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Stellingeii

behoretide bij het proefschrift

Musea iii een museale cultiiur
1.)e probleniatisclie legitiiiieritig v.iii het kutistiiiuseuni

iii het opeiibaar te verdedigeii
op vrijdag 21 niaart 1986
oni 16.15 Hur

door

J. A.M. F. Vaessei1

Iii de wetenschappelijkc literatuur met barckking tot legitimiteit wordt
dit begrip vaak te exclusicf met het begrip mac-ht - en daarmee met
discussies over politiek en staat - verbonden. Legitimitcit kan zinvol
worden opgcv:it als cen algemecti ketinis-sociologisch begrip.
2

Luhnianns stelling dat ..procedures- (het „Verfahren-) legitimiteit
produceren, berust op ten Ie beperkte opvatting van dat begrip. waariii
ten onrechte aan de waardendimensic wordt voorbij gegaan.
(N. 1_zihriumi: Lceitimmm d. i·,h 1 9,·f,dirrit. 1978)

3

De voor mc)denic sanictilevingeii kennierkende. toegenomen ilispall-

ningeii die op het behoud van cultutir 01 nattiur zijn gericht, hatigen
samen met het feit dat iii diczelfile samenlevingen op grote schaal
vemietiging vati cultutir eii natuur plaats vindt.
Met andere woorden: Muscalisering is dc pendant van modernisering.
(Naar H. Lubbc: „1)er Fortschritt und da, Musezini". iii:

Diltlit·Y-Jahrlitich,

1983.

band

B

4

1)c „esthetische waardering van architectuur" kan iliet worden gemeten

met behulp vati foto's die gebouwen afbeelden, onder nicer onidat
architectuur niet twee- maar driedimensiotiaal is.
Het onderzoek van Ganzeboom, waarin deze mectniethode wordt
toegepaSt, moge in analyst-technisch opziclit van zeer hoog gchalte zijn,
het getuigt ook van een gebrek aan begrip voor het object vati
otiderzoek.
(H. B. C;. C;.inzeboom: Culruit,· ru in/In·matit·i,crm·rbile. Ecit i·mpirisch-thi'orc·tisch o,ider:ork
Iillar mitim·,1('elitami t'11 t'Still'tische traarderillf vall archircatilir, dissertatic Rijksuniversiteit
Utrecht, 1984)
5

De dissertatic van J. J. Klinkert is een goed voorbeeld van wat de
(beroepen-) sociologie vermag, al was het maar omdat we uit deze
studic over vrocdvrouwen zoveel over architecteti kutitien leren.
U. J. Klitikert: I ir/,1.kiindiern m an.scil. I er/ed(·it iii hi·di·it v,in enki·/c proti·ssionch· iii·recpm m di·

Rczondheids:ore, disscrtatie Vrili Universiteit Amsterdain, 1981))

6

Artistick succes is vaak cen kwestic van „het kennen van de juiste
nietisen" Nict zozeer, zoals de publieke opinie wil, onidat tiaalli en
filam vati de kunstenaar sociaal worden geproduceerd, niaar vooral

oilidat de kunstetiaar zelf in sterke niate door inipulseii uit zijn
o iii gevitig wordt gevoed.
(Vgl. K. Milizel,1.Ir en I). I'llilliph: .,Scicial circle . soci.,1 backgri,zind. and arti,tic succ·eis:
A c.,0, stuili· OF the Blmiiisburi· group pain[Cr.", m: Seriti/,· 11't·k·tis, h,ippi·n. 27(1984)1.
p. 37-64)

7

Kitch verleidt tot aa,ivaarding van onszelt- als aativaarders vati onszelt.
Geen meiis kati dcze verleiding pernianent weerstaan.
(Vrij 11.lar Milan Kuiider.i: 1)1't· Ini,·rtr,ii/i,·lic· Lt·ic·hti:ekett ch·,· .Q·iii:)

8

De zorg voor dc kwaliteit van de architectutir vaii opeiibare gebouwen

dient te worden opgevat als eeti belangrijke graadnieter voor de
kwaliteit van het openbare bestutir.
9

Het verdient aa,ibeveling het kunstonderwijs cen eigen wettelijk knder
Ie Keven. Naast het Weteti,cliappelijk Onderwijs (WO) cn het Hoger
Berocpsonderwijs (HBO) is het Kunstonderwijs (KUO) cen derde tak
van Hoger Onderwijs. met onmiskenbare eigen doelstellingen en een
eigeti karaktcristick.
De huidige regeling van het kunstonderwijs in het stelsel van het HBO
is op principiele gron(len niet en op pragmatische gronden slechts
hoogst gebrekkig te verdedigen.
10

Het zonder nicer gebruiketi vaii het begrip ,.kwalitcit ill de beoordeling
van kunst zoii verboden nioeten kunnen worden, aangezien het slechts
een luic consensus bevordert. ledercen zou verplicht niocte,i worden
althatis te trachten onder woorden te brengen wat hij/zij, van geval tot
geval, onder deze kwaliteit verstaat.
11

Dc slotpagina's (232-237) vati Walter van den Broccks Brief aa,1
Botidewiill doen enige afl,reuk aan de voortreffelijkheid van dcze roman.
De zwakte van de betreffende slotpagina's is 11iet alleen dat zij overbodig
zijii, maar vooral dat „de moraal van het verhaal" hierin te plompverloren wordt verwoord.

12

Het voorstel tot inrichting van „moedermusea" geeft weliswaar blijk
van een rocrende zorg, maar roept toch tegelijkertijd de vraag op ofdeze
musea in de praktijk geen „vadermusea" zullen blijken te Zijll.
(tiota Naar,·en nicitiv musetimheleid, Ministerie van CRM. 1976)
13

Architectuur is in de mode; helaas is de mode ook iii de architectuur.
14

Met de volzin: „Ik zou jou wel cens hebben willen Ziell illottell durveri
blijven staan kijken", die weliswaar geen fraai 111aar toch correct
Nederlands is, heb ik cen door Battus vermeld record gebroken.
(Battus; Opp,·i·/aiuise taa/- 6- letterkundi·, p. 118)
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Inleiding
Deze studie komt uit een drietal fascinaties voort.
Op de cerste plaats raakte ik vanaf het moment dat ik ermee werd
geconfronteerd sterk geboeid door inhoud en stijl van de „cultuursocio-

logic", als cell sociologie die niet zozeer op het verklaren niaar veeleer op
het begrijpen van sociale verschijnselen is gericht. Van meet af aan heb
ik de sterke behoefte gevocld me in deze vorm van sociologicbeoefening te verdiepen, omdat dc grondslagen ervaii leken te stroken
met mijn eigen voor-wetenschappelijke intuities en omdat de wijze van
werken sterk aan mijn eigen stijlgevoel appelleerde. Gaandeweg ging de
drang om zel f daadwerkelijk cultuursociologie te beoc fenen de behoefte
aan methodologische reflectie (en zelfrechtvaardiging) overheersen.
Op de tweede plaats ging en gaat mijn fascinatic uit naar het
fenomeen van de legitimiteit. Ik vermoed dat iederc socioloog desgevraagd wel een thenia zou kunnen noemen dat hij als zijn „eigen" thenia
bij uitstek ziet; ten thema dat, om voor een decl vermoedelijk
onnaspeurlijke redenen, in de loop van zijn leven met hem verbonden is
geraakt en waarvan hij weet het nooit meer kwijt te raken. Voor mij is
dat thema: legitimiteit, of beter legitimering. Zo lang ik mij herinneren
kan ben ik in hoge mate geintrigecrd geweest door dc wijze waarop
mensen hun gedrag rechtvaardigen en nog steeds kan ik me geen
boeiender thema voorstellen.
De derde fascinatie heeft betrekking op het concrete object van
onderzoek dat ik voor deze studic heb gekozen: de discussie over het
museum in Nederland. Nauwkeuriger gezegd: het echt fascinerende aan
de museumdiscussic was dat ze mij vanaf het begin onweerstaanbaar
deed denken aan tal van andere actuele maatschappelijke discussies,
onder meer aan die over architectuur en over (hoger) onderwijs
waarmee ik door mijn werk vertrouwd ben. Het fascinerende was met
andere woorden nict zozeer het debat over het museum zeiC hoewel ook
dat heel interess:int is, als wel het feit dat zich hierin, verscholen onder de
oppervlakte, nog cell andere, cen algemenere discussie lict lezen. Een
discussie over, wic zou het verbazen, legitimiteit.
Deze studie, een uitwerking van cen eerder door mij verricht vooronderzoek (Vaessen, 1979), kan worden omschreven als een cultuursociologische analyse en interpretatie van de Nederlandse museumdiscussie
zoals die tussen 1975 en 1984 in de openbaarheid werci gevoerd, opgevat
als een discussie waarin legitimaties voor het (kunst-)museum werden
studie
geproduceerd en uitgewisseld. De probleemstelling die aan deze
ten grondslag ligt heeft een zekere ontwikkeling doorgemaakt.
13

Bij de aanvang van het project Uanuari 1981) stond mij voor ogen
antwoord te geven op de volgende vragen:
welke legitimaties voor het kunst-museum worden thans, in actuele
Nederlandse discussies, naar voren gebracht;

-

- hoe laat deze

actuele discussie zich vergelijken

met

discussies die zich

in het verleden hebben afgespeeld en met discussies in het buitenland;
- hoe kunnen de resultaten van de inventarisatie en van de vergelijkende studie worden geinterpreteerd, gelet op structurele en culturele
verschillen tussen de betrokken samenlevingen.

In de loop van de studie heb ik de oorspronkelijke probleemstelling
doelbewust - en om een aantal verschillende redenen - losgelaten. Op
de eerste plaats bleek het noodzakelijk te zijn een duidelijker formeeltheoretische conceptie te ontwikkelen met betrekking tot legitimiteit als
zodanig; een studie die al snel een groter gewicht kreeg dan ik had
voorzien.

Voorts bleek het noodzakelijk een meer uitgewerkt idee te ontwikkelen met betrekking tot de specifieke legitimiteitsproblemen die zich in
de huidige Nederlandse verzorgingsstaat voordoen om
op basis daarvan
de discussie over het (kunst-)museum beter in haar maatschappelijke
context te kunnen zien en begrijpen. Tenslotte kwam ik tot de conclusie
dat het in hoge mate noodzakelijk was me, veel meer dan ik me
aanvankelijk had voorgenomen, te verdiepen in de institutie van het
museum als zodanig en in het bestel en beleid rond musea. Pas op basis
van een grondige kennis van crl inzicht in deze specifieke context van de
muscumdiscussie, zouden, zo werd steeds meer mijn overtuiging,
verantwoorde analyses en interpretaties van die discussie mogelijk zijn.
De daadwerkelijk gehanteerde probleemstelling kan in de volgende

vragen worden uiteengelegd:

- wat is de positie van het museum - en van het kunstmuseum in het
bijzonder - in de huidige Nederlandse verzorgingsstaat? Welke

problemen en knelpunten doen zich daar voor, in het bijzonder met
betrekking tot hun legitimiteit?
- welke legitimaties voor het kunstmuseum worden, in de actuele
discussies, naar voren gebracht?
- hoe laten deze legitimaties En de aard en inhoud van de „museumdiscussie" als zodanig zich interpreteren, gelet op de positie van het
museuni?
Bij deze formulcring wil ik aantekenen dat ik de studie naar het museum
steeds als een case-study heb gezien. Van aanvang af is het mijn opzet
geweest deze studie zo in te richten dat ze niet alleen inzicht zou kunnen
verschaffen in de actuele legitimiteitsproblemen met betrekking tot het
museum, maar daarnaast ook in het thema legitimiteit en verzorgingsstaat in een meer algemene zin. Precies om deze reden overigens was het

noodzakelijk om enerzijds de algemene noties
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met

betrekking tot

de verzorgingsstaat verder uit te
specifieke
context van dc nluseulllanderzijds
over
de
werken en om

legitimiteit en met betrekking tot

discussie zo precies en concrect mogelijk te zijn

Dc opzet van deze studic is als volgt:
Hoofdswk 1 biedt cen beknopte beschrijving van de „cultuursociologische" benadering die aan deze studic ten grondslag ligt. Na een
algemene karakterisering door middel van een vergelijking met de
(vooral literaire) kunst, worden object cti methode van de cultuursociologic besproken. Tenslotte wordt op de relevantic van de gekozen
benaderingswijze voor een studie naar het museum ingegaan en wordt
de studie geplaatst naast het gangbare sociaal-wetenschappelijke onderzoek naar het museum.
Hoe#/sttik 2 legt de theoretische basis voor de studie naar liet
museum en wel in tweeerlei opzicht. Op de cerste plaats worden op
basis van literatuurstudie eeti drietal theoretische coticepten ontwikkeld:
legitimitcit, legitimering en legitiniatie. Op de tWeede plaats wordt, op
basis van een globalere literatuurverkenning, ingegaan op typeretide
structurele en culturele kenmerken van de huidige Nederlandse verzorgingsstaat en op de legitimiteitsproblemen die zich daarin, op cen aatital
verschillende niveaus, voordoen.
Hoofdstuk 3 biedt een analytische beschrijving Van dc iiistitutie van
het museum. Na een bespreking van de moderniscring van het museum
wordt op de verschillen tussen de diverse soorten musca en op dc
uiteenlopende taken van het museum ingegaan. Het accent ligt op het
naar voren halen van de actuele vragen en problemen die zich in het
functioneren van musca voordoen.

Hoofdswk 4 biedt cen analytische beschrijving van bestel en belcid
met betrekking tot de musea in Nederland. Hierbij wordt aclitereenvolen
gens op het nationale, het provinciale crl het gemcentelijkc bestel
het
beschrijven van de
beleid ingegaan; ook hier ligt het accent op
actuele knelpunten en problemen.
Hoefdsmk 5, het kernhoofdstuk van deze studie, biedt een gedetailleerde analyse van de actuele discussie over het kunstmuseum. Na cen
inventarisatic van dc afzonderlijke clementen die in deze discussie
kunnen worden gevonden, worden een aantal „ideaal-typische- opvattitigen-patronen ontwikkcld, die als ititegrale legitimaties voor het
kunstmuscum kunnen worden gezien. Tenslotte wordt in cen reflectie
achteraf op de aard eii inhoud van de muscumdiscussie als zodanig
ingegaan.
De Epiloog tenslotte biedt een essayistische liabeschoziwitig, waarin
gepoogd wordt op tentatieve wijze ten aantal meer algeniene conclusics
te formuleren onder de noenier: De niusealiteit vaii de cultuur.
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Deze studie richt zich primair op een inventarisatie en analyse van
legitimaties. Dit betekent, zoals nog zal worden uiteen gezet, dat ze zich
vooral richt op de cognitieve aspecten van legitimiteit en legitimiteitsproduktie en dat op de procesmatige aspecten (legitimering) niet, of
slechts zijdelings, wordt ingegaan. Met dlze keuze is tevens de
belangrijkste beperking van deze studie gegeven. In practische zin
beoogt de studie primair bouwstenen aan te dragen voor reflectie op (de
uitgangspunten van) het museumbeleid. In het bijzonder heb ik een
herkenbare eigen bijdrage willen leveren aan de actuele discussies over
het museum, niet zozccr door naast de vele uiteenlopende standpunten
van de direct betrokkenen nog eigen normatieve stellingnamen te
formuleren, maar primair door lijnen door die discussie te trekken en
daarin rationele ordening 61;in te brengen.
Om een daadwerkelijke bijdrage aan de discussie te kunnen leveren
heb ik mij vanaf het begin ten doel gesteld in elk geval een leesbaar en
boeiend boek te schrijven. Het is aan de lezer te beoordelen in hoeverre
ik in die opzet ben geslaagd.
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Hoofdstuk 1

Cultuursociologie

"

als

perspectief

inaar over al liet Reschreve,ie daait het stof der tijden ileer,

e,1 ik peills daarom dat het goed is als er o,n de 10 jaar een andere

ee,1 bmis trekt over al die otide di,ige,1, en de wereld-vati-vandaag
op,tictiw ilitspreekt met andere woorden".

Louis-Paul Boon, iii De Kappellekensbaall

1.1.

hileidi,N

Dit hoofdstuk wil cen beschroving iii hoofdlijnen bieden van de
cultuursociologische optiek die aan deze studie naar de legitimiteit van
het (kunst-)niuseuni tell grondslag ligt. Onder cultuursociologie versta
ik, iii navolging van Zijderveld, een vorm van sociologie-beoefening die
het handelen als een gemotiveerd
gericht is op de analyse van "
symbolische
gedrag en als
interactic in het kader van traditionele
instituties die een mentaliteit (ethos) belichamen, historisch van karakter
zijn en verankerd liggen in eeii traditie" (Zijderveld, 1983b: p. 91). De
cultuursociologic is niet gericht op het oorzakelijk verklaren, maar
veelcer op het begrijpen van het sociale handelen; het zoeken is met
andere woorden niet naar algemene wetmatigheden, niaar naar de

specificke in instituties gegrondveste betekenis die iii het sociale
handelen tot uitdrukking komt.
Vooraf dient te worden opgemerkt dat het niet de bcdoeling van dit
hoofdstuk is een eigen bijdrage te leveren aan de methodologie van de
cultuursociologie; beoogd wordt slechts een zo pregnatit mogelijke
beschrijving te bieden van de typisch cultuursociologische benaderingswijze, zoals die in deze studie is gehanteerd. Aangezien ik van oordecl
ben dat de methodologie van de cultuursociologie in de afgdopenjaren
reeds voldoetide is beschreven - en dat de consistentie en bruikbaarheid
daarvan afdoende zijn beargumenteerd - (Buiks, 1979; Buiks en Kwant,
1981; Bevers, 1982; Adriaansens, 1983; Zijderveld, 19832 en 1983b),
meen ik dat hier met cen dergelijkc beperkte schets kan worden
volstaan.

Overigens ben ik van oordeel dat over de zinvolheid van onderzoeksbenaderingen niet in methodologische debatten kan worden
beslist; de discussies aan her front van de methodologic hebben veeleer
tot- het inzicht gevoerd dat. alle inspanningen ten spijt, eenduidige
criteria waarmee de rationaliteit van „onderzocksprogramma's" vooraf
zou kunnen worden vastgesteld, eetivoudig ontbreken (Lakatos, 197();
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Boon, 1983). Wetenschap is begripsmatige reconstructie van de werke-

lijkheid en die werkelijkheid schrijft ons absoluut

geen

wijze van

reconstrueren voor. Zelfs in de zogenaamde „harde" natuurwetenschappen, die door vele sociale wetenschappers en sociaal-wetenschappelijke
methodologen tot lichtend voorbeeld worden genomen, blijken vele en
soms onorthodoxe wegen naar Rome te leiden (zie bijvoorbeeld Boon,
1983).

Men behoeft bepaald niet in te stemmen met het extreme subjectivisme en hedonisme van een Feyerabend (19752, 1975b) voor wie in de
wetenschap, zoals bekend, „anything goes", om desalniettemin op het
standpunt te staan:
- dat beoordeling van onderzoeksstijlen en -programma's op basis van
de concrete onderzoeksresultaten en niet op basis van forniele
vooraf-criteria dient te geschieden;
- dat methodologisch pluralisme als zodanig een bij uitstek rationele
optie is omdat verschillende onderzoeksbenaderingen verschillende
en vaak complementaire perspectieven op de werkelijkheid representeren;

- dat methoden en technieken van onderzoek middel en gcen doel op
zich zijn en dat de methodologie coach en gcen arbiter hoort te
wezen. 1

Van iedere vorm van wetenschap kan worden gecist dat daaraan

inhoudelijke en methodologische, uitgangspunten ten
grondslag liggen en dat haar beoefenaren bereid zijn deze (van tijd tot
tijd) te expliciteren. Omdat ik van oordeel ben dat aan deze beide
vereisten door de beoefenaren van de cultuursociologic ruimschoots is
en wordt voldaan, zal ik mij iii de nu volgende paragrafen tot een korte
schets beperken. Deze schets kan als een legitimatie worden opgevat van
de aanpak van dc onderhavige studic, die voor alles als een empirische
bijdrage aan de cultuursociologic, in de traditic van Max Weber, wil
worden gezien.
De opbouw van dit hoofdstuk is als volgt:
Paragraaf 1.2. biedt cen vergelijking tussen kunst (in het bijzonder
literatuur) crl wetenschap (i. c. de klassieke sociologie) die erop gericht is
consistente,

1

Ik gebruik hier deze begrippen geinspirecrd door de denkwijze van vooral Lakatos. Ter
verduidelijking dient daarbij te worden opgenierkt dat Lakatos hoogstwaarschijnluk
precies cen omgekeerde formulering zou hebben gekozen. De nicthodologie kati aldus
Lakatos geen coach zon oindat ze geen verplichtende aanwijzingen voor het handelen kati

geven: wel is het de (enige) taak van de methodologie als arbiter op te treden. dat wil
zeggen het succes van onderzocksprogranima's vergelijkenderwijs te evalucren (Lakatos.
197()).

Aan mijn eigen uitspraak ligt een veel minder strikt begrip van methodologie ten
grondslag. Ik bcdoel eenvoudig te zeggen dat methodologische bezinning vooraf wei een
positieve, heuristische functie kan hebben, maar dat ze niet op voorhai,d, los van de
bereikte resultaten een bepaalde aanpak kan verbieden.
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de cultuursociologic, als voortzetting van de beschreven klassieke

traditie, te profileren als een op het rationele begrijpen van de culturele
werkelijkheid gerichte discipline;
paragraaf 1.3. biedt, toegespitst op de onderhavige studie, een beknopte
beschrijving van object en methode van de cultuursociologie;
paragraaf 1.4. tenslotte bevat een eigen stellingname met betrekking tot
de relevantie van de cultuursociologie in het algemeen en met betrekking tot de zinvolheid van juist dit sociologische perspectief voor een
studie van het museum in het bijzonder.
1.2. Cultitursociologie als werketiiklieidsverwoording

De trefzekere formulering van Louis-Paul Boon, die ik als motto voor
dit hoofdstuk koos, bevat een programma En een legitimatie voor de
literatuur, die in nagenoeg dezelfde bewoordingen voor de cultuursociologie zou kunnen gelden en ze geeft daarmee op stimulerende wijze
steun aan de overtuiging van diegenen (bijv. Kousbroek e.a., 1984), die
mencn dat wetenschap (i. c. cultuursociologie) en kunst (i. c. literatuur)
in elk geval meer met elkaar gemeen hebben dan doorgaans wordt
aangenomen.

Een van de vooraanstaande sociologen die deze overtuiging is
toegedaan is Robert Nisbet. In „Sociology as an Art Form" (Nisbet,
kunst en
1962) beschrijft Nisbet een aantal overeenkomsten tussen
sociologie.1
Kunst en wetenschap horen historisch gezien nauw bij elkaar.
Hoewel ze zich in het verloop van het moderniseringsproces gaandeweg
verzelfstandigd hebben, moeten ze beide toch nog steeds gezien worden
als instituties, die er ten diepste op gericht zijn inzicht in de werkelijkheid
„verwoorden" (vgl. Den Hollander, 1968). Kenmerals wetenschap was en is een „passie voor de
kunst
kend voor zowel
werkelijkheid".-' „Both the artist and the scientist are driven by the
desire to understand, to interpret, and to communicate their understante verwerven en te

ding to the rest of the world" (Nisbet, 1962: p. 69).
2 Hierbij moet wor(len aangetekend dat Nisbet iii zun vergelijking doelt op de klassieke
sociologie van onder nieer de Tocqueville, Durkheini, Weber en Simniel eti dat hij de
bcoefenaren van de moderne sociologie juist cen, weinig flatterende, spiegel voorhoudt
door hun werk aan dc klassieke statidaarden te toetsen.
Nisbet beroept zich hier onder nicer op de kunstbeschouwingen van de gerenommeerde
criticus Sir Herbert Read, die kunst ook als een specifieke vorm van werkelijkheidskennis
-3

ziet.

Niet alle hedendaagse kunstenaars zullen overigens met cen dergelijk kunstbegrip kunnen
instemmen. In het kader van een verdere uitwerking van de moderniseringstheorie zou
juist een analyse van de ontwikkeling van het kunstbegrip heel verheldemid kunnen zijn.
Overigens heb ik in mijn betoog de vergelijking tussen wetenschap en kunst sterk gericht
het graag aan het
op de literatuur; daarom is steeds van .verwoorden" sprake. Ik laat
oordeel van de lezer over of, in een aantal gevallen, hiervoor ook „verbeelden" of zelfs
„verklanken" kan worden gelezen.
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Kunst en wetenschap hebben echter niet alleen hun passie voor de
werkelijkheid gemeen; om die werkelijkheid in de greep te krijgen
moeten ze een beroep doen op vergelijkbare creatieve vermogens.
Belangrijk in dit verband is Nisbets vaststelling dat de centrale
concepten uit de klassieke sociologie (anomie, vervreemding, rationalisering e. d.) geenszins ontwikkeld zijn op de strikt niethodische wijze,
die thans nog vaak als het waarmerk van werkelijke wetenschap wordt
gezien. Aan dc ontwikkeling van deze begrippen en inzichten lagen
integendeel geheel andersoortige processen ten grondslag „
intellectual processes which the scientist shares with the artist: iconic
imagination, agressive intuition, each given discipline by reason and
root by reality" (Nisbet, 1966: p. 319).
Wij zijn, aldus Nisbet, het zicht op de samenhatig tussen kunst en
wetenschap kwijt geraakt, niet alleen omdat deze disciplines zich steeds
meer verzelfstandigd hebben, maar vooral ook omdat in de loop van het
moderniseringsproces zowel met betrekking tot de wetenschap als met
betrekking tot de kunst hoogst misleidende mythes zijn ontstaan. Het
rationele gehalte van de wetenschappelijke werkelijkheidskennis wordt
daarin gezien als een resultante van de moderne wetenschappelijke
methoden en technieken, waaraan individuele wetenschappers zich dan
ook moeten onderwerpen;' daartegenover wordt dc kunst veelal, en
evenzeer ten onrechte, als een autonome werkelijkheid beschouwd, een
wereld waarin verbeeldingskracht en intuitie vrij spel hebben, niet
.

gebonden aan regels of rede.

Ook voor Brown (1977) is de gegroeide tegenstelling tussen positive
en roillailtic art - een tegenstelling waarmee talrijke andere als
connotaties verbonden zijn - niet langer vruchtbaar, al slaagt ze er van
tijd tot tijd nog wel in het genioed in aanzienlijke mate te verhitten.'
Brown ontwerpt een poetica voor sociologen, waarin hij tracht tot cell

science

synthese te konien van de gangbare benadcringen vaii kunst en
wetenschap. Hij ontwikkelt cen 10(ic of discovery, Waarin .
the
pioneering artist aiid the pioneeriiig scientist are both seen as involved in
essentially the same activity: making paradigms through which experience becomes intelligable" (Brown, 1977: p. 2).
Uit de beschouwingen van Nisbet en Brown wil ik, bij wijze van
eerste stap, de volgende stelling aficiden met betrekking tot de actuele
4

Overigens is in de wetenschapsfilosofie overduidelijk sprake van het otitstaan van nicer
relativistisclie en pluralistische opvattingen over de wetenschap. Ilierbij kan met name
gedacht worden aan her werk van Kuhti, Lakatos en Feyerabend. Voor een Nederlandse

weergave zic: Koningsveld. 1976. Voor belmigwekkende verdere uitwerkingen van

'

dergeluke nicuwe opvartingen, zie: Boon, 1983.
Een typerend voorbecld is de in Di' Repisor gevoerde discussic over l)c kulist en hi't.ec,/d: de
stelling dat er gem wezenlijk verschil zou bestaan tussen watetischappelijk „onderzoek"
01 het onderzock van ecti dichter, bleek in Iiogal wat gevallen heftige reacties op te

(kunnen) roipen. Zie: van I)ulken e.1., 1982.
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positie van de sociologie: hoewel sociologen geen kunstenaars zijn en dat
ook niet behoeven te worden, zouden zij zich wel, scherper dan thans
gebruikelijk is, voor ogen moeten houden dat een begrip van de sociale
werkelijkheid nimmer louter op basis van gestandaardiseerde wetenschappelijke procedures kan worden gewonnen, maar dat daarvoor ook
een beroep op creativiteit, intuitie en verbeeldingskracht noodzakelijk is.

Tot dusverre is bij de vergelijking tuSSen kunst en klassieke sociologie,
gewezen op twee betrekkelijk algemene punten: beide zijn ze gericht op
het verwerven van inzicht in de werkelijkheid en op het verwoorden
daarvan en in beide spelen, naast methodiek en discipline, verbeeldingskracht en intuitie een belangrijke rol.
In het onderstaande zal nu de vergelijking tussen kunst en klassieke
sociologie nader worden uitgewerkt. Voor alle duidelijkheid zij daarbij
opgemerkt dat ik niet wil betogen dat kunst en wetenschap eenvoudig
hetzelfdc zouden zijn; wel kunnen door deze vergelijking een aantal
karakteristicken van de klassieke sociologie worden belicht.
In zijn college „Wissenschaft als Beruf" maakt Weber een interessante vergelijking tussen wetenschap en kunst, waarbij hij opmerkt dat
wetenschap zich, in tegenstelling tot kunst, zou kenmerken door

vooruitgang, in die zin dat de resultaten van wetenschappelijke arbeid
gedoemd zijn te verouderen, hetgeen met kunstwerken nujuist niet het
geval zou zijn (Weber, 1968: p. 592 e.v.). Ook Aldous Huxley uit zich
when new facts have made it obsolete,
op vergelijkbare wijze: „
expositions
will
go
the
way
of all earlier scientific writings and be
these
work
ofliterary art is very different. Good art
forgotten. The fate of the
survives" (Huxley, 1963: p. 53).
Alhoewel er met betrekking tot de betekenis en relevantie van het
begrip vooruitgang zeker verschillen bestaan tussen kunst en wetenschap, zijn deze naar mijn oordeel minder absoluut dan ze vaak worden
voorgesteld en is nuancering geboden. Op dc eerste plaats ben ik van
mening dat in de kunst op een bepaalde manier w61 van vooruitgang
kan worden gesproken; deze vooruitgang betreft echter inderdaad niet
de inhoud van de kunstwerken, maar de verruiming van het arsenaal aan
artistieke (literaire) middelen.« Omgekeerd kan met betrekking tot de
vooruitgang in de sociale wetenschappen tenminste de vraag gesteld
worden, of deze per saldo niet eveneens in overwegende mate
6 Kijkend naar de inhoud van het kunstwerk is het begrip vooruitgang in deze Zlil
inderdaad irrelevant. een kunstwerk is, aldus Weber, een vervulling van een bepaalde
historische periode of het is het niet. Wanneer we Musils Die Verwirrungen des ZBglings
Tarless (1906) vergelijken met Goethes Dir Leiden des jungen Werthers (1774), kan wellicht

blijken dat het arsenaal van literaire middelen in de periode russell het verschijnen van
beide werken is verbreed, zodat althans in clit opzicht van een specifieke vorm van
vooruitgang zou kunnen worden gesproken; cen vergelijking van de inhoud van de
genoemde werken is. althans in deze termen, onzinnig
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betrekking heeft op de middelen die ons voor het onderzoek ter
beschikking staan en op de parallel aan dat onderzoek ontwikkelde
(sociale) technologie. De vraag is met andere woorden in hoeverre cr,
waar het om inzicht in de sociale werkelijkheid gaat, wel van strikte
vooruitgang sprake is.
Bell merkt op dat in de wereld van technick en economic eenduidig
vooruitgang kan worden vastgesteld; ze kan worden gemeten aan
criteria als verhoogde produktiviteit, verbeterde efficiency en dergelijke:
„This is one meaning of progress. But in culture there is always a ricorso,
a return to the concerns and questions that are the existential agonies of
human beings" (Bell, 1976: p. 13). Welnu, naar mijn inzicht dient niet
alleen de kunst, maar (tenminste) ook de klassieke sociologic, tot dir
domein van de culttire te worden gerekend. Ook hier is van cen
voortdurende tel'ugkeer van de existentiele vragen en problemen van het
samenleven sprake.

Het is cen dementair gegeven voor de sociologie dat ze zich moet
uitspreken over een werkelijkheid waarvan ze zelf decl uitmaakt en cen
werkelijkheid die voortdurend verandert bovendien. Dit betekent dat de
sociologie nooit de ambitie kati hebben definitieve uitspraken te doen,
maar dat ze, met erkenning van de voorlopigheid van dien, steeds weer
opnieuw voor de opgave staat de werkelijkheid te nioeten verwoorden.
Dit grondgegeven van de sociologische activiteit, dat ook in Boons
woorden die ik als motto koos tot uitdrukking wordt gebracht, wordt
door Max Weber op tal van plaatsen in zijn werk aan de orde gesteld: we
moeten in de sociologie, aldus Weber, steeds weer nieuwc begrippen
ontwikkelen, niet oindat de bestaande begrippen „fout" zouden zijn,
maar eenvoudig omdat de problemen in de samenleving voortdurend
verschuiven (veranderen, verdwijneii en terugkeren) en onidat daarniee
onze kennisinteresse op andere zaken wordt gericlit. In de sociologie is
het zo dat „ . . . die Bildung der Begriffe von der Stellung der Problenic
abhJngt, und daB diese letztere wandelbar ist mit dem Inhalt der Kultur
selbst" (Weber, 1968: p. 207). Dcze veranderingen in de samenleving
zelf vragen kortom om voortdurende reflectie en verwoording, waarbij
vaak zinvol op klassieken kan worden teruggegrepen; in dit opzicht is
zowel in de kunst als in de sociologie de traditie van vitaal belang.
Een tweedc karakteristiek van de klassieke sociologie waarop een
vergelijking met dc kunst licht kati werpen is haar intense waardebetrokkenheid; voor de klassieke socioloog fungeerde deze betrokkenheid
op waarden als een bril waardoor hij naar de werkelijkheid keek. Alleen
op grond van zun betrokkenhcid op waarden is het, aldus Weber, voot
de socioloog mogelijk in de werkelijkheid het relevante van het nietrelevante te scheiden en daarmee zijn object te bepalen. Omdat dc
wetenschap crop gericht is een zo objecticf mogelijk beeld van dc
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werkelijkheid te geven kan van de socioloog worden gevraagd dat hij
het belangrijkzijn waardebetrokkenheid expliciteert. Hier ligt wellicht
van de beide
aard
de
uit
dat
een
verschil
de
met
ste verschil
kunst,
als volgt zou willen formuleren:
ik
dat
en
voortkomt
disciplines
de werkelijkheid, waarbij een
wetenschap is gericht op reconstructie van
zekere eigen „constructie" onvermijdelijk is; kunst daarentegen is
gericht op constructie van cen nieuwe werkelijkheid, waarbij ze evenwel
aan een „reconstructic van de gegeven objectieve werkelijkheid nooit
'1

geheel kan ontsnappen.

waardebetrokkenheid dan ook van een nog directer
betekenis dan in de wetenschap, omdat ze niet op een loutere weergave
van de werkelijkheid is gericht, maar op het scheppen van een nieuwe
ware wordt
werkelijkheid waarin het objectief gegevene als het
id
met andere
trokkenhe
is
waardebe
gesublimeerd. Voor de kunst
waarden te
juist
ze
poogt
onidat
eenvoudig
onmisbaar
woorden
van
te
zin
een
geen
kunstenaar
ook
dan
bezien,
realiseren. Het heeft, zo
in
moet
kunstwerk
het
en;
te
id
expliciter
trokkenhe
vragen zijn waardebe
dit opzicht inderdaad „voor zichzelf spreken".'
Het is een van de meest intrigerende aspecten van de kunst dat zij,
juist in haar poging een eigen werkelijkheid te creOren, zo vaak essentiifle
trekken van de objectieve werkelijkheid weet te belichten en dat zij

In de kunst

is

van intersubjecdaarbij, als het ware ondanks zichzelf, een hoge mate
tieve geldigheid weet te bereiken; de basis voor deze herkenning van het
die
kunstwerk ligt naar mijn mening juist in de waardebetrokkenheid
aan het werk ten grondslag ligt.
Samenvattend: zowel in de kunst als in de klassieke sociologie speelt
waardebetrokkenheid een essentiBle rol. In beide gevallen geeft ze

kunst kan de verantwoording van de
waardebetrokkenheid achterwege blijven, onldat ze uitdrukkelijk op het
realiseren van waarden is gericht; in de sociologie moct de waardebetrokkenheid geexpliciteerd worden omdat ze, bewust of onbewust,

richting aan het werk. In

de

kiest. Waardebealtijd waarden als uitgangspunt van haar reconstructies
isch feit dat,
kennissociolog
een
woorden
trokkenheid is met andere
van (de
analyse
explicitering
en
tot
eis
deze
wetenschap,
de
voor
althans
eigen) waarden met zich meebrengt, evenals overigens de eis tot
1983b:
systeniatische waarderingsvrijheid (zie: Zijderveld, 1976;
Hfdst. 3).

Een derde karakteristiek van de klassieke sociologie die door een
vergelijking met de kunst scherper kan worden geprofileerd is de
volgende: hoewel deze sociologie niet priniair naar practische nuttigheid
onzekerheid Bn
7 Het is naar mijn niening daii ook erg typerend voor de huidige culturele
hit waarom
naar
vraag
de
dat
inneemt,
cultuur
de
in
voor de positie die de kunst thans
rs.
desalniettemin is uitgegroeid tot een standaardvraag iii interviews met kunsteiiaa
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streefde worden haar resultaten toch veelal als zinvol en bruikbaar
ervaren. Het nut van deze klassieke sociologie is klaarblijkelijk van een
wat eigenaardige aard. Ze geeft mensen een inzicht in de samenleving
waarin ze leven, de cultuur waarvan ze decl uitmaken, maar ze kan hen
desondanks maar in heel beperkte mate zeggen hoc ze nu precies moeten
handelen. In zijn werk geeft Weber op meerdere plaatsen uitdrukking
aan deze gedachte: de wetenschap kan de belangrijkste vragen van de
mensen niet beantwoorden (wat moet ik doen?); ze kan slechts iets
zeggen over de manieren waarop eenmaal gestelde doelen waarschijnlijk
het beste kunnen worden bereikt.
Vastgesteld kan echter worden, dat de klassieke sociologie, zoals die
de facto ook door Weber zelf werd beoefend, niet primair streeft naar
practisch, maar vooral naar heuristisdi nut (Zijderveld, o. m., 1983b: p.
60). Ze wil mensen niet zozeer concrete aanwijzingen voor hun
handelen geven, maar veeleer een orientatie biedend perspectief. Welnu,
precies op dit punt is naar mijn oordeel een vergelijking met de kunst
verhelderend. De kunst pretendeert niet de mensen bij dc inrichting van
hun dagelijks leven behulpzaam te zijn en waarschijnlijk juist daardoor
slaagt ze er vaak in mensen in hun leven een zeker houvast en een zekere
troost (Anker, 1984) te bieden. Het nut van zowel de kunst als de
klassieke sociologie is kortom een resultante van het streven naar
zinvolheid; het is de vraag of het modern-wetenschappelijke streven
naar nuttigheid ook in dezelfde mate zin produccert.
Een vierde karakteristiek van de klassieke sociologic tenslotte die door
een vergelijking met de kunst verhelderd kan worden is van formele
aard. Het is kenmerkend voor de klassieke sociologie, dat daarin vaak
sprake is van een zekere cenheid van vorm cii inhoud, cen eenheid die
vaak juist als karakteristick voor dc kunst wordt beschouwd. Het werk
van klassieken als Weber en Durkheim is in die zin heel bijzonder, dat
hun inzichten, waarmec elke socioloog via handboeken e. d. vroegtijdig

vertrouwd wordt gemaakt, in hun authenticke formulering

een esthetische meerwaarde bezitten: het lezen van dit werk is (ook) een esthetische

ervaring. Naar mijn oordeel is dit geen toeval; het schrijven is voor deze
klassieke sociologen meer dan het vastleggen van de resultaten van hun
onderzoek, het is meer dan rapporteren. Het schrijven zelf is, zo wil ik
het formuleren, een methode. Het is het, vaak in steeds andere woorden,
proberen te „omschrijven" van de werkelijkheid; om deze werkelijkheid
' Vanzelfsprekend geldt dit niet voor de klassieke ,.positivistische" sociologie van
buvoorbeeld Comte en evenmin zonder nicer voor de sociologie van buvoorbeeld
Durkheim. Voor de laatste geldt naar mun mening overigens al weI dat zijn werk nicer
gericht was op het ontwikkelen van bruikbare inzichten dan op directe toepasbaarheid, op
onmiddellijk practisch nut. Voor het overige heeft mijn uitspraak in de tekst vooral
betrekking op de sociologie in de traditie van Max Weber.
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in haar veelvormigheid en continuiteit (vgl Rickert, 19262) in de greep
te krijgen schiet een eenduidig en strikt referentieel taalgebruik eenvoudig te kort.
Overigens beschouwt Huxley, in zijn eerder aangehaalde essay, de
aard van de verwoording juist als een van de meest essentiele verschillen
tussen literatuur en wetenschap. Van een wetenschappelijk artikel kan de
tekst op vele manieren worden veranderd, aldus Huxley, zonder dat dat
aan de kwaliteit of het belang van het wetenschappelijke produkt als
zodanig iets af doet; bij een literaire tekst is dat vanzelfsprekend met het
geval. Voor Huxley is de taal voor de wetenschap een middel, voor de
(literaire) kunst is ze veel meer doel op zich. Bovendien is de wetenschap
gericht op, het zo precies en abstract mogelijk formuleren van het
algemene (ze is „nomothetic"), terwijl de literatuur gericht is op het zo
pregnant en concreet mogelijk formuleren van unieke ervaringen (ze is
„ideographic") (Huxley, 1963: p. 10). Vastgesteld kan echter worden,
dat Huxley bij zun typering van wetenschap het oog nadrukkelijk
gericht heeft op de natuurwetenschap; zonder reeel bestaande verschillen
tussen kunst en wetenschap te ontkennen of te bagatelliseren, kan
worden gesteld, dat vele qualificaties die Huxley aan de literatuur
voorbehoudt ook gelden voor de klassieke sociologie."
a matter ofdisinteresDeze sociologie is zeker niet uitsluitend .
ted observation, unprejudiced insight and experimentation, patient
ratiocination within some system of logically correlated concepts"
(Huxley, 1963: p. 59). Wel is op haar daarentegen de omschrijving van
toepassing die Huxley reserveert voor de literatuur: ze "
gives a
form to life, helps us to know who we are, how we feel and what is the
point ofthe whole unutterably rummy business" (Huxley, 1963: p. 61).
De klassieke sociologie wordt evenals de kunst gedreven door een
„passie voor de werkelijkheid". Precies deze gedrevenheid brengt met
zich mee, dat een reductionistische houding tegenover die werkelijkheid
onmogelijk is. Het negeren van de artistieke opgave, het uit de weg gaan
van het „ongerief van de verwoording" is, aldus den Hollander, een
symptoom van „sociologische blindheid, die zich niet gelegen laat liggen
aan wat niet direct waarneembaar en kwantificeerbaar is, voorbij gaat
aan die imponderabilia zonder welke het leven geen leven, de geschiedenis geen geschiedenis, een volk geen volk is" (den Hollander, 1968:
.

.

p. 15).

De in het bovenstaande beknopt uitgewerkte vergeluking

tussen kunst

en klassieke sociologie was erop gericht een aantal contouren van deze
9 In de wetenschapsleer van H. Rickert is dir onderscheid tussen een nomothetische en
ideografische gerichtheid niet kenmerkend voor het verschil tussen wetenschap eli kunst,
maar zijn de genoemde begrippen kenmerkend voor twee verschillende soorten
wetenschap: natuurwetenschap, respectievelijk cultuurwetenschap
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sociologie te schetsen. Ik ben van mening dat deze klassieke vorm van
sociologie-beoefening niet gezien moet worden als een methodologisch
naieve voorfase van de meer geavanceerde moderne sociologie, maar
beschouwd moet worden als een in zichzelf waardevolle en nog steeds
actuele sociologische traditie. Deze traditie kenmerkt zich niet alleen
door een eigen gedrevenheid en stijl, maar, meer zakelijk, ook door een
eigen omschrijving en afl)akening van het sociologische object en door
eigen methoden en technieken. Door dit alles is zij op belangrijke
punten nogal verschillend van de hoofdstroom van de moderne
sociologische onderzockspraktijk.
In de nu volgende paragraaf zal nader op het object en de methode
van deze cultuursociologie worden ingegaan.

1.3.

Object en methode van de cultuursociologie

1.3.1. Het object
een „sociologie van de cultuur" worden
wanneer
we
althans
cultuur niet als een sector van de
opgevat,

Cultuursociologie kan als

samenleving, maar als een (essentieel) aspect van het samenleven
opvatten.

