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CULTUURBELEI D D 

I NN NEDERLAN D 

TWEEE SOORTEN MOTIVATIE S 419 

Hett thans bestaande arsenaal van beleidsactiviteitenn is het resultaat van 
ontwikkelingenn die zich in een tijdsbestek van meer dan twee eeuwen 
hebbenn voltrokken. De Bataafs-Franse periode, ten tijde waarvan Ne-
derlandd zich begon te ontwikkelen tot een moderne, nationaal georden-
dee westerse democratie, vormt in deze geschiedenis het belangrijkste 
vertrekpunt.. Vanaf die tijd groeide de overheidsbemoeienis met het 
culturelee leven geleidelijk uit van enkele summiere, incidentele en sec-
toralee aangelegenheden tot een samenhangend, wettelijk geordend en 
opp een breed cultuurbegrip afgestemd geheel van bemoeienissen, voor-
zieningenn en activiteiten. Dat het bij de ontwikkeling van dit beleid om 
éénn voortschrijdend proces gaat blijkt uit het feit dat de belangrijkste 
voorzieningenn in de loop van de tijd overeind bleven en hun functie 
behielden.11 Juist dit gegeven - dat diverse voorzieningen zich over een 
langeree tijdsspanne konden bewijzen - droeg ertoe bij dat de overheids-
steunn aan het culturele leven gaandeweg een bepaalde herkenbaarheid 
enn stabiliteit kreeg. 

Sindss de introductie van de nationale staat voeren bij de ontwikkeling 
vann het cultuurbeleid twee soorten motivaties de boventoon. Beide 
hangenn samen met de vraag tot hoe ver overheidsbemoeienis zou mo-
genn gaan. Bij het ene motivatietype is het welbewust de bedoeling om 
cultuurbeleidd te laten bijdragen aan de verwezenlijking van bredere 
politiek-bestuurlijkee idealen.2 In dergelijke situaties zijn in de loop van 
dee tijd diverse, soms naast elkaar gebruikte legitimaties gehanteerd: op-
voedingg tot 'staatsburgers', beschaving, volksontwikkeling, aanwakke-
renn van het nationaal bewustzijn, arbeidersemancipatie (door onder 
meerr de bevordering van 'schoonheidsbesef), welzijn, educatie, stimu-
leringg van gemeenschapsbewustzijn in een multiculturele samenleving 
en,, recent, bevordering van de 'culturele diversiteit'. 



CULTUURBELEIDD IN NEDERLAND 

Inn het andere geval wordt er juist voor gekozen om de overheidsin-
vloedd zo gering mogelijk te laten zijn. Het handelen richt zich in dat 
soortt situaties op het scheppen van optimale condities om bloei van het 
autonoomm geachte culturele leven te bevorderen. Beide beweegredenen 
haddenn in de praktijk minder extreme gevolgen dan soms wel is ge-
vreesd.. Uiteindelijk leidden zij binnen de spelregels van de tot consen-
suss neigende Nederlandse parlementaire democratie vooral tot accent-
verschillen.. Nooit was hier sprake van een monomane 'staatscultuur' 
waarbijj  het beleid uitsluitend op de realisatie van rigide politiek-be-
stuurlijkee doelen was gebaseerd. En evenmin was de autonomie van de 
cultuurr ooit zo onbegrensd dat er van enige relatie met het openbaar 
bestuurr geen sprake was.3 

INTERNATIONAL EE INVLOEDEN 

Dee ontwikkeling van het Nederlandse cultuurbeleid is van aanvang af 
sterkk door internationale processen en voorbeelden beïnvloed. Als zo-
danigg is de geschiedenis ervan, net als de ontwikkeling van het Ne-
derlandsee culturele leven, onlosmakelijk met haar Europees-westerse 
contextt verbonden.4 De invloeden deden zich in de loop van de tijd 
-- ook al vóór de invoering van de nationale staat - op zeer uiteenlopen-
dee manieren gelden. Soms was er sprake van fundamenteel ingrijpende 
processenn als de Renaissance, de Reformatie, de Verlichting en het na-
tionalisme.. Hun invloed gold zowel het openbaar bestuur als het maat-
schappelijkee en culturele leven. Tegelijkertijd speelden met deze macro-
processenn verbonden ontwikkelingen als de groei van steden, het 
'wereldlijk'' openbaar bestuur, de moderne westerse democratieën, libe-
ralismee en socialisme een cruciale rol.5 Recente invloeden betreffen de 
samenwerkingg in Verenigde-Naties- en UNES co-verband, de 'revolutie 
vann de jaren zestig', de voortgaande Europese samenwerking en een-
wording,, en het sinds het verval van 'de grote ideologieën' welhaast 
mondiaall  centraal gestelde 'vrije-marktdenken'.6 Hoe groot beide 
laatstgenoemdee invloeden tegenwoordig zijn, blijkt uit de beleids-
ontwikkelingg sinds 1982, waarin zowel 'Europa' als 'markt' welhaast als 
kernbegrippenn kunnen worden aangemerkt.? 

