-2004 z ou moeten ont-
wikkelenn werd in het rapport Tussen kunst en onderwijs (mei 1999) en de 
VervolgnotitieVervolgnotitie Cultuur en School (juni 1999) nader ingegaan. 

Dee nadruk op cultuureducatie binnen schoolverband had in de praktijk 
tott gevolg dat de amateurkunstbeoefening in de jaren negentig in een 
watt andere verhouding ten opzichte van de 'kunstzinnige vorming' is 
komenn te staan. Toch is er ook sprake van gelijke ontwikkelingen in 
beidee sectoren, want net als bij de cultuureducatie is het streven van het 

4022 rijk er sinds het begin van de jaren negentig sterk op gericht de relatie 
tussenn de amateursector en de professionele kunsten te intensiveren.'01 

Enn net als bij de cultuureducatie speelt hier een rol dat de primaire 
beleidsverantwoordelijkheidd bij de gemeenten ligt. In het licht van 
anderee prioriteiten en overwegingen van 'markt en privatisering' heeft 
hett amateurkunstbeleid hier tegenwoordig gewoonlijk weinig of geen 
prioriteit. . 

Tochh zijn op het terrein van de amateurkunst anno 1999 zo'n zes mil-
joenn mensen actief. Een derde daarvan volgt lessen of is lid van een ver-
eniging.. Van oudsher door het rijk gesubsidieerde landelijke organisaties 
richtenn zich thans, in plaats van op de vroegere sectorale belangen-

behartiging,, vooral op de 'kwaliteits-
enn deskundigheidsbevordering in het 
veld',3022 waarbij men ernaar streefde 
activiteitenn zo veel mogelijk in één 
instituutt per sector te bundelen.3°3 
Naastt deze sectorale organisaties is in 
19977 het in Den Haag gevestigde en 
doorr het rijk gefinancierde Fonds 
voorr Amateurkunst tot stand geko-
men.. Door middel van 'activiteiten-
subsidies'' moet dit fonds bijdragen 
aann 'het stimuleren van de kwaliteit en 
hett vergroten van de diversiteit van de 
amateurkunst'. . 
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Opp het Blaaskapellenfestival in Leerdam 1999. 
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Fotografie Fotografie 

Tott nog niet zo lang geleden werd door het rijk de bemoeienis met foto-
grafiee vooral in relatie tot beeldende-kunstbeleid gezien, maar even-
goedd is er een verband met 'musea', of beter, met 'collectiebeheer'. 
Sindss kort groeit de neiging om fotografie samen met film, televisie, vi-
deoo en 'nieuwe media' te rekenen tot 'de beeldcultuur'. 

Eenn bekende 'museale' fotocollectie is die van het Prentenkabinet 
vann de Universiteit van Leiden, waar in 1953 de collectie negentiende-
enn twintigste-eeuwse foto's van de verzamelaar Auguste Grégoire te-
rechtkwam,, om daar de basis te vormen voor het Studie- en Documen-
tatiecentrumm voor Fotografie. Andere belangrijke verzamelingen zijn 
diee van het Amsterdams Stedelijk Museum, het Rijksmuseum te 
Amsterdam,, het Maria Austria Instituut (gevestigd in het Amsterdamse 40 3 
Gemeentearchief),, het Nederlands Fotoarchief (Rotterdam), het Haags 
Gemeentemuseumm en het Spaarnestad Fotoarchief te Haarlem. 

Hoewell  overheden op een of andere manier wel bij de totstandko-
mingg of het beheer van deze collecties betrokken waren, was van een 
enigszinss samenhangend fotografiebeleid tot in de jaren tachtig geen 
sprake.. Een belangrijke aanzet daartoe gaven twee in 1984 gepresen-
teerdee nota's van respectievelijk de Federatie van Kunstenaarsvereni-
gingenn en de in Rotterdam gevestigde Initiatiefgroep Fotografiebeleid, 
waarinn werd gepleit voor een 'infrastructuur op het gebied van de foto-
grafie'.3°44 Mede beïnvloed door overwegingen van pluriformiteit, op 
grondd waarvan 'nieuwe sectoren' binnen het beleid meer aandacht 
moestenn krijgen, waren medio jaren tachtig op rijksniveau de geesten 
rijprijp  om met een 'echt' fotografiebeleid een begin te maken. Het belang-
rijksterijkste resultaat hiervan was uiteindelijk de totstandkoming van het 
'Huiss voor de Fotografie' in Rotterdam, waarin het Nederlands Foto-
instituutt (NFI), het Nederlands Fotoarchief (NFA) en het Nationaal 
Fotorestauratiee Atelier (NFRA) werden samengebracht. 

Inn het veld werd verdeeld gereageerd op de keuze voor Rotterdam als 
vestigingsplaats.. Bij een meerderheid was de voorkeur naar Amsterdam 
uitgegaan,, maar omdat het Rotterdamse stadsbestuur voortvarend en 
welwillendd reageerde en Brinkman op grond van geografische sprei-
dingswensenn graag aan de realisatie van een belangrijke culturele voor-
zieningg in de Maasstad wilde meewerken, waren de kaarten snel 
geschud.. Het rijk meende zich hiermee van zijn taak te hebben gekwe-
ten,, zoals bij de opening van het NFI in maart 1994 uit de woorden van 
ministerr D'Ancona bleek. Zij sprak daarbij over de 'recordtijd' waarin 
dee fotografie ondersteuning van de overheid had weten uit te lokken en 
voegdee daaraan toe: 'Met de voltooiing van het complex hier in Rotter-
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damm is naar mijn mening (...) de infrastructuur voor de fotografie, 
althanss op rijksniveau voltooid.'?0* 

Ruimm vier jaar later bleek dit een wat al te optimistische veronderstel-
ling,, toen het Instituut Collectie Nederland (ICN) ('onderdeel van het 
ministeriee van oc&w') in een advies naar aanleidingvan de bestemming 
vann het legaat-Wertheimer (ruim 22 miljoen) constateerde dat het rijks-
beleidd niet voorzag 'in een samenhangend stelsel van voorzieningen op 
fotografiegebied'.3°66 Hier werd onderschreven wat al eerder was vast-
gesteld,, namelijk dat, ondanks zijn speciale status, het in het veld van 
aanvangg af sterk bekritiseerde 'Huis voor de Fotografie' 'niet meer dan 
éénn van de vele instellingen op het terrein van de fotografie' was gewor-
d e nd d 