Cultuursociologie is met andere woorden geen sector-sociologie,
maar eeti variant van de algemene sociologie. Anders dan bijvoorbeeld
de kunstsociologie, de gezinssociologie of de onderwijssociologie, richt
zij zich niet op een deelgebied van de maatschappelijke werkelijkheid (de
cultuur in engere zin), maar op de studie van de samenleving als geheel,
"
die zij als culturele werkelijkheid, naar het aspect van de „culturaliteit
(Buiks en Kwant, 1981: p. 28) beschouwt.
De verhouding tussen kennis en werkelijkheid is gecompliceerd; kennis
afspiegeling van de werkelijkheid, maar altijd reconstructie
daarvan vanuit een bepaalde optiek. Wetenschappen vinden hun object
niet in de werkelijkheid, maar ze construeren hun eigen object.
Het werk van dc klassieke sociologen laat zien dat onder invloed van
is geen

ingrijpende veranderingsprocessen die zich in de samenleving afspeelden, deze samenleving steeds meer werd gezien als een werkelijkheid
van een eigen orde, die noch overgeleverd is aan de beschikkingen van
een allesbestierende God, noch onderworpen aan de blinde wetten van
de natuur. De samenleving werd kortom gaandeweg „ontdekt" (vgl.
Collins en Makowsky, 1972) als een culturcle werkelijkheid van een
eigen orde, die ook op een andere dan theologische of natuurwetenschappelijke wijze kan worden bezien.
Een pregnante uitdrukking hiervan vinden we in de neo-kantiaanse
wetenschapsleer van H. Rickert (19262). Aangezien de inhoud en
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relevantie van Rickerts ideeen. die van grote invloed zijn geweest op de
ontwikkeling vati de cultuursociologie, recentelijk rceds voldoende zijn
aangegeven (Bevers, 1982; Vaessen, 1982; Zijderveld 1983b) kan hier
worden volstaan met de vaststelling, dat Rickert op methodologische
gronden - en in reactic op het (sociaal-wetenschappelijk) positivisme
van de negentiende ecuw - het bestaansrecht poncert van een cultuur-

wetenschap die nict op natuurwetenschappelijke uitgangspunten is
gestoeld en die zich bij de bestuderiiig van haar specifieke object (de
werkelijkheid gerecotistrucerd als cultuur) van eigen niethoden bedient.

1)e wetenschapstheoretische inzichteti van Rickert zijii vooral door
Max Weber uitgewerkt tot een methodologische grondslag voor zijn
cultuursociologie. Sociologie richt zich, aldus Weber, op het rationeel
begrjpen (i,erste/le/,) van het gedrag van mei- sen, voor zover er met dat
gedrag een st,/jektip Remeinter Si,1,1 verbonden is en voor zover dat
gedrag intentioncel op anderen is gericht. Essenticel in Webers benade-

ring is dus

de

gerichtheid op de zin, de betekenis van het nienselijke

sociale handelen.

Het is een belangrijke veronderstelling van de cultuursociologie dat
de betekenis die in het menselijke handelen is belichaamd (en die door
anderen kan worden begrepen) ecti fenomeen is nict een verregaand
sociaal en historisch karakter. De illotieven die ten grondslag liggen aan
het handelen worden met andere woorden niet steeds opnieuw door de
handelende mensen vanuit een subjectieve willekeur bedacht, maar ze
worden integendeel geput uit het collectieve reservoir aan motieven dat
in een gegeven samenleving op een bepaald moment beschikbaar is. Een
voor de cultuursociologische benaderingswijze nog belangrijker uitgangspunt is voorts dat de vorm en structuur van het handelen en de
betekenis van het handelen niet aan elkaar uitwendig, inaar ititegendeel
ten nauwste nict elkaar verweven zijii en dat ze bcide ook alleen iii deze
verwevenheid adequaat kunnen worden begrepen. Deze stand van
zaken vindt bintien de sociologische theorie zijn uitdrukking in het
cell mteracbegrip institutic; cen institutic, aldus Adriaansens, is "
onder
een
beschouwd
naniclijk
dat van de
bepaald
aspect,
tiepatroon,
betekenissm" (Adriaansetis, 1983: p. 86.). Het begrip iiistitutie is voor
.

dc cultuursociologie van zo centrale betekenis, dat zij een „sociologic
van de instituties" zou kunnen worden genoenid. Juist omdat dc
cultuursociologie gericht is op het begrijpen van het sociale gedrag, iii
termen van de specifieke betekenis Vall dat gedrag, analyseert zij de
sociale werkelijkheid als een, in voortdurende ontwikkcling verkerend,
geheel van institutics.
Instituties zijn, aldus Berger en Luckmann, traditionele handelingspatronen die in de loop van de geschiedcnis zijn ontstaan op basis vati

een wedcrzijdsc betekenisverlening aan het gedrag: het zij n de, aldus zelf
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uit het sociale gedrag voortgekomen betekeniskaders waarbinnen het
sociale gedrag zich voltrekt (Berger en Luckmann, 1966). Instituties ziin
„regulatory patterns, that is ( . . . . . . ) programmes imposed by society
upon the conduct of individuals" (Berger en Berger, 1976: p. 80).
Een institutie is een patroon van gedragsverwachtingen en gedragsvoorschriften dat het sociale gedrag reguleert door aan de betrokken
actoren specifieke rollen voor te schrijven in specifieke situaties. Het is
precies deze gestructureerdheid die het gedrag niet alleen voorspelbaar,
maar ook, op een wederzijds begrijpelijke manier, betekenisvol maakt.
De betekenis van het handelen is met andere woorden gegrondvest in
het institutionele patroon zelf. In instituties zun betekenissen als het ware
neergeslagen; tegelijkertijd echter worden de betekenissen in het institutionele handelen voortdurend geactualiseerd. Dergelijke instituties, die
een objectieve realiteit buiten ons vormen, maken het menselijk
samenleven mogelijk omdat ze structureren en reguleren wat anders een
betekenisloze, onbegrijpelijke en letterlijk onleefbare chaos zou blijven.
Samenvattend: vanuit het cultuursociologische perspectief wordt de
sociale werkelijkheid gereconstrueerd als cultuur, dat wil zeggen als een
geheel van instituties. Elk sociaal handelen wordt beschreven en
geinterpreteerd als een handelen in de context van instituties. De
instituties vormen de kern van het cultuursociologische object. In het
onderstaande zal deze stelling in een aantal punten nader worden
uitgewerkt.
Op de eerste plaats dient te worden opgemerkt dat het institutionele
perspectiefvan de cultuursociologie kan en moet worden aangevuld met
een sociaal-structureel perspectief. In de eerste benadering is de aandacht
primair gericht op de culturele inhoud van het sociale handelen, in de

tweede primair op de structurele vorm ervan. Voor de eerste benaderingswijze reserveert Zijderveld de term cultuursociologie, de tweede
duidt hij aan met organisatiesociologie (Zijderveld, 1983a: p. 72). Deze
beide benaderingen zijn complementair. Niet genoeg kan benadrukt
worden dat de werkelijkheid niet bestaat uit instituties di organisaties,
maar dat het om een en dezelfde werkelijkheid gaat, gereconstrueerd
vanuit een verschillend perspecticE
Zo kan het museum beschreven en geanalyseerd worden als
organisatie 2n als institutie. In het eerste geval kijken we vooral naar de
arbeidsverdeling, de machtsverhoudingen, de procedures en dergelijke
binnen het museum en naar de functionele uitwisselingsprocessen met
de omgeving; in het tweede geval zijn we vooral gespitst op de waarden
en betekenissen die in het museum zijn belichaamd en die in het gedrag
van de betrokkenen tot uitdrukking komen, zowel binnen het museum
zelf als in de interactie met de omgeving. In het eerste geval zoeken we
naar de doelmatigheid en effectiviteit, in het tweede geval naar zin en
betekenis van het museum.
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Ook Adriaansens beschouwt deze benaderingen van de sociale
werkelijkheid als complementair. Hii onderscheidt echter niet twee,
maar vier verschillende typen sociologie.'" Deze onderscheiden typen,

elk met hun eigen (formeel) object, kunnen weliswaar zinvol worden
onderscheiden, maar ze kunnen niet worden gescheiden. Hetzelfdc geldt
overigens, aldus Adriaansens, voor het onderscheid tussen de verschillende handelingswetenschappen als zodanig. Voor al deze disciplines
(sociologie, psychologie, antropologie) geldt dat zij „hetzelfde handelingsveld bestuderen, maar hun gemeenschappelijke studieterrein via
verschillende ingatigen betreden"; naarmate deze verschillende wetenschappen dieper in het handelingsveld doordringen zullen zij zich
steeds minder aan het kunstmatige onderscheid der disciplines
gelegen laten liggen" (Adriaansens, 1983: p. 33)
Op de tweede plaats moet worden benadrukt dat instituties sterk aan
historische ontwikkeling onderhevig zijn Hoewel instituties een
diepgaande invloed uitoefenen op mensen, een invloed overigens
waarvan zij zich vaak niet eens bewust zijn, zijn het tegelijkertijd ook
menselijke maaksels, die als zodanig door menselijk handelen veranderd
kunnen worden. Instituties kunnen met andere woorden niet los
worden gezien vati processen van institutionalisering en de-institutionalisering. De analyse, op meerdere niveaus, van dergelijke processen is
dan ook een van de grondthema's van de cultuursociologie, die volgens
Buiks zelfs gedefinieerd kan worden als „een sociologisch perspectiefdat
de genese (institutionalisering), het verval (de-institutionalisering) en de
verandering (re-institutionalisering) van sociale instituties en van samenu'

Adriaansens onderscheidt aan elk handelen vier aspecten: persoonlijkheid, cultuur,
maarschappil en natuzir. Watineer we onze wetenschappelijke kennisinteresse op her

handeleti richten kunnen we her handelingsveld via

dcze vier toegangen betreden.

Hiermee zijn reeds, schematisch, vier verschillende typen sociale wetenschap gegeveii,
respectievelijk: psychologie, cultuurwetenschap, sociologie eii antropologie. Wanneer we
ons liu beperketi tot de sociologie, dat wil zeggeii de wetenschap die het handelingsveld
via de toegang maatschappij betreedt, dan kunnen we, aldus Adriaansens, vier variatiteti
van sociologie onderscheiden.
hi de ecrste variant houdt de sociologie zich bezig nict de verschijiiseleii „ . . die zo diclit
mogelijk iii de buurt van die ingatig liggeti". Ze houdt zich dan bezig met de vortii,

structuur en dynamick van le intcracties als zodanig en ze abstraheert van de
wisselwerkingen met cultuur, persoonlijkheid en natitur. Deze eerste varimit noenit
Adriaansens vorinetileer. In de tweede variant gaat het oin de wisselwerking tussen
i,iteractic-vormen eli betekenissen; deze variant noemt Adriaansens cultuursociologic. lii
de derde variant gaat het om „de studie van de wijze waarop motivatie- cii interactie-

aspecten van het handelen elkaar doordringeri". Deze variant heet sociale psychologie. In

de vierde variaiit tenslotte gaat her om de wisselwerking tussen liatuurlijke colidities,
zowel fysiek als biologisch, enerzuds en maarschappelijke interactic-vormen anderzijds.
Deze variant is dc sociale antropologic
Opgemerkt moet worden dat Adriaansens met nadruk stelt dat zijii schema niet moet
worden verabsoluteerd; het heeft priniair een heuristische functie. De gemaakte oiiderscheidingen mogen zeker niet tor schciding en krampachtige territoriumafbakening
voeren. Het schenia is in feitejuis[ bedoeld om de samenhang van de handelingswetenschappen te lateri zien. Zie: Adriaansens, 1983: hfdst. 2.
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levingen ( . . . . . . )

tot thema kiest". (Buiks, 1979: p. 163). In de
traditie en de hedendaagse praktijk van het cultuursociologische onderzoek komt dit onder meer tot uitdrukking in de prominente plaats die de
analysc van (de effecten van) het moderniseringsproces inneemt. "
Op de derde plaats moet worden opgemerkt dat het institutionele
netwerk van moderne samenlevingen uiterst complex is. Niet alleen zijn
er in de loop van het moderniseringsproces tal van specificke en lang niet
altijd perfect op elkaar passende instituties ontstaan, maar bovenal is de
legitiniiteit van instituties in toenemende mate problematisch geworden. De vanzelfsprekendheid, zowel in cognitieve als iii normatieve zin,
van dc instituties is in de moderne samenleving aan het verdwijnen.
Aangezien aan dit thema van de problematische legitimiteit het
gehcle volgende hoofdstuk is gewijd, volsta ik hier met dc vaststclling
dat het in hoge mate kenmerkend is voor de cultuursociologie dat zij
steeds veel aandacht hecft besteed aan de legitimiteit van instituties in het
algemeen en aan de betekenis van specifiekc legitimerende instituties
(recht, godsdienst, onderwijs, etc.) in het bijzonder.
Samenvattend: Wij hebben gezien dat de cultuursociologic haar
eigen object construcert door de sociale werkelijkheid te reconstrueren
als een betekenisvolle institutionele werkelijkheid. Dit object van de
cultuursociologie kan met het begrip cultuur worden aangeduid,
wanneer wij cultuur opvatten als het voortdurend veranderende net-

werk van instituties die in een sanienleving voorhanden zijn, wanncer
wij, met atidere woorden, cultuur verstaan als het patroon van waarden,
normen en betekenissen dat het sociale gedrag reguleert en dat
tegelijkertijd in dat gedrag wordt veruitwendigd.
Kortom: het object van de sociologic is het sociale gedrag van

mensen; de cultuursoaologie reconstrucert dit gedrag als te begrijpen,
betekcnisvol gedrag: haar object is de wereld van de instituties, de
cultuur. Clifford Geertz formulecrt deze gedachte buitengewoon niooi:
„Believing, with Max Weber, that man is an animal suspended in webs
of significance hc himself has spun, I take culture to be those webs, and
the analysis of it to be therefore not an experimental science in search of
law, but an interpretative one iii search of meaning" (Geertz, 1973: p. 5).
1.3.2. De inethode
In deze paragraaf zal nu ter afsluiting kort worden ingegaan op enkele
kenmerkende methodische aspecten van dc cultuursociologie iii de

traditie van Max Weber.

" Het begrip modernisering, dat in her volgende hoofdstuk nog zal worden behandeld,
wordt hier als een verzamelnaam gebruikt voor een recks van samenhangende processen,
die kenmerkend zijn voor de geschiedenis van de (westerse) samcnleving: toencmende
arbeidsverdeling, industrialisering, verwe[enschappelijking, professionalisering, bureaucratiscring etc.
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Hierbij dient allereerst te worden opgemerkt dat juist voor de
cultuursociologie de methode nicer is dan een gcheel van gebods- en
verbodsregels. Bij de opzct en aanpak van hun onderzock laten
cultuursociologen zich niet alleen leiden door, overigens nog slechts in
beperkte mate geOxpliciteerde, regels, inaar vooral ook door klassieke
voorbeelden. Voor wic dit cen wankele methodologische basis voor
wctenschapsbeoefening mocht vinden, zij herinnerd aan Kuhns analyses
met betrekking tot de functic van het paradigma iii de ontwikkeling van
de wetenschap

Het paradigma, hier opgevat in de specifieke betekenis van het
„exemplarische voorbeeld", speelt een essenti6le rol in de wetenschap;
het heeft, aldus Kuhn, een directere en veel diepere uitwerking op de
feitelijke wetenschapsbeoefening dan expliciete methodologische regels:
„Paradigms may be prior to, more binding and more complete than any
set of rules for research that could be unequivocally abstracted from
them- (Kuhn, 1970: p. 46).

Hoewel ik dus van oordeel ben dat zijn regels geenszins zijn
voorbeeld kuniien vervangen, zal in het onderstaande desalniettemin
kort op Webers expliciete methodologie worden ingegaan.

Opvallend is allereerst dat ook in specifiek methodologische zin Weber
sterk werd beinvloed door het werk van Rickert. De overcenkomsten
tussen Weber en Rickert (zie ook Vaessen, 1982) betreffen vooral:
- het neo-kantiaanse kennistheoretische standpunt illet betrekking tot
de onderscheiding der wetenschappen;

- de perspectivistische kennisopvatting, dat wil zeggen de overtuiging
dat kennis geen afbeelding van de werkclijkheid, maar altijd
Umbild,Ing daarvan is;

- de gerichthcid, althans voor dc cultuurwetenschappen, op het
rationcel begrijpen van „individuele". dat wil zeggen historisch
specificke en betekenisvolle verschijnselen;

- de nadruk op de methodologische functie van waardebetrokkenhcid.

Ondanks deze en andere overeenkomsten zou het een vergissing zijn te
menen dat Webers werk slechts een methodische uitwerking zou zijn
van Rickerts algemene methodologische uitgangspunten. Het kenmerkende van Webers benadering, zoals ook door Rickert reeds werd

vastgesteld (Rickert, 192(,b) is dat hij poogt te komen tot een
generaliserende begripsvorming, die desalniettemin recht doct aan zijn
in essentic individuele kennisinteresse; in het bijzonder heeft Weber

daarbij gezocht naar een voor de cultuurwetenschappen bruikbaar
concept van causaliteit.
In dit verband zijn Webers noties van :Vahlverwandtschaft en kausale
Zurechnting van belang. Hoewel deze noties met elkaar samenhangen,
moeten ze toch onderscheiden worden. Met behulp van het begrip
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Wah/verwandtschaft, dat moeilijk vertaalbaar is en dat duidt op het in
dezelfde richting werken of het „elkaar aantrekken" van verschijnselen
(zie verder: Zijderveld, 1971: p. 137 e.v.), probeert Weber individuele
historische verschijnselen te begrijpen binnen hun context, zonder
daarbij een beroep te hoeven doen op verklaringen in termen van
algemene causale wetmatigheden. Op tal van plaatsen in zijn werk
verzet Weber zich tegen het gebruik van algemene en eenduidige causale
schema's omdat de complexiteit van de werkelijkheid daarin te zeer
wordt gereduceerd en omdat, nicer in het bijzonder, daarin aan dc eigen

aard van de culturele werkelijkheid wordt voorbij gegaan. Bovendien
verzet Weber zich scherp tegen dc absolute geldigheidsaanspraken, die
gemakkelijk met het hanteren van dergelijke schemata gepaard kunnen
gaan.

Het in hun samenhang begrijpen van verschijnselen in termen van
hun Wah/venvandtschali kan deel uitmaken van de, op zichzelf niceromvattende, activiteit van de „causale tocrekening". Weber stelt zich op
het standpunt dat de oorzaken van sociale verschijnselen niet uit de
werkelijkheid zijn af te lezen, hetgeen gezien zijn neo-kantiaanse
vertrekpunt niet verwonderlijk is. Weliswaar moet ook de cultuurwetenschap, aldus Weber, de causaliteitsvraag stellen: zij moet proberen
kennis te verwerven van de oorzaken van de sociale verschijnselen.
Echter: ,, . . . die Kausalfrage ist, wo es sich um die Individualitiit einer
Erscheinung handelt, nicht eiiie Frage nach Gesetzen, sondern nach
konkreten kausalen Zusammenhfingen, nicht eine Frage, welcher Formel die Erscheinung als Exemplar unterzuordnen, sondern die Frage,
welcher individueller Konstellation sie als Ergebnis zuzurechnen ist: sie
ist Zurechnungsfrage" (Weber, 1968: p. 178).
Deze stand van zaken brengt met zich mee dat de kentlis die door de
cultuursociologic wordt geproduceerd iii meerdere opzicliten cultituren tijdgebonden is. Cultuursociologische theorieen zijn reconstructies
van de culturele werkelijkheid die niet alleen vruchtbaar aan die
werkehjkheid zelfkunnen worden getoetst, niaar vooral ook aan andere
- en Concurrcretide - perspectieveti.

12

Na deze algetiiene aanduiding van Webers 111etllodologische opvattingen en positic zal nu kort worden itigegaan op de belatigrijkste en ook
meest bekende ilicthode die door Weber is toegepast en die ook in deze
studie wordt gchatiteerd de otitwikkeling van rationcel geconstrueerde
„typen" (Idealtype,4.

Deze typen zijn cognitieve constructies, die niet

" Het idee dat wctenschappelijke theorieen niet zozeer aaii de werkelijkheid worden
getoetst, niaar dat elimiliatic van theorieevi vaak veeleer eeti kwestie vati theorievergelijking is, is weliswaar tiog geen gemeetigoed iii cle wetelischappeluke wereld, mar
het vorim mijns inziens weI de kerri van de wetoischapsfilosofieen van Kuhn (19711) en

Lakatos (197()); overigeiis vtaat iii het werk van deze auteurs de natuurwetenschap
cetitrgal
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pretenderen de werkclijkheid af te beelden maar die veelcer tot dod
hebbeti eeti cognitieve ordening in onze perceptie van de werkelijkheid
aan te brolgen. Het type wordt gecotistruccrd door vanuit een als
relev.int beschourvd gezichtsputit (hier blijkt het belang van dc waardebetrokkenheid !), consequent de sociale werkelijkheid te beschrijven als
ware zij ceii rationeel gcordende werkelijkheid. Essenticel voor Webers
type-cotistructies is voorts dat zij geeri doel op zich zijn, maar cen

niiddel; ze worden geconstrueerd om er de empirische werkelijkheid
171ee te

vergelijken:

"

stets

hat

scine Konstruktion innerhalb

empirischer Untersuchungen nur den Zweck: die enipirischen Wirklichkeit mit ihni zu „vergleichen", ihren Kontrast oder ihrcti Abstand
von ilitii oder ilirc relative Anniiherutig ati ihii festztistellen. Uni sic so
niit nidglichst eindeutig verst:indlichen Begriffen beschreiben und
"
kausal zurechnend verstehen und crkl:iren zu k8nnen (Weber, 1968: p.
535-536).

Zoils het soortbegrip van essetiticel belang is voor de natuurwetenschap, zo is het type van centrale betekenis voor de cultiturweterischap
onidat juist inet behulp van dit instrument het bijzondere, het unieke,
het historisch betekenisvolle aan dc oppervlakte wordt gebracht. „Den
Zweck der idealtypischen Begriffsbildung ist cs uberall, nicht das
GattungsnifiBige, sondern unigekehrt die Eigenart von Kulturerscheinungen scharf zum BewuBtscm zu bnngen" (Weber, 1968: p. 202).
Vastgesteld kan worden dat Weber geen concrete aanwijzingen of
regels geeft voor de wijze waarop wij typen kunnen ontwikkclen. Dat
wil echter niet zeggen dat de typen naar believen kunneti worden
geconstruecrd. Ze mocten, aldus Weber, tenminste aan de volgende drie
eisen voldoen: op de cerste plaats mocten ze formeel-logisch consistent
zijn; op de tweedc plaats moCIen ze objecticf mogelijk zijn, dat wil

zeggen nict strijdig met de nomologische ketinis die wij reeds van de
werkelijkheid hebben;" op de derde plaats moet het gezichtspunt van

waaruit ze worden gcconstrueerd relevant zijn voor de werkelijkheid
waarop wij onze analyses richten. Met betrekking tot deze laatste eis zijn
geen concrete richtlijnen vooraf te geven maar wel is een zekere toetsing
achteraf mogelijk. De typen kunnen weliswaar niet worden beoordeeld
in termen van hun waarheidsgchalte, maar zij kunnen en moeten, zoals
we reeds ccrder zagen, worden beoordecld in termen van hun heuristisch
illit.

Een dergelijke toetsing vindt feitelijk voortdurend plaats in de loop

van de geschiedenis; uit de ontwikkeling van de sociale wetenschappen
Dit lijkt mij, logisch

en

methodologisch gezien, eeti precair punt iii Webers wetenschaps-

leer. Kritisclie vragen zijii onder nicer:
a. wat houdt die nciniologische kennis, in de context vati een cultuursociologic, precies
h.

b. als de typen iii overcenstemmilig

moeten Zij n met

0IlZe

bestaatide 11011101Ogische

keiinis. hoc doorbreek je dan de bestaande kenniskaders?
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zelf is afleesbaar dat sommige type-constructies kennelijk nicer stimulans en houvast bieden dan andere en nicer bijdragen tot de voortgang

van het onderzoek.
Ter afsluiting wil ik nog opmerken dat de vergelijking, nict alleen in
verband met de typen niaar iii nicer algemene zin, iii hoge mate

kenmerkend is voor Webers werkwuze. Typerend is dat Weber de

verschijnselen die hij bestudeert systetiiatisch contrasteert met vergelijkbare tenonienen zoals die zich iii een andere socio-culturcle context
voordoen of voordeden (interculturele en historische vergelijking). Op
een analoge wijze contrasteert Weber, bijvoorbeeld in zijn godsdienstsociologic (Weber, 1951: hfdst. 8), door nliddel van een „gedachtenexperiment" de feitelijke historische ontwikkcling met rationed voorstelbare

alternatieve ontwikkelingslijnen. Juist dergelijke vergelijkingen kunticti
otis de ogen openen voor de specifieke eigenaardigheden van onze eigen
cultuur: „Um zu verstchen worin da die Besonderheit unserer deutschen
Verhaltnisse besteht, ist es zweckmliBig, vergleichend zu verfahren und

sich zu vergegenwlirtigen, wic es mi Auslatide dort aussicht, wo in

dieser Hinsicht der schfirfste Gegensatz gegen uns besteht . . . " , zegt
Weber bijvoorbeeld aan het begin van zijn college .Wissenschaft als

Beruf' (Weber, 1968: p. 582).
1.4. De relevatitie vati de cultitursociologie voor ee,1 studic naar het milselim

Cultuursociologic kan worden gezien .ils cen verdere uitboziw van dc
klassieke sociologische traditic. Ze is gericlit op het .,verwoorden" vati
de werkelijkheid. Op ecti aantal punten is ze vergelijkbaar met de kunst
en in het bijzonder met de literatuur: haar passic voor dc wcrkeli.iklieid,
haar beroep op creatieve verbeeldingskracht, haar eigetiaardige historiciteit, haar waardebetrokketiheid. haar eenheid van vorni en inhoud.
De cultitursociologie, als ten op het rationeel begrijpen van de
sociale werkelijkheid gericlite wetenschap. eist ecti eigen bestaansrecht
op naast meer iiatuurwetetischappelijk georienteerde benaderingen, die
primair op het verk]aren iii termen van wetniatighedeti zijn gericlit. De

legitimerende overweging hierbij is dat de werkelijkheid otis niet
voorsclirijft op welke wijze wij haar dienen te ketmen en dat het zinvol is

die werkelijkheid te recotistrucren als een met

waarde11

gelade11,

betekenisvolle, culturele werkelijkheid.
Het object van de cultuursociologic is het dynamische geheel van
instituties dat aa,iwezig is iii een bepaalde sanienleving. Deze instituties
zijn de historischc stollingen van het sociale handelen iii niin of- inter
vaste patronen. die van betekenissen zijn doortrokken. Als zodanig zull
deze itistituties niet alleen het produkt van, maar creercil ze tegelijkertijd
ook de voorwaarden voor het sociale handelen. De cultuursociologie
recotistrueert de sociale werkelijkheid als een institutionele werkclijkheid, als cultuur.
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De cultuursociologie, in de traditie van Max Weber, tracht de sociale
verschijnselen rationcel te begrijpeti vanuit hun betekenissatiienhang, als
onderdeel vati een specifieke historische totaliteit. Zij poogt dit eigeti
ketinisdoel vooral te verwezenlijken door de ontwikkeling van rationeel
geconstrueerde „typen . juist ae vergelijking van de enipirische werke-

lijkheid met deze typen kan tot een rationcel begrijpen voeren; ook
anderszins is ze eeti bij uitstek vergelijkende sociologie.

Voor ieder die enigerniate vertrouwd is niet de algemene sociologische

literatmir vati het afgelopen decetitiium zal het duidelijk zijn dat
sociologeii weer opvallend vaak over niaatschappelijke crises spreken.
Opmerkelijk is dat daarbij niet alleen op ingrijpende economische iii
politiek-bestuurlijke problemell wordt gedoeld, maar dat vaak ook
(weer) sprake is van een culturele crisis.

Iii dit verband is het vaii belang aan te tekenen dat zich in de

sociologie uit de eerste tia-oorlogse decennia een merkwaardige paradox
heeft voorgedaan: zij kon, zoals door Burgers wordt betoogd, sterk
groeien als gevolg van een ingrijpetid maatschappelijk probleem - i. c.
het steeds nicer ontbrekeii vati ititertiiediaire structuren russeli overheid

en burgers, waarvoor zij als substitutie ging fungeren (Burgers, 1983) terwijl zij zich van deze conditic nict of niaar zeer teti dele bewust was.
De sociologie ontwikkelde zich in dezc groei-periode tot eell
zelfbewuste eti optimistische beleidswetenschap, die pretendeerde nuttige bijdragen aan het beleid van overheden eii instellingen te kiinnen
leveren Uonker, 19812/b). Het toctiemende besef dat de maatschappij
zich thans in ineercjeri opzichten wier ill cen crisis bevindt, heeft ook
zijn uitwerkitig gehad op dit optimistische beeld van dc sociologie; er is,
ook voor dc sociologic, sprake van ecti periode van „stagnatie eii
herbezitining". " Voor sommigen leidt dit tot cen versterking van het
geloof in een beleidsgericlite sociologie, die zich cenvoudig nog verder
(iii instrunientele zin) zou moeten ontwikkelen (zie bijv. Braani, 1978)
en zich nog nicer zou moeten richten op het oplossen van specificke
l)ntleciid Jan Segers c..i. (red.). 1982. Overigens geldt dit nur Illijn mellilig iliet alleell
vc,or de otiderzoekers zelti niaar worden ook opdrachtgevers, :ilthans op her terrain vati
bet cultuurbeleid, zich van cen dantal beperkiligen ,·m lict 4.angbire soci.ial-wetensch.ippellike onderzoek bewilst. In,licatiel- m dir verband was bil ,-oorbeeld de opdracht die aan
het door niu. iii opdracht vati het Ministerie van CRM. verrichte vooronderzoek naar de
Nederlandse niziseuiTidiscussie tell grondil,ig lag (Zie Vaesseii, 1979:p. 1.)
1-yperelid zijii ook de opmerkinge,1 v.iii R. I lotke, desti.ids I)irectcur-Gener,lal (:ulturele
Zaken vati het Ministerie vati CRM. bil de opening ,·an een studie,lag kunstonderzoek op
9 deceitiber 1981). In llc afgelope11 dece,1111,1 13. aldus Ilotki. bu (>verhecleti eti instellingeti

de beh(,efte gegrocid a.iii wci.1.il-wet,nschappelijk c,iiderzoek op het gel,w,1 Vall k,inst en
cultuur. Welliu. de oliderzocksmstituren ..wilden niet on,·riendcluk zijn en hu gebrek a.iii
heter viele,i zij tcrug op methoden die in .milere Ii·eten Khappelij ke litsciplit leb 116121 ic·aarde
reeds bewezeii hadden. uneerbiedig ni re eloba.il gezegd: men st.1.it dati het tellen" (in:

Van Montfort. 1981: p. 5)
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maatschappelijke problemen. Naar mijn oordeel is thans, gezien de aard
van de actuele problematiek, veeleer een hernieuwde orientatie op de
klassieke sociologic geboden; in een tijd waarin oplossingen verwacht
worden van nieuwe „disciplines" als bedrijfskunde, bestuurskunde en
dergelijke is juist het perspectief van dc cultuursociologic meer dan ooit
actueel.
De problemen waarin de (Nederlandse) samenleving thans verkeert
ZUn niet alleen van ecotiomische of technisch-bestuurlijke aard cii ze
zullen dan ook nimmer uitsluitend door cen (verdere) technische
rationaliscring kunnen worden opgelost. Er is, zoals gczegd, ook sprake
van een culturele crisis, die onder meer in vele „culturele contradicties"
(vgl. Bell, 1976) tot uitdrukking komt.
Een in het oog springende contradictie van de moderne samenlevitig
is bijvoorbeeld gegeven met het feit dat enerzijds, als gevolg van de
groci, de verzelfstandiging en dc specialisering van de talloze sociale
organisaties, cen integrale planning van het maatschappelijk leven
onontkoombaar is geworden, terwijl anderzijds, als gevolg van het
afkalven van de traditionele instituties, de verbindende ideeen die cen
dergelijk gecodrdineerd handelen inhoud en richting zouden kunnen
geven in dezelfde mate zijn afgezwakt. Anders gezegd: de groeiende
structurele complexiteit van de samenleving vreagt in toenemende mate
om een samenhangende totaal-planning, of althans beheersing, van de

maatschappelijke ontwikkeling en om collrdinatie van de afronderlijke
instellingen; tegelijkertijd echter lijken de culturele waarden steeds lileer
van hun algemeen-geldendheid te verliczen en daarinee aan sturende en
stuwende kracht iii te boeten. Nog anders uitgedrukt: er lijkt een snel
toencniende spanning te ontstaan tussen organisationele noodzakelijkheden enerzijds en culturele mogclijkheden anderzijds. Deze contradictie
brengt, evenals andere die cr nauw mee verboiiden zijn. 15 bij overheden
en instellingen grote onzekerheden teweeg met betrekkitig tot hun
beleid en hun functioneren crl ze is bovendien van diep ingrijpende
betckenis voor het dagelijkse leven van individuele burgers.
1,

Ik doel hier iii het bijzotider op contradicties zoals ze zijn beschreven iii Bell, 197(i. 1-)eze
culturele contradicties zijn terug te vocren op wat Bell aanduidt als de disilinction ot' reatnis.
De drie basissectoren van de moderne samen]eving, te weten de techno-economische
sector, de politiek-besttiurlijke sector eii de culturele sector worden gereguleerd door aan

elkaar tegengestelde principes. respecticvelijk efficiency, gelijkheid en zelfontploofing
.,The resulting disjunctions have framed the tensions and social conflicts of Western
society in the past 15(1 years" (Bell. 1976: p. VII)
Deze notie is vergelijkbaar met de opvattingen van Jurgen Habernias, die er ook op wijst
dat de output van het „socio-culturele systeem". steeds
meer op gespanneii voet koint te

staan met dc voorwaarden waaronder her economische en het politieke systecm
storingsvrij kunnen functioneren (Habermas, 1973: Hfdst. II-3/1 1-6/11-7). Overigens zijn
er ook belangrijkc verschillen tussen de beschouwingen van Bell en Habermas, onder
meer in de waardering voor de ontwikkelingen in her socio-culturele systeern (zie Bell,
1976: p. 249-250).
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In dc moderne samenleving is het sociale leveii in tweei rlei opzicht
problematisch geworden. De problemen manifesteren zich zowel op
individueel als op collectief niveau. Het individu staat otider zeer sterke
druk te handelen, maar tegelijkertijd is zijii handelen bij voorbaat
discutabel en aanvechtbaar geworden en daarmee gedoemd tot weifelachtigheid of inauthenticiteit." Voor het moderne individu bieden de
traditioiiele instituties niet latiger een werkclijk houvast, al was het maar
omdat dc eisen die uit zijn vele verschillende institutioncle rolleii
voortkonien heel vaak tegenstrijdig zijn. Bovendien is dc structuur van
de samenleving zo complex geworden dat velen zich erin verstrikken;
het is een werkelijkheid op zichzelf geworden, onbegrijpelijk, ontoegankelijk eii vaak ook bedreigend, een ware tweede-orde-natuur, waarvoor
niet toevallig vaak de metafoor van de jungle wordt gebruikt.'Op collectief niveau doen zich zowel problemen voor met betrekking tot de planning en beheersing vati de complexe niaatschappelijkc
processen als met betrekking tot het, op een voor moderne individucti
aanvaardbare wijze, bepalen van de doeleiiiden daarvan. Zowel de
uitvocring als dc legitimering van beleid zijn kortom zowel voor
overheden als voor instellingen in toenemelide mate problernatisch
geworden.

1:

De in het bovenstaande in algemene termen en bij wijze van
voorbecld beschreven contradicties cii problemen doen zich ook voor in
16

Iii de mleiditig van zijii indrukwekketide overzicht van de hedendaagse wijsbegeerte
formuleert Steginuller de contradictie, op dit itidividuele niveau, als volgt: „Noch nic m
der Geschichte ist das BewuBtsein der Ritselhaftigkeit und Fragwurdigkeit der Welt so
groB und so vorherrschend geweseti wie heute, noch nic viellcicht andererseits die ati die
Menschen ergehende Forderung so groB, angesichts der wirtschaftlichen, politisclien,
sozialen. kulturellen Problematik des heutigen Gesellschaftslebens eine klare Stellung Zu
beziehen

(Ste gmuller, 1976: p

XXXVII).

Zijderveld ontwikkelt de theorie dat het gat dat door het atkalven van de traditionele
itistituties is ontstaan in de modeme cultuur steeds meer wordt opgevuld met „clichd's"
cen soort mini-instituties die weliswaar. op behaviouristische wijze, het gedrag structureren (en diarmee de gezioenide handelingsdruk verlichtw), maar die em fundering in
traditionele waarden en betekenissen ontbereti. Als zodanig bieden ze het individu slechts
een beperkt en tijdclijk soelaas en. wat belatigrijker is. ze vornien een onvoldoende basis
om het sociale hatidelen met een zekere duurzaamheid op collectieve doeleinden te richten

(zie Zijderveld, 1979).

r Zo heb ik in de afgelopen jaren gelezen over ..de jungle van de kutistuitleen in

1M

Amsterdam" (Barten, 1978), maar ook over de jungle van de hulpverlening etc.
Opmerkelijk is ook dat in veel moderne romans de stad, brandpunt en symbool bij uitstek
van de modertic cultuur, zo vaak als een jungle wordt voorgesteld waarin allecn de
sterksten (en de noniaden) overleven. Zie bu voorbeeld het werk vali I )8blin, Musil en
Louis-Paul Boon: Di' stad Brusst'l ,·en „erw„ud.
Hierbu moet worden aangetekend dat de getioettide uitvocringsproblenicti zeker niet

uitsluitend techliische problemeti zijn. Parallel aan de toctiemende Complexitei[ Zijn
immers ook in belangrijke mate (technische) huipniiddelen ontwikkcld om dezc
complexiteit te hanteren. Ook de problemen bij de uitvoering van beleid zijn in vele
gevallen tot een gebrek aan legitimiteit te herleiden. Op deze thematiek wordt in het
volgende hoofdstitk nader ingegaan.
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de wercld van de Nedcrlandse musea. Zoals voor tal van andere
instellingen geldt ook voor dc niusea dat zij onder sterker wordende

druk staan hun activiteiten rationcel te plannen, ze af te stemmen op
toeneniende eisen en verwachtingen van derden, ze te codrdineren met
die van andere instellingen. Zelfs het muscimi,
zo kan ietwat chargerend
gcsteld worden, is in de huidige maatschappelijke onistandigheden geen
eiland nicer. Zoals andere instellingen is het ondcrdeel v;in complexe

iiiterorganisationele netwerken gewordeti; ook her museum is boveiidien a.an processen van,.verniaatschappeliiking" onderhevig."
Deze toenemende maatschappelilke verwevenheid van het muscutil
brengt niet alleen met zich mee dat het museum steeds nicer iii zijn
feitelijke autonomic wordt beperkt, maar vooral ook dat het onder
steeds sterkere druk staat zijn bestaan en zijn activiteiten te legitimeren.

Bovendien, maar ook dat geldt voor tal van andere instellingen

evenzeer, wordt deze druk nog versterkt door de bezuinigingen die in dc
afgelopen jaren van overheidswege zijn en worden doorgevocrd en door
het feit dat musca tegenover elkaar en tegenover andere instellingen
steeds nicer in een concurrentiepositie zijn komen te verkeren.

Ook voor de musea geldt tenslotte dat de uitvocring en legitiniering
van het bckid oiider steeds sterkere druk zijn komen te staan en dat
tegchjkertijd eenduidige waardell eli idecen, die een adequate reactie
hierop zouden vergeniakkelijken, ontbreken of te weinig uitgesproken
/1

ZU 11

Wat kan de cultuursociologie bijdragen aan de oplossing van dc
problemen die in het bovenstaande schetsmatig werden aangeduid;
welke bijdrage kan zij aan het cultuurbeleid en het museumbelcid in het
bijzonder bieden?

De cultuursociologic kan de zitisproblemen waarmee de moderne
illens wordt geconfrontecrd nict oplossen. Zoals bekend is dit het
leidende motief iii Webers sociologische beroepsopvatting: de wetenschap is Keen religic en wetenschappers moeten zich verre houden van

de hovaardige pretentic iii dit opzicht dc problemen van mensen te
kunnen oplossen. Nu we opnicuw in een tijd van onheil brcngende en
heil belovende prot-eten leven is deze habitus voor alle
wetenschap

essentieel.

Met Zijderveld ben ik dan ook van mening dat het „nut en de zin
van dc sociologic niet gevonden kuimen worden iii een otidoordachte
Met vati 1)ijck versta ik under deze verniaatschappelijking „ . . een situatie van meer eli
ingrijpender effecten vati organisaties op de saimetile\·ing en v.in nicer en ingrupender
risen van de sametilcz·ing met hetrekking tot het fulictioneriti van organisaties" (Vall
Dijck, 1975: p. 6)
Dit geldtin het buzonder ook voor het concept van het muscuni zelf. Zoals uit deatial\·ses
vali hoofdstuk 3 721 blijken beeft (wik het begnp muwcititi zun eeliditiclighcid en
vanzelfsprekendheid verloren.
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beleidssociologie noch in een zich bijvoorbaat uitleveren aan het ecti of
andere ideologische waardensysteein" (Zijderveld, 1972: p. 23). Desalnietteniin kan de cultuursociologie ook eeti bijdrage leveren aan het
beleid. Zij zal daarbij echter geen onniiddellijke praktische nuttigheid
nastreven, haar bijdrage zal primair van reflexieve aard zijn. Ze zal zich

richten op een verheldering van de problemen waarmee het beleid
wordt geconfronteerd, door die vanuit een historisch en vergelijkend
perspecticf te bezien. Zc kan zich niet aanmatigen her beleid de
keuzeproblemen uit handen te kunnen nenien door die als cenduidig
oplosbare rechnisch-wetenschappelijke puzzles voor te stellen. Ze kan.
op basis van haar eigen traditic, wel pretenderen een bijdrage te kunnen
levercn aan een meer systematische en ook diepgaander bezinning op de
mogelijke effecten van cen bepaald beleid.

Ook ten aanzien van het muscumbelcid heeft de cultuursociologic
dergelijke diensten aan te bieden. Een voorwaarde daarvoor is evenwel
dat zij bewust afstand neemt van de talloze concrete vragen crl
problenien zoals die door overheden en musea zelf worden geformuleerd; zij moet, wil zij alth;ins meer te bieden hebben dan een reproductie
van bekende begrippeti eii problemen, voor alles voorkonien verstrikt te
raken iii de probleemstellingen zoals die in de museumwereld zelf
worden gehanteerd.

Opmerkelijk is dat het museum in de achter otis liggende jaren
steeds meer als organisatie wordt gezien; het denken over musea wordt
sterk overheerst door vragen die betrekking hebben op de planning, dc
beheersing en de sturing van liet bestel. Hoe reeel en belangrijk
dergelijke vragen en problemen ook zijn, toch doen zich ten aanzien van
de musca een aanta] meer fundamentele vragen voor, vragen die
betrekking hebben op de zin en betekenis van het museum, vragen naar
de itihoudelijke legitimatie voor het museum.
Juist waar het om de beantwoording van dergelijke vragen gaat kan
de cultuursociologie een eigen bijdrage aan de discussie leveren; zij zal
kortom primair willen en kunnen bijdragen aan een systeniatische
bezinning op de inhoudelijke uitgangspunten van het museumbeleid.
Als zodanig onderscheidt de cultuursociologische aanpak zich van het
gangbare sodaa]-wetenschappelijkc onderzock naar de musea, zoals dat
in de afgelopen decennia is uitgevoerd. Zoals dat ook voor andere
maatschappelijke sectoren geldt (zie: Burgers, 1983), was dit onderzoek
aanvankelijk sterk inventariscrend van aard; het richtte zich vooral op
het verzamelen van (kwantitatieve) gcgevens over de bezockers, dan wel
over de uitvocring van specifieke museale taken (zic bijvoorbeeld: van
der Hoek, 1956; van Eijnsbergen, 1972; Welters, 1975; Valkman, 1976;
Bettenhaussen-Verbeij, 1977; Haanstra, 1979; Cramer, 198(); Daamen,
Haanstra, 1980; Holman, 1980; Nuijens, Verhulst-Bos, 1981; Temme,
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1983). Dergelijke onderzoeken beoogden bouwstenen te leveren voor
het overheidsbeleid ten aanzien van de musea dan wel voor het beleid
van de betreffende musea zelf. Later zijn ook onderzoeksprojecten
uitgevoerd, die veeleer de structuur van het museumbestel en het
museumbeleid als zodanig tot object hadden; in deze onderzoekingen,
met een sterk bestuurlijke inslag, werd een nog directere relevantic en
bruikbaarheid voor belcid nagestreefd (zie bij voorbeeld: van Straalen,
1981; Van Straalen, Aarts, 1981; Both, 1983; van Waadenoijen, van
Vliet, 1984).
Het is de pretentie van deze studie eveneens een zinvolle bijdrage aan
het museumbeleid te kunnen leveren, niet door zich met (de actuele
problemen van) dat beleid te vereenzelvigen, maar juist door daarvati
afstand te nemen en aldus de mogelijkheid te scheppen tot een reflectie
op de uitgangspunten van beleid (vgl. Maso, 1983; Meijer, 1979).

In het liu volgende hoofdstuk, dat zich richt op een analyse van dc
begrippen legitiniering, legitimatic en legitimiteit en op cen analyse van
legitimiteitsproblemen in de (Nederlandse) verzorgingsstaat, wordt de
noodzakelijke thcoretische grondslag gelegd voor de studie naar de
legitimiteit van het (kunst-)museum, waaraan de daarop volgende
hoofdstukken zijn gewijd.
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Hoofdstuk 2

Legitimiteit als probleem
wer glaubt, sich datterhaft recht-fertigen zil nliisse,1 - und
„ . .
icil glatibe das - der ist -frilli daratif angewiese,i, sein Geddelitnis zit
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scliaifeit.