Naastt deze 'megatrends', maar vrijwel altijd in samenhang daarmee, 
iss er sprake van primair 'cultuur-inhoudelijke' invloeden. Deze beïn-
vloeddenn - en beïnvloeden - niet alleen het culturele leven zelf, maar 
werktenn (werken) evenzeer door in het daarop gerichte beleid. Het kan 
dann gaan om 'modes en trends' als bijvoorbeeld het aanleggen van ver-
zamelingenn (die vervolgens vaak de basis voor museale collecties vorm-



VRIJHEI DD EN TOLERANTIE , BURGERS EN STEDEN 

den)) of de populariteit van koorzang en symfonische muziek in een be-
paaldee periode. De totstandkoming van het Amsterdamse Concertge-
bouww en het Concertgebouworkest (en daarna diverse andere concert-
accommodatiess en symfonieorkesten) verwijzen in dit verband - aan het 
eindee van de negentiende eeuw - naar een sterk Duits/Europees muzi-
kaall  besef.8 Eveneens kunnen stromingen als het classicisme, de roman-
tiekk en de vrije-expressiebeweging tot cultuurinhoudelijke invloeden 
wordenn gerekend. Vanaf het midden van de twintigste eeuw zijn de in-
ternationalee invloeden op het Nederlandse culturele leven alleen nog 
maarr toegenomen. Het is in dit verband geen wonder dat tegenwoordig 
regelmatigg de vraag wordt gesteld wat er aan veel hedendaagse cultuur-
uitingenn nog specifiek Nederlands is.9 

Naastt bovengenoemde invloeden zijn er de concrete effecten van in-
ternationalee voorbeelden op de Nederlandse beleidsontwikkeling. Het 421 
gaatt hier bijvoorbeeld om overheidsbemoeienis met musea, activiteiten 
opp het terrein van de monumentenzorg, betrokkenheid bij openbare bi-
bliothekenn en leeszalen, verantwoordelijkheden aangaande het kunst-
onderwijss en de totstandkoming van auteursrecht- en bioscoop wetge-
ving.. In al deze gevallen was er in het buitenland eerder beleid tot stand 
gekomen,, dat vervolgens hier als voorbeeld diende. Globaler, maar 
evenzeerr van invloed, zijn internationaal geldende opinies over de stad 
alss 'cultuurstad' die hier tijdens het interbellum werden geïntrodu-
ceerd.. Het Europese 'cultuursteden'-fenomeen kan in dit verband wel-
lichtt als een eigentijdse variant gelden. Een soortgelijke invloed op het 
beleidd ging uit van de Raad van Europa en de UNES co, die vanaf de jaren 
vijfti gg sterk bijdroegen aan de verbreiding van het begrip 'permanente 
educatie'.. Recent en indringend is de invloed van Europese wetgeving 
opp de ontwikkelingvan het Nederlandse omroepbeleid. 

VRIJHEIDD EN TOLERANTIE, BURGERS EN STEDEN 

Dee diverse invloeden 'van buiten' kregen in Nederland vaak een eigen 
interpretatiee en verwerking, en werden gewoonlijk verbonden met hier 
bestaandee tradities, verhoudingen en legitimeringen. Gewoonlijk werd 
-- en wordt - de nadruk hierbij gelegd op de begrippen vrijheid en tole-
rantie,, op de rol van het particulier initiatief en op de functie van steden 
alss culturele centra. 

Inn de tijd van de Republiek werden de tradities van vrijheid en tole-
rantiee bevorderd doordat hier na de Opstand tegen de Spanjaarden 
geenn door een absoluutt vorst beheerst centraal gezag werd gevestigd en 
err evenmin een oppermachtige staatskerk ontstond. In plaats daarvan 
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behieldenn de na 1568 nog machtiger geworden steden hun grote invloed 
binnenn het openbaar bestuur. Belangrijk was dat de stadsbesturen van 
oudsherr vaak door een relatief tolerante en vrijheidslievende regenten-
standd werden gedomineerd. Hun optreden droeg er in hoge mate toe 
bijj  dat internationale culturele en artistieke invloeden in de Republiek 
niett door een remmend chauvinisme werden gehinderd en dat het cul-
turelee leven maar tot op beperkte hoogte door het calvinisme werd be-
invloed.100 Op intellectueel-literair niveau leidden de opvallend ruime 
vrijheidd en tolerantie ertoe dat de Republiek zich in de zeventiende 
eeuww tot het middelpunt van de Europese 'Republiek der Letteren' en 
inn de eeuw daarna tot 'de drukpers van Europa' ontwikkelde. 