Opp grond van het iCN-advies stelde het Prins Bernhard Fonds in juni 
4044 1998 voor om het legaat aan te wenden voor de totstandkoming en ex-

ploitatiee van een in Amsterdam te vestigen Nederlands Centrum voor 
Fotografie,, waarin ook het NFI, het NFA en het NfrA konden worden 
opgenomen.. Kort daarop liet de toenmalige Amsterdamse wethouder 
vann Cultuur Van der Giessen weten graag ruimte voor een dergelijk in-
stituutt beschikbaar te willen stellen. De Rotterdamse wethouder Kom-
brinkk reageerde verontwaardigd op de voorstellen en verklaarde niet 
aann de realisering van het plan te willen meewerken. Door de drie 'Rot-
terdamse'' instellingen werd (samen met het in Amsterdam gevestigde 
Filmmuseum)) inmiddels nagedacht over 'een nationaal instituut voor 
dee beeldcultuur'. In dit op 'de Kop van Zuid' in 'Gebouw Las Palmas' te 
vestigenn instituut zouden naast de drie in Rotterdam gehuisveste natio-
nalee instellingen ook het Filmmuseum en een nieuw fotomuseum moe-
tenn worden ondergebracht 

Beginn 1999 werd de strijd nog eens verscherpt toen bleek dat het 
Prinss Bernhard Fonds alleen voor huisvesting van een soortgelijk cen-
trumm in Amsterdam garant wilde staan.3°8 Staatssecretaris Van der 
Ploegg trachtte vervolgens de uiteindelijk door hem te maken keus te 
vergemakkelijkenn door Amsterdam en Rotterdam te vragen om op 
kortee termijn een plan voor een 'Instituut voor de Beeldcultuur' aan 
hemm voor te leggen. Aan de hand van beide voorstellen adviseerde de 
Raadd voor Cultuur de staatssecretaris begin mei om het beoogde 'Cen-
trumm voor foto-, film- en mediatechnologie' in Rotterdam te vestigen. 
Inn juni Het Van der Ploeg weten dat hij het advies in principe overnam, 
maarr in november werd er - na overleg met de Kamer - nog geen 
definitieff  besluit genomen. De Raad voor Cultuur adviseerde de minis-
terr nu om wat minder haast te maken, omdat de strijd tussen Rotterdam 
enn Amsterdam inmiddels tot nogal wat onrust en verharding van stand-
puntenn had geleid. Ongeveer tegelijkertijd liet Amsterdam weten hoe 
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dann ook met een eigen voorziening door te willen gaan. 'We gaan door, 
ookk zonder beeldinstituut', meldde de Amsterdamse wethouder Brui-
nes.. Kort daarna liet Van der Ploeg weten in maart 2000 een definitieve 
beslissingg te zullen nemen. 

Film Film 

Inn de loop van de jaren vijfti g was het rijk subsidies gaan verstrekken aan 
hett Nederlands Filmmuseum, het Produktdefonds voor Nederlandse 
Films,, het Nederlands Filminstituut en de Nederlandse Filmacade-
mie.. 3°9 Daarmee was de bemoeienis alle aspecten gaan omvatten waar-
opp het filmbeleid zich vervolgens zou concentreren: conservering, pro-
ductie,, distributie, afname en scholing. Onder invloed van 'de revolutie 
vann de jaren zestig' was een nieuwe belangstelling ontstaan voor artis- 405 
tiekk goede maarr niet (meer) in het commerciële circuit vertoonde films, 
alsmedee voor politieke films die er als onderdeel van de 'strijdcultuur' 
toee konden bijdragen een einde te maken aan 'de overheersing van het 
kapitalisme'.3100 Meer dan 120 'filmhuizen' vormden in de jaren zeventig 
eenn 'alternatief circuit'.3" De populariteit van het medium onder een 
nieuwee generatie liet niet na politici te beroeren die in een 'nieuwe, 
beteree en rechtvaardiger' samenleving de verbeelding aan de macht wil-
denn brengen.312 Ter ondersteuning van vooral het 'niet-commerciële' 
('onafhankelijke')) circuit groeide het rijksfilmbudget tussen 1965 en 
19766 van 1,7 naar 8,1 miljoen. Een andere saillante verandering in de 
jarenn zeventig was dat de overheid zich op het terrein van de film bij 
kwestiess van moraal en zedelijkheid op grotere afstand plaatste door in 
dee Wet op de filmvertoningen (die in 1977 de Bioscoopwet verving) de 
filmkeuringfilmkeuring voor volwassenen af te schaffen.̂ 

Beginn jaren tachtig waren geëngageerde idealen die het beleid in het 
daaraann voorafgaande decennium richting hadden gegeven op de ach-
tergrondd geraakt.3H In plaats van film te willen inzetten als middel tot 
maatschappelijkee bewustwording en verandering beoogde Brinkman 
beduidendd minder verstrekkende doelen. In zijn streven naar 'een 
bloeiendd artistiek en cultureel leven' wilde hij - tegenover het steeds 
maarr verder oprukkende aanbod van films van Amerikaanse makelij - in 
dee eerste plaats 'de Nederlandse filmcultuur' bevorderen. Hiertoe 
werd,, naast het Produktdefonds, in 1983 het Fonds voor de Nederlandse 
Filmm in het leven geroepen, waaruit korte films, documentaires, anima-
tiefilmss en dergelijke konden worden gesubsidieerd. Ook zou de 
Nederlandsee film moeten worden gestimuleerd door samenwerkings-
verbandenn met televisie aan te gaan. Een belangrijke impuls kreeg deze 
samenwerkingg door de oprichting van het Coproduktiefonds Binnen-
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landsee Omroepprodukties (1986) en het (uit de STER-gelden gefinan-
cierde)) Stimuleringsfonds Nederlandse Culturele Omroepprodukties 
(1988). . 