Siegfried Lenz, in Heimatmuseum

2.1. Inleiding

Dit hoofdstuk

gericht op de ontwikkeling van cell aantal elenientaire
sociologische concepten rond legitimiteit; daarnaast bevat het de
formulering van een theoretisch perspectief met betrekking tot de
actuele legitimiteitsproblemen die zich in de (Nederlandse) verzorgingsstaat voordoen.
De ontwikkeling van deze concepten en inzichten was evenwel geen
doel op zichzelf, maar veeleer het voorwerk dat noodzakelijk was om de
case-study naar de musca in eeti theoretisch kader te plaatsen.
Hoewel in dit verband studie is verricht naar het werk van
vooraanstaande sociologen op dit gebied (Weber, Luhmann, Habermas,
Berger/Luckmann) wil ik niet toegeven aan de verleiding over deze
studie als zodanig in extenso te rapporteren; overigens is een dergelijke
exegese wtl neergelegd in een rapportage aan de Nederlandse Organisatic voor Zuiver-wetenschappelijk Onderzoek (Z.W.0.).'
Om compositorische redenen zal ik nu volstaan met het presenteren
is

van die discussies die ofwel voor de ontwikkeling van mijn eigen
inzichten van directe betekenis zijn geweest, ofwel van evident belang
zijn voor het eigenlijke object van studie: de legitimiteit van het (kunst-)
museum. Wel zijn, waar dat noodzakelijk werd geacht, in de Noten
verdere theoretische uitwerkingen opgenomen.
Legitimiteit vormt thaiis ontegenzeggelijk cen ernstig probleem, dat
de gemoederen van vclen bezig houdt. De weteiischappelijke bronnen

waarin op enigerlei wijze sprake is van een legiti,niteitscrisis (Habermas,
1973; 1976) of milder van een erosie van legitimiteit (Adriaansens,
Zijderveld, 1982) zijn even talrijk als verscheiden.
Even talrijk en verscheiden zijn ook de feitelijke uitlatingen en
gedragingen van (groepen) burgers, waaruit blijkt dat zij gevestigde
instellingen crl autoriteiten niet langer - en zeker met als vanzelfsprekend
- accepteren. Geconstateerd kan voorts worden dat door zecr uiteenlobelcidsambtenaren,
categorieen
gezagsdragers
(politici,
pende
1

Dit verder otigepubliceerde rapport, d.d.31-1-1984, (236p.), is getiteld: Alusea

in de

verzorgingsstaat. De proble,natische legitimering van het kutistmuseilm. Het vormde de neerslag
vati mijti onderzoek gedurende de eerste 2,5 jaar van dit project.
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Bert k'erhoef)

bestuurders en professionals iii instellingen, vertegenwoordigers van het
bedrijfsleven etc.) op kritischc wijze gesproken wordt over de problematische legitiziliteit vati hun positic en hun functioneren; uitlatingen

waaruit, als een bevestiging in spiegelbecld. het verval van legitimiteit
kati worden afgeiczen.3 '1'er alistructiC \'.111 het in de tekst gestelde gect-ik mkcle ryperende voorbeelden. Zo greft

de niinister v.in Welzijii. Volksgezondheid eii (-:ultitur iii een .lati dc

I weede

Kaiii:r

gerichte /,ch·idsh,·icl-d.d. 26 september 1983. als zijn mening het volgctide te kentien: ..Ecti
toctierilende papierlawine verlanit ons I.itid iti bestuurlijk opzicht en vergroot de at-stand
tuisen burger in bestiturder m vermitidert 1.larniee de legitimiteit van het overheidsop-

treden" (W.V. C... 1983b: p. M). Eli in de Meinorie \'.iii roelichtitig bij dc begroting 1984
van dczeltile minivter luilit her: ..Wil de liverheid iii de komende jaren niet succcs kunnen

VaS[Ill,lidell .wi h.lar ilitgaligSpillit 01.it dc tlitgavell voor Kwist eli Cilltuur dietien te
worden olitzien, d.iii is d.lt J||L'Cil \'crdelligb,lar wanneer per mitiaticfop arristick gebied
word[ getracht alle mogelilkhe,let) ta he,luttell om het maatschappelijke en financiele
dr.iagv|ak er\·.iii te verbreden eli Llc alliankclijklicid vati dc m·erheid terug te dringen. Ecti
dergelilke in p.miiing i, ecii ticiodz.ikeli. ke voorwa,irde voor de legitimering \·m de
m·crhei,iwitgaven tell hehoew v.lil Klitist cil (:ultllur Iii deze uitspraken van de \·oor
het cultuurbeleid veratitwi>ordelijkc bewindsman zijn verschillende diagnoses (en
therapiccii) vervat met betrekking tor de proble,natische legitiniiteit vati de overheid:
bureaucratische regelzucht exi exclusieve ailiaiikclijkheid van de overheid die door
deregulerilig eli privatibertiig moeten worden teruggedrongen.
Or·erigens mcige her dui,lcli k ziji dat politici \·.iii atidereii huize m·cr deze kwestia. al
dati ilier geiiu,iticcerd. diiders oordekii. Zo is her buroorbeeld duidelijk dat de Partij vali
de Arbeid litertiver .11,dere op\·attingen is toeged.ian. hoezeer 66k iii deze partij een
herbezinning op de rol vati de sta.it pia.its vindt. Kenmerkend poor het accentverschil is
bijvoorbceld:en lii[lating \·an i)en Uy! waarin hil wijs[ op de k„·aliteit van de politick als
rclevantc factor: I ,·peretid v )or de 6itwfic \\'a Jrin 9 terecht gek ,izien zij,i is dat het
p.lrielll:Ilt ell de p.lr|:tlkiltaire deliiocr.itisch. illvellitigen met 1.·antrouiven en son·Is niet
minachting worden bejegend. tknic,cratic scharniert oin dc kwalitcit van dc politieke
besluit\·orii,itig" Citi: I) · 1 i,/ist,r,„it, 8 oktc,her 198()).
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Afgaande op de omvangrijkc publiciteit kan veilig worden gesteld,
dat nauwelijks een domein van onze samenleving iii het afgelopen
decennium van dergelijke legitinliteitsproblemen gcvrijwaard is geble-

ven. Allerwege kwamen de vooronderstellingen van het sociale handelen en de grondslagen van de maatschappelijke instituties in het geding.
De samenleving wordt kortom op tal van terreinen (weer) geconfronteerd niet de kwetsbaarheid van haar eigen fundamenten; het feit dat
vele trotse nioderne bouwwerketi onverwacht fragiel zijn gebleken nu
zelfs het onverwoestbaar geachte beton blijkt te kiinnen „rotten- kan als

een treffende metafoor voor deze crisis van de modertiiteit worden
gezien.

01ize samenleving
betekenen
voor
de
voordoen
betrokkenen en voor de samenleving als
gcheel een enorme belasting. Het is de centrale opgave van deze studie,
inzicht te verwerven iii de wijze waarop op de toegenomen legitinic-

De legitiniiteitsproblenien die zich thans in

ringsdruk wordt gereageerd; hierbij Inoct, zoals eerder werd opgemerkt, de analyst van de musea als een case-study worden gezien. Iii dit
hoofdstuk wordt daarvoor de theoretische grondslag gelegd.

De opbouw van dit hoofdstuk is als volgt:
paragraaf 2.2. biedt cen forniele conceptualiscring van een drietal
begrippen: legitimitcit, legitimering en legitimatie. Grondslag is ten
analyse van het theoretische werk van Weber, Habermas. Luhmann en

Berger/Luckmann;
paragraaf 2.3. gaat in op de legitimiteitsproblemen die zich thans 111 de
(Nederlandse) verzorgingsstaat voordoen en op een aantal keninerkende

legitimeringen en legitimaties;
paragraaf 2.4. tenslotte bevat een samenvatting en conclusies.
2.2. Conceptitalisering
In vele recente publicaties wordt gewezen
ongrijpbaarheid van het begrip legitimiteit;

op dc complexiteit en
iii dit verband wordt

bijvoorbecld gesproken over eeii „begripsmatige chaos" (Rosenthal.
1981), over cen „vaag concept" (Claessen in: Hagesteijn, Van Vlict,
1981) etc. Hocwel hierbij bedacht kan worden dat conceptualisering
altijd een lastige aangelegenheid is, kan dunkt mij op zakelijke gronden
worden gesteld dat het begrip legitimiteit inderdaad allerminst eenvoudig is.

Hiervoor zijn twee oorzaken aan te voeren. Op de eerste p]aats is er
sprake van cen verwarrende dooreenmenging van het wetenschappelijke en het alledaagse taalgebruik, zoals dat bij nicer sociaal-wetenschappclijke concepten het geval is. In het alledaagse taalgebruik had het
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begrip lange tijd een specifieke, strikt ,juridische" betekenis, die
gaandeweg algemener en ook vager is geworden.3
Op de tweede plaats doet zich voor de sociologische begripsvorming
de moeilijkheid voor, dat het concept legitimiteit in verschillende

wetenschappelijke disciplines wordt gebruikt; in al deze (sub-)disciplines
(rechtswetenschap, rechtsfilosofie, politicologie, politiekc antropologie,
sociologie en rechtssociologie) neemt het een eigen plaats in. Aldus
ontstaat gemakkelijk een onhelder amalgaam van betekenissen, die in
heel verschillende theoretische tradities geworteld zijn. Deze conceptuele onduidelijkheid dient overwonnen te worden door althans binnen de
sociologie strikt sociologische begrippen te ontwikkelen.

Opmerkelijk is dat zowel, in het alledaagse als in het sociaal-wetenschappelijke taalgebruik veclal van een conceptuele twee-dcling wordt
uitgegaan: gereditvaardiedheid tegenover

reclitvaardiging,

waarvoor dan

ook de begrippen legitimiteit versus legitimering/legitimatie worden
gebruikt.4 Het probleem daarbij is vooral dat op deze wijze de begrippen
legitimering en legitimatie op een verwarrende wijze door elkaar
worden gebruikt.
Bij mijn eigen conceptualisering ga ik ervan uit dat het zinvol is
systematisch onderscheid te maken tussen drie begrippen, waardoor de
genoemde verwarring wordt opgeheven en een conceptuele verfijning
wordt bereikt.
'

1-let begrip legititiliteit stanit van het Latunse hgitimus, dat ,,overeenkomstig de wer"
betekent. In de middeleeuwen zien we een interessante betekenisverschuiving: legitimas
betekent dan „overeenkomstig zeden en gewoonten" (Sternberger, 1968). In het
Nederlands is vooral de eerste. sterk .,juridische" betekenis van het begrip bewaard
gebleven; deze oorsprong van het begrip is nog duidelijk atleesbaar uit de thans geldende

lexicografische betekenis. Zo geeft Vall Dale de volgende drie betekenissen aan
legitimiteit:

1. wettigheid, geboren uit een wettig huwelijk;
2. het op erfelijkheid gegronde recht van een vorst;
3. overeenstemming met het geschreven recht.
Uit van Dales oinschrijviiig van het werkwoord legitimeren blijkt ecliter een beteketiisverbreding; naast de voor de hand liggende betekenis van „wettigeii etc., geeft van Dale
voor „zich legitinieren" o.m. ook „zijn aanspraken op zijii bevocgdheid tot iets
bewijzen".
De betekenisverbreding waarop ik hier doel konit nog pregnanter tot uitdrukking in de
Engelse taal. De Concise Oxford Dictionary geeft voor legitimate, behalve de met het
Nederlands corresponderende betekenissen ook nog „(lawful), proper, regular, conforming to standard type" en, heel interessant: „the legitimate drama: body of plays of
recognised merit". De Heritage Dictionary gaat nog een stap verder en geeft ook: „based

4

on logical reasoning; reasonable: a legitimate solution" en zelfs .authentic, genuine".
Voor het werkwoord to legitimate geeft deze dictioiiary vervolgens: „to justify as
legitimate; authorise" en „to make, establish or declare legitimate"
Deze tweedeling wordt overigens vrijwel nooit expliciet gemaakt; een uitzondering is
Van Doorn die duidelijk stelt: „We should thus distinguish between legitimacy as a state
of affairs and legitimation as a process (Vati Doorn, 1976: p. 22).
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Levitimiteit
is ten toestandsbegrip, dat duidt op een bepaaldc hoedanig0
heid van sociale verhoudingen. Legitit,ieritig is cen procesbegrip, dat
duidt op bepaalde gedragsvormen die gericht zijn op het opbouwen,
c.q. handhaven of herstellen van legitiiniteit. Ltwiti,itatie is een zaakbegrip, dat duidt op bepaalde cognities die in legitimeringsprocessen
worden ingezet.
In het onderstaande zullen deze dric begrippen nu nader worden
uitgewerkt.

2.2.1. Legiti„titeit
Gegeven dc voorlopige omschrijving van legitimiteit ("cen bepaalde
hoedanigheid van sociale verhoudingen") is de cerste vraag die naar de
reikwijdte van het begrip; kan het ten aanzien van alle typen sociale
verhoudingen vruchtbaar worden gebruikt?
Vastgesteld kati worden, dat in de sociologische traditic ten aanzien
vati dit begrip een tweetal cruciale betekenisverbredingen zijn opgetreden.
Een ononistreden centrale positie neenit hierbij het werk van Max

Weber in. Door Weber werd het begrip legitimiteit bevrijd van zijn
strikt juridische betekenis en bovendien ook ontdaan van de specificke
connotaties die typerend waren voor de negentiende eeuw, toen het
begrip onder invloed van dc restauratieve bewegilig sterk geassocieerd
werd met dc notie van „gercchtvaardigde aanspraken op de troon" (zie
Sternberger, 1968: p. 246-247).
Weber ontwikkeldc het begrip legitimiteit tot een algemeen sociologisch begrip, dat betrekking heeft op machtsverhoudingen: hierbij dacht

Weber zeker nict uitsluitend a;in politicke macht, hoewel hij hierin wel
in het bijzonder geinteressecrd was.
Iii iedere maatschappij is, aldus Weber, sprake van machtsverhoudingen; iederc maatschappelijke orde impliccert een bepaalde machtsstructuur. Dcze machtsstructuren kunnen aanzienlijk van elkaar verschillen; zo kan de macht meer of minder gespreid zijn en kumien de
machtsmiddelen heel verscheiden zijn. Het in dit verband belangrijkste
onderscheid is evenwel, dat machtsstructuren sterk van elkaar kunnen
verschillen in de wijze waarop de aan de macht onderworpenen zich tot
die macht verhouden. Zij kunnen de over hen uitgeoefende macht
verwerpen of aanvaarden. In het laatste geval kan dat cell op enigerlei
wijze gedwongen, dan wel cen strikt vrijwillige acceptatie zijn; het is

dan, aldus Weber,„.. als ob die Beherrschten den Inhalt des Befehls"
uni seiner selbst willen, zur Maxime ihres Handelns gemacht hatten
(Weber, 1976: p. 544). Hoewel hierover discussic mogelijk is (zie
bijvoorbeeld Merquior, 1979: p. 91 c. v.), ben ik van oordecl, dat in
Webers conceptie een dergelijke vrijwillige aanvaarding wel een noodzakclijke, maar nog geen voldoende voorwaarde is voor legitimiteit. Pas
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wanneer aan deze aanvaarding een zeker geloof in dc gerechtvaardigdheid van de betreffende machtsaanspraken ten grondslag ligt, spreken
we, aldus Weber, van legitieine niacht, of-wel van Rezag: cen aanvaarding die louter voortkonit uit berekening en opportunisme maakt de
tiiacht Ilog niet legitieni. 1 1)eze benadering heeft in de moderne
sociologie sterk doorgewerkt. Zo vinden we haar iii Van Doorns
benaderingswijze terug: „Legitimacy only enters into the picture when

inequality is found to be justified on the basis of generalized societal
values ( . . . . ) " (Van Doorti, 1976: p. 23).
Kortoni: het centrale thema in Webers (machts-)sociologic is de
transfortiiatie van

111acht tot gezag. Legitimiteit is een hoedanighcid van
machtsverhoudingeti; ze betekent dat de macht vrijwillig en op groiid
van een geloof in de gereclitvaardigdheid daarvati wordt geaccepteerd.
Het is daarbij overigens vall belang te bedenken dat er in Webers
opvatting slechts hoogst zelden sprake is van zuivere vormen van macht
of gezag; deze begrippen mocten worden gezien als Ideattype,i, met de
logische en methodologische status vandien, zoals die iii het vorige
lioofdstuk is besproken.

Vastgesteld kan worden dat in de moderne sociologie de reikwijdte

van het begrip legitimiteit decennia lang door Webers conceptic is
bepaald. Legitimiteit bleef met andere woorden sterk verbonden met
macht iii het algemeen, al werd het begrip vooral in onderzoekitigen

naar politieke en organisationele machtsstructureti toegepast.
in het werk van o. ni. Luhmanti Cli Habertiias wordt evenwel nicer
recentelijk weer eeii betcketiis-specificatic voorgesteld. iii hun theorieen
namelijk heeft dit begrip exclusiefbetrekking op de politick-bestuurlijke
orde. Bij Luhmann gaat het daarbij om de vraag of deze orde - en

daarmee itiipliciet de beslissingen die uit naani daarvan gctionien
worden - al dan niet wordt geaccepteerd; daarbii konit lict overigetis
aldus Luhniann, iii reactic op Weber "
wetiiger .inf inotivierte
'

111 dit verb.ind iS het van belatig te beseffen d.it Weber, theorie met betrekking tlit de
legitimiteit \·m le macht is mgebell iii een inivatterider thmrie met betrekking lot de
(kittille vall de zilaatschappeliuke (>rde iii het :ilge,i,een. Ilierci\·er spreekt Weber zich zeer
duidelijk tlit: ..Wir wolle,i tiur ilatiii \m cinem ,(,clten" ilieser Ordnung sprecheii, weim
diese tatb.ichliche Orieiitierung ali Jen:ii Maxinieii tiiindatcm ati,-h (. .) deshalb erfolgt
weil sie al, trgetid\\·ie /iir das flatideIn gelterid. \·erbili,ilich oder vorhilillich. mgesehen
wirel" (Weber. 1956: p. 16).
Waar Weber specifiek over de legitimiteit vai 1 111.ichts verhoudiii geri spreekt is de inzer van

zijii bet<)og minder cenduidig. (k:,ze k.in .Il,lils Weber op de micst uiteetilopetide
.,Motiveti der Fugsamkeit" berusten. Ech[er: ..Ein bestininites Mi,iinium m Geliorchell
wAM. Aw: Iiiterts.e (31113erem o,ler innerem) .mi Gehorchm, gehBrt zu j:dein echien
lerrschaft verh:iltiiis",.ildus Weber hij de opening van zijn beromide hoot-dstuk mer
..1)ie Typeti der Herr:chatt" (1956: p. 122). Ill Lic direct hierop volgende alinea ivierkt
Weber echter op dat ,. . . Sitte oder interessctilage so wetiig wie reiti att:ktuelle oder
rehi ir·ertration,ile Motive der Verbitidenilcit kii,inten verl,iBliche (,rundlagen Citier
Herrschaft ilarstellen. Zi ihnen trirt normalerN'cise ein welteres M,)111(111t· der f.ceiti li1

t''it s g t.i,ibe "
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(Weber. 1956: p. 122).

Uberzeuguiigeti als vielmehr aufein motivfreics

(.

.

. . ) Akzeptieren

an.- (Luhmann, 1978: p. 32).'

Ook bij Habermas heeft het begrip legitiniiteit betrekkitig op de
politicke orde. Iii zijn betiadering kati echter, anders dati bij Luhniatin,
steeds expliciet de legitimiteit van elke concrete politieke beslissing a;iii
de orde worden gesteld. Hierbij nloet Overigens wel worden opge-

merkt, dat er iii Habermas opvattitig sprake is vaii een voortd,irende
uitbreiding Vall het politieke systectii, dat steeds inter gebiedeii v.111 het
inaatschappelijk leven doordringt (zie otider meer Habermis. 1973: p
7(J); dit beteketit dat weliswaar de beteketiis van lict begrip legitiniiteit
wordt gespecificeerd, maar dat desalnicttemin het donicin waarop het
kan wordeti toegepast voortdurend groeit.
Opnierkelijk is nu dat iii de afgelopen jaren tegenover dergelijke
begripsspecificaties juist ook cell beteketiis-verbreditig is voorgesteld.
Hierbij heeft her werk v.in Berger en Luckmann (1966) cen belangrijke
rol gespeeld.
In de benadering van deze auteurs hecft het begrip legititiiiteit niet

alleen betrekking op tiiachtsverhoudingen, niaar op itistituties en
iiistitutioziele verhoudiiigeti iii het algemeen. OverigeIis is het zeer
opvallend dat Berger en Luckmaim in huti studic iii fcite vrijwel niet
spreken over legitimiteit als toestand, maar des te illeer Over |egitilllering als proces. Wel kan uit hun analyses worden opgemaakt dat zij
legitinuteit als cen hoedanigheid van (institutionele) verhouditigen
opvatten; ze konit crop neer dat instituties door de betrokkenen
begrepen worden, tenminste iii die lilate dat de handelingsconsequctities
ervan voor henzelf duidelijk zijn en dat ze door heti vrijwillig en op
inhoudelijke gronden worden vativaard. Berger en Lucknimin beiia" Luhmatiti is vati oordeel dat de wetenschappelijke discussic liver legitimiteit ten onrechte
gedoipiitiecril w,irdt door de vrwag naar cle grolideii voor acceptatie. Boveli,licii i. hil vaii
mei,itig dat deze acceptatic tell (inrechte. zoalh bij Weber. wordt gezien als cell individuele
a,im·a ardii,g (,p griwid vati ecii ilin. rlijke A m Li,gi11%. D eze 11(itic. hoe begrij p. Illk ook al:
ecti residit i .111 ciudere reclitscipr·,ittingen, dietit ,·erlaten te 1,· rdeIl aldus Luhtii,ii,ii. 0111,lat
ze het

zicht beiieetiit op de coinplexe proble,iicti die in werkelijklieicl bij legitiii,iteit .ian

de orde zijn. iii eeii :rerk g.citift-creii[iecrdi 111,),imiC Saillell|er illg. die iii h,)ge ill,Ite .1111
Veratideringell (illderhevig is eli waarbinneti traditicinele zinge,·ingsstructurm cii tiornic,1complexen .1.iii erosie onderlievig zijii. is legitinittelt eeIi zo esscritiele voorw.1.irde i·oor

itabiliteit. dit ze Iii:t .ian de willekeur viii individuele eii innerlijk ge,11(,[ii·cerde
acceptaties ka,1 worden overgelateri. Het begrip accept,itie Iiioet ilati ook w·orden
g efornialiseerd. ilet ga at ercen.„udig o n i iiatiiidividue n, ,) p weI ke inhotidel Uk, grcm.101

dan ook. bereid zijii beslissizigen, ook L'ariticer ilie lien oliwelgevallig zi.ill. ti·itelilk te
accepteren. Ecii dergelijke acceptatic nic,et. .11,1115 1-ilhmmii. H·orden gezicii ,11% ecti
leerproc:%. 11:t is olidenkbaar dat itidividucii ecii dergeli.lk leerproces kiiniieii ,{ciciriiiaken
wanneer ze d.1.irhli niet ducir liuii sociale <iniger·ilig worden <indersteutid. Sterker m,g. het
bcdoelde lei rproces itioct zich pri iii air op het Iit, uu vari her *,icial c systeem zelt-,it bpeleil.

Legitiiiiiteit berust. samem·.ittend. daii ook niet op een ilidividueel geiticitiveerde
eiticin sozial:11 Klinia. ilaR die Anerkerinung \·erbm.111(-her
iati\·aardmi;. 111air op
Entscheldiligm .lib Selbst,·er+t.itidlichkeit mstitilti011.1|isiert" (Luhmatin, 1')78: p. 34).
.

.
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drukken echter, dat legitimiteit geen constante hoedanigheid, maar
veeleer cen voortdurende opgave is.
Een tweede essentiille vraag die zich met betrekking tot het begrip
legitimiteit voordoet is die naar de logische status van het begrip.
Vastgesteld kan worden dat in dc sociaal-wetenschappelijke traditic op
dit punt polair tegengestelde opvattingen te vinden zijn. De discussie
spitst zich daarbij toe op de vraag of legitimiteit een normatief, dan wel
een empirisch begrip is. Gezien de juridische oorsprong van het begrip en gelet op de historische ontwikkeling van het recht - is het niet
verwonderlijk, dat met legitimiteit lange tijd normatieve en absolute
noties van gerechtvaardigdheid, hoc ook gefundeerd, verbonden waren
(zic o. m. Luhmatin, 1978: Hfdst. Ill-2, Weber, 1976: Hfdst. VIl-7).
Ook ten aanzien van deze kwestie neemt het werk van Weber
binnen de sociologic een sleutelpositic in. Voor Weber is legitimiteit
ontegenzeggelijk cen empirisch begrip. Het betekent dat mensen, iii eeti

„sozial relevanten Grade" (Weber, 1976: p. 544), een bepaalde macht
feitelijk als Hemchq# accepteren. De morcle en filosofisch- vraag ofdcze
macht ook in een meer absolute zin gerechtvaardigd is, is daarbij in het
gcheel nict aan de orde. Deze benaderingswijze, die samenhangt met een
agnostische grondhouding en die kenmerkend is voor Webers gehele
sociologie, treedt ook scherp aan het licht in Webers opvatting over het
moderne recht, dat hij ziet als "
cines rationalen, daher jederzeit
zweckrational umzuschaffendeti, jeder inhaltlichen Heiligkcit entbehretiden, technischen Apparats . . . " (Weber, 1976: p. 513).
Legitimiteit, als sociologisch begrip, is kortom in Webers opvattitig
niet objectief te funderen, ze is nict op absolute waarden gebaseerd.
Hoewel het hier dus voor Weber uitdrukkelijk om een empirische
kwestie gaat, verdwijnen in zijn benadering van legitimiteit waarden
allerminst uit het gezichtsveld. Bij legitiniiteit gaat het ininiers oni een

geloof van de betrokkencn en dat geloof is uiteindelijk in waarden
gefundecrd. Zoals we bij de bespreking van het begrip legitimatic tiog
zullen zien (par. 2.2.3.) zijn deze waarden voor Weber echter iliet
absoluut, maar cultuur- en tijdgebonden.
Iii het werk van Luhmann zien we als het ware cen verdere inkrimping
van het begrip legitimiteit. Het wordt een strikt empirisch begrip dat
ecnvoudig necrkomt op de "
generalisierte Bereitschaft inhaltlich
noch unbestinimte Etitscheidiingen innerhalb gewisse Toleranzgrenzeii
hitizutiehmen" (Luhmann, 1978: p. 28), op welke gronden dan ook. De
legitimitcit van het politiek-bestuurlijke systecm is iii complexc, sterk
gedifferentierrde samenlevingen een zo belangrijke levensvoorwaarde,
dat ze nict aan dc willeke,ir van individuele en innerlijk gemotiveerde
aanvaarding kati worden overgelaten, niaar door de politiek-bestuurlijke
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beslissingsprocedures' zelf - en als een hoedanigheid op systeemniveau»
- moet wordeii geproduceerd.
In het werk vaii Habermas vinden we een uitdrukkelijke afwijzing
van deze benaderingen van legitimiteit, die hij bestempelt als een
empiristische Vertauschung der Legitimitat mit dem, was man
dafur hblt . . . " (Habermas, 1976: p. 293). De sociologische theorievorming rond legitimiteit verkeert, aldus Habermas, nog steeds ill de
ban van Max Weber; de legitimiteit van de macht wordt gemeten aan
het legitimiteitsgeloof van degenen die aan die macht onderworpen zijn.
Deze strategie wijst Habermas af; legitimiteit is een al dan niet
aanwezige hoedanigheid van de politieke orde zelf, die niet tot
legitimiteitsgeloof kan worden gereduceerd en die niet aan de vrijwillige
aanvaarding van betrokkenen kan worden gemeten.
Opmerkelijk is echter dat Habermas zich niet alleen verzet tegen
empiristische opvattingen van legitimiteit, maar evenzeer tegen andere
actuele tendenzen in de (politieke) filosofic. Iii dit verband spreekt
Habermas van een Renaissance van het neo-aristotelisme, waarbij hij
onder nieer wijst op het werk van H. Arendt, die zou behoren tot die
uber einen substantiellen Begriff der Sittlichkeit,
auteurs die nog
normative
uber
Begriffe des Guten, des Tugendhafteii, des Gemeinwohls usw. verfugen" (Habermas, 1976: p. 295). Ook deze strategie
wijst Habermas resoluut af, omdat daarbij gegrepen moet worden naar
metafysische uitgangspunten, die als zodanig nict meer te rechtvaardigen zun.
.

.

Ik gebruik hier het begrip procedure voor Luhmamis begrip Fc,fahren. Deze vertaling is
zeker niet geheel bevredigend omdat daardoor te zeer het accent wordt gelegd op de
juridische regels. De kern van de zaak, die echter vrijwel nict in een Nederlands woord te
vangen is, is dat het Fer/Ithrei, bij Luhmanti een speciaal type handelingssysteem is, een
rollenspel dat zich kennierkt door het feit dat het door juridische regels wordt begrensd.
Een voorbeeld dat door Luhmatin iii details wordt uitgewerkt is de rechtszitting. Hier
speleii zich coniplexe ifiteracties af die zeker niet tot het juridische procesverloop als
zodanig gereduccerd kunnen worden, tiiaar waarvoor het kader vanjuridische regels wei
iii hoge mate kenmerkend is.
In mijn vertaling had ik ook het woord proces kunnen gebruiken, maar dat is ofwel ook te
specifick-juridisch, ofwel te algemeen en nietszeggend. Daar waar de hantering van het
begrip procedure tot niisverstanden zou kuimm leiden heb ik noodgedwongen het begrip
Verfah¥en gebruikt.
van belang te beseffen dat Luhmanns benaderingswijze functionalistisch/
systeemtheoretisch is. Luhmanns itihoudelijke uitgangspunt is dat voor modeme sociale

8 Het is

systemen het meest essentiele probleem ligt in het reduceren en anderszins hanteerbaar
maken van coinplexiteit. Welnu, cen van de „strukturelle Errungenschaften" (Luhmmn,
1978: p. 2) van de moderne samenleving is de institutionalisering van procedures als
autotionie haiidelingssystenicil die op het nemen van beslissingen zijn gericht en die
tevens, door de wijze waarop ze zijn gestructureerd, aan de legitiinering van die

beslissiiigen bijdragen. De legitimering door het er/abreit van de rechtszitting. om een
voorbecld te noemen, bestaat er echter niet iii „. . den Betroffenen innerlich zu binden.
midern darin. ihn als Problemquelle zu isolieren und der Sozialordnung von seiner
I

Zustimmung oder Ablehnung unabhLingig zu stellen" (Luhmann, 1978: p. 121)
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Habermas zelf formulcert legitimiteit als volgt: .Legitimitiit bedcutet, daB der mit einer politischen Ordnung verbundene Anspruch, als
richtig und gerecht anerkannt zu werden, gute Argumente fiir sich hat;
eine legitime Ordnung verdient Anerkennung. Legitimit:it bedeutet die
Anerkennungswurdigkeit einer politischen Ordnung" (Habermas, 1976:
p. 271).
1)cze eigen conceptie, die zich in feite nauwelijks uit Habermas'
totale oeuvre laat isoleren," komt iii essentie op het volgende neer: een
politieke orde en politieke beslissingen zijn, in ten moderne samenleving, legitiem wanneer ze in cen volkomen machtsvrije praktische
Diski,rs"' kunnen worden getoetst en daarbij werkelijk in het algemeen
belang blijken te zijn. Deze criteria, die overigens nauw met elkaar
samenhangen, t' behoeveii nict door de filosofie te worden geponcerd,
aldus Habermas; ze zijn gegeven met de reconstruccrbare vooronder-

stellingen van de menselijke coninizinicatic, respectievelijk niet de

9

Habermas' begrip van legitimiteit maakt decl uit van een iii hoge mate coiliplex
rona:ptucel bouwwerk, waarin noties uit meerdere wetenschappeluke disciplizies me't
clkaar vervlochten zijii. Een bijkomende moeilijkheid is dat Habernias' totale ocuvre cen
luidelijke ontwikkeliiig hecft doorgeinaakt, ook niet betrekking tot het begrip legitimiteit. waarbij steeds !11eitwe elctiienteii worden opgetioillen hctgern voortduretid tot
Ilieuwc synthescs leidt. Het werk krijgt hicrdoor eeti steeds hernictischer karakter; vooral
het latere werk is zonder gespecialiseerde gidsen moeilijk toegailkelijk. hetgeen gezien
Ha be rm 35' a.inh ou dell JC pleid ooi voor het ce rherstel va ti com mu nic.it ie, als cen tra gische

paradox kan wordexi gezien (zie L·oor bruikbare H·egi\·ilizers o. m. Korth.ils, Kuniietii.iii.
1979; Giirtzen, 1981; vaii Doorne, 1482).
"' De Diskun is voor 1 labernias ..
digenige erfalirtiligsfreie urid lia!idlungsetiti.istcte
Form der Kommunikatioii (. .) deren Struktur sicherstellt. dali .iusschlieBlich virtu.iiisicrtc (;eltungs,liispruclie voli Behauptullgen bzw. Enipfehlutigeii <,der Waritutigeti
Gi'getistand der l)iskussion sind: dail -1 eilnehmer. 1-hemen und Beitriige niclit. es set denn
ini Hitiblick aut- das Ziel der Prufutig problematisierter C;eltungs.inspruche, beschr:itikt
.

werdeti: daB kein Zwatig JuBer dem des besseren Arguinctites ausgcubt wird: dati
infulgedessen alle Motive auBer dem der kooperativen Wahrheitssuche ausgeschlossen
sin,1" (Haberinis, 1973: p. 148). Flabernias onderscheidt voorts dc theorctische en de
praktische Diskurs. 1)e theoretische Diskurs is gcricht op de argumelitaieve toetsing v.1,1
de waarheid van feitelijke beweringen: de praktische Diski,rs is gericht op de argumelita-

tieve toetsiiig van Lie juistheid vaii normen. Essetiticel is dat Habermas dus cen
bcoordchng van de juistheid vati normen mogcluk en zelfs miodzakelijk acht (zie
Haberinas, 1973: hfdst. Ill, 2-3 en I labermas, 1976).

" In feite is het. watineer ik Habermas op dit punt goed begrijp, zd, dat het ..algeniccii
belang" zich iii t-cite juist in discussies constitueert.
Op ineerdere plaatscii nierkt Habertiias op, dat iii genioderniseerde wmenlevingeti ste:ds
meer .die fornialen Bedingungen der Rechtfertigung" zelflegitimerende kracht k rijgeii:
,.lie ute legitiniieren weder vorletzte noch letzte Grundc - wer das belia uptet bewcgt sich
auf mittelatterlichein Niveau. Heute haben legitimierende Kraft alleiti Regehi und
Konimunikationsvoraussetzungen, die cine unter Freien und Gleichen erzielte Obcreinstimmung oder Vercinbarung von cinem kontingenten oder crzwungericti Konsens zil
unterscheiden erlauben" (Habermas, 1976: p. 281).
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evolutionaire ontwikkeling van rechtvaardigingsniveaus.': Otii deze
reden spreckt Habermas van legitimiteit als cen reconstnictilf begrip. dat
hij stelt tegetiover zowel het empirische als het normatieve begrip.
Vastgesteld kan worden dat de discussie over de logische status van
het begrip legitiiniteit zich ook iii de Nederlandse sociologic heeft
afgespeeld. Heel treffend konit dit bijvoorbeeld tot uitdrukking iii de
schermutselingen tussen Scholten en Schuyt. Laatstgenoemde auteur is
van oordeel dat een „empirische benaderitig van legitimatic" (Scholten.
1975) ontoereikend is: „ .
Legitimiteit slaat (. .) op iets, dat rechtens
behoort te zijn in dc verhoudingen tusseti mensen. Het slaat niet op het
.

feitelijke bestaan van iets of iemand, maar op het bestaansrecht, cen
bestaansgrond" (Schuyt, 1975: p. 37).
In deze studie wil ik legitimitcit opvatten als cen breed, algemeen
sociologisch concept in de zin van Berger en Luckmann. Het verlics aan

specificiteit wordt naar mijn oordeel ruimschoots gecompetiscerd door
de winst die deze keuze ook oplevert: een essenticel aspect van iiistituties
en vati institutionaliscring kan op deze wijze in cen begrip worden
gevat.

Voorts wil ik legitimiteit opvatten als cell empirisch begrip iii de zin
van Weber; hierbij gaat het dus om een t-citclijke acceptatie die evenwel
op enigerlei wijze met waarden verbonden is.

De opvatting van Luhmann in deze acht ik te beperkt; ze reduccert
tot feitelijke acceptatic, waarbij gehed van de
voor aanvaarding wordt geabstralieerd. Een
gronden
(enipirische)
dergelijke conceptualisering is iii cen cultuursociologische benadering
onbruikbaar, omdat het begrip op deze wijze precies van zijn meest
interessante dinietisic wordt ontdaan.
De benaderitig van Habernias vind ik vooralsnog voor de sociologic
nict overtuigetid; het onderscheid tussen zijn reconstructieve begrip vaii
legitimiteit en de door hem bekritiseerde normatieve begrippen berust in

legitimiteit te zeer

laatste

instantie op de pretentie dat de vooronderstellingen van de

communicatic, de evolutie van leer- en rechtvaardigingsniveaus eii
dergelijke, thans op cen nict speculatieve, mur wetenschappelijke wijze

De motieven op grond waarv,iii a.ii,sprakeii geaccepteerd worden zijn niet willekeung
„Was .ils Cirund akzeptiert wird und kotisenscrzielende. damit incitivbildende Kraft lia[.
h,i 111; t voin jewei is geforderte n Nive,au der Rechtfertigillig ab" (l itibernias, 1976: p. 276).
Er isjuist Illet betrekking tot deze rechtia.irdigings,ii\·caus sprake van cen e,·olutic-proces

bimien het socio-culturele systecm. dat iii priiicipe ononikecrbaar is: ..Auch ein kollekti&·

erreichter Stand des moralischen BewoBtseins ka,ili, solange die Kotitinuitbt der
Oberlieferfing besteht, sowenig vergesseti werden wic cin kollektiv erarbeitetes Wissell"
(Haber,iias, 1973: p. 24).
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gekend kunnen worden, ofbeter: gekend worden. Deze aanname kan ik
niet delen.'-3

Een overweging van een geheel andere orde is voorts dat iii een
cultuursociologische benadering deze problematiek als het ware ook
buiten de orde is. In de cultuursociologie wordt geenszins het bestaan eli
de relevantie van waarden ontkend. Thurlings formuleert dit heel
treffend: „Het maatschappelijk leven is gebascerd op een soort van
morele fictie, op de veronderstellitig dat er een gebied van iliorele
waarden bestaat die iedereen als bindend dient te erkennen, maar waarop
precies daarom ook iedereen kan proberen zich tegenover anderen te
beroepen ter legitiniatie van zijii handelingen of zijii claims. " De inzet
van vele discussies is, aldus Thurlings, ". . een universeel geldend
waardengebied. Ofhet bestaat en waar het bestaat is vcrs twee. Vcrs een
is dat de mensen handelen alsof het bestaat (. . .)" (Thurlitigs, 198():
.

p. 32).

Ik sta op het standpunt dat de cultuursociologie zich tot „vcrs een
kan en moet beperken; dit betekent dat ze moet erkennen dat ze verder
strekkende vragen, die ze weliswaar als in hoge mate bociend en
belangwekkeiid kan herkennen, niet op wetenschappelijke wijze kan
beantwoorden.

Op grond van

de bovenstaande

overwegingen wil ik het begrip

legitimiteit als volgt omschrijven:
Het begrip legitimiteit is een toestandsbegrip; het duidt op

een bepaalde,

variabele hoedanigheid van institutioncle verhoudingen tussen nienseti;
het betekent dat ieniands institutioncel bepaalde positic en rol, dc
daarinee verbollden aanspraken op macht, status, bevoegdheden, voorrechten, faciliteiten en dergelijke, door degencil niet wie hij interacteert,
vrijwillig worden geaccepteerd, omdat deze verhouding als zodanig aan
voor de betrokkenen relevante waarden voldoct; legitiniitcit betekent
dat de betreffende verhouding door het wederzijdse gedrag van de

betrokkenen wordt geschraagd en besteiidigd.
2.2.2. Legitimeri,W

Legitimering werd voorlopig omschreven als een procesbegrip dat duidt
op „bepaalde gedragsvormen die gericht zijn op het opbouwen, c. q.

Een dergelijke aan na me zou ook 11 iet te verenigen zij n met de kentii sopvat titig zoals die in
het eerste hoofdstuk is besproken. Ik stel mij ook hier op het statidpunt vall Weber: „Ob
eitic unter Menschen verbreitete (;cltungsvorstellutig als dem Bereicli der .,Etliik"
angehdrig anzusehen ist oder nicht (. .) kanii fiir die enipirische Sozio/41( nicht anders
als nach denijenigeti Begriff des .Ethischen" entschieden werden, der iii dem iii Frage
stehenden Menschenkrcis tats,ichli,-It galt ocier gilt. Allgenieines la:Bt sich daruber deshalb
tur:i, nicht aussagen" (Weber, 1956: p. 19).
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handhaven of herstellen van legitimiteit". In het onderstaande zal deze
voorlopige begripsbepaling verder worden uitgewerkt.
Iii het werk van Weber vinden we opvallend weinig conceptuele
uitwerkingen die voor een bepaling van het begrip legitimering
bruikbaar zijn; het accent ligt bij Weber duidelijk op de begrippen
legititiiiteit en legitimatie. Wel merkt Weber op dat macht zich er in het
algemeen niet mee tevreden stelt wanneer ze uitsluitend op grond van
externe motieven wordt aanvaard. Iedere Inacht streeft ernaar waar
mogelijk ook intertic motieven te wekken, ze " sucht vielmehr den
Glauben an ihre „Legitimit:it" zu erwecken und zu pflegen" (Weber,
1956: p. 122). Dit opwekken van het legitimiteitsgeloof geschiedt
„ . . . durch den Appell an Prinzipien ihrer Legitimation" (Weber, 1976:
p. 549), met andere woorden door een verwijzing naar waarden, door
een Begni,idime van de macht." lien dergelijke zelfrechtvaardiging ziet
Weber overigens als existentieel onvermijdelijk; de concrete inhoud
ervati kan daarbij, zoals we in par. 2.2.3. zullen zien, nog heel
verschillend zijn.
In het werk van Luhmann staatjuist het begrip legitimering centraal.

Opmerkelijk is dat Luhmann zelf zijn theorie ziet als cen kritiek op,
maar tegelijkertijd ook als cen uitwerking van Webers type van rationele

legiti,iii teit (zie par. 2.2.3.). Webers begrip bevat weliswaar een treffende
aanduiding van een voor niodeme samenlevingen dominant type van
nicht ausrcichend erkennen, wic solche
legitimiteit, maar het laat "
Legitimitiit der Legalitit soziologisch m8glich ist" (Luhmann, 1978: p.
29).