Dee afwezigheid van een dominant centraal gezag had voor het cultu-
relee leven en het daarmee verbonden overheidshandelen nog andere 

4222 gevolgen. Zo leidde zij in vergelijking met andere landen onmiskenbaar 
tott verlate ontwikkelingen en lacunes. Anders dan in bijvoorbeeld Frank-
rijk,, waar Lodewijk xin, xiv en xv het culturele leven door middel van 
nationalee instellingen stimuleerden, ontstonden dergelijke voorzienin-
genn hier beduidend later. Tijdens de Republiek kwamen er geen Natio-
nalee Opera, Koninklijke Academie(s) en een Koninklijk Conservato-
riumm tot leven, en evenmin een lichaam als de Académie Franchise, 
waardoorr aanzienlijke invloed op het nationale culturele leven kon wor-
denn uitgeoefend." 

Uitt de tijd van de Republiek stammende verhoudingen hadden ook 
tott gevolg dat de meeste initiatieven op het terrein van de cultuur door 
particulierenn werden genomen.12 Het feit dat deze initiatiefnemers ge-
woonlijkk vanuit stedelijke verbanden opereerden en stadsbesturen vaak 
bereidd waren om hun verlangens te ondersteunen, droeg ertoe bij dat in 
stedenn al ruim voor de invoering van de centrale staat ervaring met 
bepaaldee vormen van 'cultuurbeleid' werd opgedaan en dat steden hun 
functiee als culturele centra verder ontwikkelden. Kenmerkend is in dit 
gevall  dat Amsterdam en niet de hofstad Den Haag tijdens de Republiek 
dee 'culturele hoofdstad' van het land werd. 

Vroegee activiteiten in de steden legden de basis voor de belangrijke 
plaatss die de stadsbesturen binnen het cultuurbeleid gingen innemen. 
Vanaff  het laatste kwart van de negentiende eeuw stimuleerden burger-
initiatiefnemerss opnieuw de betrokkenheid van de stedelijke overheid. 
Tegenn de eeuwwisseling kregen daarnaast ook initiatieven vanuit socia-
listischee gelederen een toenemende invloed. Na de Eerste Wereldoor-
logg kwam het stedelijk cultuurbeleid onder invloed van socialistische en 
progressief-liberalee idealen in een nieuwe fase terecht. Geïnspireerd 
doorr H.E. van Gelder, E. Boekman en G. A.van Poelje groeide het beeld 
vann de 'cultuurstad' als ideale plek om 'de massa' met behulp van cultu-
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relee voorzieningen tot 'beschaving en ontwikkeling' te brengen. Vanuit 
ditt perspectief zouden stadsbesturen de ontwikkeling van het culturele 
levenn minder aan particulieren moeten overlaten en zouden zij zelf een 
actieff  cultuurbeleid moeten voeren. 

Onderr invloed van dit soort politieke idealen stegen de gemeentelij-
kee uitgaven voor cultuurbeleid na de Tweede Wereldoorlog sneller dan 
hett rijksbudget. De inspanningen hadden tot gevolg dat in vrijwel alle 
groteree gemeenten culturele voorzieningen (zoals podia, musea, biblio-
theken,, muziekscholen en creativiteitscentra) tot stand kwamen die tot 
voorr iedereen toegankelijke basisvoorzieningen werden gerekend. Van-
aff  1947 waren de gemeentelijke bestedingen groter dan die van het rijk 
enn tegen het einde van de twintigste eeuw omvatten deze ongeveer twee 
keerr de cultuuruitgaven van het rijk. 

Bijj  deze budgettaire ontwikkelingen zorgde de op vrijwel alle terrei- 423 
nenn bestaande gezamenlijke betrokkenheid ervoor dat het rijks- en het 
gemeentelijkk beleid in redelijke mate op elkaar werden afgestemd. 
Hoewell  bij de totstandkoming van dit op hoofdlijnen samenhangende 
beleidd de regie onmiskenbaar bij het rijk kwam te liggen, behield het 
stedelijkk cultuurbeleid zijn belangrijke en in verschillende opzichten 
zelfstandigee karakter. '3 Vooral op praktisch niveau bleef de rol van ge-
meentebesturenn in het traditioneel overwegend decentrale beleid 
groot.144 Gezien in internationaal perspectief zelfs bijzonder groot, want 
inn 1994 kwam een onderzoekscommissie van de Raad van Europa tot de 
conclusiee dat het Nederlandse cultuurbeleid in vergelijking met dat van 
anderee Europese landen in opvallende mate is gedecentraliseerd.1* 

DEE RIJKSOVERHEID EN DE KWESTIE VAN *HET PRIMAAT ' 