Volgenss Brinkman zou er naast de aandacht voor de productie van 
filmss (waarop het beleid tot op dat moment met name was gericht) meer 
oogg moeten zijn voor distributie, vertoning en kwaliteit^ Ongetwij-
feldd hing deze blikverbreding samen met het feit dat, ondanks het geïn-
tensiveerdee beleid, de publieke belangstelling voor film tussen 1965 en 
19855 was teruggelopen van 36 naar 15 miljoen bezoekers per jaar.3l6 De 
bevorderingg van distributie en afzet was volgens de minister vooral 
noodzakelijkk voor films die met behulp van het Fonds voor de Neder-
landsee Film werden gemaakt en waarvoor de vertoningsmogelijkheden 
buitenn de televisie beperkt waren. Daarnaast zou, om de 'belangstelling 

4066 van het publiek voor kwalitatief goede films' te stimuleren, het Filmmu-
seumm een veel actievere rol moeten spelen. Ten derde zou de kwaliteit 
vann Nederlandse filmscenario's moeten wordenn verbeterd. 

Inn de praktijk resulteerden de beleidswensen in financiële ondersteu-
ningg van enkele niet-commerciële distributeurs en festivals als het 
Filmfestivall  Rotterdam, de Nederlandse Filmdagen in Utrecht, het 
Internationall  Documentary Film Festival Amsterdam en het Holland 
Animationn Film Festival in Utrecht, 3*7 Tevens werd de armslag van het 
Filmmuseumm vergroot doorr een aanzienlijke subsidieverhoging en wer-
denn initiatieven genomen om de promotie van Nederlandse films in het 
buitenlandd aan te pakken.3r8 Voorts kreeg het Produktiefonds de 
opdrachtt om initiatieven te ontwikkelen ter verbetering van de kwaliteit 
vann scenario's. Dat Brinkman zijn filmbeleid daadwerkelijk prioriteit 
gaf,, bleek uit het feit dat het jaarlijkse rijksfilmbudget tijdens zijn minis-
terschapp steeg van 9,2 naar 21,8 miljoen. 

Ministerr D'Ancona vervolgde het door haar voorganger ingezette 
beleidd op hoofdlijnen. Ook zij beschouwde film als een relatief jonge 
sectorr die mede omwille van de gewenste grotere pluriformiteit extra 
moestt worden gestimuleerd, en net als Brinkman wilde zij met haar be-
leidd tegenwicht bieden 'aan de stroom van Amerikaanse produkten die 
dee bioscopen en de televisie overspoelt'.3'9 Met dit laatste was bij haar 
aantredenn in 1989 nog weinig succes geboekt, want ondanks de toege-
nomenn overheidsinspanningen liep de belangstelling voor de Neder-
landsee film opvallend terug. Er waren te weinig kassuccessen en kwali-
tatieff  goede films. Het klimaat voor de filmproductie verslechterde ook 
nogg eens doordat de productiebudgetten van films in hoog tempo ble-
venn groeien.320 Omdat soortgelijke problemen zich ook op Europese 
schaall  voordoen (van de totale bioscooprecette in Europa werd in 1994 
slechtss vijftien procent door Europese films gegenereerd), wordt sinds 
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hett einde van de jaren tachtig nauw aangesloten bij pogingen om 'de 
filmindustrie'filmindustrie' in Europees verband te stimuleren.321 

Inn eigen land werd gepoogd het tij te keren door - naast de Film- en 
Televisie-academiee en de sinds begin jaren negentig aan de letterenfa-
culteitenn van de universiteiten van Amsterdam en Utrecht bestaande 
studierichtingg 'Film- en tv-wetenschappen' - het Maurits Binger Film 
Instituutt (1996) in het leven te roepen. Deze internationaal georiën-
teerdee 'post-graduate'-opleiding - en 'centre of excellence' - richt zich 
voorall  op de praktische kant van het filmvak en daarbij in het bijzonder 
opp het scenarioschrijven. Tevens werd het filmbudget verhoogd onder 
voorwaardee 'dat ook de partijen in de markt' hun inspanningen zouden 
vergroten.. In plaats van 'de commercie' op afstand te willen houden 
zoalss in de jaren zeventig was gepoogd, werd nu, overeenkomstig de 
tijdgeest,, nadrukkelijk aansluiting bij 'de markt' gezocht.322 Mede in dit 407 
perspectieff  werden in 1993 het Produktiefonds en het Fonds voor de 
Nederlandsee Film samengevoegd tot het Nederlands Fonds voor de 
Filmm (NFF). De deelname aan het fonds van de Nederlandse Federatie 
voorr de Cinematografie (de opvolger van de vroegere Nederlandse Bio-
scoopbond)) werd verzekerd door 'in ruil' een BTW-verlaging (naar zes 
procent)) voor filmvertoningen toe te staan. 

Rondd de instelling van het NFF werd D'Ancona geconfronteerd met 
watt er kon gebeuren als één persoon - een soort van ijkmeester van wie 
zijj  bij haar aantreden had gedroomd - het voor het zeggen had, of 
meendee te hebben. In de filmwereld bestond een dergelijke figuur in de 
persoonn van Volkskrant-journalist Jan Blokker, die, nadat hij in 1983 
voorzitterr van het Produktiefonds was geworden, een groot en per-
soonlijkk stempel op de door dit fonds toegekende subsidies was gaan 
drukken.3233 Toen bij de voorbereiding bleek dat 'incompetente ambte-
naren'' op het ministerie niet exclusief naar zijn opvattingen luisterden 
enn het zelfs waagden om 'achter zijn rug om' adviezen van anderen 
(onderr wie Emile Fallaux, directeur van het Film Festival Rotterdam, 
enn organisatieadviesbureau McKinsey) te vragen, stapte hij verontwaar-
digdd op en liet hij weten niet als voorzitter voor het nieuwe fonds be-
schikbaarr te zijn. Toevallig of niet werd aan Blokker in 1993 de door de 
Stichtingg Nederlands Filmfestival ingestelde Cultuurprijs toegekend. 
Bijj  de aanvaarding daarvan richtte hij het woord tot de aanwezige mi-
nisterr D'Ancona en waarschuwde haar voor 'het eenzijdige McKinsey-
denkenn dat misschien een zegen is voor de economie, maar een pesti-
lentiee voor de cultuur'.'24 