In zijn cigen analyses, diejuist op de beantwoording van deze vraag
zijn gericht, sluit Luhmann aan bij een klassiek denkbeeld uit de
rechtstheorie: dejuridisch geregelde procedures, die crop gericht zijn om
tot juridisch bindetide beslissingen te konien, zijn tevens zo ingericht,
dat zij aan de legitimiteit van die beslissingen zelf bijdragen. Luhmanns
centrale these is nu, dat in ecti moderne samenleving dergelijke
„Verfalirens"-procedures inderdaad in belangrijke mate tevens Chun
eigen) legitimiteit produceren,ts zij het dat die werking op heel andere
14 Overigens is het opmerkelijk dat Weber incidenteel ook over een andere vorm van
legitimering spreekt, namelijk de zelf-legitimering door succes.
Intcressant in dir verband zijn bijvoorbeeld Webers opmerkingen over het charismatische
leiderschap. Deze vorm van gezag is naar zijn aard altijd labiel, aldus Weber; de
charismatische leider moet zijn zending voortdurend waarmaken: -Er muB Wunder tun,
wenti er ein Prophet, 1 kldentaten, wenn cr ein Kriegsfuhrer sein will" (Weber, 1976: p
656).

m In zun studic gaat Luhmann uitvocrigin op de procedures vande rechtspraak. de politieke

verkiezingen en de parlementaire wetgeving
De Le.Qitimation durdi i er/izhren koint iii deze gevallen, zeer kort samengevat, op het
volgende ncer:
In de rechtspraak berust de legitinierende functie van het 1''erli:hren op het feit dat de direct
betrokkenen actief iii het rollenspel participeren. De legitiniering (van het recht en van de
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prinapes berust dan in genoemde rechtstheoricen werd aangenomen,
derhalve dient ook het resultaat (legitimiteit) op geheel andere WijZe te
worden begrepen.
Het Fe*hren produceert legitimiteit, niet omdat het tot juiste
beslissingen leidt, maar doordat het dc direct betrokkenen als rollenspelers - en de overige burgers als publick - deelgenoot niaakt van het
beslissingsproccs crl daarmee het voor acceptatic noodzakelijkc „leerproces" mogelijk niaakt. Dit leerproces moet overigens niet al te naief
worden opgevat; vermoedelijk, aldus Luhmann, is het de onuitgesprodall ilian durcli Verstrikken vooronderstelling van het Fellithre,1, "
kung in ein Rollenspiel die Pers8nlichkeit emfangen, umbilden und zur
.1/

krachtens de wet genomen beslissitigen) is niet alieen op de direct betrokkencti, Mur
vooral ook op de maarschappij al, geheel gencht.
l)ok bij politieke verkiezingell is sprake van ecti I crt;Ihri·n. Ook hier zien w·e ecti
gedragssysteeni dat door juridische regels wordt gestructureerd en begrensd en dat een
zekere

autonomic heeft. Ook hier

is

sprake van rollcii en rollerischeiding. vaii een

beslissingsproces met een otizekere uitkonist etc. l,e legitimerende functie van verkiezingen wor .it vaak gcheel verkeerd begrepcn, aldus Luhmanil. Ze berust niet op het feit dat
dc kiezer zijii stetii heeft uitgebracht en daarmee zelf itivloed hceft
uitgeoefetid op de
recrutering .·ati de volksvertegenwoordiging. Daanoor ts deze betrokkenheid en deze

invloed veel te marginaal: - . . allein die Form der Rekrutierung des entscheidenden

0 rgatis bietet noch keiric Gewahr fOr die E,ittiiuschungsfeste Legitimit ir semer Entscheiduiigen selbst." (Luhniatin, 1978: p. 173). De belangrijkste legitinierende functic van
verkiezingen is dat ze. door de wiuze wairop ze juridisch zijn geregeld, bijdragen tot de
vestiging van eoi autotioom politiek Sys[Ceill. Doordat dit systecm wordt losgemaakt uit
andere wmeii]evitigsverbaliden is het iii st:,at can hoge niate van eigeii Conip]exiteit op te
netilen (11 effectict- te verwerken. Zo wordt het bijvoorbeeld op deze wijze mogelijk
maatschappelijkc cotiflicte,i betrekkelijk risic01006 iii het politiekc 5>·steein in te brengeli
iii plaats vali ze erilit re weren. 1 1, legitimiteit ,·aii het politieke systeem wordt kortoill
niet priinair door de verkiezingen zelf gegarandeerd. maar een door verkiezingen
gevorind politiek systeem kan .so viel Alternativen erlatigen, daB es sich iii seineii
selektiven Entsclicidungsvert-ahren selbst legitimiereti kanti- (Lithilianil. 1978: p. 173)
Clok de parlementaire wetgevi,ig is te zieti als eeti 1 1·rf;Ihrm. I)e wetgeviiig moct, ()111dat
ze

liet recht vanzelt-sprekend als z·.iriabel moet behandelen, :en buitengewoon hoge mate

vati cottiplexiteit hantercri. Due coinplexiteit van de opg,ive vrd,igt otii eeii hoge mate
v,iii interlie complexiteit iii het wergevingssysteem zelf. Het feiteliuk werk wordt gedaan
iii comniissies. iii de walidelgatige,i e.d. 1)darnaast is er echter de plen,tire zittiiig die
opelibaar is en die iii feite vooniatiiclijk een synibolische fiinctie heeft. Bij deze plmaire
zittingeti zijii de burgers als toeschouwers betrokken. Zij kumien zich inet het
parlementaire steekspel idelitificercii, niaar tegelijkertijd kati hun betrokketiheid toch ook

vrublijvend bluveli. hetgeen nict allecti voor de individuen maar ook voor het
futictiotieren van lict systeeni noodzakeluk is. In de parlementaire zittingen symboliseert
het politicke svsteem dat. lioe groot de complexiteit ook ib. ze toch \·ia onderhandelingeti
tot een oplossing kan worden gebracht. Als zodanig lielpt dit 1 'cr/ahnit mexiseti een
positieve itistelling te verwerveti tiiet betrekking tot complexiteit cti draag[ her bij [(,t ceii
zcker vertrouweii iii het politicke systeem. De parlenie,itaire procedures umboliseren

ecliter vooral de identiteit en de continuiteit vaii het systeelii: ..I)as Publikum kann so
durch Erfahrung lertien. sich trotz prinzipieller Variabilit:it alleii Itechts iiii groBeti und
g.inzeti sicher zii tohlen und Systernvertratieti kili,sen." (Lithinann. 1979: p. 199).
Zo werd liet L'erfalire,1 van de rechtszitting gezien als een prcicedure die gericht is op Iici
zoeken v.in waarheid: de structuurkennierkeii ervin (de autonomie, de onatliankelukheic
vati de rechter, de rationele regels voor bewijsvoering en dergelijke) werden .iii
everizovele budragen hieraan gezieti (zie Luhniatin. 1978: hidst. 1-1)
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Hinnahme von Entscheidingen motivieren kunne" (Luhmann, 1978: p.
87). Dit is echter, aldus Luhmann, ten te rooskleurige opvatting; het is
als regel zeker tiiet te vcrwachten, dat de deeltiatne ami procedures dc
direct betrokkenen tot innerlijke itisteniming brengt; dit geldt zeker in
die gevallen waarin het proces iii voor lien ongunstige beslissingen
uitmondt. Het lecrproces is dan ook veeleer een conditiotieringsproces,

gericlit op (stapsgewijze) feitellke aanvaarding. Bovendien - en dat is in
Luhmanns theoric essentieel - is het 1 2·rflihie,1 ook ten lecrproces voor

de toeschouwers: door de structitur ervan, door het feit dat de
betrokkenen daarizi zelfeen rol spelen, kan zich iii de sociale oingevitig
het idee vestigen dat er recht is gedaan.
De legitimerende werking van procedures berust kortom primair op
het principe dat de burgers zich. iii cen actieve dan wel een ineer passieve
rol, met het proces-verloop identificeren.
Een overweging van een geheel andere orde is, dat deze institutionalisering van gedifferentieerde procedures de effectiviteit vati het recht en

van het politick-bestuurlijke systeem enorm opvocrt; dat is ook cen
essentiele voorwaarde in cell nioderne samenleving oindat, aldus
Luhmann, de legitimiteit van het politiek-bestuurlijke systee'in in laatste
instantie vooral op zijn prestatics berust. „Nur wenn das politischadministrative System des Staates insgesamt ein hinreichendes MaB
funktioneller Differetizierung entwickelt. kann es jene innere Komplexitiit erreichen, die in einer Zivilizationsgesellschaft erwartet werden muB
und die scinc Legitinlitlit trigt" (Luhmann, 1978: p. 218).
Hoe het ook zij, oni hun legitimerende functie te kunnen vervullen
moeten procedures aan een aantal eisen voldoen. De belangrijkste
vercisten zijn dat ze autonoom mocten zijn, dat wil zeggen afgeschermd
van omgevingsdruk en dat de uitkonisten van het beslissingsproces
volkomen open inocten zijn
In het werk van Habermas vinden we, ook op dit punt, cen scherpe
afwijzing van Luhnianns thesen. Hoewel Luhmanns beschrijvingen nict
uit de lucht gegrepen zijn, is het, aldus Habermas, cen ideologische
vertekening aan de beschreven procedures een legitinicrende working
1- I)eze autoriomie beteke,it, aldus Lulifiiatiti. dat er sprake moet zijii vati eeti h.indelingssysteem dat van de oiligeving is afgegrelisd m dat de betrokkenen de bescherming - en de
emotionele ontlasting - van een handelen hitinen voorgegeven rollen biedt. Hierbu zijii
twee aspecten van bel,ing. Om te begitineli client hit verloop van her ['irfi,hir,1
te wordeti bepaald door systectii-intertle factoren; voorts dient er werkelijk van
rollenscheiding sprake te zijn. Zo dient in de rol van de ..rechter" op gen elikele wuze dc
persoon van de rechter (.als buurnian bu voorbeeld) aanwezig te zon. Beide punteli zijn
u i rs 1 iii

(7 1 d

voor de betrokketieli Iioodzakelijk: L·oorw.i.lrden 0111 zich Iik[ her. suriis precaire.
rollenspel eli met ile uitkoilisten daarvali re kull!101 idetitific:ren.
Voor eeii dergeluke idetitificatie dient voorts nog aan twee aTidere voora·.larden te zii,1
voldaan. Op de cerste pliats mag het proces Iliet vrijblijvend zijn: er dient zekerheid te zilli
dat het in een voor de betrokkene(n) relevante beslissing uirmondt. Op le tweede pla.its
client de inlioud Vall lile beslissing volkometi cipen Ie zijn
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toe te kennen, al was het maar om de eenvoudige reden dat de resultante
ervan niets met legitimiteit van doen heeft (vgl. par. 2.2.1.). Bovendien
kan een

Fed /tren

"

.

nicht

als

solches

Legitimation erzeugen,

vielmehr steht die Prozedur der Satzung selbst unter Legitimationszwang" (Habermas, 1973: p. 153).
Legitimeren wil bij Habermas eenvoudig zeggen het aantonen dat
aanspraken op goede gronden berusten; legitimering is het proces
waarin zulks geschiedt en ook alleen maar geschieden kan: de Diskurs,
dat wil zeggen de volkomen machtsvrije en van alle handelingsdruk
ontdane discussie, waarin uitsluitend het betere argument telt. In een
dergelijke discussie en zoals gezegd ook daarin alleen, is het, ondanks het
uiteenlopen van waardenorientaties, mogelijk uiteindelijk consensus te
bereiken over normen die een werkelijk algemeen belang uitdrukken,
aanspraken die werkelijk in het algemeen belang zijn: „Nicht die
Tatsache dieses Pluralismus soll bestritten werden, sondern die Behauptung, daB es unmughch sei, kraft Argumentation die jeweils verallgemeinerungsfihigen Interessen von denen zu scheiden, die partikular sind
und bleiben" (Habermas, 1973: p. 149). Een dergelijk indifferentisme is
met andere woorden geen onvermijdelijk lot van de moderniteit; de
sociale wetenschap moet zich integendeel, aldus Habermas, teweerstellen tegen de „Zerst8rung der praktischen Vernunft" die zich vooral
manifesteert in het feit dat praktische discussies worden onderdrukt. Als
de wetenschap deze kritische functie waar wil maken, dient zij allereerst
haar zelfbeeld te veranderen en de wetenschappelijke reflectie op

dergelijke praktische vragen (weer) tot haar taak te rekenen. Een
dergelijke wetenschap speelt niet langer een systeem-bevestigende rol,
maar krijgt integendeel, aldus Habermas, een werkelijk legitimerende
functie.
In het werk van Berger en Luckmann staat, naast het begrip
institutionalisering, het begrip legitimering centraal. In het kader van
deze bespreking zijn vooral de volgende noties van belang. Legitimering, in de conceptie van Berger en Luckmann, wil zeggen het uitleggen
en rechtvaardigen van instituties: „Legitimation „explains" the institutional order by ascribing cognitive validity to its objectivated meanings.
Legitimation justifies the institutional order by giving a normative
dignity to its practical imperatives" (Berger, Luckmann, 1966: p. 86).
Dit samengaan van het cognitieve en het normatieve moment is in de
I8

18
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Habermas gaat zo ver te stellen dat het een taak van de sociale wetenschap is, in het kader
van een noodzakelijke ideologie-kritiek, dergelijke praktische Dis|airse te simuleren en zich
af te vragen: „Wie h tten die Mitglieder eines Gesellschaftssystems bei einem gegebenen
Entwicklungsstand der Produktivkrdfte ihre Bedurfnisse kollektiv verbindlich interpretiert und welche Normen hJiten sie als gerechtfertigt akzeptiert, wenn sie mit
hinreichender Ketintnis der Randbedingungen und der funktionalen Imperative ihrer
Gesellschaft in diskursiver Wilensbildung uber die Organisation des gesellschaftlichen
Verkehrs hltten befinden k8nnen und wollen?" (Habermas. 1973: p. 156).

theorie van Berger en Luckmann van cruciale betekenis. Hun reconstructie van de culturcle werkelijkheid is uitgesproken kennissociologisch van aard; het functioneren van instituties is voor hen voor alles

gegrondvest in de produktie, de verspreiding en de verdeling van
kennis.

Legitimering, in de hier beschreven betekenis, is noodzakelijk voor
het voortbestaan van instituties; aan nieuwkomers (kinderen in een
gezin, aspirant-leden in een beroepsgemeenschap etc.) zal moeten
worden uitgelegd hoe de rollen en regels zijn en al snel ook waardm die
ZUn zoals ze zun.
Berger eii Luckmann merken voorts op dat legitimering op
verschillende niveaus plaats vindt. Ze heeft niet alleen betrekking op
afzonderlijke instituties, maar ook op meer omvattende institutionele
sectoren eii uiteindelijk op de institutionele orde als geheel. Legitimering
is dan ook een zeer complexe opgave, omdat ze alleen kan slagen als er
van een zekere mate van coherentic en consistentie sprake is. Berger en
Luckmann ontwikkelen in dit verband de theorie dat legitimering op
hogere niveaus vooral ook een integrerende functie heeft. Bij deze
integratie gaat het om twee verschillende opgaven; encrzijds diencn
institutionele sectoren en uiteindelijk de samenleving als geheel als een

begrijpelijke en zinvolle totaliteit te kunnen worden crvaren. Deze
horizontale integratie is, zoals we in par. 2.3. nog zullen zien,
noodzakelijker en tegelijkertijd problematischer naarmate een samenleving verder is gemoderniseerd en de individuen een groter aantal
gespecialiseerde en los van elkaar staande rollen moeten spelen.
Anderzijds dient er ook in verticale zin een integratie plaats te vinden; de
totale biografie van een individu dn van de maatschappij als geheel
(geschiedenis !) dient samenhang en betekenis te krijgen.

Tenslotte is het van belang vast te stellen dat legitimering zich, in de
visie van Berger en Luckmann, in de loop van het moderniseringsproces
steeds meer heeft verzelfstandigd. In de samenleving zijn Illet andere
woorden gaandeweg speciale, secundaire instituties ontstaan die uitdrukkelijk op legitimering zijn gericht. Legitimering is kortom steeds
meer een zaak van specialisten, van professionele legitimatoren geworden, hetgeen overigens weer de noodzaak van legitimering van hun
positie oproept. Deze ontwikkeling vangt aan op het moment dat een
bepaalde institutionele sector (de opvoeding bijvoorbeeld) met behulp
van een expliciete overkoepelende theoric wordt gelegitinieerd. Zodra
dat het geval is, is er sprake van gedifferentieerde kennis, die niet mcer
het vanzelfsprekende bezit van iedereen is: „With this step, the sphere of
legitimations begins to attain a measure of autonomy vis-8-vis the
legitimated institutions and eventually may generate its own institutional processes" (Berger, Luckmann, 1966: p. 88).
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In mijn eigen conceptualisering wil ik, met Berger en Luckmann,
legitimering zien als een essentiele voorwaarde voor het voortbestaan
van instituties en de institutionele orde. Bovendien zie ik, met Weber,
legitimering als een existentiale behoefte; machtsposities en de met
institutionele posities verbonden aanspraken in het algemeen vragen om
rechtvaardiging.
Legitimering is iii mijn conceptie ook een permanent proces. Niet
alleen moeten voortdurend nieuwkomers in de institutionele wereld
worden opgenomen, maar bovendien voltrekken zich in een modeme
samenleving zo talrijkc en zulke ingrijpende veranderingen dat de
bestaande legitimaties voortdurend moeten worden geactualiseerd.
Voorts zie ik, met Berger en Luckmann, legitimering als een proces
waarin zowel cognitieve als normatieve dimensies te onderkennen zijn
Het uitleggen en het rechtvaardigen van instituties zijn ten nauwste met
elkaar verbonden, ze liggen in elkaars verlengde.
Hoewel ik Luhmanns optimisme met betrekking tot de Lewiti,nation
durch Verfahren niet kan delen en hoewel ik niet kan instemmen met de
politiek-ideologische conclusies die Luhmann uit zijn analyses trekt,"
beschouw ik een aantal noties die aan zijn conceptie van het Fedthren ten
grondslag liggen als in hoge mate relevant en instructief. Waar ik nict
kan instemmen met Luhmanns these dat procedures als het ware
automatisch legitimiteit produceren, meen ik wel dat cruciale aspecten
ervan, zoals de actieve participatic in het beslissingsproces en de

identificatie met het rol]enspel, in legitimeringsprocessen inderdaad een
belangrijke rol kunnen spelen. Overigens kan, in mijn conceptic, een
dergelijke impliciete legitimering nooit los van inhoudelijke gronden
voor acceptatic, dat wil zeggen nooit los van legitimaties, worden
gezien.

Hoewel ik, zoals ecrder gezegd, niet kan instemmen met Habermas'
theorie van de Diskitrs en met name de normatieve consequenties
daarvan (voor de wetenschap!) afwijs, ben ik wel van oordeel, dat in
concrete legitimeringsprocessen discussie vaak een belangrijkc rol speclt.
"' Ik doel hier iii het bijzonder op twee punten. Op de eerste plaats geeft Luhnianti tiaarmijii
oordeel eeti te rooskleurig beeld van de legitimiteit vaii het vigere,ide politieke systeem.

Hoewel niet alle uitingen van Oilgenocgen en zelfs nict alle vormen van .burgerlijke
ongehoorzaamheid" als [ekencil van een legitimiteitscrisis behoeven te worden gezien
(vgl. Schuyt, 1975), mmi ik wel dat thans vele syniptonien, waaronder vooral een
toename van (tegen de overheid gericht) geweld, iii die richting wijzeli. (C)verigens moet
hierbij worden aerigetekend dat Luhmanns studie voor het ecrst iii 1969 werd gepubliceerd).

Een tweecle punt betreft Luhmanns pleidooi voor een autonomiscritig van het bestuur,
dat. door de politick, vaii dc druk tot zelf-legitiniering zoii mocten Borden bevrijd. Naar
Illun nienitig leidt dir niet tot Kn verhoging, maarjuist tot een bedreiging van legitimiteit;

bovendicii verwacht ik dat hierdoor de prestaties van het bestuurlijke systeem niet
worden opgevoerd, maar eerder dat een dergelijk: i,on-r,spotisive,icss leidt tot rigiditeit
(vgl. Nonet, Selznick. 1978: hfdst. 3).
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De vraag of ecti DiskiF, iii de zin van Habermas, mogelijk of wetiselijk
niijii conceptie nict relevant. Vastgesteld kan worden dat metisen
feitelijk talloze, minder idcale discussies voeren, die crop gericht zijn

is, is in

anderen van de gerechtvaardigdheid van de eigen aanspraketi te
overtuigen, zij liet dat daarbij stellig ook andere niiddelen dan alleen de
zuivere argumentatie worden gebruikt. Hoewel zulke discussies zeker
niet resulteren in legitimiteit, in de betekenis die Habermas daaraan
tockent, zijn ze wel gericht op het zocken van instemming en acceptatie.
dergelijke disaissies kunnen dan ook, in mijn Conceptic, als ecti „zoeken
naar legitiniiteit" (vgl. Vaessen, 1979) worden gezien.
Op grond van het bovetistaande wil ik het begrip legitimering

als

volgt

onischrijveti:

Het begrip legitimering is cen proces-begrip; het duidt op gedragsvornieti die gericht zijn op het opbouwen, handhaven of herstelleti van

legitimiteit van institutioncle verhoudingen door, expliciet dan wel
impliciet, deze verhoudingen te verduidelijken en normatief te rechtvaardigen.
Expliciete legitimering is het in feitelijke interactie en communicatie
direct en uitgesproken inzetten van legitiniaties; t'inpliciete Let iti,neri,te is
het zodanig beinvloeden of structurcren van het feitelijke gedrag van
anderen, dat daardoor in het bewustzijn van die anderen legitimaties
worden opgeroepen.

2.2.3. Legiti„iatic
Legitimatie werd voorlopig omschreven als een zaakbegrip dat duidt op
„bepaalde cognities die in legitimeringsprocessen worden ingczet" In
het onderstaande wordt dee algemene omschrijvitig nader uitgewerkt.
Zoals uit de voorafgaande besprekingen duidelijk zal zijn, hangt de
conceptuele uitwerking van het begrip legitiniatie sterk samen niet de
inhoud die aan de begrippeii legitimiteit en legitimering wordt gegeven.
Kortheidshalve zal nu tiiet worden itigegaan op discussics die in fcite al
impliciet in het bovenstaande aan de orde kwamen, maar zal ik mij
beperken tot cell korte bespreking van cen aantal liicuwe diniensics vati
de problematick, die naar voreii kotiieti zodra het begrip legitiniatic in
het vizier wordt getion"tell.
Door Weber wordt cen legitimatie gezien als een cogiiitic die
verwijst iiaar ceii basis-principe voor de reclitvaardiging van inachtsaanspraken; deze verwijzing naar algemene rechtvaardigingsgronden. naar
onderliggende waarden, is iii Webers theorie essentied. 1)crgelijke
cognities zijn, aldus Weber, in de empirische werkelijkheid iii grote
veclheid en veelvormigheid aanwezig. Het kenmerkende van Webers
benadering is nu, dat hij iii deze empirische chaos ordc aanbrengt door
eeti typologic van de elementaire rechtvaardigingsgrotiden zJlf
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Hierbij onderscheidt Weber, zoals bekend, drie typen van gezag: het
traditionele gezag (de „Autorittit des ewig Gestrigen"), het charisinatische
gezag (de „Autoritit der ausseralltiglichen persiinlichen Gnadengabe")
en het rationeel-legale gezag ("Herrschaft kraft „Legalitiit", kraft des
Glaubens an die Geltung legaler Satzung und der durch rational
geschaffene Regeln begrundeten sachlichen „Kompetenz ") (Weber,
1976: p. 822). Een belangrijk inhoudelijk aspect van deze typologie, in
mijn interpretatie ervan, is dat naarmate het gezag een meer rationcellegaal karakter krijgt, de rechtvaardigingsgrond als het ware meer object
van reflexie wordt; de legitimering moet steeds explicieter worden, de
legitimaties rationeler en argumentatiever.
Kenmerkend voor Webers benadering is voorts de nadruk die hu
legt op de Walilveru,midtsdiaft tussen de historische ontwikkeling van
rechtvaardigingsgronden en legitimaties cnerzijds en de ontwikkeling
van maatschappelijke (sociale, politieke, economische) structuren anderzijds. Opmerkelijk is daarbij dat Weber dergelijke historische verbanden, bijvoorbeeld tussen het ontstaan van nioderne machtsstructuren en
het doniinant worden van het rationeel-legale gezag, niet als wetmatigheden of als een evolutieproces voorstelt. Bovendien is Webers
benadering ook op dit punt waarderingsvrij; hij beschouwt het ene
gezagstype niet als superieur aan het andere. Weliswaar wijst Weber op
de technische superioriteit van het rationcel-legale gezag ten opzichte
van het traditionele en het charismatische gczag, die zicli, aldus Weber,
mocilijk met de eisen van het moderne kapitalisme laten verenigen; dit is
echter een strikt technisch en gectiszins een moreel oordeel.
Tenslotte moet worden opgemerkt dat, naar Webers inzicht,
weliswaar het rationeel-legale gezagstype in een moderne samenleving
dominant is, maar dat andere rechtvaardigingsgronden daaruit allerminst geheel verdrongen zijn. In een moderne samenleving bestaan dan
ook niet alleen spanningen tussen legitimaties die naar eenzelfde
rechtvaardigingsgrond verwijzeti, maar zeker ook russell die rechtvaardigingsgronden zelf
In het werk van Luhmann vinden we weinig aanknopingspunten
voor cell formelc conceptualisering van het begrip legitiniatie; zoals
eerder werd besproken abstraheert Luhmann in zijn benadering van de
inhoudelijke gronden waarop mensen de macht en het recht accepteren;
het begrip legitimatie zelf, als zaakbegrip, blijft bij hem dan ook
onuitgewerkt.3, Opmerkelijk is evenwel dat Luhmann in zijn historischsociologische beschouwingen wel over dc historische ontwikkeling van
rechtvaardigingsprinapes spreekt. Anders dan Weber, karakteriseert hij
deze ontwikkeling als een evolutionaire vooruitgang. Het politiekbestuurlijke systeem van de moderne samenleving als zodanig is, aldus
2('

Het begrip Liwitimation bij Luhmami vertaal ik iliet: ..liet zich legitirneren" Het is met
andere woor(len cen proces-begrip.
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Luhniann, coi evolutionaire verworvenheid van de eerste orde, omdat
het in staat is zonder directe verwijzing naar rechtvaardigingsgronden
toch legitimiteit te produceren.
In het werk van Habermas zijn legitimaties cognities die gebruikt
kunneti worden om de juistheid van bepaalde aanspraken aan te tonen.
Evenals bij Weber berust bij Habermas de werking van legitimaties op
een verwijzing naar onderliggende waarden, naar nicer algemene
rechtvaardigingsbeginselen. Geheel atiders dan Weber, ziet Habermas
echter de ontwikkeling van rechevaardigingsstelsels als cen evolutionair
proces, ecti collectiefleerproces dat onomkeerbaar is.
Wanneer eenmaal een bepaald rechtvaardigingsniveau is bereikt, is
het niet langer mogelijk, aldus Habermas, aanspraken te rechtvaardigeti
door cen verwijzing naar dc principes die constituerend zijn voor een
lager niveau; zo kunnen in een moderne sanienleving, die zich kenmerkt
door een „uiliversalistische nioraal", aanspraken niet langer op particularistische gronden worden gerechtvaardigd: „Was als Grund akzeptiert
wird und konsenzerzielende, daniit motivbildende Kraft hat, hdngtvom
jeweils geforderten Niveau der Rechtfertigung ab" (Haberinas, 1976:
p. 276).

Zeer keiinierkend voor Habermas' benadering is voorts, zoals we
eerder hebben gezien, dat dit modeme universalisme zich niet manifesteert in

(nicuwe) absolute normen, maar dat het, in Habermas'

reconstructie, als het ware „procedureel" gegrondvest is. Goed en
gerechtvaardigd is datgene waarover in een open cii voor eenieder
toegankelijke Disk,irs overeenstemming kan worden bereikt. Habermas'
begrip legitimatic is, in mijn interpretatie, dan ook niet zomaar een
cognitie die kati worden ingezet oni de juisthcid van aanspraken aan te
tonen, maar het is altijd een cogiiitie die zich uitdrukkelijk als
bekritiseerbaar argunient presenteert.
Ook iii de theorie van Berger eli Luckmann duidt liet begrip
legitililatic op cognities die gebruikt worden oin bepaalde institutionele
verhoudingen te legitimeren, in de eerder besproken dubbele betekenis
die zij aan dat begrip tockenncii. Het specificke van huii theorie is, dat zij
cen onderscheid maken tussen legitimatics van verschillend niveau, die
zich van clkaar onderscheiden doordat ze op verschillende lageti van dc
sociale werkclijkheid betrekking hebben.

Het cerste niveau is dat van de elementaire lineipie, it) legitimaties,
zoals die zijn opgeslagen in dc dagelijkse omgangstaal. Het feit dat in een
bepaalde gemeenschap bepaalde begrippenstclsels aanwezig zijn, bijvoorbeeld nict betrekking tot de arbeidsverdeling, is op zichzelf al een
taalkundige ncerslag van de bestaande institutionele ordc, die die orde op
een bepaalde wijze toegankelijk maakt en legitimccrt. Deze legitimaties
zijn nog direct met het handelen verbondeti; het gaat hier om
vanzelfsprekende kennis van cen prd-reflexiefen prd-theoretisch niveau.
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Op het tweede niveau worden al meer uitdrukkelijke verklaringen

en rechtvaardigingen geproduceerd. De theoretische notics hebben
echter nog cen zeer clementaire vorm en de theorie heeft zich ook nog

nict verzelfstandigd, maar blijft tell nauwste met het sociale handelen
verbonden; inhoudelijk kenmerkt die „theorie" zich dan ook door een
verregaand pragniatisme. De typische uitdrukkingsvorm van de. in
overwegende mate nog collectieve, legitimaties op dit niveau zijn
spreckwoorden, zegswijzen en dergelijke.
Het derde nivcau is dat van de expliciete theorieen waardoor een
bepaalde institutionele sector als geheel wordt gelegitimeerd. Op dit
niveau is voor het eerst sprake van onderling gedifferenticerde kennisgebieden, van kennis die niet meer het vatizelfsprekende bezit van eenieder
is. Legitimaties worden geproduccerd door vrijgestelde
specialisten.
Het vierdc niveau tenslotte is, aldus Berger en Luckmatin, het niveau
en veelal hoogst
betekenisstelsels
verfijnde
(zoals kosmologieen, religies, c.d.), waarin de

van de „symbolische universe" Dit zijn complexe

legitimaties voor de verschillende institutionele sectoreti worden geititegrecrd. De betekenis van her handelen is nu opgenomen in - en kan dan
ook worden afgeleid uit - een zinvolle totaliteit; alle institutics kunnen
by placing them sub specie unit, ersi, that
nu worden gelegitimeerd "
is iii the context of the most general frame of reference conceivable "
(Berger, Luckmann, 1966: p. 92).
Voor mijn conceptualiscring van het begrip legitiniatie zijti voorts
nog de volgende noties uit de theorie van Berger en Luckmann van
belang. Op de eerste plaats wijzen zij, evenals Weber, op de historische
ontwikkeling van legitimaties, waarbij zij vooral aandacht besteden aan
de (relatief autonome) ontwikkeling van expliciete legitimerende theo-

rieeti en van symbolische universa; deze ontwikkcling kenmerkt zich
inhoudelijk door een steeds verdergaande abstrahering cn rationalisering.

Op de twcede plaats wijzen Berger en Luckniann op de samenhailg
en wisselwerking tussen de legitimaties op de verschillende door hen
onderscheiden niveaus. In mijn interpretatie van hun theorie z ij 11 w a t d i t
betreft, zeker in ecti nioderne samenlevitig, vooral de legitimerende
theoricen van het derde niveau interessant. Nict alleen is dit het niveau
waarop de legitiinaties zich verzelfstandigen (en bijgevolg de noodzaak
van „legitimering van dc tweede graad" otitstaat), maar bovendien doen
zich op dit niveau ook inhoudelijke spanningen voor, die het gevolg zijn
van het feit dat de betreffende theorieen moeten voortbouwal op. of
althans voldoende moeten aansluitcii bij, de cottlinon sense, terwijl ze
tegelijkertijd verenigbaar moeten blijven met dc veel onivattender eti
abstracter symbolische universa.
Op de derde plaats tenslotte attenderen Berger en Luckinanti,
evencens in de geest van Weber, op de wisselwerking tussen de
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ontwikkeling van de maatschappelijke (machts-)structuren etierzijds en
de otitwikkeling van legitimerende theorieen en universa anderzijds. Iii
hun visic is de domitiatitie van een bepdald symbolisch tiniversuni niet
de resultante vati een natuur-noodzakelijke evolutic; evenniin kan ze
cenvoudig tocgeschreven worden a;in de cognitieve superioriteit errin.
Veeleer speelt hierbij het beschikken over feitelijke Iiiacht een doorslaggevende rol: „He who has the bigger stick, has the better chance of
iniposing his defitiitions of reality" (Berger, Lucktiiatiti, 1966: p. 1()1)
Hiermee is overigens nog geetiszitis gezegd dat zulke werkelijkheidsdefinitics daarmee ook slechts afspiegelingen van belangeti zouden zijn en
dat ze geen eigen ontwikkeling zoudeti kennen. "
tile relationship
between „ideas" and their sustaining social processes is always a
dialectical one" (Berger, Luckmatin, 1966: p. 117).

In mijn eigeii coticeptualisering wil ik het begrip legitiinatie, evenals
Weber en Habernias, zien als een cognitic die naar nicer algeniene
principes van rechtvaardiging verwijst; deze verwijzing is daarmee ten
verwijzing naar waarden (Weber). Dc theorie van Berger en Luckmann
beschouw ik op dit punt als ecti verfijning; bij hen is iii laatste instantie
vooral de verwijzing naar de symbolische universa vati belang, die
weliswaar meer omvatten dan waarden, maar waarvoor waarden we]
constituerend zijn
Met alle besproken auteurs ben ik van menitig dat zowel met
betrekking tot de algemene rechtvaardigingsgronden als met betrekking
tot de legitimaties als zodanig, van historische ontwikkelingsprocessen

sprake is. Anders dan Luhnianii

en Habermas

interpreteer ik die

ontwikkeling niet als cen wetmatig evolutie-proces en zelfs, in normaticve zili, niet zotider meer als een proces van vooruitg.ing, niaar

ecnvoudig als een proces van (veclvormige) veranderitig, dat om
cultuursociologische beschrijvingen, atialyses en interpretatics vraagt.
Voorts beschouw ik de ontwikkcling van legitimatics en van
legitimeringsgronden als relatief mitotioom; weliswaar hebbell StrUCtu-

rele ontwikkelingen in de samenleving hierop cen onnuskenbare
invloed, maar determinerend zijn ze iii mijn conceptic nict. Met Berger
en Luckmann ben ik van mening dat, zeker in een nioderne samenleving
waar legitimering steeds meer een zaak van specialisten en professionals
geworden is, legitimaties ook eeti eigen ontwikkeling kentien, dat er met
andere woorden ook van immanente verandering en vernieuwing
sprake is.

Op grond van
legitimatie als

de bovenstaande

overwegingen wil ik het begrip

volgt omschrijveil:

Legitimatie is cell zaak-begrip; het duidt op cogiiities die legitimerende
kracht ontlenen aan het feit dat ze, direct of indirect, naar voor
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betrokkenen relevante waarden verwijzen en die, op grond van die
kwaliteit, in legitimeringsprocessen kunnen worden ingezet om institutionele posities en de daarmee verbonden aanspraken te rechtvaardigen.
2.3.

De context van de verzorgingsstaat
een zinvolle aanpak van het meer specifieke object van studie, de

Voor

legitimiteit van het (kunst-)museum, is niet alleen een formele conceptualisering nodig maar daarnaast ook een perspectief op de legitimiteitsproblemen in de huidige verzorgingsstaat. Een dergelijk perspectief
wordt in de nu volgende paragraaf geboden.
Vooraf dient daarbij te worden opgemerkt, dat de uitgebreide
literatuur met betrekking tot de verzorgingsstaatdiscussie als zodanig
geen object van studie is geweest; deze problematiek zou een onderzoek
op zichzelf hebben gevergd.
De onderstaande bespreking is dan ook niet gericht op de problematisering van het begrip verzorgingsstaat, maar ze neemt integendeel een
bepaalde conceptie van de verzorgingsstaat tot uitgangspunt voor een
schets van de legitimiteitsproblemen die zich thans in de Nederlandse
samenleving voordoen.

Het begrip verzorgingsstaat is in feite enigszins verwarrend, onidat het
vaak niet alleen wordt gebruikt als karakterisering van een bepaalde
politieke orde, van een bepaald type staat en staatsactiviteiten, maar ook
als omschrijving van een samenleving als geheel. Hoewel de verklaring
hiervoor alleszins voor de hand ligt, omdat het in zulke gevallen juist
gaat om samenlevingen waarin de staat een zeer belangrijke rol speelt in
het maatschappelijk leven, moet het begrip verzorgingsstaat, op deze
wijze gebruikt, als een pars pro toto worden gezien.li In mijn bepaling van
het begrip kenmerkt de verzorgingsstaat zich niet alleen door de centrale
positie van de staat en door het hoog opgevoerde niveau van feitelijke
overheidsbemoeienis, maar, in samenhang daarmee, ook door een aantal
typische vormen van maatschappelijke organisatie. Tegen deze achtergrond zou het de voorkeur verdienen om (ook) van verzorgingssamenleving te sprekeii; om redetien van usance zal ik echter desalniettemin
het begrip verzorgingsstaat blijven gebruiken.
in zijn inmiddels klassieke studie omschrijft Wilensky de verzorgingsstaat ("welfare state") als volgt: „The essence of the welfare state is
government-protected minimum standards ofincome, nutrition, health,
housing, and education, assured to every citizen as a right, not as
charity" (Wilensky, 1975: p. 1).
2!

De gedachte dat het begrip verzorgingsstaat, op deze wijze gebruikt, als een

pars pro totol

moet worden gezien, olitleen ik aan een gesprek met dr. M. Akkernians, Katholieke
Universiteit Nijmegen. Een pars pro toto is een stijlfiguur, waarvan de wcrking berust op
het feit dat iets wordt aangeduid door een kenmerkend deel daan·an te noemen.
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Kem van Wilensky's betoog is dat, ondanks zeer uitgesproken

ideologische verschillen, „rijkc", geindustrialisecrde landen zowel in
Oost als West, betrekkelijk weinig van elkaar verschillen waar het gaat

om het creilren van ecti bodeni van bestaanszekerheid voor hun
bevolkitig. Op basis v.iii ecn uitgebreid vergelijkend oiiderzoek komt hij
rot de conclusie dat het ontstaan van de verzorgitigsstaat pritnair cen

resultante is vati econoniische groci cii van demografische otitwikkelin-

gen iii dat variaties iii verschijilingsvornien niet uit ideologische

verschilleti nioeten worden verklaard, maar uit specifieke verschillen iii
de politicke, sociale en cconomische structuur, „
by the degree ofcentralization of government, the shape of the stratification order and
related niobility rates. the organization of the working class. and the

position of the illilitary" (idem, p. XIV)
De verzorgingsstaat nioge dati, zeker walineer Ze wordt omschreveli
op de wijze waarop Wilensky dat doet, de vrijwel automatisclie
resultatite zijn van econoniisclie groci en dergelijke, toch is het binne,i
een sociologische beschouwing noodzakelijk oog te hebben voor de. in
laatste iiistantic culturecl bepaalde, verschilleti die tussen verschillende
typen verzorgingsstaat bestaan (vergelijk Adriaansais, Zijderveld, 1981

p. 9() e. v.). hi dit kader kan ik op dergelijke verschillen iliet nader
itigaaii; voor alle duidelijkheid zij sleclits opgenierkt dat iii het
onderstaande de typisch Westeuropese - en in het bijzoiider dc
Nederlandse - verzorgingsstaat het object van bespreking is.
Ili:latThoenes onischreef iii 1962 de verzorgingsstaat als een
schappijvorm die gekennierkt wordt door een op democratische lecst
geschoeid systeem van overheidszorg dat zich, bij hatidhavitig van de
ondertieniingsgewijze productie, garant stelt voor het collectieve welzijil
van haar onderdatien". (Thoenes, 1962:p. 124). Uit deze omschrijving

blijkt nict alleen de eerder getioenide begripstiiatige onduidelijkheid (de
verzorgingsstaat als „niaatschappijvorni") tiiaar ze brengt bove,idien het

compromis-karakter van de verzorgingsst.iat treffetid tot uitdrukki,g
een compromis, kenmerkend voor dc periode van wederopbotiw.
tussen liberalisme eii socialistiic, tussill niarkt en plan (vgl. van Heck,
1973: lit-dst. 4)

Van Heck geeft een vergelijkb.irc omschrijving van de verzorgingsstaat, die zich zou kenmerken door het feit dat .
de samenleving iii
de vorm van de staat de verantwoordelijkheid op zich neemt, dat voor
haar ledeii ecii minimum aan gezondlicidszorg. ecotiomische zekerheid

en „civilised living" gewaarborgd is en zij

naar gelang van hun

geestelijke vermogens kunnen delen in dc sociale en culturele verwor-

vetihedeti van deze sanienleving (van Heck, 1973: p. 58). Iii deze
omschrijvitig, die van Heck ontleent aan Hall, is vooral de zitisnede dat
de samenleving „iii de vorm van de staat" dc verantwoordelijkheid op
zich necnit essenticel.
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Beide onischrijvingeti leggeti, eveiials vele andere (zie o. iii. den
Hoed. 1980. Jolles. 1982: Stalpers, 1979)). de nadruk op de ambitieuze

doelstellingen die aan de verzorgingsstaat ten grondslag liggen en op de
verregaande veraintwoordelijkheid van de overheid voor de realiscritig

daarvan. Waar de staat eens -liachtwaker" was, is ze steeds incer
uitgegrocid tot dc regisseur (en sponsor) van het m.iatschappelijk leven.
Overigens kan hierbij wordeii aangetekend dat zich iii de verzorgingsstaat zoals die tia de Tweede Wereldoorlog tot volle ontplooiing
kwani ook cen aantal duidelijke veranderingen hebben voorgedaan,

veranderingen die door Zijderveld als cen .,tr.insformatic worden
.ianged,iici (Zijderveld, 1983c). Heel kort gezegd kotiit deze transtoriliatie Crop lieer dat de staat, onder druk van een aantal „autonome
processeti (bureaucratiscring cii prof-essiotialiseniie \,ooral) steeds lileer
de vcrantwoordelijkheid op zich is gaan nenien voor het honoreren van
de verlatigens van (uiteenlopende grocpeti) burgers, die liet aanvankelijk
liagestrect-de huilialle bestaansminitnum te boveli gaan: ..Vati ecti rloer

voor sociale zekerlicid transfornieerde de verzorgitigsstiat iii een
plafond van aspiraties voor welzijn en geltik (. .)" (Ziiderveld. 1983c:
p. 2(x)).

Hoc het ook zii, de verzorgingsstaat kenincrkt zich thans ijiet alleen
door de centrale (sturende en initierende) rol van de overheid. inaar ook
door de wijze waarop de samenleving voorts is georganiscerd. Kentiierkend voor de verzorgitigsstaat is niet alleeli dat ecti aantal elementaire
bestaatistiiiiiinia door de overlicid worden gegarandeerd, niaar clat er
bovetidicii ee!1 tlitgebrcid stelsel v.111 welzijiisroorzietiitigcii is opgebouwd, waarop iii principe alle burgers .tati praak kutineii iii.ikeri. 1)eze
welzijnsdietisteii wordeii iii de verzorgingsstaat geproduceerd door cen
groot aantal, iii toeiiemetide 111:itc door professionals beniande en
bureaticratisch georgatiiscerde itistellingeti (zie bijv. Tolstiia, 1982), die
door dc overlieid wordeti bekostigd dan wel gesubsidieerd. De
bekostiging en subsidieritig (en de daarnice verboiiden regelgeving) van
deze. foor ecti belaiigrijk decl particuliere.- instellingeti is het instrutiient bij uitstek waarnice de overlicid iii de verzorgitigsstaat aan haar rol
gestalte geeft.

Sametivattend: in deze studie wil ik onder het begrip Verzorgillgsstaat verstaan: ecti type mnienleviiig waarin, bij of- krachtetis wettelijke

regelingen, voor alle burgers iiaast de traditionele burgerrechten en
politicke recliten, ook een aantal sociale rechten zi-in gegarandecrd (vgl.
'- Ecii belatigrijke eli polemische \·raag ih natuurlilk m hoeverre hier nog ge,prokeii k.iii
\\·ordell liver 111 substanticle zill particullere 1110te|litigell. lit dat ve:leer cprake l. \·.111
instclling,ell die m fi·lte 314 Cen verlenptuk van de m·erheid<bureaucratie moeten worden
gezien. Iii .ilgemm:re ternicti „·ordt dir Ir.tagstuk adii de Mde gest.'Id Lic)Or Adridansens

cri Zijilerveld (19Hl) u·Jar zij sprekeii over her \·erci\ ·ilticii v.iii de autonomic v.iii
..ttitertiieiliaire strlicturell' MAM #u eli ilidivililiell.
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Adria.insens. Zijilerveld. 1981: p. 44 c.r.): deze recliteti worden

ge\\·aarborgd door cen overlicid die, uit dieii hoot-de, via actict-beleid eii
door iiiiddel v.iii filianciering eli regelgeving instellingeti iii sta.it stelt de
door de burgers gevriagde" diensteii te produceren.
2.3.1. Lceiti,itinit iii de i,t·i·z,ireillesst,litt

Legititiiiteit. iii de betekenis die d.zara.in iii deze stiidie wordr treeeven,is iii de verzorgingssta.it 0111 ccii .iatital redeiieti probleniatisch gewor-

deti. 1-let is vati bclatig k bescffeti dat deze legititiziteitsprobletiicii
geenszins allecti dc overheid betreffeii, iii:iar ook de ilistellingen die bij
de ,,verzorgitig" betrokketi zijii cii de professionals die iii de itistellingen
werkzaaili zijil.
In liet onderstaande zal liu eerst op de alge,iietie oorzakeii v.iii dit
legititiiiteitsdeficiet worden ingega.iii: daarna zal kort bij de inhoud en
aard van die probletiieti zelt- worden stilgesta.iii.
De oorzaken vati de legititiziteitsprobleiiieii iii de hitidige verzorgingsstaat zijii zeer uiteenlopetid. Voor een decl zijn ze gegeveii tilet de
structurele en culturele ketimerketi van die verzorgingsstaat zelf, roor
cen decl ook zijii ze vati veel algenietiere aard. Wat de eerstgetioenide
factoren betreft tiioet iii het bijzonder gewezen worden op de toelle-

mende i,erstate/i/Li,W, de grociende trecp vati de overlicid op het
maatschappelijk leven, die nict alleell Cell enortite belastitig voor de
overheid vortiit. maar haar tegelijkertijd ook kwetsbaar eii bckritiseer-

baar niaakt. Iii het bijzoiider is dat het geval waar de overhcid
verantwoordelijk wordt gehoudeii voor de uitkonist van proc-essen die
ze iii feitc niet kan beheerscii (Haberm.is. 1973: 1968). Zo hccft de
overheid bijvoorbeeld belatigrijke vcrantwoordelijkhedeii op het gebied
van de ruinitelijke ordetiing en volksliuisvesting (zie: Burgers, 1982),
zoiider cvciiwel over voldoe ide (fitiaticitle 011 juridisclic) middeleii te
-" Duidelijk hierbil is overigenb dat bij deze ..vr.i.ig' in meerdere cipzicliten ,·ra.,gt:kclih
k Linneii worde,1 g.eplaaist. H K„·el :r zeker sprak; 13 va ii eeti i·i·i, ,hition ofrisine

l'11/114'111"lit'

(Bell. 1976. p. 23) nioct toch ook worden v.istgesteld dat in \·:le gei·allen .1.In ile
articuleritig en de legititii:ring v.iii de vragen \·.111 het publiek Cell mbreng \·an de
(belatighebbmde) prof-c,Uoiials Ii,et ,·rectiid is. Zie voor een zeer kritischc ati.ilvse v.111 Llc
rol van d: professicilials in deze: Achterhilis. 19811.