Dee traditioneel grote invloed van particulieren voedde vanaf de invoe-
ringg van de nationale staat de opvatting dat de eerstverantwoordelijk-
heidd voor het culturele leven - het primaat - bij hen diende te liggen. 
Opp grond daarvan werd van aanvang af door cultureel actieve 'vrije bur-
gers'' argwanend naar een tot 'sturing' neigende centrale overheid geke-
ken.100 Een vergelijkbare afkeer van een bemoeizuchtige overheid deed 
zichh in kunstenaarskringen voor. Op grond van anti-utilitaire humanis-
tischee beschavingsidealen werd hier regelmatig de autonomie van de 
kunstenn benadrukt. Al vroeg leidde de keuzeverwantschap tussen ver-
lichtee burgers en kunstenaars tot een eensgezinde oppositie waarin in-
dividuelee vrijheid én de voor de artistieke bloei zo noodzakelijk geachte 
vrijheidd voor de kunsten vooropstonden. Een gevolg van deze vrijheids-
wenss was dat in Nederland, meer dan in van oudsher autoritair gere-
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geerdee landen, regelmatig de vraag werd - en wordt - gesteld hoe groot 
dee overheidsinvloed op het culturele leven mag zijn. 

Eenn cruciaal moment in de discussie over de grenzen van de over-
heidsbemoeieniss viel in 1862, toen Thorbecke de autonomie van kunst 
enn wetenschap tot politiek uitgangspunt en daarmee tot basisprincipe 
vann het overheidshandelen verklaarde. Hij vond niet alleen dat de over-
heidd 'geen oordeelaar van wetenschap en kunst' behoorde te zijn, maar 
ookk - en dat was zeker zo belangrijk - dat de overheid haar bemoeienis 
opp deze terreinen tot een minimum moest beperken. Het primaat dien-
dee principieel en uitsluitend bij particulieren te liggen. 

Sindss het werd uitgesproken loopt 'het adagium van Thorbecke' als 
eenn rode draad door de ontwikkeling van het Nederlandse cultuurbe-
leid,, en is het door politici van uiteenlopende signatuur (en vertegen-
woordigerss van het kunstenveld) aangewend om zowel de 'autonomie 
vann de kunsten' te bevorderen als intensieve overheidsbemoeienis tegen 
tee gaan. Een ingrijpend gevolg was voorts dat 'Thorbecke' na verloop 
vann tijd regelmatig als argument werd gebruikt om tot 'voorwaarden-
scheppendd beleid' te komen. Met dit soort beleid kon de overheid op af-
standd blijven maar tegelijkertijd toch het 'autonome' culturele leven be-
vorderen. . 

Vanuitt een ander perspectief fungeerde Thorbeckes adagium meer-
malenn als een steen des aanstoots. In dergelijke gevallen werd het opge-
vatt als een afstandelijk en verwerpelijk principe waartegen voorstanders 
vann een actieve overheid zich graag afzetten. In de geschiedenis van 
dezee oppositie speelden critici van uiteenlopende signatuur een rol. De 
eerstee succesvolle aanval op de 'leer van de onverschilligheid', zoals hij 
hett Thorbeckiaans principe noemde, kwam van De Stuers. De gemeen-
schapsidealenn van deze gedreven katholiek inspireerden vanaf het laat-
stee kwart van de negentiende eeuw tot een beleid waarmee het verval 
vann het nationale culturele erfgoed voor het eerst actief werd bestreden. 
Hett was volgens De Stuers volstrekt duidelijk dat de zorg hiervoor niet 
alleenn aan particulieren kon worden overgelaten.1? 

Hoewell  velen dit met hem eens waren en de overheidsbemoeienis 
mett de cultuur tijdens het interbellum op een aantal terreinen gestaag 
toenam,, bleef het rijk tot aan het uitbreken van de Tweede Wereldoor-
logg - bij uitstek op het gebied van de kunsten - terughoudend. In het 
sterkk verzuilde land hielden confessionele politici, die op rijksniveau 
steedss de meerderheid bezaten, vast aan de theorie van 'soevereiniteit in 
eigenn kring', die in haar praktische uitwerking sterke overeenkomsten 
mett het adagium van Thorbecke vertoonde.'8 Ook direct na de Tweede 
Wereldoorlogg bleek de ruimte voor een actief overheidsbeleid op het 
terreinn van de cultuur beperkt. Toen minister Van der Leeuw in 1945/ 
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19466 invulling aan een 'actieve cultuurpolitiek' trachtte te geven, strand-
dee zijn optreden al snel op angstvoor een te grote (en eenzijdige) 'staats-
invloed'. . 