Ondankss alle opwinding kwam het nieuwe fonds er. Bij de instelling 
ervann had D'Ancona hoge verwachtingen, maar een paar jaar later ble-
kenn de resultaten nog niet overtuigend. De publieke belangstelling voor 
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filmfilm  trok wel wat aan, maar tegelijkertijd 
groeidee vooral het marktaandeel van Ameri-
kaansee films (van zestig procent in 1984 naar 
meerr dan negentig procent in 1996). De pu-
bliekee aandacht voor Nederlandse films was 
enn bleef gering, ook al vielen zij bij buiten-
landsee festivals regelmatig in de prijzen. In een 
doorr managementconsultantsbureau KPMG 

uitgevoerdd onderzoek werd gesteld dat Ne-
derlandd op het gebied van film anno 1996 zo 
ongeveerr als een derdewereldland moest wor-
denn beschouwd. De verklaring van Jane Wik-
ler,, directeur van het Maurits Binger Film 
Instituutt en Amerikaanse van origine, was hel-
der:: 'Gesubsidieerde filmmakers houden on-
voldoendee rekening met wat het publiek wer-
kelijkk wil.'325 

Inn de filmwereld worden andere accenten 
gelegd.. Volgens hier levende opvattingen zou 
dee impasse moeten worden doorbroken door 
eenn verhoging van de overheidssteun, en zou-
denn filmers meer moeten worden ingescha-
keldd bij het maken van films voor de publieke 
omroepen.. Politici hebben wel oren naar dit 
laatste,, maar de omroepen voelen weinig voor 

eenn - in hun ogen - gedwongen winkelnering waarbij zij films zouden 
moetenn financieren en afnemen zonder invloed op de inhoud daarvan te 
kunnenn uitoefenen. Ondanks alle problemen blijkt het altijd veel publi-
citeitt genererende filmmedium bewindslieden en politici tot daden aan 
tee sporen. In 1997 bedacht de toenmalige minister van Economische 
Zakenn Wijers een 'reddingsplan', en kort na zijn aantreden liet staatsse-
cretariss Van der Ploeg weten dat hij 7 miljoen extra voor de Nederland-
see film beschikbaar zou stellen. Een grotere stimulans lijk t echter uit te 
gaann van de begin 1999 door staatssecretaris Vermeend van Financiën 
ingevoerdee maatregel, die het voor particulieren mogelijk maakt om 
financieringfinanciering van films van de belasting af te trekken. Het succes van 
dezee 'fiscale constructie' was op korte termijn al zo groot dat een daar-
toee ingestelde commissie Van de Ploeg en Vermeend in november 1999 
adviseerdee om ook de ontwikkelingen in andere sectoren van het cul-
tuurbeleidd door belastingmaatregelen te stimuleren.326 

Datt Nederlandse speelfilms relatief 
weinigg publiek trekken, wil nog niet 
zeggenn dat ze niet worden gewaar-
deerd.. Hier het affiche van de film 
KARAKTERR die in 1998 in Los Angeles 

alss 'beste buitenlandse film' met een 
Oscarr werd onderscheiden. 
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Omroep Omroep 

Dee basis voor het 'publieke omroepbestel' stamt uit de jaren twintig. 
Opp grond van de verzuilde politieke en maatschappelijke verhoudingen 
iss destijds niet voor een nationale of een commerciële omroep gekozen. 
Hett eerste politieke akkoord over de omroep, het Zendtijdbesluit van 
1930,, regelde dat binnen het publieke bestel uitsluitend particuliere 
organisatiess die een politieke of godsdienstige stroming vertegenwoor-
digdenn uitzendingen mochten verzorgen.327 De overheid bleef finan-
cieell  afzijdig (dat wil zeggen dat de omroep niet uit de algemene midde-
lenn wordt betaald), maar wel regelde zij 'het verkeer in de ether' door 
(medeverantwoordelijkheidd voor het zenderpark te nemen en de be-
schikbaree zendtijd onder de omroepen te verdelen.328 

Vann aanvang afwas de overheidsrol met betrekking tot de inhoud van 409 
dee programma's tweeledig. Enerzijds mocht en mag de overheid 'niet 
blijkgevenn van voorkeur of partijdigheid' en moet zij de zendgemach-
tigdenn in staat stellen om 'in [de] informatieve en culturele behoeften' 
vann hun leden te voorzien. 329 Anderzijds dienen omroepen 'een volledig 
programma'' te bieden, in welk kader zij in hun programmering ver-
schillendee aspecten als cultuur, informatie en educatie aan bod moeten 
latenn komen.33° Door haar controle op de naleving hiervan oefent de 
overheidd een zekere invloed op de programmering van de omroepen 
uit.331 1 

Langee tijd leidde het functioneren van het publieke bestel niet tot 
problemen;; de omroepen konden in grote vrijheid hun gang gaan. Dit 
veranderdee echter in het midden van de jaren zestig toen, tegelijk met 
dee ontwikkeling van televisie tot massamedium, nieuwe idealen het ge-
looff  in een maakbare samenleving voedden.332 Radio en televisie zouden 
bijj  de verwezenlijking van een ontzuilde 'welzijnsstaat' een belangrijke 
roll  kunnen spelen, en daarom was het volgens velen niet langer gewenst 
datt de omroepen een vrijwel onbeperkte vrijheid bezaten. Ongeveer 
tegelijkertijdd ontstond bezwaar tegen de omroeppraktijk vanuit het 
bedrijfsleven.. Hier groeide het verlangen 'de potentie van het nieuwe 
mediumm voor reclame te benutten'.333 In de praktijk leidde de behoefte 
aann een andere verhouding tussen overheid en omroep tot complicaties. 
Hierbijj  ging (en gaat) het om een fundamentele scheiding van taken en 
verantwoordelijkheden.. De in de Grondwet verankerde vrijheid van 
meningsuitingg is in het geding, en de overheid zou wel de laatste moe-
tenn zijn om deze te willen aantasten. Aantijgingen van 'staatsbemoeie-
nis'' en bedreiging van de 'programmatische autonomie' liggen hier 
gevaarlijkk op de loer.334 