Watineer legitimiteit miders K·orlit opge\·JI leidt dat \·.iniclfspreketid tc,t .ilidcre di.il /10.Cs

Zc) onderxheidt Schuvt in liavillgilig im 13:11. verzet 1,11 regen :en perwon 01- ecii
bepaald beleid gericlit i4 v.iii verzet tegen bet politieke Aviteem .ils ZOd.inig: bm·endien
miderscheidt hij daarbij geweldli),)3 m gew:Iddadig verzet. Wil er sprakc 'Un kin een
legiti,ifiteitscrisis dali moct. iii de coliceptualiscring ,·.iii Schl,Vt. zowel de ..6j·0teemdre,11pei- als dc ..geweldsdreinpel" zili, overschreden. Uitgaande daarvan, aldus Schuvt (ici
1975) 1. er iii Nederland Keen legitin,iteit0problecm. I). problettien w.tarliiec gezagsdr.1gers iti Nederlatid „·cirditi geconfrotiteerd zijii beleidspr bletiien en geen legititiliteitsproblcinen. Bil alle actia b bprake v.in Cell ..stilzwi.igende erketinitig van het deniocrati,ch
beste]. zij liLI met grote a.indrang oill Lilt beste] te \·emicti,f·eti. te ,·erb:ter:ii of voorermic
te behoedeti'- (Schm·[. 1975: p. 3H).
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beschikken om dergelijke vcrantwoordelijkheden ook echt waar te
maken. In nog sterkere mate doct dit problecm zich bijvoorbeeld voor
met betrekking tot het werkgclegenheidsbeleid; de overheid wordt
verantwoordelijk gehouden voor het in stand en op peil houden van de
werkgelegenheid, terwijl factoren die daarvoor in hoge mate bepalend
zijn, zoals dc particulierc ondernemersbeslissingeii en de internatioiiale
economische ontwikkeling, zich grotendeels aan haar invloed onttrekken (vgl. Jolles, 1982: hfdst. 3.4. en 3.11.)
Wat de genoemde culturele kenmerken betreft nioet gew:zoi
worden op het feit dat de verzorgingsstaat als het ware cen institutionalisering van het „recht op rechten" is: burgers hebben gelecrd dat zij
aanspraak kunnen maken op een zekere levensstandaard, zowel iii
materiele als in inimateriele zin, hetgeen overigells mutatis mutandis
ook voor instellingen geldt.
Het ter beschikking stellen van dergelijke materiele en iiiiniateriele
voorzicningen heeft, aldus Habermas, vooral een pacificerende functic
vervuld in dc na-oorlogse periode. 1)c burgers liebben dc modenie st.iat

(en de door haar gesanctioneerde economische orde) slechts g:accepteerd bij de gratic van zulke schadeloosstellingen. Daarniec is de
legitimitcit van een dergelijke co,i,pe,isatic-smat in sterke mate athankelijk
geworden van voortgaande economische grod (Habermas, 1968). Iii dit
verband is ook cen opmerking van Van Heck treffend: „1)e verzorgingsstaat is door de meerderheid der bevolking wel rationcel aanvaard,
inaar blijkt niet cniotioiicel veratikerd te zijil. 1)e praktischc betekenis
van dit getiiis koiiit naar vorell waiineer offers moeten worden

gebracht" (van Heck, 1973: p. 65).
Naast en in samenhang met het fcir dat hij niet .,emotioncel
"
verankerd lS, Illist de verzorgingsstaat cchter vooral eeti basis vati
ideologische consensus. Een treffende illustratie daarvan biedt het
rapport Be/cid.WI·ric/,te tocko,I,sti,el·ki·,i,tifte. Deel 2: Ifen t,emiti,ti,te 141,1
perspecticf, dat door de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid
werd uitgebracht (W.R. It., 1983). Het is veelzeggend dat dit rapport

niet den lijn naar de tockonist uitzet, maar dat cen aantal essenticel
verschillende lijnen worden getrokken waarlangs de samenlevitig zich
platimatig zou kunnen ontwikkelen, indien althans over de keuze van zo
een beleidslijn overectisteninung zou bestaan. Opnierkclijk is daarbij
nict zozeer dat dergelijke verschillen bestaan - dat is ininiers constituerend voor de politiek - als wel het feit dat ze (weer) betrekking hebbeti
op de fundamentele doeleinden van het beleid.
Met betrekking tot de genoemde nicer algemene factoren wil ik
vooral aantekenen, dat de verzorgingsstaat geen wilickeurig, historisch
toevallig ontwerp is, niaar dat ze het voorlopige sluit:tuk vormt vati cen
ingrijpend en oinvattend moderniseringsproces. Moderniseritig is cen
dubbel-proces waarin ,,structurele differentiatie" gepaard gaat aan
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„culturele generalisering" (Adriaansens, Zijderveld, 1981: p. 13 e.v.).
Het moderniseringsproces als zodanig leidt tot het problematisch
worden van legitimiteit; zo merken Berger en Luckinann bijvoorbeeld
op dat structurele differentiatie er gemakkelijk toe leidt dat vanuit de
zich verzelfstandigende institutionele sectoren van de samenleving
verschillende perspectieven op de werkelijkheid ontwikkeld worden,
met alle gevolgen voor dc legitimerende kracht van de „symbolische
universa" vandien (Berger, Luckmann, 1966: p. 97 e.v.). Ook in het
werk van Bell vitiden we een dergelijkc denkwijze; kenmerkend voor de
modeme samenleving is de disjunction of realms. De verschillende
domeinen van de samenleving zijn niet langer . . . congruent with
one another and have different rhythms of change; they follow different
norms which legitimate different, and even contrasting, types of
behavior" (Bell, 1976: p. 10). In dit verband kan voorts nog worden
opgemerkt, zoals reeds aan liet einde van het eerste hoofdstuk werd
betoogd, dat juist het genoemde dubbel-karakter van de modemisering
een bron van vele contradicties is. Toegespitst op het thema van de
legitiniiteit betekent het dat de druk tot legitimering toeneemt, terwijl
tegelijkertijd vanzelfsprekende legitiniaties steeds minder voorhanden
zijn. Wat dat laatste betreft zijii vooral seculariscritig en verwetenschappelijking van het grootste belang geweest, omdat ze tot de pluralisering
en de

erosie

(Adriaansens. Zijderveld, 1982) van traditionele waardenka-

bijgedragen: „The real problem of modernity is the
problem of belief. To use an unfashionable term, it is a spiritual crisis,
since the new anchorages have proved illusory and the old ones have
become submerged" (Bell, 1976: p. 29; zie ook Zijderveld, 1971; 1979).
ders hebben

Legitimiteit staat in de verzorgingsstaat onder zware druk; ze is om
uiteenlopende redenen, waarvan er in het bovenstaande een aantal
werden aangeduid, niet langer vanzelfsprekend en mott derhalve als
institutionele levensvoorwaarde voortdurend worden gcproduceerd.
Het is van belang nogmaals te benadrukken dat legitimiteitstekorten
zich niet alleen voor de overheid voordoen, maar dat de „vrijwillige
acceptatie van aanspraken" in tal van institutionele verhoudingen
problernatisch geworden is. Aangezien het onmogelijk is een ook maar
bij benadering volledige beschrijving te geven van de vele en uiteenlo-

pende legitimiteitsproblemen die zich in de huidige verzorgingsstaat
voordoen, moet hier volstaan worden met een schets die er primair op
gericht is de samenhang en dynamiek van de problematiek te laten zien.
In het kader van deze studie is het daarbij van belang primair de
instellingen, waartoe immers ook de niusea behoren, als oriantatiepunt
te nernen.
Kenmerkend voor de verzorgingsstaat is, zoals gezegd, dat er een

uitgebreide verzorgingsstructuur

is ontstaan

waarin overheid en instel69

lingen hun eigen (en complementaire) rollen spelen.li voor cell
beschrijving van legitimiteitsproblemen is het zinvol in deze verzorgitigsstructutir cen vijftal niveaus te onderscheiden: de Centrale Overheid, de Lagere Overheden, de Itistellingen, de Professionals en het
Publiek.

Hierbij

worden aangetekend dat ik onder instellingen in dit
verband versta de bestuurlijke en organisationcle apparate,1, die het
uitvoerende werk van de professionals mogelijk maken en conditioneren. het zijn in dit model met andere woorden onafhankelijke actoren,
gerepresenteerd door bestuur en apparaar, die bijvoorbeeld ook met dc
eigen professionals ititeracteren. Onder professionals versta ik in dit
nioct

verband de gekwalificeerde beroepsbeoefenaren die, al of nict in

dienstverband, inaar iii elk geval tegen betaling, op het hier besproken

brede terrein van dienstverlening werkzaam zijn.1, Wat het publiek
betreft doel ik hier nict alleen op het algemene publiek, bijvoorbeeld iii
de zin vati de publieke opinic, maar in het bijzonder ook op de specifieke
clientele van cen bepaalde instelling. Er is met andere woorden sprake
van eeti sterk gedifferentieerd publiek; iii alle concrete analyses moet dit
begrip dan ook worden gespecificeerd.

Dit model, dat overigens niet pretendeert de structutir van de
verzorgingsst.zat in al zijn coiliplexiteit af te beelden, is een goed
hulpmiddel om legitiniiteitsproblemen iii kaart te bretigen, omdat het
ma behulp ervan mogelijk is de interactics die zich russell de
onderschciden niveaus voltrekken op systematische wijze te beschrijven.

Mijn stelling is dat iIi tal van gevallen dc aanspraken die bij deze
interacties in het geding zijn problematisch zijn geworden. dat zicli
daarin met anderc woorden legitimiteitstekorten voordoen. Ik zal deze
stelling nu met enkele voorbeelden illustreren; daarbij zal met opzet nict
meer op het niveau van de Centrale Overheid worden ingegaan,
aangezien problenien op dit niveau reeds voldoende ter sprake zijn
gebracht.

Voor de Lagere Overheden doen zich opmerkelijke legitinziteitspro-

blemen voor, zowel iii de richtitig van de ceiiti-ale overheid, als iii de
richting van instellingen, professionals en publiek.
24 Ziudelings zij hierbii nog aa,igetekeiid dat het. niet mmein de periode van opbouw van de
verzorgingsstaat, kentnerkend was voor de Nedcrlaiidse Situatic dat in deze Structuur cell

verticale geleidizig was ungebracht: de veelbesprokeii ,,verzuilifig". d. w.7. de organisatic
van het veld van instellingen en dergelijke op levensbeschouwelijke grondslag
1, Ten a.inzien van professionals en professionalism: doen zich vele definieringsproblemeii

voor. Ik heb iii dit vcrband voor een

zo breed

mogelijke onischrijvilig gekozeii.

Uitgaande van een striktcre begripsbepaling waarin bijvoorbeeld het bezit v,iii een eiecti
door de overheid erkerid en beschernid dom,·1,1 constituerend wordt geacht, zulle,1
beroepen die ik hier tot professies reken buiten de omschrijving vallen. Ik sta op het
standputit dat het zinvol is het begrip professie niet als een absolut,im op te ;·atten. niaar
vee]cer als contilluilin te bezien: beroepen klitinen in meerdere of mindere niate zilli
geprofessionaliseerd (val. Mok. 1973: hidst. 4).

7()

Zo is IicI optiierkelijk dat de pidii,kic als autotioille bestuurslaag iii
otis land ecti zeer besclicidell rcil speelt.1- Hoewel recentelijk vati ecti
zekere uitbrciditig sprake is (van Agt. 1984: p. 23), hebben dc Proviticics
sleclits bcpcrktc eigen belcidstaken. onder nicer op het gebied van de

ruitiitelijke ordetiitie. 1)e rol vati de proviticie is overwege,id v:iii
plantiende, colirditierende eii controlerende aard: de uitvocrende taketi
zijn zeer beperkt v.111 O111valig en vooral a.itivullend v.iii karakter.
Opiiierkclijk is liu ilricerlei. Op de eerste plaath is het duidelijk dat zich
op latidelijk bestimrlijk-pc,litiek tiiveau .11 geditrende nieerdere deceii,iia

ecti discussic at-speelt over dc vraag welke rol de provincie iii ons
bestuurlijke bestel 1111 eige,ilijk zou moeteii spelen. Uit een door Rieken
en Baaiiens (1984) geredigearde congresb,indel blijkt enerzijds dat de
Centrale Overheid iii de afgelopeti decetinia ineerdere sterk vcrschil-

lende betiaderingswijzeii m deze heeft roorgestaan, zonder dat deze
overigens iii eiiige otiivatig werdeti ge·Offectucerd; atiderziids blijkt dat
de Proviticies zelf .1.111 de discussie over hun eigen positic tot dusverre

betrekkelijk weiiiig hebbeti bijgedrageti.
Op de tweedc plaats is lict duidelijk dat zich niet alleen spantilii&zen
voordoen iii de riclititig v.iii de Rijksoverheid. die de eigen belcidsruinite

van de Provincies zoii frustreren. maar iii het bijzonder ook iii de
richting van de Getiicenteii. Zo is het duidelijk dat de Genicenten iii het

algenieen weitiig geporteerd zijii voor de versterking van ecti centralistisch bestuurscentruni op proviticiaal niveati en dat ze evennlin Zittell re
wacliten op cen zodanige uitbouw van deze bestuurslaag dat daardoor
de rechtstreekse toegang tot het Rijk wordt belemnierd (vgl. Tjeenk

Willink, 1984: p. 49). Heel duidelijk wordeii dergelijke st.indputiten,
toegespitst op het welzijtisbelcid, geforinuleerd iii de bi.idrageii van Van
den Baar eii Godfroy aan de eerder genoemde bundel (Ilieketi, Baaijetis,
1984).

Op de derde plaats kati worden vastgesteld dat de Provincie bij de
bevolking nauwelijks leeft, hetgeell m het liclit van het boveiistaatide
nict verwonderlijk is; de gemiddelde burger voelt zicli er n.niwelijks bij
betrokken. Een aanhoudend motict- acliter de vele nicitwe planneti lilet

betrekking tot de Provincies is dan ook de wens deze best,iurslaag
.,dichter bij de burger te bretigen
1)e Genier,ite speelt, aiiders dan de Proviticie, iii oiis bestu,irlijkc
bestel een cruciale rol. 1)c legitiniiteitsprobletiien die zich op dit tiiveau
voordoen zijn dan ook van cell andera aard (ze hebben vooral ook op

uitvoerende taken betrekking) eti ze zijn vaak knellender en minder
- I)eze sitilatte 1. in sterke mate histori.ch bepa,11,1. Bij de 0taatslier ·ormingen va,i.if 1795
werden de bc\-Hegdheile,i van de Proi·iticies. die tcit dan zoals beke,1,1 xii wm·erci 11 gezag

bczat.ii. ir.1.mch illgeperkt tell fa\:lirc \,111 11:t Illen\,·C Centr.ile gez.li. E:n z·Jil de
belaiigrijk,te achtergronden VOOr de beknortilig van .le Pre)\·incies w.i. al.lil, v.ati
Str.1.1|Cil. ile .lilgit ,·ocir een herl:,-etid 1-:der.tli,tiie (zie v.,11 Str.1.iicii. 14)81 : p. 211 c.#·. 3.
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abstract dan die op het provinciale niveau. Ter illustratic wil ik mij tot
twee opmerkingen beperken. Op de eerste plaats kan worden vastgesteld dat het gemeentelijke beleid tegelijkertijd relatief kwetsbaar en
relatiefgemakkelijk bekritiseerbaar is. Immers: de Gemeente is in sterke
mate afhankelijk van de financiele bijdragen die door de Centrale
Overheid ter beschikking worden gesteld,* tegelijkertijd is juist het
gemeentelijke beleid op tal van punten met direct herkenbare belangen
van burgers verbonden en staat het daarmee relatief gemakkelijk bloot
aan kritiek.
Bovendien wordeii de Geniceliten met eeti reeks nieziwe knelpunten
geconfronteerd als gevolg van dc decentralisatie van het welzijnsbelcid.
Deze decentralisatic levert voor de legitimiteit van het gemeentelijke
bestuur een aantal nicuwe spanningsvelden op. zeker in een periode van
bezuitdgingen, waarin de Gemeenten vooralstiog vooral tegenvallers te
verdelen krijgen. Door deze ontwikkeling komt de Gemeente tendentieel tegenover dc instellingen te staan; waar ze eens met de instellingeti
6611 front kon maken tegenover Den Haag, krijgt ze nu tot taak het
totaal beschikbare budget zelf- tussen de instellingen te verdelen.

Ook voor de professionals doen zich iii de huidige maatschappelijke
omstandigheden tocnemende legitimiteitsproblemen voor. Niet alleen is
er sprake van een manifesto professionalisme-kritiek, die overigens voor
een decl uit de kringen van (dissidente) professionals zelf afkomstig is,
maar bovendien lijkt er sprake van een tendens - denk aan de
„zelfhulpbeweging" - om niet langer voor alle problemen vanzelfsprekend de hulp van professionals iii te roepell. Tenslotte doen zich voor de
professionals ook concrete problemen voor in de richting van de
overheden, de instellingen en het (eigen) publiek. Deze problemen
spitsen zich toe op de handhaving van respectievelijk het professioncle
„domcin" (zie Haas, Drabek, 1973) en de daarbij behorende faciliteiten,
de professionele autonomic en de professionele status.
28

Hierbij gaat het enerzijds om algenictie financiele middeleti die door de Rijksoverheid
door middel van het Genieentefonds ter beschikkitig worden gesteld cli anderzuds oin
incidentele bijdrageii. bijvoorbeeld in de st-cer van mede-subsiditritig vati instellingeti eii
illit ta tieveti.

Iii de financiBle verhoudingen tussen de diverse overlicden doen zich tai van problenieli
voor, waarop in dit kader niet kan worden ingegaan. Een aspect. dat voor het
muscumbeleid van direct belang is, is bijvoorbeeld dat de bijdragen uit liet Genicentefonds in principe eveliredig worden verdeeld, naar rato van het aantal mwoners eti
derge'Uke. Hierbu wordt geen rekening gehouden 'llet liet feit dat russell, naar dergeluke
objectieve criteria vergelijkbare. gemeenten desalniettemin zeer grote verschillen kunnen
bestaan in hun feitelijke lasten. Zo zijn bijvoorbeeld de oude Zuiderzee-stedeti verantwoordclijk voor het behoud vati een ruk monumititaal erfgoed dat dateert uit ze:i
welvarende tijden. maar dat thans zwaar op de begroting drukt. Vatizelfsprekend doet
zich op andere beleidsterreinen, sociale zaken bijvoorbeeld, nog ingrijpender verschiller
als gevolg van regionale verschillen niei
betrekking tot welvaart, werkgelegenheid en dergelijke

tzissen de geniecrircii voor. otider nicer
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Tot dusverre

is

alleen ingegaan op legitimiteitsproblemen die zich

tussen de onderscheiden niveaus

voordoen. Het is van belang op te

merken dat dergelijke problenien zich daartiaast ook dp deze niveaus
manifesteren. Zo is het duidelijk dat bijvoorbeeld Gemeenten hun
aanspraken niet alleen nlocten reclitvaardigen tegenover het Rijk eti
tegenover instellingen eti dergelijke, maar dat ze bovetidieti ook iii eeti
verscherpte onderlinge concurrentie-positic zijn konien te verkeren,
zoals recente voorvallen, bijvoorbeeld op het terrein van het niuseunibe-

leid,3, kunnen lereti. Agingezien Gemeenten op tai van gebieden
(moeten) samenwerken en elkaar niet kunnen negeren, betekent deze

toenemende concurrentie dat ze hun aanspraken ook over en weer
moeten rechtvaardigen. Hetzelfdc geldt overigens niutatis tiiutandis ook
voor provincies, instellingen en (uiteenlopende groepe11) professionals.

Ter afsluiting van deze paragraaf zal nu nog kort op de bijzondere
positic van de instellingen worden ingegaan. Ketinierkend voor de
verzorgingsstaat is, zo hebben we gezien, de tendens tot verstatelii ki,N,

die onder meer tot uitdrukking komt iii het feit dat aan instelliiigeii, in
het kader van de subsidiBring en anderszins, cen steeds verdergaande en
steeds gedetailleerder regelgeving wordt opgelegd. Ze betekent dat
instellingen steeds meer een verlengstuk worden van de overheid en
haar bureaucratische apparaat en dat, in nog algemenere termen de
„maatschappij" als „interniediaire structuur" tussen burgers en staat, aan
autonomie inboet (Habermas, 1962; Adriaansens en Zijderveld, 1981)
Tegelijkertijd echter roept deze tendens tot verstatelijking in toenemende mate een tegentendens van verniaaiseltappetijl:itig op. Nict alleen
neigt de overheid er steeds meer toe, mede door dc cconomische nood
gedwongen, oni taken die ze op zich hecft genomen weer af te stoten,
maar bovendien wordt vanuit de instellingen zel fook druk uitgeoefend
op de overheid; deze mag zich weliswaar niet terugtrekken als
subsidi8nt, maar ze dient zich in haar regelgeving wel terughoudender
op te stellen.w
-' In dit verband kan bijvoorbeeld gedacht worden aaride, niet altijd even verheffende, strud
tussen Amsterdain en Rotterdaill Om de locatie vall het .Architectuurniuseum", zoals die
in het najaar van 1984 heeft gewoed. Ook op kleiner: sch.721 en nict minder publicitair
geweld onigeven hebben zich dergelijke problemen voorgedaaii. zo bijvoorbeeld russell
Breda en Tilburg rond de vraag welk van de beide iii deze gemeenten gevestigdc
volkenkundige musea (eventueel) z(iii mocten worden opgcheven.
" Opmerkelijk in dit verbatid is de ontwikkcling v.in de wet- en regelgeving iiizake het
(hoger) onderwijs. 1-ot dusverre zijn de onderwijsitistellitigen aan taI van departementale

regelingen gehouden nict alleeii mi't betrekking tot de bekostigilig, maar ook mer
betrekking tor de inrichting van het onderwijs
Het beleid van dc afgclopen jaren is er duideluk op gericht de instelli,igen iii dir opzicht
een grotere itirichtingsvrijheid te biedeti. Ecti duidelijk voorbeeld hiervaii kati gevoriden
worden iii de nieuv·c wet- en regelgeving met betrckking tot het Hoger BerocpsonderWijs (Kamerstuk 168(13).
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Het is mijn stelling dat de instellingen iii de moderne verzorgingsstaat niet alleen een cruciale en problematische, maar vooral ook ten

buitengewooti iliteressante positie innemen. Dit is daaroni het geval, zo
wil ik stellen, omdat precies in de instellingen Ferstatelijkitig en i,crtiiaatschappeliikine als het ware op elkaar botsen. Iiistellingen staali zowel
onder druk van dc overheden, als onder druk van professionals en van

(hun) publiek en de druk uit

deze beide richtingen moet door hen

worden gemedieerd; bovendien dreigen de instellingen steeds meer in
een onderlitige concurrentie-positic te konieti verkeren. Deze beknelde
positie van de itistellingen komt duidelijk tot uitdrukking in het feit dat
aan hen vele tegeiistrijdige cisen worden gesteld: Ze nlocten hun
dienstverlening verbeteren en uitbreiden 01 tegelijkertijd hun kosten
verlagen; ze mocten tocgankclijker wordeii en tegelijkertijd liun scliaal
vergroten: ze nioeten hun cigen identiteit profileren eti tegelijkertijd
meer opgaan iii samenwerkingsverbanden etc.
Waar de legitimiteitsproblemen van de overheden zich nog vooral,
zij het niet uitsluitend. toespitsen op het door hen gevoerde beleid. is
voor de itistellingen niet alleen het beleid, inaar vaak ook de eigen positic
iii het geding. Het gevolg van deze stand van zaken is dat de instellingen,
die aan zo uiteeiilopende verwachtingen en eisen moeten voldoen,
voortdurend gedwongen zijn zichzelf te legitiniereti, dat wil zeggen dat
zij gedwongen zijn vele en ook uiteenlopende legitimaties te (re-)produceren. Zoals we iii dc hoofdstukken 3 eti 4 zullen zien is dit alles
onverkort ook voor de musea het geval.
In de nii volgende paragraaf zal kori op dergelijke typermide
legitimeringen en legitimaties worden ingegaan.
2.3.2. Legitit,terill,q en legitimaties in de verzorging,staat
Waar legitimiteit zwak is of zelfs gehed ontbreekt moet ze door

legitimering worden versterkt of geproduceerd. Gegeven de omvang

van de legitimiteitsproblemen behoeft het geen verwondering te
wekken dat zich in de huidige samenleving op grote schaal legitimeringsprocessen afspelen.

Explicicte /eeiti,i,critiv, dat wil zeggen het direct eii uitgesproken
itizetten van legitimaties, speelt in de huidigc s.imciileviiig op alle

onderscheiden niveaus een prominente rol. Ik wil zelfs de stelling

ponereii dat de voortdurende drang tot rechtstrecksc zelfrechtvaardiging
een kenmerk bij uitstek vormt van de huidige cultuur, niet alleen in de
openbare en politieke sfeer, maar zelfs in cens hoogst private levenssferen. Een kenmerkende paradox van de moderne cultuur is dat

tegelijkertijd alles kan en niets vanzelfsprekend is: dit gegeven vormt
zelfs de grondslag van de meest succesvolle televisie-formule van dit

moment: het -praatprograninia" Legitinieritig als aniusenient, legitimaties als divertissement: we mogen er, op vrijwel elk gebicd, de incest
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bizarre idee011 cii voorkeuren op 17.1 houdeii, zolang we iii,1,11 bercid zijii

daarover iii het openbaar ten overstaan van een niiljoctienpubliek
verantwoording af te leggen.

In dit verband nioet overigens meer ill het algenicen gewezeii
wordeii op het enornic belang van publiciteit. Een indicatic hiervoor is
dat taI van overhedeii. instellingeti en dergelijke, ertoe or'crgaan eigeti
publiciteitsmedia te verzorgen, die voor cen belatigrijk decl op expliciete

legititiiering zijn gericht; een belangrijker indicatie is welliclit nog het
t-eit dat de voorlichtingsdietisten nict behitlp waarvaii overheden cii
instellingen het publick en ook de massaniedia beiiaderen iii de

afgelopen jaren zeer sterk zijii gegroeid. " Tenslotte is iii clit verband ook
de sterk toencmende belangstelling voor Ii,arki·tiiN (van Puffelen, 1982)

opinerkelijk; hieraan ligt niet alleen de behoefte aaii het uitbreiden of
handhaveii van de markt ten groiidslag. maar stellig ook de behoefte het
eigeti product eli de eigeii instelling ook anderszins beter te „verkopen
(vgl. Kelley, 1974). Tenslotte 1110,-t wordeii aangctckciid dat wetenschap

iii nicer algemene zin in expliciete legitinieritig een belangrijke rol speelt
en wel iii twee opzichten: Enerzijds is sprake van een verwetenschappelijking van de legitimering als zodanig (marketing, voorlichting etc.),
anderzijds worden resultaten van wetenschappelijk onderzoek vaak nict
alleen voor de otitwikkeling, maar vooral ook voor de legitiniering van
beleid gebruikt. Ik beschik niet over betrouwbarc oilderzoekscijfers op dit pulit. Ter adstructie ged ik de
volgetide cilfers over de a f-gelopen jareii. ilie ik ontlcen .1.in illondelinge in formatiedoor dc
desbetreffende instellingen

'I-ien jaar geleden telde de Vereniging v.iii Voorlichtingsainbtenaren (V. V. A.) ca. 511
ledeii: thans zijn dat er ca. 41111. Eeii sterke groei heeft zich eveneens voorgedaan iii het

ledetital van het Nederlands Gmc)(,tschap vnor Public Relaticim (N.(;.P.R.): het led,iital
van deze ver:111ging groeide iii dczelt-de periode v.1,1 3.37 tiaar 632.

Dat hier nict alleen spr.ike is van een ,·erhoging van de organisatiegra.id k.m plausibel
gemaakt worden aan dc hand vall cijt-ers over de voorlichtings- en public-rclatiollSdiensten zel f. Zo grocide de afdeling Voorlichting vali de gemeelite "lilburg in 11) jaar van

5 niar 16 111cd:werker,; hierbij kati, As eeii op zichz:lf s.iill.itit gegeveii. worditi
12

aatigetekend, dat deze aidelitig thans dc at-dcling Voorlichtitig en hispraak heer.
Overigetls roept 01,1,rzoek scims ook aver:chise e -ecten op. E:ri illri:tratiet ,<,orbeeld
hiervan is het oiiderzoek dat door Muskens e.a. is verricht liaar her fimction:ren van de
Bceldende Kiinstenaars Regeling (B.K.R.), dit oiiderzoek is door diverse kunstmaarsver-

enigingen en hm federatic bij lierhjling gebruikt als ruke arguliiciitatic-bri,11 tegen dc
roorgenomen bezuimgingen op de betreffende rigeling
Overigens is de positic van de wetenschap juist iii relatie tot legitimering iii ,·eel nicer
opziclitcti interessatit. Zo is het optiierkelijk dat de wete;ischap. of beter het proces van
verwetenschappeliiking en ratiotialisering. enerzijds iii belangrijkc mate mede-oorzjak is
van de huidige legitinieringsprobletilen, terwiJI diezelt-de wetenschap tegeliukertij,1 c:11
ware sch.it a.in (gesecularisceriic) begrippen Cil delikbeelden oplevert oni het h.indelen te
reclitvaardigen. Zo nierken Moll en Velenia op dat we iii het dagelijks levin zolider otis
daarvan bewust te ziuil vele begrippen gebruiken die iii de sociale wermschappen zilii
ontwikkeld oni verschonselen te verklaren: ..Iii lict dat;elijkse spra.ikgebruik worden zij
evetiwel vaak gebruikt om diezelide verschijnselen te legitimeren" (Moll. Velema. 1984:
p. 3)
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Ter afsluiting en bij wijze van illustratie wil ik nu kort ingaan op
twee fenomenen, die als vormen van expliciete legitimering zeer
opmerkclijk zijn. In de eerste plaats doel ik op het verschijnsel van de
zogenaamde beleidsnota. Van dit instrument voor expliciete legitimering werd in dc beide afgclopen decennia zowel door overheden als
instellingen een uitbundig gebruik gemaakt. Dergelijke beleidsnota's
bevatten een beschrijving van de algemene uitgangspunten crl de
hoot-dlijnen van voorgenornen beleid, zonder dat daarbij evenwel de
directe consequenties, bijvoorbeeld in de vorm van concrete (wettelijke)
regelingen, zijn aangegeven. Genoemde nota's fungeren, na de goedkeuring en vaststelling ervan door de daartoe bevoegde organen, als basis
voor de meer concrete beleidsvoering. De juridische status van dergelijke beleidsnota's moge daarmee nogal onduidelijk en betrekkelijk zijn,
hun functic is dat zeker niet: ze dienen zoals gezegd als instrumenten
voor expliciete legitimering te worden gezien (al hebben ze, zoals
inmiddels gebleken is, niet zelden een averechts effect). u

Een tweede intrigerend fenonieen is dat van

de zaakwaameiner

(KBbben, 1983). De zaakwaamemer is, aldus KBbben, iemand die zich,
ongevraagd en onbezoldigd, opwerpt als belangenbehartiger van een, in
zijn ogen achtergestelde, groep in de samenleving, waartoe hij zelf nict
behoort. Uit K8bbens analyses kornt duidelijk naar voren dat het in
deze gevallen van zaakwaanneming vooral om een intermediaire functie
gaat, die er vooral in bestaat dat de behoeften. belallgell en aanspraken
van de betreffende groep worden vertaald en (expliciet) gelegitimeerd.
In dit verband kan overigens worden aangetekend dat dit mechanisme,
het kiezen voor een vergeten groep, ook een belangrijke rol speelt in dc
ontwikkeling van professics; nieuwc generaties van beroepsbeoefenaren
die, zeker bij een snelle groci van de beroepsgrocp, vaak niet onmiddellijk in de gevestigde beroepspraktijk kunnen worden opgenomen,
kiezen vaak voor cen herdefiniering van het beroep en in het bijzonder
richten ze zich daarbij op nieuwe chenten-grocpen. Dit draagt dan
vervolgens bij tot eeii „seginetitering" van het beroep en leidt tot eeli
interne dynamiek die de ontwikkeling van beroepen kan verklaren (zic
Mok, 1973; Klinkert, 198(); Lintsen, 1980)

Naast de zojuist besproken expliciete legitiniering speek ook i,npliciete
te,fiti,ltering een

belangrijke rol. In dit verband moet om te beginnen

" Ik doel hier bjvoorbeeld op dc vele beleidsnota's met betrekking tot het Hoger
Onderwijs, maar ook op de nota ,\'aar ecit nietiti, mistitinbeleid (CRM, 1976a). Dergelijke

nota's drukken de intentie uit te komen tot mi rationalisering van belcid en iii het
bozonder het geloof dat priniair over dc uitgatigspunten van beleid consensus kan 01
tiloet worden bereikt. Fiet effect is vaak. zo is ook iii het geval van de genoeinde
muscuninota duidelijk gebleken, dat tai Van pragen en onzekerlieden worden opgerocpeii
(er ggat iets veranderen. maar wat iiu precies) m dat het bctreffendc belcidsterrein wordt
gepolitiseerd
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worden opgemerkt dat vele „procedures" inderdaad in de zin van
Luhmann als vormen van legitimering kunnen worden geinterpreteerd;
voor de overheid zijn dit vooral de verkiezingen en de parlementaire
procedures. Daarnaast is, op alle onderscheiden niveaus, het institutionaliseren vati overleg- en adviesstructureii als een vorni vati inip]iciete
legitimering te zien. In overleg-situaties worden niet alleen expliciet tal
van legitimaties naar voren gebracht, niaar het overleg als zodanig is
vaak al een vorm van implicicte legitimering. Zo is het feit dat
bijvoorbeeld een genieentelijke overheid een aantal stedelijke instellingen op een regulierc basis betrekt in de ontwikkeling van het
gemeentelijke beleid, voor de instellingen op zichzelf al cen erkenning
van hun positic en hun klaarblijkclijke belang. Oingekeerd betekent de
deelnanic van de instellingen ook een zekere erkeiming van de positie
van de gemeentelijke overheid. (Overigens werkt overleg tussell

instellingen ook als cen vorm van impliciete legitimering. Het is voor
instellingen dan ook een belangrijke strategische vraag aan welke
overlegsituaties ze al dan niet nioeten deelnemeii).
In het bijzonder wil ik nu kort ingaan op een vorin van inipliciete
legitimering, die in de afgelopen jaren sterk aaii betekenis heeft
gewonnen. Ik doel hier op de (gevarieerde vormen van) bispmak, zoals
die op tal van maatschappelijke terreiiien gestalte heeft gekregen. Het is
oimiogelijk in dit kader de onivangrijke literatuzir met betrekkitig tot
doelen, procedures en effecten van inspraak te bespreken en ik zal me
daarom beperken tot cen drietal observatics. Op de eerste plaats moet
worden opgemerkt dat inspraak tenminste iii dit opzicht nogal problematisch blijkt, dat de planningsniveaus waarop iii feite de kernbeslissin-

gen worden genomen vaak gekennierkt worden door cen hoge mate
van complexiteit en abstractie; als zodanig lenen juist de meest essentiele
beslissingeti zich vaak het mocilijkst voor inspraak. Op de tweede plaats

mott worden opgemerkt dat het institutionaliseren van inspraak,

bijvoorbeeld met betrekking tot het overheidsbeleid, ingrijpende gevolgen heeft tiiet alleen (eventuccl) voor de inhoud van dat beleid, maar
vooral ook voor het functioneren van politici, bestuurders en ambtenaren. Vastgesteld kan worden dat het overheidsapparaat hierop nog
allerminst optimaal is afgestemd; hoewel er duidelijke tekenen zijn dat
dc overheid doordrongen is geraakt van het feit dat inspraak een
legitinicrende functic kati vervullen, is ze zeker nog niet zonder meer iii
staat het voor inspraak noodzakelijke „maatwerk- te leveren (vgl.
Bloemberg, 1980). Een derde veelgehoorde conclusie met betrekking
tot inspraak is dat deze procedure, die wel als panacte voor alle
legitimiteitskwalen werd gezien, in een aantal gevallen nicer problemen
schept, in de vorm van gefrustreerde verwachtingen, dan ze oplost. In
dit verband is ook cen opmerking van Bloemberg verhelderend; deze
auteur wijst crop dat zich met betrekking tot de inspraak op het gebied
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van de welzijnsplanning hier en daar het probleeni heeft afgetekend dat
inspraak bij teruglopende fillaticiele Illiddeleti ecti nlocilijke aangelegenheid wordt. onidat ze betekent dat: .. .
welzijnswerkers in eigen vhs
tiioeten gaan snijden" (Bloeniberg, 198(1: p. 141)).

1)it alles neenit echter niet weg dat illet inspraak ook positieve
er\·arinecti zijn opgedaan. Bovendicti lijkt eeti verdere itistitutionalisering vall ilispraak ill enigerlei vorlil zori·el 0,11 culturele als oni

structurele redetieti onvermijdelijk. Cultureel iii die zin, dat bij diverse
groepen uit de bevolking duidelijk de.imbitic bestaat om meer zelf bij de
vortiigeving van het eigen besta;iii betrokkni te worden; structureel iii
die ziti, dat de aard van teliminste cell decl van de beleidsprobletiien
zodanig zal gaaii veranderen, dat een zekere declninic daaraan Vall de
direct betiokketicti ectivoudig tilliCtiolleel lic)l,dz.ikclijk is. "
Iii de iii het bovetistaatide besprokeii legitinieringsprocessen gaat her 0171

het iiizetten vati legitimaties, dat wil zeggeti cognities die huii legititiierende kraclit otitletien aan her feit dat ze tiaar waarden Verwijzen.
Opgciiierkt nioet worden dat door deze tioodzaak van cen verwuzing 11.1.21 ri'aardeii legitiniaties in telinlinste twee opzichteti probletiiatisch geworden zijn. Enerzijds is er. zoals eerder werd opgcnierkt,
sprake vati ceii crosie van de traditioticle waardetik.iders, anderzijds is

juist tiict betrekkiiig tot waardeti ce„ toctieliicild pluralisine aantoot]baar. 1)it beteketit dat legitimaties niet lilecr ilit Cell vatizelfsprekctid cii
011.1.Ingevocliten waardetikader kinticii worden at-gelcid en dat het
tegelijkertijct in toenemende m;itc noodzakelijk wordt legitimatics at-te
steninieti op de specifieke doclgrocp waarop zii zijii gericht. Kortoiii.
zowel de stabiliteit als de cotisistentic vati legititiiaties staan iii de

niodenie ailtziur onder grote druk.
Het is eenvoudig otimogelijk hier ecti overzicht te geven van de vele
uiteetilopende legititiiaties zoals die iii legititiieringsprocessen op dc
vcrschilletide iii\'eaus worden iiigezet. 0iii deze redeii volsta ik liu met
de opnierkitig dat de boven beschreven situatic tal van vragen oprocpt:

Is er iii de nioderne sanictilevitig Iiog wel sprake van inhoudelijk
vcrankerde legitimaties of zijn deze in fcite niet nicer dan -cliche's"
(Zijderveld, 1979); is de moderne legitinieritigsbasis bij uitstek niet dc
" 111 dit verb.ind k.iii gedacht wordeii Jaii de tioodz.lak. zciwel cim redetien van effectivireit
als etliciency, 0111 activiteiten binnen eli ti130ell ili,te||iligell beter op elkaar af-te steinmen.
E:11 dergeluk belei,1 kati allecti Ii·ordeii gei:ffectu„r,1 .ils de direct betrokketien bercid zi.iii
d.i.ir,i:iii 111ee te 1%'erkeri.

Eeii heel atider type voorbeeld betreft het terrciti \·ati de folkshuin·esting en stadsvernieuri·mg: lier is te ,·er,#·acht.11 dat op dit terreili een belatigrilk accent zal komivi te liggell
op het beheer vati lic best,iatide \\·otii,ig,·oorraad. lets dergelijks gelde ook voor de
sted:bi)11\,· \\·.iar. (3111 uiteeti|opcnile reileiicii. m ile t(,ek(unst Lie nadruk tileer z.al komell k

liggeri op ile wrdicliting eii het beheer vm dc bestaande stad dan op (nog) verdere
stadsuithreidingen. Het is duideli k d.at ilergeluke itihoudeluke \·ers,hui -ingen in her
belcid hel.iii,Iruke consequeritiej zullen liebberi j·oor de positie v.iii de betrokke,icti.
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vrijblijvetide ,,ptiblieki opinie' gewordeti (Adriaansciis, Zi-ider\ eld.
1982) of een abstracte ..tior,iialiteit" (Foque. 1982)?

1)e case-study tiaar liet tiiriseuni is gericht op een .iii.ilyse r.iii de
legitiniiteitsproblemen \\·aartiiec de illusca wordeii gecont-rotitecrd c,i iii
het bijzonder op een iii\-e,itarisatic en atialyse vati legititiiatic3 die tll.nis
voor het kii,istnitiseuni beschikbaar zijii. Naar .iatileidiiig van de
resultaten van dir concrete oiiderzock z.71 iii dc at-sluitetide epiloc,g c,p de
zojoist getioeti,de cti sc)01 tge'li.ike \-r.igeii \1 ordeti iligeg.1.111.
2.4. Sai,ic,it,atti'ite c,1 Colit ilisic,

Legitimiteit vortiit iii de nioderiic saiiienleving eeti problectii; c,ok iii dc
Nederlandse verzorgitigsst.zat doen zich iii toelictiietide Illate legititiziteitsprobletiien voor, zoals zc)wei directe waarticliiing als ecti keiitiisii:Hile van de wetenscliappelijkc literatziur kulurn lercii. Voor c.71
coticrect onderzock iiaar deze legitiniitcitsprobletilen is her tioodzakclijk
ecti fornicel begrippetikader cti ecti algemeen theoretisch perspectiet-op

de genoctiide problenicii te otitwikkeleti.
Het is zinvol een drietal begrippeii te otiderscheideti. legititiliteit als
toestandsbegrip, legitimering als proces-begrip en legitim,itiC .ils zaakbegrip. 1)eze begrippeii illottell steeds iii hun samenhang worderi gezien

eti gehanteerd; iii concrete oiiderzockell kuiwivi ze wel word,vi
onderscheiden maar tiiet worden gescheiden.
Voor de cultuursociologie staat het begrippenpaar legitiniiteit-

legitiinatic centraal: zij betiadert de getioenide problenien vatiuit het
perspectief van de institutiolicle betekenissen eii ze is derhalve priniair iii
een analyst van legitimaties geititeresseerd, al zal zij legitinieringsproces-

sen nict kunnen noch willen negercii. Deze cultuursociologisclic

benaderingswijze is complemetitair :ian een organisatiesociologische
aanpak, die zich pritiiair op het begrippenpaar legitiniiteit-legitimeritig
richt. In de cult,tursociologische benadering is de aandaclit kortom
primair op dc itihoudelijke aspecten van de legititiliteit gericlit: in de
organisatiesociologische betiaderitig gaat het vooral oni een studic vati
mechanisnies eii procedures die legitiniiteit produccren.
In de huidige verzorgi,igsstaat docti zich liaast tin.iliCied-CCotiolilisclie en politick-bestiiurlijke ook ingrijpende culturele problenicii vour:
liaast een economische eli ce,1 bestiiurlijke crisis kati ook gesproketi
worden van een dreigetide crisis vaii legitimiteit.
Deze legitimiteitsprobletiicii tckenen zich nict alleen at- voor de
centrale overheid, maar ook op cen aantal andere nivealls die iii dc
verzorgingsstructitur kunnen worden onderscheideti: de lagere overlicden, de instellingen, de professionals en het publiek. Iii dc talloze

interacties op en tussen deze niveaus zijn probleniatisch geworden
aanspraken iii liet geding.
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De overlieersende wetetischappelijke belangstelling voor de (legitimitcits-)problemeti van de overheid is ook daaroni ongewenst, otiidat
de instellingen in de verzorgingsstructuur ecti cruciale en, wetenschappelijk gezien, buitengewoon interessante plaats innemen. Iii de instellingen botsen tegengesteldc tendelizen van verstatelijking en vermaatschappelijking op elkaar, hetgcen zich onder nicer uit iii de vele
tegengestelde cisen die aan instellingen wordeli gesteld.
Het is dan ook zinvol de wetenschappelijkc aandacht specifiek op de
iiistellingen te richten oni van daaruit vervolgens terug te keren naar

8()

meer algemene vraagstellingen met betrekking tot de problematischc
legitimiteit in de verzorgingsstaat; ctrl studie naar de legitinikeit van

instellingen moet ons kortom icts over de samenleving als geheel
kuntien leren. Dit is precies hetgeen in de case-study naar het illuseulli
wordt nagestreefd.

Iii het nu volgende hoofdstuk wordt

een begin gemaakt met dit
1)it hoofdstuk geeft een algenietic
beschrijving en analyse van het begrip museum, van de taken van het
museum eli van de problenieti waarnice musea in hun futictioneren
worden geconfronteerd.

onderzoek naar het niuseuni.

81

Hoofdstuk 3

Musea in Nederland
plaats en taak van het museum
.