Hett gevolg was opnieuw meer nadruk op het primaat van het particu-
lierr initiatief. Toch betekende dit geen terugkeer naar de klassieke Thor-
beckiaansee afstandelijkheid, want hoewel de centrale overheid het ini-
tiërentiëren van culturele activiteiten graag aan particulieren (en gemeenten) 
overliet,, werd tegelijkertijd duidelijk dat zij de ontwikkeling van het 
cultuurbeleidd op hoofdlijnen toch graag in eigen hand hield. Particulie-
ree initiatieven als het Nationaal Instituut en het Prins Bernhard Fonds 
kregenn niet veel ruimte, en de Raad voor de Kunst kreeg ook bij lange 
naa niet de taken en bevoegdheden die bijvoorbeeld de Britse Arts Coun-
cill  toebedeeld had gekregen. Ook werden er - zoals in de Verenigde 
Statenn wel gebeurde - nauwelijks belastingfaciliteiten geschapen waar- 425 
doorr particulieren het culturele leven gemakkelijker konden dragen. 
Dee regie van het cultuurbeleid bleef op deze manier duidelijk bij de 
rijksoverheid,, die in de tijd waarin de 'koude oorlog' het politieke kli -
maatt bepaalde bovenal wilde bevorderen dat in de cultuur verankerde 
westersee normen, waarden en beschavingsidealen hun prioriteit be-
hielden. . 

Eenn nieuwe roep om intensievere overheidsbemoeienis met vooral 
'dee kunsten' werd in de jaren zestig geuit door jonge, 'antiburgerlijke' 
politicii  met nieuwe linkse idealen. Opvallend was daarbij hun grote 
vertrouwenn in 'de maakbaarheid van de samenleving' en het sturend 
vermogenn van het openbaar bestuur. De overheid werd geacht 'de ver-
beeldingg aan de macht' te brengen en zou daarbij noodzakelijk geachte 
vernieuwingenn dienen te regisseren. 

Inn het daaropvolgende decennium bleek echter dat de al oude argu-
mentenn aangaande primaat en autonomie niet aan geldigheid hadden 
ingeboet,, toen voornemens van minister Van Doorn om het cultuurbe-
leidd onderdeel van een door de overheid geregisseerd welzijnsbeleid te 
makenn spaak liepen. Daarbij was het betekenisvol dat de verdedigers 
vann 'de autonomie van de kunsten' bestonden uit vertegenwoordigers 
vann groepen die hiervoor ook in het verleden in het krij t waren getre-
den,, te weten liberale politici en professionele kunstenaars. Hoewel 
beidee groepen sinds 1945 en in het bijzonder na de 'revolutie van de 
jarenn zestig' ideologisch scherp tegenover elkaar stonden, bleek hun ge-
zamenlijkee afkeer van een te sterke staatsinvloed onverminderd een 
bindendee factor. 

Onderr invloed van deze kritiek werd vanaf het begin van de jaren 
tachtigg opnieuw gepleit voor een 'terugtredende overheid'. In zeker 
opzichtt kwam het hier ook van, maar net als na het naoorlogse optreden 
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vann Van der Leeuw was er ook nu geen sprake van dat de rol van het tra-
ditionelee en door 'vrije burgers' gedragen particulier initiatief werd ver-
sterkt.. In plaats hiervan werden privaatrechtelijk georganiseerde voor-
zieningenn en 'verzelfstandigde' culturele instellingen in een door de 
overheidd ontworpen structuur ondergebracht.'9 Daarbij nam de over-
heidsinvloedd zelfs toe door de in de Wet op het specifiek cultuurbeleid 
voorgeschrevenn beleidsplanning, waardoor de 'regierol' van het rijk aan-
merkelijkk werd versterkt. Bovendien voorzag de wet erin dat het pri-
maatt van de politiek het formele uitgangspunt van het beleid werd.20 

Mett de Wet op het specifiek cultuurbeleid heeft de kwestie van het 
primaatt een zekere afronding gekregen. Hoewel de eerstverantwoorde-
lijkheidd van particulieren ook tegenwoordig nog wel in kringen van het 
openbaarr bestuur wordt beleden, is met deze wet de invloed van het 
klassieke,, door burgers gedragen particulier initiatief uiteindelijk ge-
heell  aan het door de overheid geïnitieerde en gedomineerde beleidssys-
teemm ondergeschikt gemaakt.21 In plaats van het primaat, is aan particu-
lierenn binnen dit systeem vooral een rol toebedacht als bestuurders van 
dee vele (al dan niet gesubsidieerde) privaatrechtelijk georganiseerde 
culturelee instellingen en voorzieningen. 