Nadatt het omroepbeleid in 1965 nog tot de val van het kabinet-
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Marijnenn had geleid, werd met de onder Klompé aangenomen Om-
roepwett 1967 het 'collectieve monopolie van de zuilen' doorbroken.335 
Err kwam een 'open bestel' waarin naast de bestaande omroepen nieuwe 
organisatiess konden toetreden, die zich ten doel stelden 'in zodanige 
matee gericht te zijn op de bevrediging van in het volk levende culturele 
off  godsdienstige behoeften, dat hun uitzendingen geacht kunnen wor-
denn van algemeen nut te zijn'.336 Als 'bindende organisatie' werd de 
Nederlandsee Omroep Stichting (NOS) in het leven geroepen. Zij moest 
'eenn ontmoetingsplaats zijn voor verschillende stromingen in de sa-
menlevingg en plaats bieden aan stromingen die nog niet aan bod kwa-
men'.. Daarnaast moest zij een 'aanvullende programmataak' vervullen. 
Opp grond van dit laatste diende de NOS programma's te gaan uitzenden 
diee moesten voorzien 'in de bevrediging van in het volk levende maat-

4100 schappelijke, culturele of godsdienstige danwei geestelijke behoeften, 
waarinn niet in voldoende mate wordt voorzien door de programma's van 
dee overige omroepen'.337 Voorts maakte de Omroepwet 'etherreclame' 
mogelijk,, ten behoeve waarvan inmiddels in 1965 de Stichting Ether-
reclamee (STER) in het leven was geroepen.338 

Tochh deed de Omroepwet 1967 de politieke wens tot meer invloed 
niett verstommen. Integendeel, mede door de 'verTROSsing', waardoor 
hett aanbod van licht amusement na 1965 aanzienlijk toenam, werd, 
voorall  in links-progressieve kringen, het verlangen naar meer invloed 
opp 'het omroep-bolwerk' nog eens aanzienlijk versterkt. In de Nota over 
hethet massamedia-beleid (1974) werd benadrukt dat de overheid op grond 
vann cultuurpolitieke overwegingen nauwer bij de omroep betrokken 
zouu moeten zijn. 339 Gevolg was dat, naast de legitimatie van de over-
heidsbemoeieniss op grond van motieven die het functioneren van de 
democratiee moeten bevorderen (informatievoorziening en menings-
vorming),, het gewicht van 'het culturele argument' sterk toenam.34° 
Mett dit laatste wordt bedoeld 'dat de overheid, via het vergunningen-
stelsel,, een cultureel beleid moet voeren tot ondersteuning van het cul-
turelee niveau van het volk',341 Inhoudelijk werd de toenadering tussen 
cultuur-- en omroepbeleid geschraagd door onderzoek van het Sociaal 
enn Cultureel Planbureau en de Wetenschappelijke Raad voor het Rege-
ringsbeleid,ringsbeleid, waarin werd gesteld dat 'beleid gericht op verspreiding van 
waardevollee cultuuruitingen niet voorbij kan gaan aan electronische 
mediaa (...) wil het een publiek van enige omvang bereiken'.342 

Inn de Medianota (1983) werd het streven om media- en cultuurbeleid 
meerr op elkaar te betrekken voortgezet.343 Ter bevordering daarvan 
werdd het mediabeleid in 1985 organisatorisch bij het cultuurbeleid 
ondergebracht.3444 In hetzelfde jaar werd in de Notitie CultuurbeleidVer-
woordd hoe de media - televisie in het bijzonder - 'ten behoeve van een 
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breedd publiek' zouden kunnen bijdragen 'aan de versterking van de cul-
turelee factor in onze samenleving',345 De overheid zou daarbij meer 
voorwaardenn moeten stellen 'aan het deel van het programma-aanbod 
datt de zendgemachtigden dienen te besteden aan programma's van cul-
turelee aard\346 Globaal zouden de omroepen op twee manieren 'een sti-
mulerendee functie voor de Nederlandse cultuur' kunnen vervullen. Ten 
eerstee door informatie te verschaffen over 'wat zich op cultureel gebied 
zoall  voordoet', en ten tweede door uitzending van al dan niet in hun 
opdrachtt gemaakte 'culturele produkties' (waarbij het in het bijzonder 
gaatt om concerten, drama en films). 

Ondertussenn was duidelijk geworden dat 'het medialandschap' in de 
nabijee toekomst sterk zou veranderen door in heel Europa oprukkende 
enn door Europese regelgeving gesteunde commerciële zenders. Deze 
ontwikkelingg gaf een nieuwe wending aan de discussie over het publieke 411 
bestel,, dat nu niet alleen meer op een eigentijdser politiek-maatschap-
pelijkee realiteit moest worden afgestemd (of, zoals dit in omroepland 
gewoonlijkk werd gezien: op voortdurend toenemende politiek-bestuur-
lijk ee invloed), maar dat tevens tegenover 'de commerciëlen' veilig 
moestt worden gesteld. In een nieuwe Mediawet (1987) werd een poging 
ondernomenn om op de nu 'van buiten' komende bedreigingen te antici-
peren.. Als belangrijkste uitgangspunten van de wet golden: het waar-
borgenn van de vrijheid van meningsuiting - 'mede in het belang van het 
democratischh functioneren van Nederland' - en 'het zorgdragen voor 
dee bescherming van de Nederlandse culturele verworvenheden en de 
vergrotingg van de verschijningsmogelijkheden van Nederlandse cultu-
relee produkten via (...) radio en televisie'.347 Tevens bracht de wet 'een 
stukk decentralisatie' doordat de verantwoordelijkheid voor de financie-
ringg van regionale omroepen (die voordien uit 'de algemene omroep-
middelen'' werden bekostigd) bij de provinciebesturen werd gelegd. 