Is een imisemn niet ee,1 ge,nankeerde werkelijkheid, een schilderij

niet een kiem van leve,1, en toch ilooit liet leve,1 zelf "

Henriette van Eyk-Simon Vestdijk, in Avontuur met Titia
3.1. Iniciding

Dit hoofdstuk wil cen beeld geven van het functionercn van de musca in
Nederland en van de ontwikkclitig in het denken over het museum; het
schetst de algenictic museale context waarbinnen het overheidsbeleid tell
aanzien van de musea cti de specificke karakteristicken en problemen
van de kunstmusea moeten worden gezien.
Slechts weinigeti zullen zich kunnen voorstellen dat je niet alleen iii

een museum, maar ook in de Nederlandse museuniwereld kunt
verdwalen. Wat kan er nu overzichtelijker zijn, zo zal ecti oningewijde
zich allicht afvragen, dan de wereld van de musea in Nederland? Musea
zijn inimers, merclideels betrekkelijk kleine. bu uitstek stevig in tradities
verankerde instellingen, die cen heel specifieke en ook (h)erkende plaats
en functic in de Nederlandse sanictileving hebben. Wat kan er eigenlijk
aan musea complex iii onoverzichtelijk zijn?

Hoewel vrijwel alle beleidsstukken van cii over Nederlatidse musea
beginnen met cen verwijzing naar een door dc Inteniatio,ial Council of
Musettins (ICOM) opgestelde definitic van het museum ("Een museum
is cen permanente itistelling, in dienst vati de gemectischap en haar
ontwikkeling, toegatikelijk voor het publick, niet gericht op het maken
van winst, die de materille getuigetiissen vati de mens en zijn onigevitig
verwerft, behoudt, wetenschappelijk onderzoekt, presenteert en hier]
over informeert, voor doeleinden van studie, educatic of genoegen m
M
bestaat er toch allerminst consensus over wat er nu in concreto onder
Cell mUSCUill illoct worden verstaan. Iii de muscale vakliteratuur
1

11(ZC defitiitie werd vastgesteld docir de Algemene V.rgaderi,ig on dc IC'OM,
Kopenhagen 1974.

hi mi iiitervie;,·met I). Couvle, bu gelegenheid van zijn ,itscheid .ils \·oorzitter .in dc
Neclerlatidse Museumvereniging (NMV) merkte deze op, dat ziltis mziens reel te #·cel
gewerkt wordt met deze ICOM-defiiii tie; deze is, aldus Couvde, de resul[ank vaii cen
diplomaticke discussic. .()p zo'ii coiiferentic komt dan na veel gcharrewar zo'n difiliitic
uit de bus, als een soort uitspraak waarin alle musea van de wereld. van C)pper Volta tot

en met Moskou eli (,roningen, zicli motten kiintien vinden". De vraag Ii·.lt precies :.11
muscum is, is al gauw een woordenspel: „Voor liet publiek zij:1 het allemaal mitsea'
(litterview H. Maurits met D. Cou\·80 1,1 Afust·tim'icic· 7 (1983)1.)
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paradereti vele definities van het museuiii. die nict zelden op belatigrijke
putiten met elkaar strijdig zijn.
Opvallend is voorts dat, welke begripsomschrijving ook wordt
gekozen, steeds weer ecti grote varieteit aan instellingen onder die ene
noemer muse lilli wordt sanietigebracht. Er zijn nict andere woorden,
daarover is iederecti het wel eens, vele soorten musea, die zowel qua

collectie, als qua activiteiten en maatschappelijke positic, onderliiig zeer
sterk verschillen. leder dic wel eens het Groot Mitscimil,ock (Elffe rs e. a..
198(}) ter hand heeft genomen. zal onder de indruk zijn geraakt van het
zeer grote aantal musea iii Nederland en van dc bonte verscheidenheid
van deze „collectic"; bij menigeen zal bovendien de vraag zijn opgckomen Of de verschilleti tussen het Nationaal Spaarpottenmuseum en het

Stedclijk Museum, die in genoemd bock op gelijkwaardige wijze
worden gepresenteerd, niet interessanter zijn dan de overeenkonisten.
Hoc het ook zij, door de grote onivang en de rijke gevarieerdheid crvan
is het moeilijk eeti sanicnhangend totaalbeeld te verwerven van de
Nederlandse musctiniwereld.
Dit zicht wordt nog verder bemoeilijkt door de ongekende groei die
het museumwezen in Nederland, evenals iii de rest van de wereld, heeft

doorgemaakt en nog doormaakt. Opmerkelijk iii dit verband is de
thematiek van een internationaal museuni-congres, in mei 1984 te Parijs
gehouden, onder de veelzeggende titel: „The inushrooming of mizseut-rls"

In de musea, met uitzondering van het grote aantal kleine tot zeer
kleine (locale) instellingen, hebben zich bovendien in de laatste 1(1 8 15

jaar in hoog tempo processen van taakdifferentiatic en specialisering
afgespeeld. Waar het gehcle museumwerk lange tijd gefundecrd was op
mono-disciplinaire, bijvoorbeeld kunsthistorische of ethnografische,
kennis en kundigheden. heeft zich betrekkelijk recent ten proces vati
versnelde specialisering afgespeeld. Hierbij kati onder meer gedacht

worden aan de verbijzoiidering van het publickgerichte werk als cen
reactic op de toenemende publieke belangstelling voor de musca. Deze
differentiatie, specialisering en professionalisering binnen het museumwerk, processen die ovcrigens nog geenszins zijn voltooid, hebben

gelcid tot eeti toencniende complexiteit van de niuseale organisaticstructimr.

Bovendien kan worden vastgestcld, zoals dat ook voor tal van
andere instellingen geldt, dat ook het relatie-patroon van de mlisca
omvangrijk eti coniplex geworden is. Overigens verkeren de verschillende soorten musea w.it dit betreft in heel verschillende werelden; zij
maken decl uit van netwerken die elkaar maar voor cen kleiti decl
overlappen. De wereld van de kunstniusea is, zo bezien, een gcheel

andere dan die van de volkenkundige musea etc. Met de structurele en
culturele verschillen vandicn is opmeuw cen decl van de complexiteit
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van het totale museumbestel gegeven. Terzijde zij hierbij nog opgemerkt dat musea niet alleen in, maar ook voor verschillende werelden
functioneren: De verschillende soorten musea werken voor cen heel
verschillend publick. Het kern-publiek van een museum voor moderne

kunst is heel anders van samenstelling en karakter dan dat van een
natuurhistorisch museum.2
Zoals vele andere instellingen staan ook dc iilusea iii toenenictide
mate onder druk hull positie en hun activiteiten te legitinieren. 1)eze
legitimeringsdruk konit voor een deel voort uit een aantal structurele
kenmerken van het muscumbestel en van het overheidsbelcid tell
aanzien van de musea; voor cen ander decl zijn ze het gevolg van de
ontwikkcling van het museum en van dc muscale taken als zodanig
Alvorens in het volgende hoofdstuk bestel en beleid met betrekking tot
de Nederlandse musea te bespreken, zal tiu eerst op de ontwikkeling van
het museum zelf worden itigegaan.
Deze bespreking zal niet gericht zijn op 6/Ii soort musca, maar zal
een algenicen karakter hebben. Wel zal, ter afsluiting van de bespreking
van de afzonderlijke theme's, op de kennierkende eigenaardigheden van
de kunstmusea worden ingegaan. Voor deze aanpak is gekozen oin
duidelijk te maken welke ontwikkelingen voor de musea in het

algemeen, voor „het" museum als institutie, keiimerkend zijn en hoe
ook de kunstmusea daarin betrokken zijn; tegelijkertijd zijii specificaties
aangebracht oni ook het eigene van dc kiinstniusea, waarop de analyse
iii hoofdstuk 5 zal worden toegespitst, te laten zieii.
De opbouw van dit hoofdstuk is als volgt:
paragraaf 3.2. biedt een algeniene schets van de moderniscring van het
museum;

paragraaf 3.3. biedt ecii bespreking van de wijze(n) waarop musca iii
soorten kunnen worden ingedeeld;
paragraaf 3.4. biedt een bespreking van de verschillende taken van liet

museum, alsmede van de actuele problemen die zich bij de uitoefening
van die takeii voordoen;
paragraaf 3.5. tenslotte biedt een samenvatting en conclusies.
3.2. De modentiseri,ig van het mitsm,11

Modernisering is, zoals we reeds in het vorige hoofdstuk hebben gezieii,
een complex proces, waarbij cen immer voortgaande arbeidsverdeling
2

ik doel hier op het feit dat musea hun eigen innercircle-publiek hebben, dat besuat uit
deskundigeti en amateurs op het betreffende verzamel- en vakgebied. Vooral iii de
archeologisclic en volkskundige sector en iii de tiatuurhistorische sector zijn de (locale)
niusea als thuishaven voor aniateurs van belatig.

Zie hiervoor buvoorbeeld de beide beleidsnota's. die wor genoemde sectoren cen
uitwerking van dc ministeriele nota Xaar cm nituit, musrumhclrid (C.R. M., 1976a) bieden:
Ariheologic m musea iii Xederland (C.R.M., 19822) en Een zadk van let,en rit dood. Ht't belei,1
van het Ministeric van CRM tril Mmzien van di· natuurhistoris(he mum (C.R.M., 1 982b)
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en

specialiscring

(structurele

differentiatie),

gepaard

gaat

met een in

toenemende mate algemeen en abstract worden van waarden, normen
en motieven voor het handelen (culturele gencralisering). Ook met
betrekking tot de iilusea heeft zich cen dergelijk proces van modernisering afgespeeld, zoals uit de nu volgeiide beschrijving kan blijken.

Zoals gezegd bestaat er, althans iii de museumwereld, geen consensus
over wat precies onder het begrip IllUSCU moet worden verstaan. Nu
is het op zichzel f niet zo vreemd, dat er in een sector die iii beweging is
discussies plaats vindeii over dc bctekenis en reikwijdte van de voor het
betreffende doniciii constitricrende termen; evenmin zal het veel
verbazing wekken dat veel van deze discussies neerkonien op cen strijd
1-1-1

tussen insiders G.C.

gevestigde instellingen)

eli

otitsiders (i. c. nicuwe

initiatieveii e.d.)
De vraag wat precies eeti niusetini is, welke instellingen met recht
onder de vlag van het museum mogen varen, is voor de bctrokkenen in
het bijzonder van belang, omdat het begrip museum met prestige
geladen is. 1)e naamgeving alleen al brengt maatschappelijke status met
zich mee. Heel treffend blijkt dit uit vele observatics van de relatie tussell
amateur-verzanielaars crl musea. Het hoogtepunt ili het leven van een
verzamelaar is, zo lijkt het wel, de museale erkenning, in de vorm van
cen presentatie in cen museum.' Dat deze maatschappelijke status ook
zijn schaduwkanten kan hebben, kan blijken uit een krantebericht,
waarin melding werd gemaakt van het feit dat het Autotron te Drunen
iii een jaar tijd 2,5 niiljoen gulden heeft geinvestecrd „om zich los te
maken van het museum-imago". Wat voor de een het toppunt van
begerenswaardigheid is, een erkenning en waarmerk van kwaliteit, is
voor de ander of in een andere situatie klaarblijkclijk cen last en
belemmering. De hier bedoelde ambivalentic blijkt ook uit de omschrijving die Van I)ale geeft van museumstuk: „voorwerp dat in een
museum bewaard wordt of dat waardig is daarin bewaard te worden;
fig. iets dat nict functioneel is, dat niet"nicer gewaardeerd wordt (. . .):
oud of ouderwets exemplaar van iets.
'

Zie voor boeictide obsecvaties op dit putit: Thomas Leeflang: 1''cr:ailiclt'n is 001' eril kuils:.
uitg. 1-let Spectrum, 1982. Interessant temeer oindat het hier gaat oin cen populaire
uitgave. otider auspicien van de CPNB, als „Boek van de Maand". Zie voor illustratieve
opmerkingen ook: Heslinga, 198().
Overigens geldt het iii de tekst gesteldc Iiict allceli voor verzaniclaars van eierdoppen,
brillen en andera curiosa, maar zeker ook voor de veel meer sophisticated verzamelaars

van (modeme) kunst. Ook hier is duidelijk sprake van ecn wissclwerking tussen het
particuliere verzamelen eli de verzarliel- cil tentoonstellingsprograinma's van musea.

Zie voor een interessante beschruving van dc situatic in de Bondsrepubliek, waar
bijvoorbeeld door steden kostbare nieuwe niusea worden gebouwd voor privekunstcollecties, die overigens veelal slechts iii briiikleen worden verkregen: Beaucamp,
1983.
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Van Dale omschrijft de betekenis van museum als volgt:
"
1- gebouw waarin voorwerpen van kunst o f wetenschap zijn bijeengebracht en (althans voor cen gedeelte) voortdurend uitgestald worden

(...)"; 2- (oneig.) „grote verzameling".
Het is niet moeilijk deze algemene begripsonischroving te zien als
een residu, iii onigangstaal, van de ontstaansgeschiedenis van de musea.
De grote Europese musea zoals wij die thans kennen, vinden hun
oorsprong in de veelal zeer waardevolle collecties van vorsten, prelaten
en bourgeois-collectioncurs; deze collecties werden in moderne zin tot
museum op het moment dat ze werden ontsloten en toegankelijk
gemaakt voor, cen aanvankelijk nog zeer select, publiek. Voorwaarde
hiervoor was, dat

deze collectics aan het privcfbezit werden onttrokken -

en werden
ondergebracht in een eigen, prestigieus gebouw, dat daartoe speciaal
werd gebouwd dan wel ingericht. Het zijn deze historische elemeliten
(eigen gebouw, waardevolle collecties, exhibitie) die, blijkens ook Van
Dale, nog steeds bepalend zijn voor het overgeleverde beeld van het

of althans uit het prive-domein werden verwijderd -

museum. Opmerkelijk is dat dit beeld ook in de belletrie en iii de
jeugdliteratitur kati worden aangetroffen.' Het museum heeft vanaf het
moment van zijn ontstaan, in zijn moderne Europese gestalte in de
tweede helft van de 18-de ecuw, ecti gestage ontwikkeling doorgemaakt, die cerst in de beide laatste decennia wereldwijd in een
stroomversnelling is geraakt. Iii deze ontwikkeling waren en zijn
politicke, economische, sociale en culturele factoren van groot belang.'
4 Veelvuldig terugkereticle thenia's iii de literaire verbeelding rotid het museum zijn oilder
i]icer: het museum als ..mystery-place" m het museum ala otitnioetingsplaats en begin
van ceti roniaiice: het ijitiscum is hier vooral decor. Zie voor ecti coiiibinatie vali deze

beide thema'5 ileririette vati Eyk/Simoii Vestdijk: Ai,Linmiti·

m,t

Tlil,1.

Atidere veel

voorkotiic,ide thei 11.1's zijii: crt-inisk westies, diet-stal eii ..de psycholegie van het verzanie-

len". Ook wordt v.tak cell accent gelegd. zeker waar he[ om kuiistmusea gaat. op
..glaniour". Zie voor biblic,gratisclie gegeveiis: Butler, 1982: Ellis, 1982: Fleisher Zucker.
1984).
'

Uitgebreile heschruvitige,i hien·ati zij,1 vooral te vitideli iii Bazin. 1967.
Bij de genoemde (cultitur-)politieke factoren kan bij,·oorbeeld gedacht worden aan het
opkomende natioiialisme eti kolcinialisiiic. Zie hiervoor,·crheldemide opmerkingen van
van (;elder. Over de opeii,tellilig v.iii de Fratise musea 111 de rei·olutie zegt dcze auteur:
..Het was niet de beworideri ng voor de k unstwerketi. het ,#·.is die voor de revolutie en de

nieuwe iii:tcht vati Fratikruk, die be ·egilig bracht iii de moisen" (van Gelder, 1927: p.
384). Over ile Nederlaiidse situatic schrijft van (;elder dat na de liberale revolutte ,·111
1848 de vooruitstrevende burgerij veel verwachtte van culturele opvoeding echter niet

oniwille van de schootihcidsbeleving zelt: „iii.iar terwille vaii de kennis van en
bewotideriti g vow ons tiationale verledeci". Zie hiervoor vanzelfspreketid ook Potgieter.
1895.

Waar het giat o m de wisselwerking tussen de politieke context eii het ttitictioneren vari dc

musea is ook de positie Vati llc musea oiider het I)uitse Iiazic,iie eii die in de huidige
Oostblok-landen illustratiefi Van het eerste wordt ecti otiuitwisbaar beeld geschilderd il.
Siegfried Leliz' roman Hciinatmlisruiti, die overigens een veel latigere historische periode
bestrijkt. Wat het lactste betreft heb ik moeteti afzien van eeti s>steiliatische bestudering
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De hoofdlijnen van deze ontwikkeling, die overigens voor alles wordt
gekennierkt door een gestage groei van het aantal musea, kunnen als
volgt worden aangeduid:

- Een voortgaande difieretitiatic eii verbiizo,idering van de collecties,
uiteindelijk uitmondend in specifieke musea voor specifieke typen
objecten. Aanvatikelijk waren de meeste museumcollecties zeer breed
van sanienstelling; ze omvatten alle objecten (kunstwerken, archeologica, ethografica,

„rariteiten" etc.) waarnaar de belangstelling vati

collectioneurs maar uitging. Deze belangstelling was overeenkomstig de
geest van de t d, veelal encyclopedisch van aard en ging niet zelden uit
naar het exotische. Uit de collecties van vele, vooral historische, musea
is dir ook thans 11Og goed afleesbaar. Opmerkelijk is, dat dergelijke zeer
breed samengestelde collecties, mits van voldoende niveau en op de
klassieke wijze gepresentecrd, inmiddels als zodanig van museaal belang
worden geacht; heel treffend blijkt dit uit het feit dat het Rijk receiitelijk
de fitianciering van Te'yiers Atits imi te Haarlem op zich heeft genonien.
Het museutii zelf wordt hier als instelling museaal.
- Een tocnemende de,nocratisering van /let intise,im; van cen instelling
voor een zeer select publiek ontwikkelde het museum zich langzaam tot

instelling voor een breed publiek. Hoewel deze ontwikkeling, blijkens de vele publieksonderzoeken, nog niet is voltooid - en het
is in de ogen van velen in de museumwereld de vraag of ze wel ooit
voltooid kan, laat staan moet, worden - is het museum toch ontegenzeggelijk van karakter veranderd. Uit de boeiende beschrijvingen van
Hudson bijvoorbeeld blijkt, dat de publieke niusea weliswaar van
aanvang ac althans qua intenties „educatieve" instellingen waren, maar
dat ze daarbij toch de facto gericht waren op cell beperkt publiek van
burgerlijke liefhebbers en connaisseurs, „within which the conversation
about works of art was almost as important as the works of art
themselves" (Hudson, 1975: p. 22). De cerste beheerders van publieke
een openbare

van de beschikbare literatitur. Duidelijk is evenwel, dat iii Oost-Europese landen iii het
algenieeti zeer veel aatidacht aan het behoud van de materifle cultuur wordt besteed oi dat
dc inusea een belangrijke educatieve functie vervullell. Duidelijk is ook dat daarbU de
partij allerniitist terzighoudend is, al zijn mijn cigen waarnemingen iii Hoiigarije (zomer

1982) op dit punt aanzienlijk iilinder scliokkend dan die van H. Overduin ill Albatize
(Overduin, 1979b).
Wat de ecotiomische factoren betreft kan gedacht worden aan de, soms sterk versnelde,
welvaartsgroei, aan de otitwikkelingen op de kunstmarkt (zie Herchenrader. 1978) etc.
V;iii de soc·idle factoren zijn vooral vai) belang: het zich sne| uitbreidende scholings.systeein, de opkonist vati de ook „culturele" arbeidersbeweging (zie onder nicer Michielse,
1981)), de opkonist van de welzijnszorg etc. Bij de culturele factoren kan gedacht wordeii

aan dc inhoudeluke ofitwikkclingen in kunst, filosofie en wetenschap maar ook Jan
factoren als het opkolliell van de massacultuur (en de kritiek da.irop), aari het toellemetide

belong dat aan objecten wordt toegekend, ook in vergelijking met itiimateriele
cultuurgoederen (zie: Harris, 1981)). aan het toeneniende belatig van de visuele culnizir
(Bell, 1976: p. 1()5-1 11)) etc.

87

...

...--

--

1.N

116

6.1

'A

li
:,A
-4

...
-A.'
.r

.1

...

il·i4.

. ***

Lij

6-*

..,
... ./ %
.

...:

6/bl

*4,

...''.*.

.. 5

'tal

0- Mf '

n.

.

*

r

-

I

..

.'

P

4

LA;

.

7-*

-/

Sk

.. «e :S
...
4,»
4

.3.*.

4

*/A. .

;

. /

I.

..

.i "
,

4.:

-

'; 1.1-

4

$
:•
An .

11„
;

;

De Ovale Zaal in Teylers Museum te Haarlem. (foto: Teylers Museum)

musea zetten kortom, ondanks de beleden idealen van de Verlichting, in
de praktijk de traditie van de particuliere verzamelaars voort. Zo
moesten de bezoekers van het British Museum aanvankelijk hun
bezoek, met redenen omkleed, schriftelijk aanvragen; pas lia ballotage
kon men tot het museum worden toegelaten.
- Een langzaam toenemende verwetens(happelijking en professionaliseri,W van het museale werk; gedurende een lange periode bleef deze
beperkt tot de beschrijving, de ordening en het beheer van dc collecties.
Vanafhet begin van de twintigste eeuw ontstond, zij het vooralsnog op
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zeer kleine schaal, systematische aandacht voor andere aspecten van het

muscale werk zoals de presentatie en educatie. Met name de laarste
ontwikkeling heeft zich in dc achter ons liggende jaren, onder invloed
van cell algehele educatieve revolutie, versneld doorgezet.

Opmerkelijk iii dit verband is de recente toename van het aantal
onderzocken dat in en door de musea wordt verricht; typerend is daarbij
dat dit onderzoek aanvankelijk vrijwel beperkt bleef tot het in kaart
brengen van het bezoek en (vervolgens) van de verwachtingen en
wensen van de bezockers. Pas in een later stadium werd onderzock
verricht naar (de effecteii van) het eigen functioneren.' Het is duidelijk
dat in deze ontwikkeling zowel veranderende opvattingen en een
veranderende habitus tot uitdrukking komen, als ook de toenemende
druk van het (deels nieuwe) publiek op het museum. Zoals het niet bij
een dominee op zou komen na zijn preek enquate-formuliertjes uit te
reiken, zo past dit, aldus Hudson, ook niet bij het klassieke museum: het
is even ondenkbaar als overbodig. (Overigens ben ik er persoonlijk niet
zo zeker van, dat er inmiddels geen gemoderniseerde dominees zijn
opgestaan die deze „evaluatie-techniek" wel degelijk gebruiken !).
De hier aangeduide ontwikkelingen (differentiatie, democratisering,
professionaliscring) zijn in de literatuur uitgebreid gedocumenteerd en
beschreven (zic vooral Alexander, 1979; Bazin, 1967; Burcaw, 1975;
Finlay, 1977; Foster, 1979; Hudson, 1975; Wittlin, 1970. Voor de
Nederlandse situatie: Duparc, 1975; Pott, 19742; Walter, 1976; Van
Wengen, 1975).

- Een ontwikkeling van cen

wat andere orde is het toenemende
van
belang, ook economisch,
tentoonstellingen. Zo wijst Hudson op het
doorslaggevende (publieks-)succes van de wereldtentoonstellingen in de
vorige eeuw en op de rol die zij gespeeld hebben bij het museunirijp
maken van een groter publiek (Hudson, 1975) en geeft Bazin aan hoe de
wereldtentoonstellingen in Londen en Parijs van invloed zijn geweest op
het denken over musea (Bazin, 1967: p. 230 e.v.). Een vergelijkbare rol,
zij het op kleinere schaal, speelden de nijverheids- en landbouwtentoon6 Zo riclitte het eerste grote en systematische onderzoek, dat uit 1956 datecrt, zich op de
vraag wie het Haags Gemeenteniuseuni bezoeken en welke voorkeuren en Wensen onder
die bezoekers leven. Het onderzock, naar mijn oordeel een voorbeeld van helderheid en
doeltreffendheid, wordt afgcsloten met „enige suggesties zowel om het publiek te
verbreden als om beter op de behoeften van het publiek te reagcren (Van der Hoek, 1956)
Een van de laatste onderzoeksprojecten (en zeker het grootste) werd uitgevoerd door het
Kohnstai]ini-Instituut van de Universiteit van Amsterdaiii. Het betreft hier eeti drietal
aan elkaar gekoppelde onderzoeken naar het educatieve werk: a. een inveritarisatie en
analyse van opvattingeii over het educatieve werk (Holman. 1980). b. een analyse van de

feitelijke activiteiten, opvattingen en positie van educatieve medewerkers (Daamen/
Haanstra, 198(1), c. eeii gedetailleerde evaluatie van een educatieve tentoonstelling
(Haanstra. 1979). In dit verband kan ook gewezen worden op de dissertatie van Tcmmc
(1983) waarin onder nicer op basis van experinienteri die iii het Rijksmuseunl k
Amsterdam werden uitgevocrd, wordt ingegaan op de sociaal-psychologische factoren
die de esthetische waardering beinvloeden
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stellingen, die vana f het midden van de vorige eeuw, overigens met een
uitdrukkelijk ook educatief doel (voorlichting), werden georganiseerd.
Deze ontwikkeling is het vermelden waard, omdat er uit blijkt dat al
gedurende een lange periode naast het museum „paramuseale" activiteiten hebben bestaan (vgl. Van Mensch, 1982), gericht op een groter
publiek.

Hoewel, zoals uit het bovenstaande kan blijken, dc musea duidelijk
ontwikkeling hebben doorgemaakt, verliep deze in het
algemeen toch betrekkelijk traag. Slechts bij hoge uitzondering zijii de
musea zelf sterk agerende instellingen geweest; veeleer waren ze
behoudend en, begrijpelijk gezien de aard van hun werkzaamheden,
introvert, letterlij k naar binnen gericht.
Deze situatic is nu sterk veranderd. Er is spr.ike van een vermaatschappelijking van de musea: Een toenemende druk vanuit de samenleving op de niusea enerzijds en, mede als reactie daarop, een steeds
actievere rol, ook buiten de eigen muren, van de musea zelf. Als gevolg
van deze ontwikkeling zijn de musea niet langer betrekkelijk gdsoleerde
instellingen, wier activiteiten als vanzelfsprekend worden geacceptecrd"
(of genegeerd). Het museum is kortoni inderdaad „iii beweging
gekonien (vgl. Blotkamp e.a. (red.), 1979).
een historische

In de actualiteit doen zich met betrekking tot de bepaling van de inhoud
van het begrip museum serieuze problemen voor. Deze problemen zijn
terug te voeren op de snelle expansie van het bestel en de voortgaande
differentiatie daarvan merzijds en op de aangeduide veranderende
positie van de musea in de sal"tienleving anderzijds.
Op het meest elementaire niveau gaat het hier om vragen naar

kwaliteit. Zo wordt steeds indringender de vraag gesteld of alle
collecties die recentchjk voor het publiek zijn opengesteld crl omgedoopt
tot museum, wel gerechtigd zijn om de naam museum te voeren.
Volgens CBS-cijfers groeide het aantal inusea tussen 1950 en 1980 vati
243 naar 485; opvallend is de zeer sterke groci tussen 1975 en 1980 van
355 naar 485 (C.B. S., 1982): Andere bronnen konien overigens tot
; In dit hoofdstuk zal ik, bu wiuze van illustratie, regelmatig gebruik maken van cijfers die
aaii dc muscuinstatistickcli vaii het C.B.S. ontleend zijil; m een aantal gevalle,1 zijii diecufers

door mij gehergroepecrd, sametigevat of bewerkt.
Overigens moeten deze C.B. S.-cij fers als zodanig met de nodige voorrichtigheid worden
gelezen. Het belangrijkste probleem bij de ititerpretatie, zeker bij gemiddelden eii
dergelijke, is gegeveii met dc scheve verdeling van ved relevante coferniatige gegevens.
Zo zegt. oin een voorbeeld te noemen, het getiliddclde budget van de volkenkundige
musea niet zoveel over de feiteluke fitia,iciEle situatie vaii veel kleine volketikundige
miisca; lict beeld wordt sclicefgetrokketi door het feit dat iii deze kleine muscumsector
eeii tweetal zecr grote miisca aanwezig zun

Aangezien ik zelf geen cij femiatig onderzoek heb verricht maak ik. iii het bescf van de
betrekkelijkheid ervan, toch gebruik van deze C. B. S.-cu fers, liet zhn Iiaar miln mening de
beste en vaak trouwens ook de cnige die, voor het bestel als geheel, beschikbaar zijn.

9()

aanzienlijk meer dan 600 musea (Elffers e. a., 1980/Molegraaf, 1982). De
kwaliteitsvragen in (lit verband kunnen betrekking hebben op de aard en
omvang van de collectie, de bewerking daarvan, de accommodatie etc.

Zo schrijft de Rijksconiniissie voor de niusea iii een coninietitaar op e.11
onderzoek naar het functioneren van musea: „De vraag ofer te veel of-te
weinig musea zijn is 11iet gesteld. De commissie vraagt zichjuist af of al
die oudheidkamers met hun allegaartjes wel goed zijn voor de reputatic
van de musea- (Rijkscie,

1978: p. 21-22). Ook uit twee uitgebreide

inventarisaties en analyses van de museumsituatie te Fricsland en
Noord-Brabant blijkt dat de kwaliteit van de -musea" in veel gevallen
problematisch wordt geacht. Zo schrijven de onderzoeksters van het
museumproject Noord-Brabant: „Dat cr om goed te functioncren veel
komt kijken in een museum bewijst het feit dat van de 78 bezochte
musea er slechts 2 overeenkolilstig hun doelstellingen kunnen functioneren... (. . . ) " (Van Waadenoijen/Van Vliet, 1984: p. 15). De
boodschap is duidelijk. Wil er sprake zijn van een echt museum, dan
moeten er een goede collectie en goede materi ile en immateriifle
faciliteiten aanwezig zijn. De onderzoekers in het Friese muscumproject
gaan nog een stap verder. Musea die niet aan cen aantal in het rapport
gespecificeerde minimale eisen voldoen, moctell worden gerekend tot
de „amateuristische museumbeoefening" Aan deze musea worden geen
eisen gesteld (. . . ) , ze worden niet tot het of-ficiele muscumbestel

gerekend, wat niet wegneemt dat een overheidslaag er toch een subsidie
voor beschikbaar kan stellen (. . .), maar dan op cen andere titel,
bijvoorbeeld als vrijetijdsbesteding" (Van Straalen, Aarts, 1981: p. 23).
Belangrijker en gecompliceerder dan deze vragen 11aar kwaliteit zon vele
actuele vragen naar de identiteit van musea: Moet een museum altijd
verzamelen en conserveren; moeten dc verzamel- en behoudsfunctic en

de presentatic-functie niet worden gescheiden en ondergebracht in
aparte centra, ten faveure van beide (Lestraden, 1982; vgl. ook Swauger,
1969); is cen museum altijd eeii gebouw of ruinitelijke accommoda-

tic of kan het beter (imniaterieel) als cen futictic, ecti specifiek activiteitenpatroon worden gezien; kan cen museum ook een hele regio
zij 11?

Vastgesteld kan worden dat dit iii de museumwereld geen vrijblijvende of academische vragen zijn, miiar dat zich zowel nationaal als

internationaal feitelijke ontwikkelingeti voordoen die de traditionele
conceptic van het museuni onder druk zetten. in alle museale sectoren

zijn in de afgclopen decennia, veelal iii reactie op maatschappelijke
vragen en problemen, nieuwe initiatieveti ontstaan (culturele ceritra,
eco/,ilisi'111,13, enviroilmelital-record-

docunientatiecentra, bezoekersceiitra,
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coitres etc.).8 Bovendien is er niet alleen sprake van nieuwe initiatieven,
maar eisen ook vele reeds lang bestaande instellingen een museale status

op. Opmerkelijk is in dit verband dat in de Statuten van de Nederlandse
Museumvereniging onder musea „mede worden begrepen": „openbare
door de mens bijeengebrachte verzamelingen van levende planten en
dieren" (N.M.V., 1980: art. 3c.)
Hoe het ook zij, de grenzen tussen wat (nog) een museum is en wat
niet (meer) zijn in de afgelopen jiren op zijn minst discutabel geworden;
ook hier heeft het moderniseringsproces tot toenemende vervaging van
grenzen en tot cen toenemende abstractie geleid. Dit laatste komt
treffend tot uitdrukking in het feit dat in beleidsstukken als normatief
concept steeds vaker het begrip „musealiteit" in plaats van het begrip
„museuni" wordt gebruikt.
Een bijzondere factor in de problematisering van het begrip museum is
het ontstaan en de ontwikkeling van de museologie, een interdiscipline
die zich richt op de bestudering van (het functioneren van) musea en van
de grondslagen en methoden en technieken van het muscale werk. Dc
museologie is ontstaan vanuit ecn behoefte aan verwetenschappelijking
en systematisering van het museale werk, maar, cenmaal ontstaan, is
(ook) deze wetenschap een relatief autonome factor geworden in de
verdere ontwikkeling van het veld dat zij bestudeert.
111 de recente discussies in de museologie tekent zich een belangrijke
accentverschuiving af. De museologie wordt door sommigen niet
langer als het ware instituutsgebonden opgevat (de studie van het
8 Ter verduidelijking van etikele van deze begrippeti het volgende: Be·zoikerscentra zijii
.acommodaties waarin de bezoeker individueel of iii groepsverband - informatie kan
krijgen over en waar belangstelling gewekt kan worden voor de natillir. Cultuur 01
-

recreatieve mogelijkheden van de omgeving" (C.R.M., 1981a, p. 7). Deze centre zijn,
veelal iii natuurgcbiedeii, ontstaan om de groei van de recreatie iii goede banen te leiden.
Volgens de letter (van deze nota) zon het geen musea onidat ze geeii eigen collectie
hebbeii en slechts exposeren. Iii de praktijk kotiien soms dergelijke bezoekerscentra uit
natuurhistorische niusea voort.
Het Ecomusrum is een van oorsprong Fransc ontwikkeling. Het kernidee is dat een totaal
gebied, als een museum wordt gezien; dit totale gebied (natuur + cultuur) moet worden
geconserveerd, het wordt door de bewoners beheerd (Zie Stevenson. 1982). Aan
gesprekken met P. van Mensch te Leiden ontleen ik het inzicht, dat dit concept voor dc
Nederiandse situatie van belang kan zijn in verband met de beleidsontwikkcling ten
aanzien van de nationale landschapperi.
Environmental-rewrd-centres zon „organizations which collect and house records, usually
locational, about man's physical and cultural landscape. Their primary functions are ...
docuinenting changes in the natural and manmade environment to aid conservation and
planning.. (and) have an education and research function" (Stewart, 198()).
Het gaat hier 0111 op multidisciplinaire basis werkende instellingen die zich tocleggen op
de integrale studie en docuinentatic van ecri gebied. Het zijn actiefnaar buiten opererende
instellingen die zich niet alleen op het opbouwen vaii collecties richteri; dergelijke cetitra
kunnen maar behoeveri niet ondergebracht te zun iIi locale musea.
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museum), niaar ze wordt veel algeniener geformuleerd als de studie van
het bewaren en toegankelijk maken van het natuurlijk en cultureel
ert-goed. Hiermee wordt het focus van de museologie iatizietilijk
verbreed en konit ook de problematick van het natuurbehoud, de
monumentenzorg, het bewareti van folklore en traditic etc. in het
vizier."

De ontwikkeling van

de

museologie is voor de Nederlandse

niuseunisituatic vati bijzonder belatig, vooral onidat iii Nederland een
tweetal museologie-oplcidiiigen gevestigd zijn, bcide in de museunistad
Lciden. Op de eerste plaats bestaat aan de Leidse universiteit de
mogelijkheid museologie als doctoraal-bijvak te kiezen; deze stzidic-

mogelijkheid is gecreiterd om vak-wetenschappers (kunsthistorici,
antropologen, biologeii etc.) die een museuniloopbaan anibiOren, ceii
daarop afgestemde aanvulletide opleiding te bieden. Op de tweede plaats
is in Lcidell de Reinwardt-acadenzie gevestigd; het onderwijs aan deze
academic, die als Hogere Beroepsopleiding voor museummedewerkers
enig is in zijn soort, is sterk op de geschetste nicuwc museologische
zienswijzen gebasecrd; via dc afgestudeerden van deze academic werken
dergelijke zienswijzen dan ook door in het (para-)museale bestel.
Resumerend: in het dagelijkse taalgebruik heeft het begrip illuselitil Cell
betekenis die uitstekend recht doct aan de traditionele instelling van het
museum zoals die aan ons is overgeleverd
In de laatste decennia hebben zich echter in het (para-)museale

domein En in de samenleving oiitwikkelingen voltrokken die deze
traditionele begripsbepalitig onder grote druk zetten. Dc tud dat in cen
Handboek voor de Schoone Bouwkwist"' nauwkeurig en gezaghebbend kon
worden geformuleerd wat eeii museum is en hoe het er derhalve
" Zie voor eeti uitwerking vaii deze priticipes: vati Mensch e.a., 1983. Deze tekst werd
voorgedragen op het ICOM-congres te Lotiden, 1983.
Uit gesprekken met deze auteurs heb ik begrepm dat deze visie sterk wordt gesteund
door de ontwikkelitigslandeti. hi deze latideii dreigt, als gevolg vari he[ verstielde

modertiiseringsproces dat zij docirinaketi, veel van het iiatutirlijke cti culturele crt-goe,1
siiel te verd wij,ieti, zodat er veel Ineer dati alleen objecten te bewaren zijii. ()verigens ligt
aan deze museologische visit priniair het idee teri grondslag dat vele van de Oilderscheidingcii die iii de niuseuitiwereld gangbaar zijii iii de praktijk Iliet sta,inde te hi>udell Zijil
Zo bijvoorbeeld hit Oilderscheid tussen niusea. monumenten cti archieveli. het oliderscheid tussen roer:111: 01 otiroereride 1110nuinetiten. het oriderscheid tussen iii situ Lil ex

situ behoud etc.
Zie J ·J· Penn, arcli.: Ha,idbock di'r.schoone houii,k,inst, uitg. Jacobus Radink, Am+terda„i
1855.

is hoogst interessi,it de hieriti vervatte duidelijkheid ten aanzien v.111 de Illitsculliarchitectuur te cofifrotitereii illet het huidige zoeken naar e:11 (architectrinisch) muscilmcoii:ept. Zie hiervoor het speciale nuninier over m usea vaii he[ tijdschrift Wotien /1'ABK.
12-13-1984. Dat het Iiier 0211 eeti iii[ernatiofiale ontwikkeling gaat blijkt overduidilijk uit

Het

de hausse aan publicaties over tiiuseum-architectuur. Voor een illustratie van de
olitwikkelitig iii de USA. zic hearing, 1982.
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behoort uit te zien is definitief voorbij. In deze zin heeft zich, ook ten
aanzien van de musea, een proces van ont-institutionalisering voltrokken.
3.3.

Soorten musea

Het is van belang te beseffen dat dc thans gangbare onderscheidingen in
soorten musea niet altijd hebben bestaan. De verzanielgebieden waren in
het algemeen gesproken aanvankelijk veel minder gespecialiseerd dan nu
het geval is. Omdat musea nu eenmaal van oudsher bewarende
instellingen zijn is dat aan de collectie van veel oudere musea nog goed te
zien. Vele musea passen dan ook wat hun collectie en daarmee
verbonden activiteiten betreft niet precies binnen Wn soort. Dit is
typisch het geval bij veel oudere historische musea, die vaak ook cen
aanzienlijke collectie kunstwerken bezitten. Deze stand van zaken heeft
in dergelijke musea recentelijk (weer) geleid tot cen herbezinning op de
eigen karakteristiek van de deel-verzamelingen waarover zij beschikken.
In cen aantal gevallen leidde dit tot de opbouw van duidelijk gescheiden
afdelingen, met eigen doelstellingen en uitgangspunten. 11
Opvallend aan de actuele discussies over de classificatie van de musea
op basis van hun collecties is vooral twectrlei: Op de eerste plaats blijkt
dat vele van deze discussies lange wortels in de geschiedenis hebben; zo
bijvoorbeeld de genoemde controverse over de afl)akening van historiscIie musea en kunstmusea. Reeds aan het begin van de jaren twititig

vonden, aangewakkerd door adviezen van de Koninkliike Nederiandse
Oudheidlaindige Bond (KNOB) eli vet de Rijkscommissie van Advies inzake
de Reorganisatie van het Museumwezen hier te lande, scherpe discussies over
deze kwestie plaats. De Rijksconimissie beplcitte, geheel passend in de

estheticistische geest des tijds, cen volstrekte scheiding „tussen voorwerpen die getoond worden om der schoonheid wille crl zulke die speciaal
van historische draagkracht zijn" (Rijkscie. v. Adv., 1921). Voor

Huizinga die zich, in een tweetal artikelen in De Gids (19482 en 19481,)
ook in deze discussie heeft gemengd, was dit beginsel weliswaar als
pragmatisch uitgangspunt acceptabel, maar hij achtte het theoretisch niet
te rechtvaardigen. Bovendien waarschuwde hij voor een „te schematische, te rigoreuze ot-te werktuiglijke toepassing van het scheidingsprin11 Zo bijvoorbeeld iii het Noord-Brabants Museum te 's-Hertogenbosch. Als gevolg vati de
otigespecificeerde verzamelwoede in de 19-de eeuw bezitten vele historische musea zeer
breed sameligestelde verzanielingen. ,,In feite hinkten dcze musea op twee gedachten: dc

historische en de artisticke", aldus de Beleidsnota 1981. vall dit museum. De nota
concludeert dat „ . . .d e presoitatic min dc collectie in de toekomst gesplitst dient te
K·orden in twee afdelingen: :en historische of-deling en een aldeli,1,2 beelde,ide ktinsten". En
vervolgens, zeer significant: .,Bij het aankoopbeleid dient daarniee voortaan reketiing

gehouden te worden" (N.Br. Museum, 1981: p. 11 en 12)
De nota verwiust naar aildere musea wair deze splitsing met succes is doorgevoerd: het
Ruksmuseum te Amsterdain. het Bi,nnefanten-museum te Maastricht, het Centrad
Museum te Utrecht.
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cipe" (Huizinga, 1948b: p. 571). Dat deze discussie ook nu nog actueel
cen indicatie van het feit, dat het differentiatie-proces dat de
niusea hebben doorgemaakt nog geenszins is voltooid.
Tegelijkertijd echter gaan er steninien op die er voor pleiten weer tot
breder samengestelde collecties en tot een inter ititegrale benadering van
het museum te kometi. Waar bijvoorbeeld, in cen decl van de mlisca,

blijkt, is

niet primair de collectic maar de belangstelling van het publick als
uitgangspunt van het beleid wordt genomen, ontdekt men dat (de
collecties van) verschilletide soorten nitisea elkaar uitstekelld zoudeti
kunnen aanvullen. Zo merkt vall Meiisch op, dat er iiiteressante
potentiele raakvlakken bestaan tussen de tentoonstellingsprogramma's
van natuurhistorische en cultuurhistorisclie musea en hij bepleit dan ook
cen veel intensievere sanienwerking tussen (deze) musea (van Mensch,
1978). Kortoni: in de discussie over soorten musca zieii wc interessante
tegengestelde tendenzen: Enerzijds, overigens heel uitgesproketi bij de

kunstniusea, een benadrukken van de noodzaak van eigen identiteit,
anderzijds, ook internationaal, een plcidooi voor een opnieuw nicer
integraal Illuselitilconcept

Tot voor kort werden de niusea als vatizelfsprekend geclassificcerd
naar de aard van hun collectic. Zo onderscheidt het C.B. S. een zestal

categoricOn inlisea: nilisea voor beeldende killist, niusea voor geschiede-

nis, niusea voor nattiurlijke historic, inusea voor bedrijf iii technick,
musea voor volkenkiinde, gemeiigdc niusea.
Dergelijke gangbare indelingen hebbeii het voordeel dat zij een
zekere geleding geven aan het verzamelterrein van de niusca als geheel.
Ook niaken zulke classificaties het mogelijk typerende collectiegebon-

den kennierketi van de verschillende categorieen nlusea te onderscheiden. Zo kan de waarde van de museale objecten in de verschillende
categorieeti niusca heel verschillend zijn en daarniee, oni den voorbeeld
te nocinen, ook de wijze waarop over het muscale gebruik van copieen
wordt gedaclit. 11 Bovendien zijn iii de loop der tijd ook culturele

verschilleii gegrocid tussen niusea, otider nicer tot uitdrukking koniend

in hun inrichting of iii de benadering van hun publick, die tenminste
voor ecn decl op de collecties en op de wetenschappelijke discipline van
Zo vinden we bijvoorbe,1,1 iii de riot.i Em lititioliati| illtiScilin 1,0 ilithistric· cti n·ihitii·k Lie
volgetide uitspraak: .,In overeetistemliting met de incidertic mi,seale pr,iktijk hoeft Elict
slechts te wordeti gedaclit aati het verz.imcleti eii tentcionstellen \mi de objecten zelt': dit
t)'.

is aldus de zenot a ,.voorde niuse.ile dod stellitigeliook niet essetitieel" (C.V.I., 1983: p. 11)
01 11).