Dee inperking van de rol van particulieren had niet tot gevolg dat de 
opvattingenn van de grote pleitbezorger van het 'burgerprimaat', Thor-
becke,, uit beeld verdwenen. In plaats van symbool van het liberale bur-
gerdomm werd hij nu echter in de eerste plaats gezien als verdediger van 
dee autonomie van de kunsten. Als zodanig speelden zijn opvattingen 
ookk in de laatste decennia van de twintigste eeuw een cruciale rol bij de 
beleidsontwikkeling.. Ze droegen ertoe bij dat binnen het door de over-
heidd ontwikkelde beleidssysteem duidelijke voorwaarden ter bescher-
mingvann 'de autonomiee van het culturele leven' - de kunsten in het bij-
zonderr - werden geschapen.22 

Ondankss de wettelijk gewaarborgde erkenning van deze autonomie 
kan,, heel anders dan twee eeuwen geleden, aan het eind van de twintig-
stee eeuw niet meer van een grote afstand tussen cultuur en het daarop 
gerichtee overheidsbeleid worden gesproken. Daarvan is in feite allang 
geenn sprake meer. Als het cultuurbeleid zou worden beëindigd, zou ver-
rewegg het grootste deel van de culturele voorzieningen als theaters, 
concertzalen,, musea, archieven en bibliotheken onmiddellijk moeten 
sluitenn en zou het culturele aanbod van de ene dag op de andere ver-
schrompelen.. Alleen die delen zouden resteren die lage kosten hebben 
off  die commercieel zonder veel problemen te exploiteren zijn. 
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Nett als de kwestie van het primaat was het sterk daarmee samenhangen-
dee professionaliseringsproces van grote invloed op de ontwikkeling van 
zowell  het culturele leven als het daarop gerichte overheidshandelen. Bij 
ditt proces gaat het om de inbreng van professionele beroepsbeoefena-
ren.. Daarbij traden overigens niet steeds dezelfde soorten professionals 
opp de voorgrond. Naast de invloed van sectoraal actieve beroepsbeoefe-
narenn groeide in de loop van de tijd de inbreng van professionele be-
leidsmakers.. Een sterke samenhang met het professionaliseringsproces 
vertoontt de zogenoemde institutionalisering, waarbij het in dit verband 
inn de eerste plaats gaat om instellingen en voorzieningen die in de loop 
vann de tijd blijvende bestanddelen van het door beleid geschraagde cul-
turelee leven werden. 23 427 

Hoewell  er voor 1875 op de terreinen van beeldende kunst en musea al 
vann professionalisering en institutionalisering sprake was, kwamen deze 
processenn eerst goed op gang nadat De Stuers in overheidsdienst trad. 
Dee ontwikkelingen concentreerden zich in deze fase vooral op de in-
vloedd van professionals binnen nieuwe, door de overheid mogelijk ge-
maaktee instellingen. Een vroeg voorbeeld hiervan deed zich voor op het 
terreinn van de archieven, waar door toedoen van een actieve overheid 
professionalss in de gelegenheid werden gesteld hun invloed binnen een 
expanderendee voorzieningenstructuur te doen gelden. Soortgelijke ont-
wikkelingenn voltrokken zich vervolgens op de terreinen van de musea, 
dee monumentenzorg, het rijksbouwen en de bibliotheken.2^ 

Professionaliseringg en institutionalisering binnen deze sectoren be-
ïnvloeddenn de verhoudingen tussen de vanouds in het culturele leven 
actievee particulieren en het openbaar bestuur sterk. Onder invloed van 
toenemendee overheidsbemoeienis werd de positie van particulieren in 
culturelee instellingen langzaam maar zeker teruggedrongen. Het was 
eenn ontwikkeling die bewust door De Stuers werd gesteund en die, zo-
alss uit conflicten rond de totstandkoming van het Rijksmuseum bleek, 
zoo nu en dan met de nodige irritaties gepaard ging. Tegelijkertijd illus-
treerdee het optreden van 'de grote referendaris' de opkomst van een 
nieuww soort professional: de beleidsmedewerker in overheidsdienst. 
Hett optreden van De Stuers liet voor het eerst zien hoe groot de in-
vloedd van dergelijke functionarissen in de praktijk kan zijn.25 

Naa de Tweede Wereldoorlog namen tempo en intensiteit van de pro-
fessionaliseringg nog eens sterk toe. Belangrijk was daarbij niet alleen 
hett door de vergrote opleidingscapaciteit aanzienlijk toegenomen aan-
tall  in het culturele veld werkzame professionals als musici, dansers, 
beeldendee kunstenaars, bibliothecarissen, archivarissen, filmers, foto-
grafen,, kunsthistorici, architecten en archeologen. Van grote invloed 
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wass eveneens dat er na 1945 vele en diverse nieuwe soorten instellingen 
ontstonden.. Daarbij moet niet enkel worden gedacht aan nieuwe be-
roepsopleidingen,, voorzieningen in de accommodatiesfeer, muziek-
scholen,, creativiteitscentra, culturele raden en dergelijke, maar ook aan 
dee opkomst van door professionals geleide beroeps- en belangenorga-
nisatiess als de Federatie van Kunstenaarsverenigingen.26 