Concreett voorzag de wet in verschillende voorschriften en maatrege-
lenn die 'de culturele factor' via de media zouden moeten bevorderen. 
Dee belangrijkste daarvan was wellicht de verplichting op grond waarvan 
omroepenn twintig procent van hun 'volledig programma' aan cultuur 
diendenn te besteden. Maar er was meer: de omroepen zouden ten min-
stee de helft van hun zendtijd moeten vullen met eigen of in hun op-
drachtt gemaakte programma's, en voorts werd (beperkte) sponsoring 
vann culturele producties toegestaan en werd op grond van de wet de (uit 
STER-inkomstenn gefinancierde) Stichting Stimuleringsfonds Neder-
landsee Culturele Omroepprodukties in het leven geroepen.348 Niet 
onbelangrijkk was ook dat het rijk het Muziekcentrum van de omroep 
(waarinn het Groot Omroepkoor en de vier omroeporkesten zijn onder-
gebracht)) en het archief en de bibliotheekvan de omroep in het vervolg 
rechtstreekss zou gaan financieren.349 
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Kortt na de inwerkingtreding van de nieuwe wet in 1988 werd duide-
lij kk hoe de positie van de publieke omroep er in werkelijkheid uit ging 
zien.. Vanaf 1989, het jaar waarin RTL-4 (vanuit Luxemburg) ging uit-
zenden,, zorgden de sterke opkomst van commerciële zenders en de toe-
namee van het aantal beschikbare kanalen en zenders voor een snel ver-
anderendd 'medialandschap'. De concurrentie van commerciële zenders 
werdd in 1991 nog versterkt doordat onder druk van Europese regelge-
vingg ook binnenlandse commerciële omroepen moesten worden toege-
staan.. Er kwam een einde aan de monopoliepositie van de publieke om-
roepp en er ontstond een 'duaal bestel' waarin 'de commerciëlen' al gauw 
ongeveerr de helft van het publiek en de adverteerders naar zich toe 
trokken.. Wilde het publieke bestel niet in dit 'mediageweld' ten onder 
gaan,, dan moest de overheid wel ingrijpen. Dit gebeurde. Ter legitima-

4122 tie werd in de nota Publieke omroep in Nederland (1991) benadrukt dat de 
'publiekee functie' van radio en televisie deze tot 'hoekstenen van onze 
democratie'' maakte, waarvan bescherming in tijd van nood vanzelfspre-
kendd was. 35° 

Terr versterking van het publieke bestel en bevordering van zijn 
'informatieve,, commentariërende en opiniërende functie' werd het al 
eerderr in gang gezette beleid geïntensiveerd. De belangrijkste maatre-
gelenn betroffen de bedrijfsmatige en organisatorische versterking van 
'Hilversum',, alsmede een verbetering van de uit te oefenen 'publieke 
functie'.. Het eerste moest bijdragen tot meer efficiency bij de omroe-
penn en het tweede tot een geprofileerder onderscheid van 'het aanbod 
datt door de commerciële markt wordt gebracht'. Om de profilering te 
bevorderenn zouden per net gegroepeerde omroepen intensiever moe-
tenn samenwerken. 

Alss 'specifiek aandachtspunt' werd in Publieke omroep in Nederland op 
dee 'cultuurpolitieke functie' van de omroepen ingegaan.351 Bijzondere 
aandachtt ging uit naar tv-presentaties van podiumkunstvoorstellingen, 
hett uitzenden van 'leesbevorderende culturele programma's' en een 
intensieveree samenwerking tussen de filmsector en de omroepen. In het 
vervolgg zou van de voorgeschreven twintig procent die van de totale 
zendtijdd aan cultuur diende te worden besteed de helft aan specifieke 
'kunstprogramma's'' moeten worden gewijd. Dat niet alle omroepen 
mett deze voorwaarden gelukkig waren bleek bijvoorbeeld uit het feit 
datt de TROS een op nogal incourante tijdstippen uitgezonden serie cul-
turelee programma's de titel Kunst... omdat bet moet gaf. En de verster-
kingg van de band tussen de omroepen en de filmwereld was eveneens 
gecompliceerd.. Namens de Nederlandse filmproducenten sprak de 
voorzitterr van het Produktiefonds, Jan Blokker, over 'de frustrerende 
arrogantiee van Hilversum', terwijl bij de omroepen over 'gedwongen 
winkelnering'' werd gemopperd.352 
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Inn 1994 leidden de ontwikkelingen tot de Wet versterking publieke 
omroep,, waarin het eigen karakter van de drie televisienetten en de 
daarbinnenn gewenste intensieve samenwerking tussen de omroepen 
werdenn benadrukt. De 'aanvullende programmataak' van de NOS werd 
ondergebrachtt bij de Nederlandse Programma Stichting (NPS) onder 
voorwaardee dat deze veertig procent van haar zendtijd zou besteden aan 
culturelee programma's, waarvan de helft aan kunst. Voorts zou in het 
vervolgg worden gewerkt met 'vijfjarige concessies', hetgeen betekende 
datt omroepen voor perioden van vijfjaar toestemming krijgen om uit-
zendingenn te verzorgen. Na afloop van de periode moet opnieuw een 
concessiee worden aangevraagd en verstrekt. 