)uidelijkis dat hierover buvoorbeeld iii k utist m usea w·aar tiadruk op autlienticiteit w·ord[
gelegil heel aiiders wordt ged,tcht. Overigetis speelde dit thenia ook .11 een rol iii deeerder
1

besproke,i discussic uit het begin van de.laren m·iritig. i)e KNOB was vati melii,ig dat de
origitiele kiinstwerken ill het ki,mtinzikiitii thuts hor,11: wanneer een historisch Ililisculli
een b:paald kunstwerk dan ook in zijn Collectic Willie hebben. zou het nict een copie ot
replica getioegen nioetcti nemeii. Zie ,·oor een zeer kritische besprekirig hiervan:
liuizing.i, 19482.
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hen die zich met die collecties bezig houden, terug te voeren zijn. De
realiteit is kortom dat natuurhistorische musea in vele opzichten anders
zijn dan kunstmusea, dat volkenkundige musea anders zijn dan
volkskundige musea etc.
Verschillen tussen dc onderscheideii soorten musea kunnen ook uit
elementaire cijfers worden afgelezen. Om te beginnen zijn niet alle
soorten musea even dik gezaaid: Van de 485 musea die in de
muscumstatistiek van het CBS zijn opgetionien zijn 55% historische
musca, 18% musea voor bedrijf en techniek, 10% natuurhistorische
musea, 10% kunstmusea, 2% volkenkundige musea en 4% gemeligdc
musea (CBS, 1982).
Deze musea zon nict allemaal even groot. Zo hadden de kunstmusea, in
mensjaren gerekend, gemiddeld in 198012,8 personcelsleden; voor de
andere musea was deze gemiddeldc personeelsomvang respectievelijk:
historische musea 4,4; natuurhistorische musea 5,0; tillisea voor bedrijf
cii techiiiek 6,7; volkenkundige musea 19,0. Ook de finandifle situatic
van de onderscheiden soorten musea is heel verschillend, niet alleen wat
dc omvang, maar ook wat de herkomst van hun budget betreft. Enkele
illustratieve cofers: Iii 1980 beliep het exploitatie-budget van dc
kunstmusea geniiddeld 1.124.500,-: voor de historische musea was

f

dit f 247.867,- , voor de natuurhistorische musea f 175.146.-, voor de
musea voor bedrijfen techniek 308.216,- eti voor de volkenkundige
musea
1.354.545,- (C.B.S., 1983a).

f

f

Opvallend is voorts dat waar dc inkomsten van de niusea in 198()
gemiddeld voor 82% uit overheidsbijdragen bestonden dit percentage
voor de volkenkundige niusea op 93% ligt en voor de musea voor
bedrijf en techniek op 54%. Opmerkelijk is voorts dat voor de
kunstmusca (totale overheidsbijdrage 86%) slechts 3)% van hun
inkomsten uit Rijksbijdragen bestaar, voor de historische nlusea ligt dit
op 31% en voor de volkenkundige musea op 51% (C. B.S., 19832). hi
de volgende paragraafzal bij de bespreking van de afzonderlijke niuscale
taken nog op kenmerketide verschillen tussen dc diverse soorten niusea
worden higegaan; mede aan de hand van de beschikbare cijfers zal

worden getoond hoc er juist in

de concrete taakuitoefening belatigrijke
verschillen tussen soorten 11iusea bestaan.
Ter afsluiting volsta ik nu met de opmerkiiig dat de verschillende
categorieen musea zich ook in die zin van elkaar onderscheiden dat ze
ieder een eigen deelbestel vormen. Ze hebben elk hun eigen leidende

musca, hun eigen wetenschappelijke disciplities en autoriteiten, hun
eigen organisatie, 1, hun eigen media, hun eigen publick; ook iii deze zin
"
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Zo is de Nederlandse Museumvereniging (NMV) georganiseerd iii kcties, die in feite dc
drager van de orgaliisa[ie zijn. Naast eeii aantal algemetie secties (voorlichting, educatie,
managemetit en dergeluke) zuri er secties die uit (ver[egenwoordigers van) de at-zoiiderlijkc categorical musea hest.lan.

is nict :indere woordeti van cen proces van „structurele differentiatic
sprake geweest. In het bijzonder wil ik ook Wijzcti op de specificke
plaats die musea voor moderne en eigentijdse kunst in het bestel
innenien. Zij worden gerangschikt onder de kunstniusea. maar door
hun betrokketiheid bij de actuele otitwikkeling van de kittist en hun
vitale relatic met nog levetide kunstenaars en met andere kunstinstellingen nemeti deze niusea onmiskei,baar een zeer eigen plaats in in de
niuseuniwereld.'+ 1)eze exclusiviteit wordt overigens nog versterkt door
dc aatidacht die deze musea op zich weten te vestigen, door de publiciteit

die bij uitstck juist op deze categoric van niusea is gericht."
1)c classificatie van niusea op basis vati hun collectic heeft dc afgelopen

jareti enigszitis aan vatizelfsprekendheid verloreii. Om een aantal
verschillende redenen zijn diverse andere indelitigen voorgesteld.
Op de eerste plaats is sprake van een tocnemend besci, dat nitisea
niet cenvoudig gelijk gesteld kunneti worden aan de collectics die zij
beheren. Een duidelijke verwoording hiervan kati al gevonden worden
in een voordracht van Pott uit 1974. hi zijn concipieritig van het

niuseum stelt Pott dat musea vele verschillende taken vervullen en hij
legt de nadruk op het feit dat musca doclgericht handelende instellingen
(behoreii te) zijii. Op grond daarvan stek liij voor musea in cen aantal

hoofdgroepen iii te delen „nict op grond van de voorwerpen welke zij
verzanielen - de gebruikelijke wijze van indeling - maar op grond van
de grondslagell van het beleid" (pott, 1974b: p. 164). Vastgesteld kan

" Intcressaii[ is in dat verb.ind bijlage (; iii het Eii,drapport vaii het museziliiproject NoordBrabant. die spili.1.,1 11.11idelt over inilse,1 1·our (eigentiidse) kulist: .,Iii het algeliiecti k.ill
gesteld w·orden d.it de Nederlandse muse.i die beeldende kunst collectionereti en
presentercii. dit duen zowel in het perspectiet- vati kunst- eii/offilltu irhistorie als dat vati
de kiinstbelevi,ig. I)a,ir,loor nenicti ze ecti aparte plaats iii onder de miisea". En: „I)c
musca voor beeldetide kitisteii zijn dus voorzieriirigen met eeii tweeledige ftinctie, zij zijii
cen museunivoorzietiitig eii ccii v(,orziet,itig op het gebied vati ile becldclide kunsteii en
als zod.inig makeii ze decl uit vall mee belcidsterrei,ien: als niuseutii behoreti ze tot de
vera,itwoordelijklieid van MMA, als becldende kunstvoorziening tc)[ die vaii de afdeliiig
Kiinsten" (vaii W.igilem,ijeti/vait Vlict, 1984: bijlage G. p. 3)
Ile onderzoeksters o,iderscheiden op basis vati deze marwegingcti kittistmust'a en
killist,ealrri/tit. hi dc h.itste gaa[ her om de cotifron[atie met kutist als autonoom
verschunsel; de kunstg,ilerij is een voorzienitig op het gebied vaii de beeldende kutist, die
iii feitc ook docir de departeinctitalc af-delitig Kunsteti zou moete,i wordeii gesubsidieerd.
1)e publiciteit die de muka voor modertic kutist krugeii, roept bij de atidere musea de
nodige jaloerse blikketi op. Bovenclien valt regelnlatig tc beluisteren dat deze publiciteit
een verkeerd beeld schept van de muse.1 .ils tcitaliteit. C)verigens is dit klaarblijkelijk een
ititernatiotiaal venchunsel. Zo rapporteert 1)efoer over een syn,po3iu1ii te Parijs (1984)
d.lt cr ..bij veleli Cell nallw·elijks verhi,leii aniniositeit ten opztchte V.iii de kulistmused
(bleck) te best,lati. die ,·eel genicenschapsgelden opeisen om daarniec k ost bare kunstvoorwerpeli

adil te koperi ter Vervoll-riakilig vati huti collectie. tiw.ir veel minder interesse

hebben iii her pu bliek, liat Zij weinig serieus *chi nen te nerlien " (.Wits ·u mt,isie 8(1984)2, p
63).
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echter worden dat de door Pott ontwikkelde classificatiet" tot dusverre in
de muscumwereld geen ingang heeft gevonden.
Voorts zijn er aanzetten musea te onderscheiden naar de activiteiten
waarmee zij zich (vooral) bezig houden. Zo zou onderscheid gemaakt
kunnen worden tussen verzamel- en bewaarcentra, tentoonstellingscentra, wetenschappelijke studie-verzamelitigen en dergelijke. In dit verband moet ook gewezen worden op de ministeriele nota Naar een Nicim,
muscumbeleid (C.R.M., 1976a). In deze nota wordt opgemerkt dat voor
het beleid een classificatie van musea noodzakelijk is en tevens dat er vele
verschillende classificaties denkbaar zijn. Voorgesteld wordt de niusea
onder te verdelen iii (cen aantal verschillende typen) onderzoeksmusea

enerzijds en musea voor maatschappelijke aandachtspunten anderzijds.
In het eerste hoofdtype staat het wetenschappelijk onderzoek (in een
aantal verschillende disciplines) centraal; in het tweede type musea gaat

het oni een „ . . . thematische presentatie van niuseunivoorwerpen eli
(ze) dienen met name om de nieuwsgierigheid van een algemeen publiek
te bevredigen en belangstelling te wekken voor wat er zich in de wereld
afspeelt" (C.R.M., 1976a: p. 34).

Opmerkelijk is dat tia het verschijnen van

de zojuist genoenide
ministeriele nota, het denken over de classificatie van musea plotsding
een bestuurlijke wending nam. Dc verklaring hiervoor is eenvoudig: iii
de ministeriele belcidsnota wordt cen indeling van de musea voorgesteld

die anticipeert op cen nieuwe bestuurlijke verantwoordelijkhedenverdeling tussen de overheden: rijk, proviticie cti genieente. Genocnide nota
onderscheidt musea van nationaal, regionaal en locaal belang en, heel
essentied, dit bclang wordt afgemeten aan de collectie.
Aangezien in het volgende hoofdstuk nog uitgebreid op de inhoud
en achtergronden van het Rijksbelcid zal worden ingegaan volsta ik hier
met de vaststelling dat dit voorstel, met alle ingrijpende bestutirlijke
herschikkingen vandien, vele en veelsoortige vrageti opriep: Waarom
geen musea van internationaal belang; wat zijn de criteria; waarom het
belang uitsluitend aan de collectie af-gemeten; waarom moet elk
niuseuni onder slechts een overheid ressorteren?
"' Pott onderscheidt ecii v ertal hoofdcategorieen:
a. kuiistillused eli kinstilijverheidsmusea
b. musea voor techniek. nijverheid en bedrijf
c. mtisea betreft-elida de liati,ur en zijn produkteti
d. musea Foor geschiedellis en volkellkiinde.
Op het eerste geziclit lijkt het. alsot-dit toch weer eeti collectiebepaalde in,lelitig is. 11 is
ilati dc sa m eii voegin g i m historische 01 volkenki 11 dige m Lised opvalle,id. Bij Pott liggen

3.1,1 deze categorieeli echter verschillende museale ilitgangspulitell teri grondslag. De
p ri 111 a i re d ;l a rva ti zij n re s pect ie r·el i.l k : a . es t li er isch e co 11 fr oi i t a tic : h . di da c ti s che i n fori n .it i e :

c. systeliiatische vefz,1111:ling vati vocirkoliietide vornleii; .1. presentatie va,1 1:I'er, en
bedri it-vali de medemens (Zic Pott, 1974b).
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Vastgesteld kan worden dat er siiids 1976 meerdere vernuftige
classificaties zijn ontwikkeld, 17 op groiid waarvan een taakverdehng
tussen de overhedeti zou kunnen worden bepaald. Het is oiinodig in dit
kader alle ontwikkelde classificaties te bespreken. Ik wil liier volstaan
met de constatering dat de verschillen tussen de diverse denkbeelden
zich vooral toespitsen op de volgende vragen: Kan het museum
geclassificeerd worden op grond van 6(in van zijn taken, of illoct die

classificatic meerdimensionaal zijn; moet een museum in priiicipe onder
edn overheidslaag gaan ressorteren of- nioeten vornieti vall complenientair bestuur (en zgn. „koppel-subsidiering") blijven bestaan?
Tenslotte wil ik opmerken dat de hier bedoclde classificaties, alle

vernuft en gespendeerde energic ten spijt, inmiddels door de fcitelijkc
beleidsontwikkelingen achterhaald lijken. Iii een inf-ormatieve analyse
stelt Both dan ook vast, dat de ontwikkelde classificaties in feitc het
ontwerp van een ideaal-bestel behelsden en, zo vervolgt hij: „De
realiseerbaarheid van een „ideaal muscumbestel" (is) in de Nederlandse
verhoudingen zeer twijfelachtig- (Both, 1983: p. 19).
Resumerend: musea kunnen, zoals dat tot voor kort ook vanzelfsprekend was, zinvol worden ingedeeld op basis van de aard van hun
collecties. Deze classificatie, die iii feite neerkomt op cen onderscheid
tussen natitur(-historische) en een aantal verschillende soorten ailtultr(historiselie j musca is, hoewel museologisch niet optimaal, desalniettemin
sociologisch zinvol, onidat er nog steeds belaiigrijke collectic- en
discipline-gebonden verschillen tussen de aldus onderscheiden musca

bestaan.

Wel ontstaat, medc in samenhang niet de eerder besproken verruiming van het museumconcept, iii toenemende mate het besefdat musea
r Zo bijvoorbeeld door de Rijksconimissie voor de Musea. De neerslag d.larvati is te vinden
iii diverse jaarverslagen, het meest uitgesproketi ill het jaarverslag 198(1, p. 51-62. Kerii
vaii de opvatting van de Roksci,mmissie is drieerlei:
- concrete musea zijii qua collectie maar zeldeii cenduidig otider te bretigeti onder de

categoricen nationa.il, regionaal, locaal; bovetidicn verviillen nationale musca ook
regionale cn locale functies etc.
- debeiiaderingswijzein de niuseumnotais, aldus de Rijksconiniissie, hierarchisch, bezkY
het museumbestel als het ware vai, boveiiat-. De Rijkscommissie draait 11:t oin: „wat
meer dan loc,lai is, is regionaal, wat meer dan regionaa| is, is tiationaal" (Rijksconimissie. 198(j: p. 55).

- niet het oog op de veratitwoord:lijklicidsverdeling van de overheden moeten ilict
instel|ingen. maar (nieerdere) functies en takcli geclassificeerd worden. Alle musea
hebbeil taken eli ftincties ten aatizien van collectie, preselitatic. educatie eli dietisti·erlening. Van al

deze takeii (11 futicties moet per muscuni nagegaan worden of ze op

iiitertiationaal, Iiatiotia,il. regionaal, dmi we1 loc,1,31 11iveau worile,1 uitgeoeferid. Muse,i

mcxten per tunctie wordcn gesubsidieerd door de daarvoor in aanmerking koiiiende
overheidslaag.

Ook iii het niuseuinproject Friesland is een vernuttige classificatie ontwikkeld. gericht op
het bepakii van de bestuurli ke veratit\,·oordelijkhedeii verieliiig, die eveneeiis op cen
onderscheiding en evaluatie vati ..taaki,ive.lus" berust (zie: Vati Straalen. Aarts. 1981).
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niet zonder meer met hun verzamelingen geidentificeerd kunnen
worden en dat op grond daarvan een andere of nadere indeling van
musea wenselijk zou zijn. De idee-vorming

hieromtrent is nog niet

uitgekristalliseerd en de resultaten ervan zijn nog zeker geen gemeengoed in de museumwereld. Als direct gevolg van het verschijnen van de
ministeriale mtiseuninoM in 1976, heeft zich in de museumwereld een
intensief proces van meningsvorming afgespeeld rond de vraag hoe het
museumbestel in bestuurlijke zin ingedeeld zou kunnen worden, opdat
een voor de musea zinvolle taakverdeling tussen de overheden zou
kunnen worden gerealiseerd. De uitkomsten van dit proces zijn zeer
divers en in een aantal gevallen zelfs contradictoir gebleken.
IM

3.4.

Taken van musea

In paragraaf 3.2. werd opgemerkt dat in de musea, vooral recent, een
sterke uitbreiding en verzelfstandiging van de verschillende museale
taken heeft plaatsgevonden. In deze paragraaf worden deze taken kort
besproken. Daarbij zal niet worden ingegaan op het omstreden
vraagstuk of in alle musca al deze taken gestalte 1110eten krijgen en
evenmin op dc vraag hoe dc verschil]ende activiteiten iii een museuni op
elkaar moeten zijn afgestemd.
Het is duidelijk dat in de verschillende (soorten) musea de accenten
in het activiteitenpatroon verschillend liggen en dat wat dit betreft
bovendien aanzienlijkc historische verschuivingen opgetreden zijn. In de
bespreking van de afzonderlijke museale taken zal waar dat noodzakelijk

of verhelderend is op de typerende verschillen tussen soorten musea
worden ingegaan.
3.4.1. Verzamelen

Verzanielen, door velen nog steeds als de kern van de muscale opgave
beschouwd, heeft, afgezien althans van het collectioneren van zeer
kostbare (kunst-)voorwerpen, aanzienlijk aan exclusiviteit ingeboet.
Vele mensen verzamelen en ze verzamelen de mccst uiteenlopende
voorwerpen; het collectioneren is met andere woorden, enkele gebieden
uitgezonderd, niet langer voorbehouden am musea of steenrijke lieden.
Omgekeerd worden niet zelden (nog steeds) privE-verzamelingen
omgezet in musea of belanden ze in reeds bestaande museale collecties.
Zelfs postzegels, een verzamelobject bij uitstek van de gewone man,
zijn inmiddels museaal. In een wereld-omvattende niuseumgids uit
114

Zo wordt, oin een essentieel voorbeeld te noemen. in het museumproject Friesland
geconcludeerd dat vormen van complementair bestuur, waarbij de provincie een
belangrijke rol zou moeten spelen, wenselijk zon. Iii het museumproject Noord-Brabant
daarentegen worden zowel vormen van complementair bestuur als belangrijke uitvoerende verantwoordelijkheden voor de Provincie afgewezen (zie: van Straaleti. Aarts, 1981,
respectievelijk van Waadenoijen, van Vliet, 1984).
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Ee,1 ver:amelaar en zijn collectie: frater Ferrerius va,i det, Berg, gro,idlegger vel het
Schrift- en schrijf,nachinenti,seum te Tilburg. (foto: perslmreati van Elindhoven)

1975, die zeker verouderd en met 17.500 musea stellig ook zeer
incompleet is, wordt melding gemaakt van 85 postzegel-musea (Doku-

mentation, 1975).
Hoe het ook zij, deze popularisering van het verzamelen is voor de
musea een ambivalent gegeven. Enerzijds mag verondersteld worden
dat de -verzamelwoede" als zodanig door steeds meer mensen herkend

crl „begrepen" zal kunnen worden; anderzijds zet deze ontwikkeling
cchter ook bestaande verzanieltradities van de musea onder druk.
Daarnaast spelen ontwikkelingeii in de wetenschap cen belangrijke
rol; zo stimuleert de toenemende bclangstellitig voor de alledaagse
cultuur, bijvoorbeeld in de historische wetenschappen, ontegenzeggelijk
het leggen van nieuwe verzamel-accenten in (historische) musea;
1.

19 Zo treedt een verbreding van de collecties op, die veel weg heeft van een ziclizelf
versterkend proccs. Wanncer alledaagse gebruiksvoorwerpen, plastic tasjes oni een
bekend voorbeeld te nocnieii. eetimaal inuseuniwaardig zijn. wordt daariiiee iii principe
een onafzieiibaar nieuw verzanielgebied voor de musea olitsloten.
Een ander opvallend punt, dat zowel op dc toenemende expertise en betrokkeiiheid van
significante publieksgroepen als op de onduidelijkheid van de relevante criteria is terug te

vocren, is dat iii de afgelopen jaren regelmatig steinnien zijn opgegaan dat het museum
zijn gatikopen tegenover het publiek zou moeten verantwoorden. zou moeten aangeven
welke overwegingen hebben gegolden.
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ontwikkelingen in de biowetenschappen dragen er toe bij dat in de
natuurhistorische musea andere verzamelaiteria worden aangelegd, of
dat althans nieuwe criteria worden toegevoegd (Zeiler, 1981, Van
Mensch, 1981).
Voorts wordt het muscale verzamelen in sterke mate bepaald door
de markt; musea verzamelen wat ze krijgen kunnen, wat op hun terrein
bereikbaar is. Tenslotte speelt, nog steeds, het toeval een belatigrijke rol.
Hoewel in het grote merendeel van de mij bekende museale beleidsnota's wordt gewezen op het (voorheen) weinig systematische verzamelbeleid, dat teveel door toeval (schenkingen en legaten e. d.) zou zijn
bepaald, vermoed ik dat vele museumdirecteuren niet zeer lang in
gewetensnood zullen verkeren als hen, althans kostbarc, objecten
worden aangeboden, die met precics in het geformuleerde verzamelprogranima passen. Ik veronderstel dat zo'n programma in het merendeel
van de gevallen zal worden bijgesteld; dat er -een nieuw accent in de
collectie zal worden gelegd" etc.
In de geschiedenissen van musea eti collecties zijn vele prachtige

staaltjes te vinden van het - in dit opzicht dubbelzinnige gedrag van
verzarnelaars. Hoc achtenswaardig de achterliggende motieven ook
mogen zijn, toch blijken op cruciale momenten steeds weer de
-

„oerinstincten" mee te spelen, die kenmerkend zijn voor de ware
the desire to pick up anything bright and shining
"
and the desire to complete a series" (Clarke, 1963. p. 13): het hier
geciteerde artikel bevat vele, soms ronduit verbijsterende, voorbeelden
van het jachtinstinct van grote verzamelaars. (Voor Nederlandsc

verzamelaar:

„geschiedenissen" zie onder meer: Van 1)eventer, 1956: Hannema, 1973;

Haverkorn van Rijsewijck, 19()9; Kalnia, 1956; Pam, 1984. Voor
buitenlandse geschiedenisseii vooral Calov, 1969; Caygill, 1981. Voor
actuele beschrijvingeti: Donker Duyvis, 1984; Hcytien, 19842/b; Zumbrink, 1984)

Musea verzamelen op cen actieve

en passieve wijze. Actief door
aankopen, verzanielreizen, opgravingen en dergelijke, alsmede door het

verwerven van (langdurige) bruiklenen. (In het laatste geval wordt het
object weliswaar geen eigendom van het museum, maar het wordt wel
in alle andere opzichten cen (kwetsbaar) onderdecl van de collectie
waarmee het museum werkt.) Passieve vormen van verzanielen zijn het
accepteren van schenkingen en legaten.3, De wijze waarop een object

Overigens is passiet- eige,ilijk een wat misleidend begrip: liet musmm kari natuurlijk
scherikitigen e.d. op vele wijze stinizileren. De musea zijn eensgezind van niening dat
acti:ve ci, passieve verwerving clkaar ook bei'nvloeden; hierop wijst onder nicer ecii
opnlerking iii een zwartboek van her Haags Gemeentenluscum: wannecr het museum nict
nicer datikoopt. ziillcii ook dc sclicnkingen teruglopen (1).S. K.. 1984)
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verkregen is kati belangrijke gevolgen hebben voor het gebruik dat het
museum er van kan maken. Zowel bruiklcnen als schenkingen en

legaten kunnen geclausuleerd zijn; aan belangrijke legaten kunnen

voorwaarden verbonden zijn, die van invloed zijn op het totale
functioneren van het museum, zonder dat het publick zich hiervan
overigens bewlist is.

De voortdurende groei van de verzameling, die natuurlijk niet iii alle
musea eveli sterk is en soms ook sprongsgcwijs verloopt (omvangrijke
incidetitele a.inkopen/schenkitigen) brengt overigens het problecm Illet
zich mee dat vele niusea bijna uit hun voegen barsten en sterker nog, dat

iii principe alle actief verzameletide muse, dat punt onvermijdelijk
(steeds weer) bereiken. Ondanks het feit dat musea vati tijd tot tijd ook

in ruimtelijke zin worden uitgebreid, kati toch gesteld worden dat cen
steeds groter decl van de verzamelingen zich in, voor het publiek nog
bijna altijd ontoegankelijke, depots bevindt. De groei van de verzanielingen vormt dan ook in cen aantal gcvallen als het ware een soort

„tijdboni" onder het museum.

Hoewel er grote verschillen bestaan tussen de soorten musea, tekent
zich toch een meer algemene tendens af 187 (de opvattingen over) het
verzamelbeleid.
Van oudsher hebben musea voorwerpen verzameld die zeldzaam en
uniek waren. We kunnen dit al zien aan een van de klassieke oervornien

van het museum, het

11101#seio/1

in

het oude Alcxandrie, dat geen

bibliotheek, maar ecrder een „boekenmuscum" was. De papyrusrollen
(700.()0() stuks !) mochten nict worden uitgelcend omdat ze daarvoor te
uniek en te kostbaar waren (Nuyens, 1981). Ook in de nioderne tijd
echter, waarin de huidige musea zijn ontstaan, verzamelde het museum

primair objecten die kostbaar en zeldzaam (geworden) waren en die
daardoor bewondering, belangstelling, leergierighcid konden opwekken. Opmerkelijk is nu dat nicer recent de tendens is ontstaan alledaagse
voorwerpen te verzamelen die nict om hun actuele zeldzaamheidswaarde gecollectioneerd worden, maar met het oog op de toekomst.

Een van de overwegingeii hierbij is, dat veel van onze huidige
cultuumitingen, gezien ook de vergankelijkheid van veel van de huidige
produkten, snel verloren zullen gaan wanneer ze niet systematisch

31 Vooral iii het verleden zijn hiermee door de musea zeer negatieve crvaringeii opgeda.iii:
deze K·orden ook iii vele geschiedcijisse,i breed uitgemeteti. O,itliullend iti dit verbitid is

een opmerking vati Haverkorn van Rijsewijck, waaruit blijkt dat men zich van de

beperkingen van legaten al snel bewust werd: het gebeurdc. aldus deze auteur, (vroeger)
weI dat legaten werden verkmht en dat er voor het geld nieitw werk werd gekocht. dat
dan als donatie op naatii van de ciorspronkelijke erflater werd gesteld (zie: Haverk„rn v.lil
Rijse\ ·i_ick, 19119: p. 212 e. v.)
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Tentomistelling va,1 draagtasse,1 in het Victoria mid Albert Museum k Londe,i. (foto:
Associated Press)

verzameld en bewaard wordeii. Het museum heeft in deze opvatting
met andere woorden een soort archieffunctie.Vastgesteld kan kortom worden dat zich opmerkelijke verschuivingen voordoen in de opvatting over wat museumwaardig is. In
hoofdstuk 5 zal nog nicer in detail op de discussies hieromtrent iii de
wereld van de kunstniusea wordeti ingegaaii.
"- In de Scanditiavische latideti wordt cen dergelijk verzamelprogramnia grootschecps
aangepakt; het wordt systeniatisch eti gecourditieerd ilitgevoerd door meerdere musea. Ik
doel hier op het S,undok-project (een Zweedse alkorting wor .hedendaagse doctimmtatie").

Overigens is er cen boeiende analogic met ontwikke'lingen iii de volkenkundige musea,
waar ook een groeiende teiid:iis bestaat gewone gebruiksvoorwerpen te gaaii verzatii:len
en nicer iii het algemeen voorwerpeti die niet iii zichzelf, maar in hun context waardevol
(illustratiet) zijn. Ook de volkenkundige musea waren, aldus van Wengen, vaak iii hun
aankopeii erg esthetisch gericht. Het inzicht wirit echter veld dat „The purchase of a large
number of aesthetically beautiful objects may well lead to the over-represefitation of what
is SOmetinles referred to as the ..Sui,day c·ulture" cif a particular society" (van Wengen,
1984): p. 142).

1(}4

In de verschillende museumsectoren doen zich voorts met betrekking

tot het verzamelen vele voor die sectoreii specifieke problemeii voor. lk
wil hier volstaan met een korte aanduiding van de stand van zaken in de
sector van de kunstmusea.

Opvallend is dat ill de verschilletide niuseunisectoreii de finaticille
middelen die voor het verzamelen ter beschikking staan, niet gelijk Zijll.
Zo

besteedden

de

kunstmusea

in

1980

7%

van

hun

budget

ami

aankopen, in de historische musca was dit 3%, in de natuurhistorische
musea 5%, iii de musea voor bedrijfen technick 3%, in de volkenkundige musea 2%, in de „gemengde- musea 6%. Overigens konden dc
kunstmusea (10% van het totale aantal musea) in 1980 beschikken over
23% van het totaal beschikbare exploitaticbudget; voor de aankopen
evenwel haddeti ze de beschikking over 32% van het totale aankoopbudget dat voor alle niusea tesanien beschikbaar was (C. B. S., 1983a).
Een essentieel probleem voor de kunstmusea vormen desalniettenlin
de ontwikkelingen op de (internationale) kunstmarkt, waar sprake is van
zeer snel stijgende prijzen niede als gevolg van het optreden van, soms
extreem kapitaalkrachtige, buitenlandse instellingen en van al even

kapitaalkrachtige particulicre verzamelaars, voor wie kunst (ook) een
zekere en profijtelijkc belegging gebleken is: „Wir mussen uns woh]
oder ubel damit abfinden, daB die Kunst im Zeitalter der freien
Marktwirtschaft als Mittel der Kapitalsicherung, der kurzfristigen
Spekulation und der Steucrflucht benutzt wird. Mit fortschreitender
Geldentwertung steigt der Kunstbedarf (. . .)" (Herchenrtlder, 1978:
p. 11. Zie ook: Becker, Rooyackers, 1978: p. 88-89).
De kunstmusea verklaren dan ook in koor dat hun aankoopbudgetten volstrekt ontoereikend zijn om nog met succes op de internationale
markt te opereren; kostbare aankopen zijn nog slechts incidenteel
mogelijk via extra subsidies of Wantleer kapitaalkrachtige fondsen, zoals
het Rembrandtfonds, daaraan bijdragen. Het is van belang te beseffen
dat een drastisch tel,uglopen van de aankoopmogelijkheden niet alleen
tot museaal-inhoudelijke problemen leidt, zoals het niet kunnen opvullen van lacunes in de collectie, het niet kunnen volgen van kunstenaars iii
hun ontwikkeling etc. Een museum dat niet nicer kan aankopen dreigt
echter bovendien, aldus een vrijwel algemeen gevoelen in de museumwereld zijn positie te verliezen, onder meer in die zin dat dc mogelijkheden om bruiklenen te verkrijgen (essentieel voor tentoonstellingen!) 211
de schenkingen op den duur zullen afnemen.
Ter afsluiting dient hier melding gemaakt te worden van een aantal
specifieke problemen met betrekking tot het verzamelen vall eigentijdse
kunst. Alleeti al strikt inhoudelijk gezien is deze taak geen sinecure,
omdat het sclecteren van eigentijdse kunst, door het oiitbreken van

distantie en het nog niet uitgekristalliseerd zijn van beoordelingscriteria,
problematisch is en alle keuzen per definitie aanvechtbaar zijn. Het
1()5

museum verzamek geen crkende grootheden, maar creeert als het ware
zelf (voorlopige eti omstreden) autoriteiten (vgl. Becker, 1982:
hfdst. 11).
1)aar konit bij dat door de relatic tiiet levende kunstenaars en
verzamela;irs en door de druk van de actief opercrende kunsthandel, het

museum ook iii dit opziclit allerinitist iii ten positic van conifortabele
distantic verkeert. 1,

Tenslotte doct zich in deze museumsector het navrante problecm
voor dat succesvolle musea als het ware hun eigen aankoopbeleid
onmogelijk niaken: watincer een inuseuni aandacht aan ten kunstenaar
heeft geschonken en vooral wanneer het werk heeft aangekocht. heeft
dat tot gevolg dat de prij zen Vall diens werk sticl stijgen, zodat het voor

Iici muscuni dat mede aan de wieg van het succes heeft gestaan
onbereikbaar wordt. Vooral voor actieve, niaar weinig kapitaalkrachtige
musea vornit dir eeti, iii nicerdere opzichten opnierkelijk, problectii (zie
hiervoor bijvoorbeeld de uitsprakeii van F. Haks iii: Schoonen, 1984).

3.4.2. Cotist·rvercii eit restatirereil
Conserveren en restaureren kunnen als essentiele taken van het museum
worden beschouwd. 1)c Rijkscominissic voor de musea onischrijft deze
taken als volgt: Conservering behelst -Het scheppen van voorwaarden
21 I)e relatieh tusseti kittistm,arkt, critici, kutisteliaars cti niusea zijn overigens zo complex.

dat daarvoor ieii onivaiigrijke Stullic cip Zichzelt- modz.ikelijk is. Ik heb daarvaii iii dit
kader atgezim. Ik wil sleclits Vast,tellell li.lt er w dc muse iniwereld zelt-vele uitsprakeii
ki:niien w(irden opgateketid. die tcit Cen dergelijk: studie .ille .iatilcidiiig geven. 1)e grote
i·r.lag ts natu urli.ik ho onath.ilikelijk de mus:.1 \·:iii dc k unstmarktzijn. ofer niet sprake is
v,in ten ,..irtistiek-culturcel Coillpic.\" w.larc„·er Kempers, tiaar analogic van Galbraith
spreekt (zie budrage Kiliiperb Hi ,·.iii 1)ulketi e..1. (red.). 1982).
(,verigens zilii het zii,110 gezegil zeker i,iet alleen Luike ..outsiders" die de rel.ide muse.1.
critici. 11.itidel. klilisteli.1.irs H·.it ,#·,tiitrciuweii,1 bezien. 1)ergelijke Liirlatiligen zijn ook
\'01() p

111

& mii.euttiwer:Id ze|t-te· beluistercii. Zeer illustratief zijn. om ten voorbeelli te

nocnieii. de conili,ent.ircii op cle I )<,ciltilcilt.1 7. gehouden te Kassel (13Rl)) in 1982.

Zo zegt bit\·ocirbeeld lic criticu+ P.lili (,rc)<,t over de druk die Op lie m.iker \m een
dergelijke toitcionstellilig wor,lt ilitgeoet-eild: ..le,lereen gaat er kapot aaii (. .). 1-loc
groot je \·isic otik is. (ip d.11 m„mcilt intict .IC je nict het slijk der J. rde hezighouden. le

krilgt :cht alle. en iedereeti m·er je hem. ledereci, die F·.iii die .iclir niilioen iets wil
m:epikkeii, 0pritigt als ecti #,·011- tegen.ic .ian". (111 een ilihcussie m Wotien/TABK. 1982-7,
p. 18). ()ok een vali de tiiedewerksters zell schrutt, m dc catalogus. dat het gevaar bestaat

dat de wmellhtelling ..iii(·lit melir \·0,1 cilicm ull.ibhlinglgell Standpunkt her bestimmt
Ii·ir,1. soriderti zu etii:,11 bli,Beti Atieill.itiderreiheii \·011 Kostproben des Marktangeboth

ger it". Veel ,„cu#i·e strori,ingeii \\·ordell kntieklcios be.iubeld ..seitdeni die Praxis
eitigeri0.eli ist. il,11; ..lielle" Kilti4tstrum#gell litiabl.issig \·oil jelicli crfutiden Werdell. die
hcktisch 11.ich \·cri,i.irktb,irer Kutivt suclicti" Cv.111 Brugge,i. 1982: p. XI).
Voor de op\·.itting ila[ de w.1.irderizig \·all lie kunst. in de mus culnpraktijk eti de kntiek
sterk bepaaid „·orden do ir llc iii.irkt zie: 13ucliloh, 1983: ecti o:iigekeer,le op\·atting.
waari,1 juift .ta!1 de witen .cli,ip der k u tisthistoric l'cli aa iiziciilij ke (inarkt-) i tivloed w·ord t

tocgckend 13 te mi.len in Nij.[.id. 1975.
Voor algenicne eti zeer iliftirinatieve bc chril\-ingen eii .inaliscs #'ati de kili16t„·ereld zie
Becker. 1982. :11 1-onikitis, 19811: vc,or :cri atiah·se 1·an iii rot van ie kunschanlic| zie
#mral Flerchilir(,der. 1978.

1()6

alsmede het verrichten van handelingen, waardoor de toestand waarin
voorwerpen verkeren, zo goed mogelijk wordt bestendigd eti hun
verval zoveel mogelijk wordt tegengegaan". Restauratie is -het uitvoeren van werkzaamheden waarbij sprake is van het herstel van geheel of
gedeeltelijk verloren gegane delen van voorwerpen (Ruksae, 1982:
p. 37).

Conserveren is allerminst een passieve zaak; ecti adequaat behoud
vraagt veel inter dan cen algenietie conditionerende zorg voor de
fysieke onistandigheden (liclit, teniperatuur, luchtvochtigheid etc.)
waaronder de objecten worden bewaard en getoond. Voor cen goed
behoud zijn ook regelmatige inspectie en behandeling van de objecten
nodig.

Hoewel deze taken helder te omschrijven zijii is de uitvoering ervin

in de huidige omstandigheden geen cenvoudige opgave. Zo kunnen de
eisen die voortvlocien uit een optiniale conservering strijdig Zijll met
andere eisen die aan het museum worden gesteld, iii het bijzonder met
eisen die voortvloeicii uit de presentatiefunctie. Heel scherp komt dit
bijvoorbeeld naar voren bij de expositic van precieuze tekeilingen en
prenten die iii feite in vele gevallen beter helemaal niet aan het licht
kunnen worden bloot gesteld. Ook kan cen muscuni willen kiezen voor
presentatievormen, die de afstand tot het publiek verkleineii of die eeti
voor bepaalde voorwerpen oneigenlijkc sacraliteit vermijden; het afzien

van bijvoorbeeld vitrines kan echter strijdig zijn met een goede
beveiliging van de objecten.
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Nood-I,eveiligi,19 van t,itrities i.v.m. de demo,itage vall Cell in de oingeving Kvi,fide,i
i,fie.<ttii.(4308 . (foto: Rirkst,tti etitti t,oot Le,lkctikittide Lcidcii )
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Uit een opmerkelijk voorval bij een zeer druk bezochte van Goghtentoonstelling iii het Rijksmuseum Krt;ller-Muller, zomer 1984, blijkt
dat het publiek overigens ook ongewild en ongeweten een bedreiging
voor het conserveringsklimaat kan zijii. De klimaatbeheersitigsinstallatie
van het museuni kon de grotc aantallcii bezoekers, met natte kleding, op
een bepaald nionient niet nicer verwerken, zodat het niuscum zich
gedwongen zag het publiek te verwijderen en de dcuren te sluiten.
Andere problemen die zich bij de conservering voordoen zijn onder
meer de toenemende luchtverontreiniging, die klaarblijkclijk niet alleen
onze natuur niaar ook de -cultuur" bedreigt (zie bijvoorbeeld D. S.K.,

1984) en het t-eit dat het aantal soorten materialen waarvati (kunst-)vervaardigd iii de loop van de geschiedeiiis sterk is
uitgebreid eli dat de kwaliteit en duurzaamheid crvan in veel gevallen

objecten Zijil

sterk zun achtcruitgegaan.

Behalve ontwikkelingeti als de bovengenocmde, die de musea voor
grote conserveringsproblemen stellen, doen zich ook veel principieler
vragen voor. Wat moct er cigetilijk geconserveerd worden? Gaat het om
het conserveren van de objecten iii het museum zelf of dient veeleer dc
totale context waarin die objecten cens verkeerden te worden bewaard?
Voor vele archeologische vondsten is het bijvoorbeeld duidelijk dat niet
alleen,

of zelfs niet in de ecrste plaats, die objecten zelf als wel de

vondstomstandigheden van belang zijn Slechts in bijzondere omstandigheden en wanneer het om heel uitzonderlijke vondsten gaat, kan een
archeologisch vondsten-coniplex iii zijn „oorsprotikelijke- toestand
wordeii bewaard en zelfs, zoals bij het Thermenmuseum te Heerlen, in
zijn geheel worden overdekt. Ook in musca voor bedrij f en techniek en
in de industriele archeologie wordt in vele gevallen niet het bewaren van

afzonderlijke objecten, maar het behoud iii situ van integrale complexen
als de zin van het museale werk gezien. Van den Eerenbeemt gaat hierin
heel ver, watineer hij stek dat dit zou kunnen leiden „tot opheffing van
vele bestaande Illilsea en tot verkaveling van de daar bewaarde objecten
naar de ruinite waar ze thuis horeii. Zoals een machine thuis hoort in een
fabrick en alleen daar te begrijpen is, zo zou veel kunst ill musea
opgesteld, tertig dietien te gaan naar kerken, kastelen, landhuizen, enz.
waar deze nu musealc clementen in cell totaal waren opgenomen" (van

den Eerenbeemt, 1982: p. 252)
Ook wat restauraties betreft doen zich in de wereld van de musea
nieuwe ontwikkclingen voor; enerzijds nemen de technische keiinis en
mogelijkheden toe, anderzijds blijft het cen onoplosbaar probleem dat de
oorspronkelijke toestand van dc objecten vaak slecht is gedocumenteerd. Overigens is dc complexiteit van restauraties - cn de tijd en het
geld die daarmee zijn gemoeid - voor uiteenlopende categorieen
objecten heel verschillend en wordt er in de diverse soorten musea heel
verschillend over restauratie gedacht.
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Piero Mat,zoni: Achro„ie. Collectie Stedeliik Micsti,m Ainsterdain. (foto: Stedeliik
Museum)

Betekent restauratie dat de oorspronkelijke toestand van het object
als het ware naadloos moct worden hersteld? Horen eerdcre restauraties
ook tot die oorspronkelijke toestand? Mogen restauraties zichtbaar
blijven? Ook waar het ga;it om kunstvoorwerpen leidt restauratic soms
tot hcle principicle discussies: mogen spierwitte achrotiies van Manzoni,
die in de loop van twintig jaar grauw geworden zijn wel of nict Cell
bleckbehandeling
krijgen? Over dcze vraag waren een aantal deskuiidige
"
het
„kroongetuigen
bijvoorbeeld grotidig met elkaar oneens. Van de
dit
Wetering die
geval beschrijft, merkt op dat dit soort problemeti zich

vaak bij de restauratic van moderne kunst voordoet; er is een kloof
tussen de kunstenaar enerzijds en de verzamelaar en musea anderzijds:

1()9

„De laatsten moeten, uit de aard van hun verzamelaarschap een eigen,
letterlijk en figuurlijk behoudende benadering kiezen. Deze benadering
rijmt niet met de vitalistische benadering van het conscrveringsprobleeni door de ktitistenaar" (van de Wetering, 1974b: p. 39)
De feitelijke stand vati zaken met betrekking tot de conservering cii
restauratic in dc Nederlandse musea is, at-gaande op geluiden uit de
museuniwereld zelfen op onderzock dat daamaar is verriclit, dramatisch
(Nuijens, Verhulst-Bos, 1981). Uit getioeind otiderzoek blijkt onder
Inter dat er wat restaurants betreft alleen al iii dc cultiturhistorische
niusea cen geschatte werkachterstand is van 38(.X) arbeidsjaren; dc
toest;ind van vele objecten die in de depots zijn opgeslagen is dan ook
zorgwekkend. Overigens bestaaii er ook wat dit betreft grote verschilleti tussen de diverse soorten musea. Zo beschiktoi volgens het C. B. S.

in 1980 58% van de kunstmusca over specifieke voorzieningen voor
klimaatbeheersing; voor de historische musea was dit 23%, voor de
natuurhistorische musea 16%, voor de niusea voor bedrijf en technick
24%, voor de volkenkundige musea 63% en voor de gemengde musca
91%.
Volgens het C. B.S. verricht nicer dan de helft van de musea (55%)
in het geheel girn restauraties, onidat daarvoor volgens eigen opgave
van de musea, dc middelen ontbreken. Voor de kunstinusea is dat 38%,
voor de liistorische musea 59%, voor de natuurhistorische musea 71%,
voor de musea voor bedrijf en technick 55%. voor de volkenkundige

musea 27%, voor de musea met geniengde collecties 1 0% (C.B.S..
1982).