Dee wijze waarop de Federatie zich manifesteerde laat zien hoe pro-
fessionalss uit het kunstenveld na 1945 de beleidsontwikkeling trachtten 
tee beïnvloeden. Vanuit even links-idealistische als emotioneel geladen 
wereldbeeldenn werd uiterst kritisch naar het overheidshandelen geke-
ken.. Zonder veel acht te slaan op andersoortige verantwoordelijkheden, 
reëlee politieke verhoudingen en feitelijk resultaten werden in de prak-
tijkk vooral de eigen groepsbelangen voor ogen gehouden.2? Ondanks de 

4288 moeizame relatie tussen de overheid en de Federatie nam de invloed 
vann de kunstenprofessionals in de loop van de tijd sterk toe. Als zodanig 
vervuldee de Federatie in de praktijk een rol die de overheid, althans in 
theorie,, zo graag bij particuliere initiatiefnemers legde. Dat het hier om 
eenn heel ander soort particulier initiatief ging, waarbij het handelen niet 
meerr voortkwam uit idealen en 'vrije arbeid' van zelfstandige burgers 
maarr uit wensen van onstuimig professionaliserende beroepsgroepen, 
leekk er in de praktijk weinig toe te doen. 

Rondd het midden van de jaren zeventig stuitte de invloed van de in de 
Federatiee verzamelde kunstenprofessionals echter op zijn begrenzin-
gen.. De reactie van de Federatie op de tijdens het kabinet-Den Uyl 
gepresenteerdee nota Kunst en kunstbeleid (1976) en de daarin geformu-
leerdee noties omtrent de maatschappelijke relevantie vann cultuurbeleid 
kann hier, net als bij de kwestie van het primaat, als een keerpunt worden 
gezien.. Helder kwam aan het licht welke grote verschillen er bestonden 
tussenn de interpretatie van 'de verbeelding' door van 'maakbaarheids-
idealen'' overtuigde politici en de verlangens van in het culturele veld 
toonaangevendee professionals. Welhaast als een reactie op de vooraf-
gaandee jaren werd na het optreden van het kabinet-Den Uyl weer een 
zwaarderr accent gelegd op het aloude en 'afstandelijker' voorwaarden-
scheppendd beleid. 

Tegelijkertijdd hadden de intensieve discussies uit de jaren zestig en 
zeventigg tot gevolg dat alle politieke partijen in de loop van de tijd een 
hogeree prioriteit aan een breed cultuurbeleid waren gaan geven. Hier-
uitt voortkomende ambities leidden vanaf 1982 tot een nieuwe fase van 
professionalisering,, waarbij een ander soort beroepskracht op de voor-
grondd trad. Waar in het verleden eerst sprake was van professionalise-
ringg op de terreinen van cultuurbehoud en bibliotheken, en vormen van 
professionaliseringg zich na 1945 vooral manifesteerden binnen het 
kunstbeleid,, betrof de professionalisering vanaf het begin van de jaren 
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tachtigg vooral het beleid zelf- Onder invloed van bestuurs- en beleids-
kundigee theorieën en daarmee verbonden werkwijzen werd het cul-
tuurbeleidd geleidelijk aan ondergebracht in een wettelijk verankerd en 
opp een breed cultuurbegrip afgestemd geheel van bemoeienissen, voor-
zieningenn en activiteiten. 

EENN FLEXIBEL EN FIJNMAZI G BELEIDSSYSTEEM 

Alss voorlopig eindpunt van de ontwikkelingen aangaande primaat, pro-
fessionaliseringg en institutionalisering geldt onmiskenbaar de Wet op 
hett specifiek cultuurbeleid. In het in deze wet verankerde beleidssys-
teemm hebben de drie belangrijkste actoren binnen het cultuurbeleid 
-- het openbaar bestuur, particulieren en professionals - een duidelijke 429 
plaatss gekregen en is het primaat ondubbelzinnig bij eerstgenoemde 
komenn te liggen. 

Ditt betekent echter niet dat de instandhouding van het culturele le-
venn aan het einde van de twintigste eeuw eenzijdig door de overheid 
wordtt bepaald. In plaats daarvan is veeleer sprake van een wettelijk ge-
ordendee taakverdeling, waarin de drie actoren op grond van in de ge-
schiedeniss van het beleid ontstane verhoudingen op elkaar afgestemde 
takenn en verantwoordelijkheden hebben gekregen. De beoordeling van 
kwalitatievee aspecten van te ondersteunen instellingen en activiteiten is 
hoofdzakelijkk aan professionele deskundigen overgelaten, terwijl het 
bestuurr van - gewoonlijk door professionals geleide - gesubsidieerde 
voorzieningenn in principe aan particulieren is voorbehouden. De posi-
tiee en inbreng van de betrokken actoren zijn binnen deze constellatie 
zodanigg dat onder hen overwegend van acceptatie van het bestaande 
beleidssysteemm kan worden gesproken. 