Inn Hilversum werd de in de loop van de tijd gestaag groeiende over-
heidsbemoeieniss met gemengde gevoelens ondergaan. Natuurlijk werd 
ookk hier onderstreept dat het publieke bestel moest worden beschermd, 413 
maarr tegelijkertijd interpreteerden de omroepen de in 'Den Haag' 
geformuleerdee wet- en regelgeving gemakkelijk als dirigistische staats-
bemoeienis.. Uiteraard werd dit op het ministerie anders gezien. Voort-
durendd benadrukten achtereenvolgende bewindslieden dat het beleid 
err onverminderd op was gericht 'de overheid op afstand' te houden.353 
Vann directe inhoudelijke bemoeienis met programma's was immers 
geenn sprake. Dat er vanuit het beleid - net als op het terrein van de kun-
stenn - voorwaarden werden gesteld met betrekking tot efficiency, pluri-
formiteitt en publieksbereik, mocht beslist niet met inhoudelijke be-
moeieniss worden verward. Juist om de suggestie van staatsbemoeienis 
tegenn te gaan was in 1987, bij wijze van functionele decentralisatie, de 
controlee op de naleving van de aan de omroepen gestelde voorwaarden 
neergelegdd bij een 'zelfstandig bestuursorgaan': het in Hilversum ge-
vestigdee Commissariaat voor de Media.354 

Omdat,, ondanks de nieuwe wetgeving, de problemen rond de publie-
kee omroep ook in 1994 bepaald nog niet waren opgelost, werd in het re-
geerakkoordd van het kabinet-Kok 1 opgenomen dat diende te worden 
bezienn of taak en functie van de publieke omroep na afloop van de vijfja-
rigerige concessieperiode (in augustus 2000) zouden moeten veranderen. 
Terr bepaling van de gedachten werd in mei 1995 in de Mediabrief de 
kabinetsvisiee op het publieke bestel uiteengezet. 3*5 Om tot een 'sterke, 
herkenbaree publieke omroep' te komen benadrukte Nuis, net als D'An-
conaa vóór hem, dat deze 'organisatorisch en programmatisch' moest 
verbeteren.. De bedrijfsvoering moest efficiënter en om de aantrekke-
lijkheidd voor het publiek te verhogen, moesten de programma's op de 
'geprofileerde'' (of: 'gekleurde') zenders beter op elkaar worden afge-
stemd.. Om dit te bevorderen werd aangekondigd dat vanaf de volgende 
concessieperiodee de zendmachtigingen 'onder stringente voorwaarden 
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mett betrekking tot de samenhang tussen de netten en de bestuurlijke 
organisatiee daarvan' zouden worden verstrekt. 

Alss aanzet tot een maatschappelijk debat over 'de principes van me-
diabeleid,, de overheid en de rol van de publieke omroep en (...) de vorm-
gevingg van het publieke omroepbestel na de huidige concessieperiode' 
werdd vervolgens een onafhankelijke en uit externe deskundigen be-
staandee Commissie Publieke Omroep ingesteld. Voorzitter werd de 
oud-voorzitterr van de raad van bestuur van uitgever Wolters/Kluwer, 
ir.. M. Ververs. De commissie werd gevraagd 'advies uit te brengen over 
dee toekomstvan de publieke omroep en te adviseren over de opties voor 
hett kabinet om te komen tot een sterke publieke omroep'. 

Inn juni 1996 presenteerde de commissie-Ververs haar rapport Terug 
naarnaar het publiek. Kern van de hierin neergelegde boodschap was: 'pu-

4144 blieke omroep moet', zij het onder aangepaste condities. Daarbij zou 
'dee centrale organisatie' (de NOS) nogmaals moeten worden versterkt. 
Dezee zou niet alleen twintig procent van de programma's moeten leve-
ren;; ook zou zij de coördinatie en de verantwoordelijkheid voor het 
functionerenn van het hele bestel moeten krijgen. Bovendien zou de po-
sitiee van de omroepverenigingen moeten veranderen door de lidmaat-
schappenn los te koppelen van programmabladabonnementen. In de toe-
komstt zouden alleen betalende leden als omroeplid moeten worden 
erkend.. Voorts zouden omroepverenigingen om de vier jaar aan open-
baree omroepverkiezingen mee moeten doen. 

Hoewell  het kabinet betreurde dat de commissie niet meer nadruk op 
'dee cultuurpolitieke dimensie van het publieke bestel' had gelegd, 
onderschreeff  het de voorstellen in grote lijnen, maar niet in detail.**6 

Zoo werd het voorstel omtrent omroepverkiezingen niet overgenomen, 
maarr werd wel aangehaakt bij de uit het advies sprekende tendens om de 
roll  van de omroepverenigingen in het bestel terug te dringen. Dit zou 
onderr meer moeten gebeuren door de omroepmachtigingen niet meer 
perr omroep te verstrekken, maar aan de publieke omroep in zijn geheel. 
Voortss zou, als opstap naar een sterkere centrale organisatie, de inbreng 
vann de omroepen in het bestuur van de NOS moeten worden beëindigd. 
Hett NOS-bestuur zou hiertoe moeten worden omgevormd tot een Raad 
vann Toezicht, terwijl het toekomstige bestuur in handen diende te 
komenn van een Raad van Bestuur onder leiding van drie onafhankelijke 
enn door de minister te benoemen directeuren. Als centrale taken van 
dezee Raad van Bestuur worden genoemd 'het financiële en economi-
schee beleid van de omroep als geheel' en de coördinatie van de pro-
grammering,, ten behoeve waarvan 'netcoördinatoren' dienden te wor-
denn aangesteld. Ten slotte werd ter vermindering van het jaarlijkse 
tekortt (van zo'n 100 miljoen per jaar) voorgesteld om de bijdragen van 
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dee omroepen te verhogen. Om hieraan te kunnen voldoen zouden deze 
hunn lidmaatschapsgelden op 25 gulden moeten stellen. 

Doorr de meeste omroepverenigingen werd, zoals te verwachten, 
uiterstt kritisch op de voornemens gereageerd. De TROS beschuldigde 
Nuiss ervan bezig te zijn met de invoering van een 'staatsomroep', en 
ookk de andere omroepen vonden dat de invloed van 'de centrale organi-
satie',, en daarmee die van de overheid, veel te groot werd. B.M. Brans, 
oud-voorzitterr van de KRO, achtte het onbegrijpelijk dat niet massaal 
tegenn de plannen van Nuis te hoop werd gelopen en dat 'niemand hem 
tott de orde riep'.357 Ook de NOs-voorzitter, voormalig CRM-minister 
Andréé van der Louw, onder wiens leiding de omroepen eigen reorgani-
satieplannenn hadden gemaakt die door Nuis vrijwel geheel waren gene-
geerd,, was vierkant tegen de kabinetsvoornemens: 'Met deze opzet 
heeftt de overheid een veel te lange arm veel te diep in de media gesto- 415 
ken.'358 8 

Ondankss alle commotie maakte de Hilversumse oppositie in de 
Tweedee Kamer, waar al eerder op een sterke centrale organisatie was 
aangedrongen,, weinig indruk. In plaats van een aanzet om tot een 
staatsomroepp te komen werden de voorstellen hier gezien als opstap 
naarr een 'BBC-achtig' bestel. De verhoging van de lidmaatschapsbijdra-
genn aan de omroepverenigingen tot 25 gulden, het 'omroepgeeltje', 
waaropp de publiciteit zich concentreerde, vond geen genade in de Ka-
mer,, maar het veel principiëler voorstel tot reorganisatie van de NOS 
werdd door de paarse meerderheid niets in de weg gelegd. Integendeel, 
doorr toedoen van de Kamer werden de voorstellen op verschillende 
puntenn zelfs nog wat aangescherpt. Alleen de machteloze CDA-opposi-
tiee was sterk tegen. In plaats van tot de redding van het publieke bestel 
zoudenn de voornemens volgens CDA-afgevaardigde Beinema leiden tot 
eenn regelrechte 'ramp voor de publieke omroep\359 

Dee nieuwe Raad van bestuur van de NOS, onder voorzitterschap van 
hett voormalige D'66-Tweede-Kamerlid G.J.Wolffensperger, deed ver-
volgenss een poging om vanuit zijn versterkte positie greep op de ont-
wikkelingenn te krijgen. In de nota Publiek in de toekomst (mei 1998) en 
hett Meerjarenplan Landelijke Publieke Omroep 1999-2002 (oktober 1998) 
benadruktee de Raad dat de publieke omroep alleen kan functioneren als 
hett bestaande volume wordt gehandhaafd. Alleen dan kan er voldoende 
ruimtee aan pluriformiteit, diversiteit, draagvlak en zenderprofilering 
wordenn gegeven. 

Hoewell  deze opvatting kon worden uitgelegd als een positief gebaar 
inn de richting van de (argwanend naar de 'nieuwe NOS' kijkende) 
omroepverenigingen,, zal ook van invloed zijn geweest dat 'Hilversum' 
zichh inmiddels tegenover de commerciëlen was gaan herstellen. Het 
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programma-aanbodd van de publieke omroep was zich duidelijk van dat 
vann de 'verpauperende' commerciële zenders (die volgens Joop van den 
Endee 'te veel amusement en grofheden' uitzenden) gaan onderschei-
den.36°° En tegelijkertijd was duidelijk geworden dat de potentie van de 
commerciëlenn minder groot was dan in het recente verleden wel was 
aangenomen.. Het echec van 'Sport-7' (de poging van de KNVB in 1996 
'omm commercieel te gaan') sprak in dit verband boekdelen. Vervolgens 
toondenn groeiende financiële problemen bij de belangrijkste commer-
ciëlenn aan dat de programmatische mogelijkheden hier begrensd zijn en 
zullenn blijven. Belangrijk voor de verhouding tussen het publieke en het 
commerciëlee bestel was eveneens dat 'Hilversum' in 1997 een extra 
steunn in de rug kreeg toen de positie van nationale publieke omroepen 
inn Europees verband werd gewaarborgd. 36' 

4166 In het regeerakkoord van Paars 11 werd opvallend weinig over het 
omroepbeleidd vermeld. Over een eerder overwogen vermindering van 
hett aantal televisiezenders werd niet gesproken. Nieuwe ophef ont-
stondd toen Van der Ploeg in februari 1999 de nieuwe Concessiewet pre-
senteerde.. Hierin benadrukte de staatssecretaris dat publieke zenders 
zichh door hun programma's nog duidelijker van de commerciële zen-
derss zouden moeten onderscheiden. 'Minder amusement en meer 
inhoud'' was de boodschap. Voorts werd geheel in lij n met eerdere ont-
wikkelingenn voorgesteld om de positie van de NOS nog verder te ver-
sterkenn door exclusief aan haar vanaf 2001 de nieuwe zendmachtiging 
toee te kennen. Vanuit deze positie zou de NOS de 'netprofilering' met 
krachtt verder moeten regisseren. 

Dee consequentie van deze concentratie op de 'regierol' van de NOS 
zall  zijn dat de positie van de omroepverenigingen nog meer wordt ver-
zwakt.. Ze verliezen hun eigen net, hun grote programmatische vrijheid 
enn de gezamenlijke greep op 250 miljoen.362 In de reacties op het wets-
voorstell  was het opvallend dat niet alleen de omroepverenigingen toon-
denn grote bezwaren te hebben, maar dat ook de door de minister be-
noemdee Raad van Bestuur van de NOS zeer kritisch was gestemd. Hans 
vann Beers, een van de drie leden ervan, vond dat met de voorstellen van 
Vann der Ploeg 'de verrijzenis van de programmapolitie' nabij was geko-
men.363 3 

Dee staatssecretaris was er niet van onder de indruk, want, zo vond hij: 
'dee publieke omroep heet de publieke omroep. Ze heeft dus een publie-
kee verantwoordelijkheid, en dan dient de politiek zich er mee te 
bemoeien'.3644 De rol van de NOS mocht dan versterkt zijn, dat beteken-
dee nog niet dat zij nu de zaken in Hilversum naar eigen believen kon 
gaann regelen: 'de raad van bestuur heeft een geclausuleerde macht, men 
behoortt dat te beseffen', stelde Van der Ploeg in alle duidelijkheid. 
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Hoewell  critici de staatssecretaris van betutteling bleven beschuldigen 
enn de Raad van State in zijn advies eveneens vreesde voor te veel over-
heidsinvloed,, deed Van der Ploeg nauwelijks concessies in het wets-
voorstell  dat hij na behandeling in de Vaste Kamercommissie in novem-
berr 1999 naar de Tweede Kamer stuurde.^6*  De spanning liep ver-
volgenss op toen de VARA overwoog uit onvrede het publieke bestel te 
gaann verlaten. Maar zover kwam het niet. In januari 2000 werden de 
voorstellenn van Van der Ploeg vrijwel ongeschonden door de Tweede 
Kamerr geaccepteerd. 

417 7 