Opp grond vann deze consensus zijn aan het einde van de jaren negentig 
inn het veld en het parlement de bezwaren tegen het vigerende beleid en 
dee daarmee verbonden systematiek, zeker in vergelijking met de jaren 
zestigg en zeventig, gematigd. Een voor de overheid aangenaam gegeven 
zall  daarbij zijn dat de Nederlandse 'beleidsmethode' door verschillende 
Europesee landen als een interessant voorbeeld wordt beschouwd.28 

Ondankss dit naar verhouding rustige vaarwater waarin het cultuur-
beleidd zich aan het einde van de twintigste eeuw bevindt, bestaat er wel 
degelijkk kritiek en geeft het cultuurbeleid regelmatig aanleiding tot hef-
tigetige openbare debatten over uiteenlopende aspecten daarvan. Als ver-
klaringg voor deze grote publieke aandacht kan gelden dat cultuurbeleid 
zich,, wellicht meer dan welk ander beleidsgebied dan ook, afspeelt op 
eenn terrein waarin status, belangen en normen en waarden een relatief 
grotee rol spelen. 
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Inn het publieke debat is de klacht vanuit het veld gewoonlijk dat er 
meerr autonomie zou moeten zijn en dat er te weinig geld beschikbaar is. 
Welhaastt even herkenbaar is de kritiek in politiek-bestuurlijke gelede-
ren.. Illustratief is in dit verband dat in liberale kringen kan worden ver-
nomenn dat cultuurbeleid het heel goed zonder grootse maatschappelijke 
visiess kan stellen en dat het in de eerste plaats voorwaardenscheppend 
zouu moeten zijn.29 In sociaal-democratische gelederen klinken even-
zeerr bij de traditie aansluitende geluiden. 3° Onverminderd is hier de 
neigingg om cultuurbeleid in te zetten bij de realisatie van bredere poli-
tiek-bestuurlijkee idealen en doelen. 

Bijj  dit laatste sluit de kritiek aan, dat het huidige beleid te instrumen-
teell  is geworden. Volgens deze geluiden hebben functionele decentrali-
satie,, cultuurplansystematiek en de nadruk op 'meer markt en publiek' 

4300 tot gevolg dat er op politiek-bestuurlijk niveau thans nog nauwelijks 
enigee fundamentele discussie wordt gevoerd, en dat er over de van ouds-
herr aan het cultuurbeleid verbonden normen en waarden vrijwel niet 
meerr lijk t te worden nagedacht.31 Tevens zou het huidige beleid te veel 
wordenn overgelaten aan professionals die zich vooral richten op de be-
vorderingg van slechts voor een relatief kleine groep van kenners rele-
vantee cultuuruitingen. In plaats van te weinig autonomie, waarvan voor-
all  in de kunstwereld wordt gesproken, zou er juist sprake zijn van een te 
grotee zelfstandigheid, en zelfs van een isolement van de kunsten. In dit 
lichtt zou de overheid zich minder afzijdig moeten houden en zou zij in 
plaatss van voornamelijk op incidenten te reageren, meer eigen ambities 
moetenn tonen.32 

Inn weerwil van de verschillende, vaak met het nodige aplomb ge-
brachtee bezwaren is het opvallend dat er aan het einde van de jaren 
negentigg toch nauwelijks stemmen opgaan om het bestaande beleids-
systeemm rigoureus te veranderen.̂ Natuurlijk betekent dit niet dat er in 
dee toekomst geen veranderingen in het beleid meer nodig of gewenst 
zijn.. Ongetwijfeld zullen daarbij ook de vraagstukken van 'sturing en 
autonomie'' weer een rol spelen. Van groot belang bij toekomstige ver-
anderingenn zal echter zijn dat het bestaande, in de geestvan 'het polder-
model'' met veel overleg en inspanning tot stand gekomen beleidskader 
zelfss voor ingrijpende koerswijzigingen geen beletsel hoeft te zijn. Het 
inn de Wet op het specifiek cultuurbeleid neergelegde beleidssysteem is 
inn wezen zo flexibel dat het in principe elke verandering zal kunnen ver-
werken.. Dat het daarbij bijdraagt aan de openheid en transparantie van 
democratischee besluitvorming en tevens recht kan doen aan zowel con-
tinuïteitt als aan het behoud van traditie en het bevorderen van vernieu-
wing,, is een kwaliteit die niet te lichtvaardig moet worden beoordeeld. 