In het licht van deze situatie is het voor velen iii hoge mate
probleniatisch dat de geldeii die voor restauraties ter beschikking staan
de laatstejaren zelfs nog Zijil afgetionien door de itigrijpende bezuinigin-

gen die vanaf her begiti van dc jareii tachtig in de musea werden
doorgevocrd." Bezuinigitigen op conservering cii restauratic betekenen
aldus de Nederlatidse Musezini Verenigitig ..niet alleen ecti aderlating in
(kiitist-)historische zin, 111aar ook m fitiaticiifle zin door dc kapitaalsver-

tiietiging die er het gevolg van is" (N.M.V.. 1982: p. 13)

Ter atiluiting van deze paragraaf een tweetal opmerkingen over
specificke conserveringsproblenien in musea voor nioderne kunst. Op
" Op de hezuinigmgen zal iii het volgen.le hootilsruk tiog nailer ivorden iligegaan. I lier
volsta ik tiier de (,pmerkilig dat het typerend is voor de musea ilat zii ,·.iak citicier
bilitengewoon lic,ge kapit.ialslasten gebukt ge.lil. iliet zelden titoe[en bilvl,orbeeld dure
a.ilikcipiti iiither verle,1:11 geduretide vele larcil \ 'ordeti alliet.1,11,1. 1301'm,lieli zijii de \·.iste
exploitatickoste,i (e,iergic, kliiiiaarbeheersitig) zeer liciog. 1)c bezuinigingen werken dati

tiok hclierp door iii de varial,ele begrotiligsposten: telit0011hte|lingell, Clizicatie en £,cik

restauratic eti coilhervering. Okerige,b heb ik uit gesprekketi op liet I)cparte,liclit
begrepcii dat de Rijksm·erheid zich 1-iii llc prciblmien iii deze he,c-ust i*: m \\Orlit thms
Van alle Ituksmused verlang,1 dat zij colisers·criiigi- en rest.iuratieplannen ontwikkelen
waarin iliticlelijk priciriteiten zt.}11 a.ingegeveii.
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de cerste plaats doen zich in deze musea specifieke conserveringsproblemen voor die te maken hebben met dc kwetsbaarheid van veel moderne

kunstwerken. Voor iedere regeliiiatige waamemer zal het duidelijk zij,i
dat door niodeme kunstenaars, al vanaf het begin van de eeuw, zeer
uiteenlopende en soms zeer kwetsb:irc, zelfs inferieure, niaterialen zijn
gebruikt. Vanzelfsprekend wordt hiermee geen artistick waardeoordeel
uitgesproken; vastgesteld wordt slechts dat dit speciale conserveringsproblemen met zich ilieebrengt, die nog worden verscherpt door het feit
dat juist tusscii deze musea een zcer ititensieve uitwisseling van objectcti
bestaat iii verband met bruiklencti voor exposities.-"
Voorts moet in dit verband gcattendeerd wordeii op het fcit dat,
althans binnen bepaalde kunststroniingen, het object als zodanig steeds
minder belatigrijk wordt. Van dergelijke vormen van „conceptuele"

kunst zijn vele voorbeelden te geveli iii dat niet alleen uit dc stronling
die met dit ctiket wordt aangeduid. (Gesteld kan worden dat de
moderne kutist als zodatiig in toctictiieiide niate reflexict-, idee-tiiatig cii
iii die zin conceptueel geworden is. Vgl. Bevers, 1985)
' Zo vertelde d: heer dc Wilde. roeti dircc[eur \·,in het Sted.luk Mu.eum t: Anisterilatii. mij
iii een gesprek „p 1 ,eptember 1982. Ll.it lict Stedelijk Mu£Cum m I'JMI m [ora.11 22116
werken uitleci,le .1,711 .lillier; ilillse,1 Al licze ill[|entligen bretige,1 1·eel * irk met zich nice.

dat niet zichtbaar is \·oor het publick: (,verleg. tcirmul:reti vati wiitractcti. verzekerinzin.
tr.insport (m evetituele begeletding d.iarv,Iii) etc.
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Soll Le M·7Ii: miirirtekctii,We,1 i'ii het Stedclit'k .Wiiscittit te .4,nsterd,1,11, zoals dic t,Im
2 maart tot 22 april 1984 te zie,1 ware,1. (foto. Stedelijk Mtiseum Anisterdant)

Illustratief voor de specificke problenien met betrekkiiig tot conservering en restauratic is bijvoorbeeld het werk van Sol Le Witt. waarvan

dc authenticiteit en het belang overduidelijk nict in de materiele
realisering niaar iii het concept schuilen. Dir betekent niet alleen dat Le

Witt zijn werken niet zelfbehoeft uit te vocren maar ook, zoals het geval
was bij recente muurschilderingeii iii het Stedelijk Museum te Amsterdani, dat het werk, of beter gezegd de matcrialisatie daarvan, na afloop
van ecii expositic wordt vernictigd.24 Het is duidelijk dat dergelijke
2 ' iii een telefonisch vraaggesprek met Alexander van Grevenstein, conservator van de
afdeling schilder- cil beeldhouwkittist van her Stedelijk Museuni, d.d. 9 september 1984,
verzekerde deze mij dat Le Witt absoluzit geen belang stek iii de pertiianentie vati
dergelijke tiiaterialisatics; het pat inderlaad om het concept. Dit concept staar op papier,
iii taa| en tekening. en kan dan ook worden gereproduceerd. Overigens kan en zal deze
reproductic steeds miders zijn afhankelijk vaii de fy·sieke omgeving en van de uitvoerenden. Deze variabiliteit bitinen grenzen is juist een vaii de fascinerende aspecten vaii dit
werk, aldus van Grevenstein.
Conservering is iii zo'n geval dus geen probleein meer, althans vanuit het werk van de
kunstenaar zelf geredcneerd. Voor tiiijzelfis het dat op een bepaalde manier eigenlijk nog
wel, aldus van Grevensteiii: het dc,et pijn als je ziet hoe zo'n prachtig werk weggewit
wordt.
(Overigens is het heel intrigerelid, dat van eeii dergelijk werk wel als het ware cen
.,origineel" bestaat; het concept is in ieinands bezit en als het Stedelijk het wil „uitvoeren"
moet het dat concept volgens de normale bruiklmiprocedure lenen)
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nieuwe kunstvormen veranderingen met zich meebrengen waar het gait
oni de conserverende taak van het museuni, overignis zetten ze ook, iti
mier algeniene zin, het beeld van het Illilseum onder druk. Hoewel dat
bij andere uitingen vati beeldende kunst (pe,for,na,tres e. d.) nog Ved
sterker het geval is, wordt het museum ook bij dergelijke nianifestaties
„plaats van voorstelling", dat wil zeggen theater. (Op dit aspect zal in
paragraaf 3.4.4. nog nader worden ingegaan.)

Wete,ischappelij k Ofiderzock 01 doatinetitatie
een museaal gebruik van een verzameling zijn wetenschappelijk
onderzoek en documentatic essentiijle voorwaarden. Iedere presentatie,
3.4.3.

Voor

iedere toelichting, vraagt om kennis van de afzonderlijke objecten en van

dc collectie als geheel On oni registratic- en documentatiesystemen,
waarin de collectie voor de medewerkers van het museum en voor het
publiek wordt ontsloten.
Het wetenschappelijk onderzock in cen illuscuni, traditioncel de taak
de conservator, komt crop neer dat de objecten
gedctaillecrd worden beschreven. Hierbij gaat het zowel om het
determineren en beschrijven van de objecten als zodanig als om het
verwerken van de wetetischappelijke literatuur die op die objecten
betrekking heeft. Bovendien moeten verwante objecten niet elkaar
worden vergeleken en in hun (ook maatschappelijkc) context geplaatst.

bij uitstek van

Tenslotte moet dc beschrijving van de objecten voortdurend worden
geactualisecrd, hetgeen onder meer ook betekent dat de (muscale)
„carriere van cen object moct worden bijgchouden (zie: Aarts, 1983: p.
I

„

32-38).

1-let documetitcren van de collectie betekent niet alleen het systeniatisch vastleggen van de administratieve gegevetis niet betrekking tot dc
objecten, Inaar ook het vastleggen van de uitkonisten van het wetenschappelijk onderzoek en het toegankelijk maken daarvan.
Ondanks het feit dat naar vrijwel aller mening deze taketi van groot
belang zijn, worden ze toch in de verschillende soorten musea op Cell
heel verschillende wijze en met cen verschillende iiitensitcit uitgevocrd.

Er zijn nitisea die cerst en vooral studie-niusea zijn; de collectie heeft

hier ecti wetetischappelijke dod, ze is primair ten behoeve van

wetenschappelijk onderzoek bijceii gebracht en wordt daarvoor 11Og
primair gebruikt. In ten aantal gevallen hebben zulke musea overigens
nauwchjks cen algemene publicksfunctic, zoals bijvoorbeeld het geval is
bij eeli aantal universiteitsmusea eli cen aantal grote wetenschappelijk
gcorilnteerde Rijksmusea bijvoorbeeld in de natuurhistorische sector
(zie: C.It.M., 19821,). Tegenover deze typisch wetenschappelijke musea
Staan Cert groot aantal, vaak veel kleinere, musea waar niet ofnauwelijks
113

aan wetenschappelijk onderzoek

wordt gedaan

en waarvoor dc grote

wetenschappelijke musea soms als vraagbaak functioneren.
Uit de beschikbare inventarisaties van het muscumbestel kan
worden opgemaakt dat vele musea zelfs niet toekomen aan het
vastleggen van de elementaire gegevens die op de collectie betrekking
hebben hetgeen, zowel uit verzekeringsoogpunt als voor eventuele latere
restauraties en dergelijke. toch een eerste noodzaak is. Het is duidelijk
dat dergelijke musea al heleniaal niet tockomen aan cen wetenschappelijke bewerking van de collectic in bovenbedoelde zin.n Overigens is het
bepaald niet zo, dat alleen de kleine en half-aniateuristische musea met
dit euvel te kampen hebben. Zo vinden wc bijvoorbeeld in de
Beleidsnota 1980 van het Van Abbe-Museum te Eindhoven de vaststel-

ling: -1)e documentatie van de collectic is sterk onvoldoendc. Vecl
werken zijn nog niet gefotografeerd; bestaande foto's zijn soms niet van
voldoende kwaliteit (. . .). Verder is er nog zeer veel te doen aan het
verzamelen vati historische gegevens over de verschillende kunstwerken" Bovendien 1110Ct er, aldus deze

nota, een nauwkeurige standcata-

logus worden aangelegd .iii voorberciding op cen wetenschappelijke
catalogus van de collectie waar te zijner tijd toch aan begonnen zal
moeten worden" (Fuchs, 1980: p. 5 en 6).2'

Ook waar het om de bewerking en docunientatic van de collectic

gaat doen zicli significante verschillen voor tussen de verschillende
soorten musea. Zo is in de kunstmusea in 9% van de gevallen de

collectic in het geheel niet beschreven; in 5()% van de gevallen is de
collectic voor nicer dan 80% beschreven. In de historische niused zijn
deze percentages respectievelijk 23% en 33%, in de natuurhistorische
2- 111 het eindrapport van het museuiiiproject Frieslalid vindeti we bu\·oorbeeld het
volgeiide: „Er zijii 19 Friece muse:i die een iiiventariskaart gebruiken, 5 vati hm gebruiketi

de kaart alleen iiiaar oiii het bezic vast te leggeti, de andera 14 stellen d.iarbij ecti
identificatie-onderzoek iii. 1)rie niusea (,nderzocken de objecteii oppervlikkig. 4 musea
doen uitvoeriger oxiderzoek maar :lititen bepialde voorwerpen vaii o,iderzoek uit. Niet
incer ciati 7 tiiusea doeii Vmmatisch oilderzoek imar de collecties, 3 van hen beschikkcii
over ecti volledig iriveiit.iriskaarteiibestand" (vaii Straalcti, Aarts, 1981: p. 63).
At-gaande op lict Eindverslag v.iii het museumproject in Noord-Brabant ts de Brabantsc
sittiatie hiermee vergelijkbaar.
2M Uit een telefoongesprek d.cl. 17 september 1984 met de heerJ. Dchbaut. conservator van
het Vati Abbe-niuscum. heb ik begrepen dat iii deze situatic himiddels nog geen
verbetering is gekonieti. liet museum heeft, aldus Debbaut. iii de gecitecrde beleidsnotitie
aa n het Gemecii te bestuu r va n Eindhoven willeti duidclij k m,7 keii dat hier cen urgente ta.ik
ligt. I)e daarvocir benoligde mankracht is echter nier ter beschikki,ig gesteId. Naar her

oordeel vati Debbaut is het feit dat het om betrekkelijk onzichtbaar muscutiiwerk gaat
hier mede debet gati.

Overigens moet ter conipletering van het beeld weI worden aangetekend, dat her Van
Abbe-milseum wei veel \i·crk maakt van de documentatie van teritooristellifigen iii de
vorm vati catalogi eli dergeluke. (lok is inmiddels cen publicatie hi bockvorm vati (delen
van) de collectie uitgebracht.
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musea 28% en 16%, in de musea voor bedrijfen technick 39% en 25%.
in de volkenkundige musea 10% en 20% en iii de geniengde musea
tenslotte 0% en 57%. Opmerkelijk zijn ook de cijt-ers met betrekking
tot publicaties; door 27% van de kunstmusea werd iii 1981 geen enkele
publicatie uitgegeven. In de gemetigde niusea was dit percentage 1()%;

iii

alle andere soorten musea varieerde het tussen 41) en 51% (C. B. S.,

1983b)

Ter afsluiting van deze paragraafkan op een drietal algetliene ontwikkelingen met betrekking tot onderzoek en documentatie worden gewezen.
Op de eerste plaats Illoet worden opgemerkt dat de denkbeelden op dit
punt sterk worden beinvlocd door ontwikkelingen iii de relevante
wetenschappelijke disciplines. Zo stelt Ava dat de wijze waarop objecten

in volkenkundige collecties beschreven en gcdocumenteerd worden
vaak beperkt en eetizijdig esthetisch is. „There is little or no inforination
about their function iii society or on their maker(s)" en -The object is
shown as an estlietic product (. . .) without any other information of
any kind" (Av6,198(): p. 12). Het is evident dat ook in andere sectoren
de wijze van beschrijven sterk afhankelijk is van het standpunt dat tell
aanzien van de (betekenis van de) collectic wordt itigenonien.
Op de tweedc plaats kan worden vastgesteld dat de wijzen waarop
collecties in de verschillende musea beschreven zijn nog volstrekt nict Op
elkaar zijn afgestemd. Blijkens vele uitlatingen in de museale vakliteratuur, ook intemationaal. is men zich in tocnemende niate van dit
probleeni bewust en er zijn op kleine schaal ook samenwerkingsprojecten tot stand gekonicti 0111 verbetering in deze

situatie te brengen. Zo is

er voor maritieine collecties cen geuniformeerd beschrij vingssystecm
ontwikkeld, het zgn. Mardoc-systccm (zic Aarts, 1979); uit mondelinge

informatics van het Departement heb ik begrepen dat dergelijke

systemen ook voor andere sectoren in voorberciding zijn.
Op dc derde plaats moet worden vastgesteld dat een totaaloverzicht
van de collecties in de Nederlandse musea ontbreckt; niemand is dan
ook iii staat te overzien welke objecten precies in welke Nederlandse
illusea te vinden zijn. Ook voor de musta zelf is deze inforinatie nict

beschikbaar, waardoor vele potentiele kwalitcitsverbeteringen (ruilen
van objecten voor collecties, bruiklenen voor tentoonstellingen etc.) nict
kuntien worden benut. Dit is nict alleen jammer voor het publick, dat
toch al slechts een beperkt decl van de collecties te zien krijgt (het
merendeel bevindt zich iii depots), maar de geringe ontsluitingsgraad
van de muscale collecties belcinmert ook een optiniaal gebruik daarvati

door de wetenschap. Het feit dat bijvoorbeeld historici zo weinig
gebruik van museum-collecties maken is, aldus de vrijwel unanicine
nicning tijdens een aan dit onderwerp gewijd symposium, zeker niet
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alleen aan hun overwegende gerichtheid op schriftelijke bronnen, maar
ook aan de musea zelf te wijten (de Clercq, 1982)."

3.4.4. Prese,itatie

De presentatie, dat wil zeggen de wijze waarop de vaste opstellingen en
dc tijdelijke tentoonstellingen zijn ingericht en vormgegeveii, is van
moeilijk te overschatten belang; als ze al nict het „schamierpunt" is van
het gehele museale werk (C. R.M., 19762), dan is ze toch in elk geval de
spil waarom de beeldvorming rond het museuni draait. Wat bezoekers
te zien krijgen wordt door de presentatie-wijze bepaald; bovendien is
ook de publiciteit rond niusea voor een belangrijk decl juist op (nicuwc)
presentaties gericht. Gegeven het eminente belang van dc presentatic als
visitekaarge van het museum en gezien ook het feit dat iedere presentatic
principiele keuzen inhoudt, zowel met betrekking tot de te tonen
objecten als met betrekking tot de inrichting en voringeving zelf, is het
nict verwonderlijk, dat ook deze taak van het museum veel aanleidiiig
tot discussie

blijkt

te geven.

Vastgesteld kan worden dat zich in de museunigeschiedenis ten
aanzieti van de presentatie ceii opmerkclijke ontwikkeling heeft voltrokken. Werden de musca in de vorige eeuw nog bovenal gekenmerkt door
een Dionne overdaad aan visuele informatic (de musea waren letterlijk
tot aan de nok volgestouwd en alle wanden waren van vloer tot plafotid

behangen), na de ecuwwisseling veranderde dit klimaat en werd er
steeds tiieer gekozen voor cen esthetische opstelling. Deze nicuwc
presentatic-vornien die ook door de architectuur werden ondersteund.
zoals uit de grote nieuwbouwprojecten uit die jaren blijkt," kwameti
1

let is opnierkelijk dat Liti i versiteit en museuni in het algetileen n ogal geschcideii wereldeii

ZU/1.

()ok kan geconstateerd worden dat door sonimigen iii de ziiiiversitaire werel;i

vriagrekens gezet worderi bij het begrip otiderzoek zoals dat iii de muse.1 wordt gebruikt:

..Son13 wordt het itiveiitariseren en het ..teder koest:ren" vati de voorwerpeii door
museummelisen al ..onderzock" genocind". (Verslag van cm redc door prof: dr. H. van
C)5, iii Attiscitm!,i.,it' 1 (1977)2, p. 5)
Overigens ticmen, ook hier. de musea voor Illodertie kunst een eigen plaats in. Zo blukt
uit de opstelling van W. Sandberg. zoals bekend de rootiaaiigevglide miiscummati Uit de
tia-ooric,gse periode, zonneklaar da[ liu weinig fiducie had iii de acadeinisclic kunsthistorie, zekerop het terreiti vati de modeme en eigentijdse kunst (Sandberg. 1981). 1-ot 1961)
bestond er trouwnis. aldus Becren, op de Nederlandse universiteiteii volstrckt gem
belangstellitig voor moderne kunst. het waren iii eerste instantic de muse:a ..
die d )or
hun keuze. presentatie, begelcidifig en de unieke activiteit ill het parallel lopetide
Museumjournaal de veratitwoordelijkhcid hebben getio m en 0111 ecti historische gestalte te

Keven aan de moderne kunst" (Beermi. 1976.1: p. 6)
" Ik doel hier met name op: 1-let Haags Cienieentemiiseum, gebouwd door Berlage (1931-

1935): het museum Boymms, gebouwd door v.iii der Steur (1935); het Van AbbeMuseuni. gebouwd do,ir Kropholler (1936) en iiatuurlijk her museum Krdller-Muller.
gebouwd door van dc Veldc (1937-1938). Voor een bespreking zie: Hoogewoud. 1979.
Zie ook de (bouw-)geschiedenissen van deze musea. waaronder met nanie: ,·an I)eventer.
1956 mi Singelenberg. 1974.
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ncer op een ingrijpende reductie van visuele informatic, allercerst door
het aantal getoonde objecten drastisch te vermitideren en vervolgetis
door zoveel mogelijk alle visuele en andere prikkels te verwijderen, die
de aandacht van het object, ill het bijzonder het kunstwerk, zouden
kunnen atleiden. In dit verband is een opmerking van E. Bergvelt zeer
treffend: Sprekend over het „witten" van de musca, verwust zij naar de
Reformatie, toen ook de kerken werden gewit en de beelden verwijderd:
„Zowel in de 16-de als in de 20-ste eeuw wilde men terug naar de

essentie: Toen ging het om de persoonlijke confrontatie met het
Opperwezen en in de 20-ste eeuw om de confrontatie tussen kunstwerk
en beschouwer. 1n beide gevallen wordt de symbolische tussenkomst
van anderen als onnodig eii zelfs als slecht crvaren" (Bergvelt, 1979: p.
196). Hoe het ook zij, deze benadering, die ook in andere dan
kunstniusca van invloed is geweest, was iii Nederlatid tot in de jaren
zestig overheersend.

Waar in dc vorige ccuw de aard van de presentatie bij het publiek een
grote expertise en een groot vermogen tot het zelf ordenen en selecteren
van informatie vereiste, wierp, aldus de critici (o. m. Leering, van Toorn,
1978), de nieuwe wijze van presenteren een heel andere barriBre op. De
strikt esthetische opstelling cre8erde een sfeer van sacraliteit en distantie,
in het bijzonder voor het grote publiek dat niet met de gehanteerde
esthetische codes vertrouwd was.31 Vanaf de jaren vijftig, toen de idee61
met betrekking tot „cultuurspreiding", zoals bekend, sterk opleefden,
begon men deze typisch museale opstellingen als een drempel voor het
zo verbijde grote publiek te zien. Zo schreef de Commissie ter bevordering
van het museumbezoek in 1953: „Een aesthetische opstelling is goed, een
tevens leerzame beter" (Commissie, 1953: conclusie 52).
Opvallend is dat aanvankelijk het slaan van de brug naar het publiek
als een additionele taak, toebedeeld aan de eerste generatie educatieve
medewerkers, werd gezien; aan de opstellingen eti presentaties als
zodanig veranderde aanvankelijk nog weinig.

31

Een analyse van de verhouding tussen museuni en publiek vanuit een dergelijk perspectief
kan gevonden worden in een vroege studie van Bourdieu en Darbel. In hun conclusies
merken deze auteurs kernachtig op: „ . .s i l'amour de l'art est bien la marque de

1'6lection sdparant (. .) ceux qui en sont touches de ceux qui n'orit pas recu cette grice,
on comprend que les musles trahissent, dans les moindres dlitails de leur morphologie et
de leur organisation, leur fonction vtritable, qui est de renforcer chez les uns le sentiment
de l'appartetiance et chez les autres le sentiment de l'exclusion". Musea zijn er, aldus deze
auteurs op ingericht de wereld van de kunst te scheiden van het dagelijks leven, een
scheiding tussen het heilige en het prof-anc. in dit verband wijzen zij (in 1969 !) op:
„lintouchabilitd des objets, le silence religieux qui s'impose aux visiteurs, l'asaftisme
puritain des dquipements (. .) tout semble fait pour rappeler que k passage du monde
profane au monde sacre suppose (. .) une conversion radicale des esprits (. .)"
(Bourdieu. Darbel, 1969: p. 165 en 166)
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In dejaren zestig en zeventig zijn evenwel in de Nederlandse musea
op dit punt ingrijpende veranderingen opgetreden. Deze veranderingen
kunnen in drie hoofdpunten worden samengevat:
Op dc eerste plaats heeft zich in alle soorten musea, met uitzondering
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van eeti belaiigrijk deel der kutistmusea, een ontwikkeling afgetekend
waarbij nict uitsluitend of primair de collectie, respectievelijk de te
exposcren objecten als bepalend uitgangspunt van de preseiitatie werden

genomen. niaar (ook) de belangstelling van het publick ofwat de nlusca
daarvoor hielden. Aanvankelijk ging het hierbij nog vooral om het

verbetereti vati de presentatic-methoden als zodanig, waardoor de
betekenis van de objecten beter tot zijil recht zou kiinneti konieti. Zo
werden, bijvoorbeeld in volketikundige tiitisea, „evocatieve presivitaties" ontwikkeld, waarbij de in satiienhang met elkaar gepresenteerde
objecten een totaalbeeld en een sfeer moesten oproepen waarbinnen de

betekenis van de afzonderlijke objecten op een (vanzelf-)spreketide
manier duidelijk zou worden. Van een ingrijpender vcranderitig was
sprake zodra (Sonimige) musea ertoe overgingeii zogeiiaatiide „thematentoonstellingeii" te maken, waarbij niet werd uitgegaan van objecteti,
maar van thematicken (veelal betrekkitig hebbeiid op actuele niaatschappelijke vragen en problemen) die door objecten verduidelijkt zouden
kuiinen wordeti. 1)ergelijke thema-te,ttoo,iste//111·Vm votiden, vooral in de

jaren zeventig, in alle soorten musea, ook in cen aantal kunstmusea,
plaats. '

Iii de musea is kortom iii de afgelopen decennia, zowel in

vaste

opstellingell als expositics, nict vele nieuwc presentatie-vortileti geexperimenteerd. Hoewel dit voor een decl ook verklaard 1110et worden uit
het feit dat de presentatic steeds tiieer cen op ziclizelf staande discipline
geworden is, speelt hierbij ook het toegenoiiicti besefdat de positie van
de musea tegenover het publiek veranderd is cen belangrijke rol. Het

museum is nict nicer de itistelling bij uitstek waar mensen met
waardevolle, zeldzame en exotisclie objecten geconfronteerd worden;
ook via de massa-media en het tourisme worden dergelijke confrontaties
op grote schaal geboden. Als gevolg daarvan is de belangstelling van het
publick veranderd; bovetidicti is, medc door de gestegen scholingsgraad,
de niondigheid van het publiek vergroot." Hoe het ook zij, dc nicuwc
benaderingen van de presentatie als ecti uitdrukkelijk didactische

activiteit bracliten ten bezinning met zich nice op methoden en

technicken en ze leidden tot cen professioiialisering van de exhibition
desiqi 1, zoals ook uit artikelen en muscale handboeketi blijkt (Guthrie,
1983; Alexander, 1979; Burcaw, 1975. e.a.).
"- Hicrbij k.iii ged.,cht worileti .1.111 . wms ecrilchtliiakelide, tclitootistellitigeti iii hit H,i.igs
C;etiiwit,museuni. IicI Frati 11,11+111,1 :11111 te 61.1,11-letil. hit Vall Abbe-Mliseum te
Eiiidhoveii eii .1,111 paramuk:11: 111*[ellitig.11 zoals het Lijilb.),incentrum te Rotterdatii.

" Ecii intcrefs,lilte observatiegeeft ook Ave. die meen volketikilildig liiuseuni werkzaamis:
D, kentit, eli (,·cioral) de betatigstelliiig v.iii liet publiek zon ,·er choven c,nder meer ciok
door het tcierivtiie ! 1 ): sitil,itic L·.iii ,·oistrekte 011£#·ctelidhetil over ..\·erre volk,71" be,[dat

cclij·oudig nict ineer. I let volkelikwidig museum niciet derhalve letterliik 01 figuitrlilk
ccii 111:ii,#·e ..opftelliiig" zoeken. Zie: Ave. 1 ')8(1). Zie ,· ,i,r de lite,1,1'e pOAitie \·all dc
vi,lkenkilll,ligl'mliSe.1 ook: Werkgroep. 1983.
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Op de tweede plaats is het opvallend dat, in het algemeen gesproken,
musea zich beter zijn gaan realiseren, dat hun presentaties voor meerdere
categorieen bezoekers iets te bieden zouden moeten hebben. Enerzijds
komt dit tot uitdrukking in een diversificatie van het tentoonstellingsaanbod, anderzijds ook in de presentatics zelf. In steeds meer niusea
wordt gezocht naar presentatic-vormen, die als het ware een lezing op
verschillende niveaus mogelijk maken, bijvoorbeeld door gedifferentieerde toelichtingen bij de gelxposeerde objecten, die zowel de leek als dc

deskundige iets te bieden hebben.
Op de derde plaats kan gewezen worden op de sterke toename van
het aantal tijdelijke tentoonstellingen in de (Nederlandse) musea.
Blijkens vele beleidsnota's achten de musea zelf het organiseren van
tentoonstellingen museaal-inhoudelijk van groot belang; in dit verband
is sprake van het experimenteren met ilieuwc opstellingen (ook ten bate
van de cigen collectic), van de noodzaak van het steeds anders belichten
van dc eigen collectie en dergelijke (zie o. iii. D. S.K., 1984). Bovendien
is, afgaande op vele geluiden daaromtrent, het gedurig organiseren van
exposities voor de musea ook anderszins van groot belang: Enerzijds
om het publick aaii zich te blijven binden en anderzijds om, via
dergelijke manifestaties, de publiciteit op zich gericht te houden.

Ter afsluiting van deze paragraaf wil ik nu kort ingaan op een aantal
ontwikkclingen die vooral voor de kunstmusea kenmerkend zijn. In
deze musca, in het bijzonderin de musea voor moderne kunst, is sprake
van een, ook relatief, sterk toegenometi tentoonstellingsactiviteit, niet de
daarmee samenhangende belasting vandien.w Waar het aantal musea iii
de periode 1970-1980 steeg met 56%, bedrocg dc toename van het aantal
tentoonstellingen in deze periode 194%. Niet alle soorten niusca zijii
echter, zoals gezegd, even actief op tentoonstellingsgebied; zo organiscerdeti in 1981 dc kunstmusea gemiddeld 4,3 tentoonstellingen; de

historische musea 1,8; de natuurhistorische musea 3,0 crt dc gemengde
musea 7,7 tentoonstellingen. (Overigens speelt hierbij tiatuurlijk ook de
eerder besproken onivang van de niusea een rol) (C. B. S., 1983b)
Zoals eerder werd opgemerkt staan dc musca sterk onder druk om
tentoonstellingen te produceren. Met name in de musea voor moderne
en eigentijdse kunst spelen hierbij zonder twijfel ook de kunsthandel en
de kunstenaars zelf een rol. Een presentatie in een gercnommecrd
museum betckent niet alleen een artistieke erkenning, maar, hoc men
34

Zo wijst bijvoorbeeld J. Debbaut, conservator van het Van Abbe-Museum, op het
hectische karakter van het museuniwerk: „
iii het hele kunstgebeuren - in de
produktie zowel als in de distributie en consumptie - (is) ee„ versnelling opgetreden"
Debbaut zegt zelfs dat het tentoonstellingswerk en het tempo ervan zo veeleisend zijn, dat
je in feite nooit meer tijd hebt omje te bezinnen. eens pas op de plaats te maken. Zie:..Een
gesprek". in Muse:imiournaal 28(1983)4, p. 23(1.
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daarover verder ook moge oordelen, tegelijkertijd ook een verhoging
van dc marktwaarde van de desbetreffende kunstenaar. Zoals ook reeds
met betrekking tot het aankoopbeleid werd opgcmerkt, kan eenvoudig

wordeti vastgesteld dat de musea hun artisticke beslissitigen, hoc
gewetensvol ook, allerminst iii een positic van maatschappelijk isolement nemeti. Zo verklaarde dc kunstenaar Constant, van wic gezien zijn
positie en carriere mag worden aangenomen dat hij het klappen van de
zweep kent, dat de kunsthandel iii het algemeen „te veel invloed heeft"
op het museumbeleid."
Een typeretide inlioudelijke ontwikkeling is voorts dat, juist iii de
musea voor moderne kunst en mede als gevolg van ontwikkelingen in
de kunst zelf, de presentatie op zichzelf steeds belangrijker wordt als een
visualisatic van het standpunt van het museum. Zo wordt in de
Belcidsnota 1980 van het Van Abbe-Museum opgemerkt dat „sinds
kort" ook de tentoonstellingen fotografisch worden gedocutiienteerd.
„Dit te doen is historisch van belang. De manier waarop tentoonstellingen worden ingericht is op zich een tijdsgebonden cultureel verschijnsel" (Fuchs, 198(): p. 7). Presenteren betekent het maken van keuzes en
juist het publiek van het museum voor moderne kunst, en zeker het

spraakmakende decl daarvan, is zich daarvan steeds meer bewust;' de
presentatie heeft met andere woorden ook voor het publiek Zijn
vanzelfsprekeiidheid verloren eii is steeds nicer zel f object van nienings-

cn oordeclsvornling geworden.
Een bijzonder nijpend probleem tenslotte, gezieti het grote belang
dat aan tentoonstellingen wordt tocgekend, zijn de sterk gestegen
kosten, vooral door de enorme verzekeringspremies, die daarmee
verbonden zijn. Zo kostte de tentoonstelling „6(#80-attitudes, concepts,

iinages-, die in 1982 in het Stedelijk Museum te Amsterdam werd
gehouden, blijkens uitlatingen van de orgaidsatoren in ecn interview
(Heijtien, Beenker, 1982) ongeveer 600.00(1 gulden. In het jaarverslag
1979 van de Rijkscommissie voor de tillisea vinden we nog indrukwekkender bedragen. Zo wordt daar gesteld, dat het Stedelijk Museum in
1967 voor de grote Picasso-tentoonstelling f 160.0()0,- aan verzekeringspremics betaalde; dcze premic zou voor dezelfde tentoonstelling in
1.200.00(} hebben bedrageti (Rijkscie, 1979: p. 4()). Het gevolg
1979

f

"

.'

Iii dit verband wijst Constant bijvoorbeeld op de naar zijn mening onterechte - en zullS
inziens door dc kunsthandel afgedwongen - selectic van het werk van Julian Schnabel
voor de La Gratide Par,ide - tentoonstelling iii het Stedelijk Museum te Anisterdani. een
tentoonstelling waarop Constant zelfoverigens ruim vertegenwoordigd was, zodat hu op
dit putit nict vati i,110„sie dc m&er behoeft te warden verdacht (zie Heyting. 1985).
Flarris merkt op dat dc legitimiteit van het museum onder nicer bedrcigd wordt door het
feit dat het nieuwe publiek veel ineer ervaring niet iii kennis vali visuele commwiicatic
bezit: er is, aldus Harris. sprake vaii cen „new awareness ofdisplay as argumetit". Ik wect
niet of dat. in Nederland, ook voor het grote publick opgaat; voor het specifieke insiderskutistpublick geldt het wellicht wei. Zie: Harris, 19811.
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van deze ontwikkeling is, aldus de musea, dat werkclijk grote en

belangrijke tentoonstellingen vnjwel nict meer niogelijk zon. Zo heeft,
blijkens eigeti verklaringen, het Stedelijk Museum in de afgelopen jaren
al een aantal malen uitnodigingen moeten afwuzen om aan groots
opgezette internationale tentoonstellingen nice te werken. Het gevaar
daarvan is, aldus het Stedelijk Museum, dat de ook internationaal gezien
vooraanstaande positic die het illuseunl heeft opgebouwd. wordt
bedreigd en dat Aiiisterdam terugvalt in „proviticialisnic" (Kunstinstel-

lingen, 1982)
Het zal gezien lict bovenstaande niet verwonderen, dat de kunstmusea de at-gelopen jaren sterk hebben aangedrongen op een verruiming

van huti tetitoonstellingsbudgetten. Een interessante suggestic iii dit
verband, otider nicer naar voren gebracht door de Rijkscommissie, is
dat voor werkelijk grote en bijzotiderc tentootistellingen verzekeriiig
van de werketi achterwege zou kunnen blijven, wanneer het Rijk garatit
zou sta:111 iii het geval van eventuele calamiteiten. hi ecti aantal andere
landen bestaan dcrgelijke regelingen reeds, in de vorm van een
zogenaamde Inde,Ii,tity Clause (Rijkscie, 1979: p. 38-41). Inmiddels is

gebleken dat het Ministerie van WVC positief staat tegetiover cen
dergelijke indemniteitsregeling: hierover wordt thans overleg gevoerd
met het Ministeric van Financien. (Zie WVC. 1985).
3.4.5. Educatief werk
De educatie omvat alle activiteiten binnen en voor cen decl ook buiten

het museuni nict cen uitdruk kelijk didactisch doel: het verduidelijken
van de betekenis van de gepresenteerde objecten, het uitwerken en
toelichten van de thema's die aan cen expositie ten grondslag liggen, het
aatizetten tot en begeleiden van zelfwerkzaanilicid etc. (Bitinen de musea

zoals we nog zullen zien. cen onistreden vraag iii hoeverre de
presentatic als zodanig tot het educatieve werk moet wordeti gerekend:
duidelijk is dat hicrover in verschillende (soorteti) musea verschillend
is het,

wordt gedacht).
Over dit werk, alsniede over de geschiedetiis crvan,

is

inniiddels vrij
veel geptibliceerd en er is bovendicti iii de at-gelopeti jaren het nodige
onderzoek naar verriclit (Vati Wetigen, 1975, Overd,zin, 1982a; liegouin
e.a., 1977; 1),1.inien eii Haanstra, 198(1; Holtiiati, 198(); 1-[aanstra, 1979;

Cranier, 198()). 1)e oorsprotig van het educatieve werk in de (Nederlatidse) musea is te vitiden iii het begin van deze eeuw, zij het dat de
eerste itiitiatieven tiog zeer schaars warcii, vooral het werk van bevlogen
enkelingen uit vooral socialistische kring Hierbij nioet lilet tianie op de
pioniersrol van dr. H. van Gelder in het Haags Genicentemuscum
worden gewezen. Iii de gelicle vooroorlogse periode bleefhet echter bij
iticidentele activiteiten: voor zover er bijvoorbeeld al institutionele
contacteii niet het ondcrwijs bestotideii, waren die van nog beperktc
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strekking. Pas in de naoorlogse periode nani het edticatieve werk cen
grotere vlucht. „Met name iii de laatste twintig jair is", aldus Daanien
en Haanstra, „de hoeveelheid en diversiteit vati de educatieve activiteiten
(...) sterk toegenoiilen" (Daameti, Haanstra, 198(J: p. 18).
Overduin onderscheidt een drictal perioden iii de geschiedenis van
het educatieve werk: dc periode van ca. 19(*) tot 1952, die hij de periode
van de cl,angeliste,1 noeliit; de periode 1953-1967 is de periode vati de
pionic·rs: de periode 1967-1984 tenslotte is die vati de rdticatorrit, de

periode vati de -educatieve hoc,gcotijunctuur" (Overduin, 1982a). 1)e

eerste periode werd vooral gekennierkt door de sterk idcalistisch
gekleurde wil tot .,volksverhetting-; de uitvoering van de educatieve
activiteiteii, vooral rondleiditigeti, was overigens nog gelleel een zaak
van, vooral vrouwelijke, vrilwilligers.
De tweede periode laat Overduill beginnen met het verschijnen van
het rapport van de Coini,tissic' ter lievorderi,W va,i het intisetimbrzock, waarin

vele denkbeeldeti uit de vooroorlogse jareti voor het eerst programniatisch werden beschreven. In deze periode ontstaaii, vooral onder
Amerikaatise invloed, de eerste educatieve diensten. destijds pacdagogische afdelitigal gcheten. Opvallend is dat vanuit deze diensten instituti-

onele contacten worden gelegd met het onderwus en met andere
instellitigeii in het circuit van de kunstzinnige vorming, dat in deze jaren

eveneens tot ontwikkeling komt. Ondanks het feit dat de cerste
berocpskrachten hun intrede doen, is de uitvocring van het educatieve
werk toch nog vooral ecti zaak van vrijwilligers. In deze periode treden

ook accentverschuivitigen op iii de vorni en inhoud Van het edticatieve
werk. Het inhoudelijke accent komt te liggen op de persoonlijke
ontplooiing, het educatieve werk wordt „vorniingswerk
Dc derde periode begint iii 1967 als de werkgroep Educatieve
Dictisteti wordt opgericht. 1)cze laatste fase wordt bovenal geke,imerkt
door groci (het aantal educatoren grocit van -enkele tientallen" in 1967
tot 322 iii 1981) (C.B.S.. 1983b), door uitbreiding en diversificatie van
werkvorinen, door cen verschuiving van inhoudelijke accenten (van

persootilijke ontplooiitig naar inaatschappelijke bewustwording en
einancipatic), door veratiderende opvattingen van de educatoreti zelf
over de positic van hun werk ill het niuseum eli niet iii de laatste plaats
door de „erketinitig" vati het cducatieve werk iii de 111itiisterille
mliselitilljotti

uit 1976.

Voor cen goed begrip vati de positic van het educatieve werk iii de
Nederlandse nitisca is het van belang te tx:seffcii dat dit werk. otidanks
de boven beschreven groei, toch nog altijd betrekkelijk bescliciden van

omvang is. Zo blijkt uit het onderzock van 1)aanien en Haanstra, dat
van de 271 ill het onderzock betrokketi nitisea 24% aaiigeven weinig en
49% aangeveii niets aan educatief werk te doen. Voor de grote lillihe.1
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zijn dcze percentages respectievelijk 33% en 6%; voor de middelgrote
33% en 49%, voor de kleine tenslotte 21% en 61%. (Overigens is erniet
alleen ecti duidelijke samenhang met de grootte van het museum, maar,
aldus de onderzoekers, uitdrukkelijk ook met opvattingen over de taak
van het museum). Opvallend is voorts dat de positic van de educatoren
in de verschillende musea heel verschillend is, dat velen van hen parttime werken en dat nog steeds veel educatief werk door vrijwilligers en
door via tewerkstellingsregelingen aangestelden wordt verricht (C. B. S.,
1982).

Gezien deze nog betrekkelijk geringe omvang van het educatieve
werk, is het opvallend dat zich juist met betrekking tot dit werk in het
afgelopen decennium zulke fclle discussies hebben afgespeeld. Voor een

deel kan dit weliswaar verklaard worden uit het feit dat het educatieve
werk zich vana f 1967 heel duidelijk heeft geprofileerd binnen de
Nederlandse muscumwcreld, maar toch schieten zulke verklaringen te
kort. Veeleer is het zo, dat in de afgclopen decennia de externe druk op
de musea is toegenomen: sterke stijging van het bezoekersaantal - van
ca. 2.6(K).(**) bezoeken in 195() tot ca. 14.5()0.()(*) bezoeken in 1980
(Hoofdconsulent, 1981: p. 89) -, tomemende contacten met scholen en
andere instellingen, tocnemende verzocken om informatie door individuele burgers. Een sprekend, zij het niet representatief, voorbeeld van
dat laatste is dat het Rijksmuscum te Amsterdam, ca. 30.000 „projectpaketten" perjaar verzendt aan studenten en scholieren, die in verband met
werkstukken en scriptics en dergelijke om inforniatie vragen (van der
Hoek, 1978).
De educatieve diensten kregen tot taak deze druk op te vangen en te
kanaliscren; ook de musea hebbeii met andere woorden nliddels interne
differentiatie gereageerd op de toenemende omgevingscomplexiteit.
Duidelijk waarneembaar is dat de educatieve diensten vaak met de
toenemende last van de publicksdruk werden geidentificcerd, daarvoor
welhaast verantwoordelijk werden gehouden. 1)aarbij konit dat ook
binnen de musca door de genocmde interne diffcrentiatie concurrentieverhoudingen gingen ontstaan, het is niet verwonderlijk dat wanneer
ectimaal aparte afdelingen zijii ontstaan, zij al het mogchjke zullen doen
om de faciliteiten die zij voor de uitvoering van hun werk noodzakelijk
achten te verwerven en om hun cigeii positie binnen het museum te
versterken. In het licht hiervan is het evenniin verwonderlijk dat na
verloop van tijd vanuit dergelijke verzelfstandigde afdelingen druk zal
worden uitgeoefend om tot een herformulcring van het gehele muscalc
werk te komen.
Ter afsluiting van deze paragraafzullen nu samenvattend de belangrijkste ontwikkelingen worden aangeduid die van belang zijn voor een goed
begrip van de positie vaii en de discussie over het educatieve werk.
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Op de eerste plaats zijn de ideeen over het doel en de zin van het
educatieve werk in de loop van de tijd zoals gezegd, veranderd. Het
werk kreeg, althans in theorie eii praktijk van een aantal (spraakniakende) musea, als het ware eigen didactische doelstellingen, van
overigens zeer uiteenlopende aard, waarbij de collecties en de presentaties van het museum van doel tot middel werden. Pregnant komt dit tot
uitdrukking iii de ontwikkeling van het rreatieve werk in de IllUSea,
waarnaar door Cramer onderzoek is verricht (Cramer, 1980) en in
letterlijk grensverleggende activiteiten die door een aantal musca werden

uitgevoerd. Ik doel hier op het fenomeen van de wijktentoonstellingen,
al of niet in „kunstkar" of „kijkkist" (zie Regouin, e. a., 1977; Overduin,
Reedijk, 1977) (Overigens is het duidelijk dat in museale kringen, ook
in de educatieve diensten, thans weer sterker het eigene van het museum
wordt benadrukt en dat activiteiten die ook door andere instellingen
kunnen worden verricht (creatief werk, vormingswerk, e. d.) met
toenemende reserve worden bezien).
Op de tweede plaats is er sprake geweest van een steeds duidelijker
eis vanuit het educatieve kamp om dit werk niet als een toevoeging aan
het museale werk, maar als een integraal onderdecl daarvan te zien (zie
bijvoorbeeld van Wengen, 1980; Overduin, 1983). Deze eis konit crop
neer dat het gehele museumwerk vanuit educatieve principes doordacht
zou moeten worden en dat bijgevolg de educatieve diensten ook
betrokken zouden moeten worden bij het opzetten van de presentaties
en bij het aankoopbeleid. (Uit onderzoek blijkt overigens dat dergelijke
professionele ambities nog slechts in zeer beperkte mate zijn gehono37

reerd (Daamen,

Haanstra,

1980).

Op de derde plaats tenslotte werd met name vanuit de cducatieve
diensten sterk gepleit voor een uitbreiding van de samenwaking met
andere instellingen op het gebied van onderwijs, kunstzinnige vorming
en ook welzijnswerk. Een dergelijk pleidooi behelsde dc facto de,
onistreden, acceptatic van cen zekere inperking van de traditionele
autonomie van het museum.

7 Zo benadrukte Overduin, eezi tootiaangevend plcitbezorger vati liet educaticve werk, iii
Mi rede voor dc NMV-sectie educatieve diensten, dat wat hem betreft door het
educatieve werk „
uitsluitend activitciten (moeten worden) georganiseerd die met de
eigen verzamelingen van Musopia te maken hebben of- verwmt zijn aan de specificke
deskundigheid aldaar" (Overduin. 1982a: p. 19). 1)eze uitspraak is van belang gezieii het
t-eit dat iii dejaren zeventig in vcle inusea met vormeti vati crcatief werk en dergelijke is
geexperimenteerd. in een aantal gevallen werden aan dir werk steeds uitdmkkclokereigen
doelstelliligen ten grondslag gelegd: het ging steeds nicer een eigen leveii leiden en kwarii
sonis inin of meer los vati het fitnctioi-iereti van het totale musellill te Stam. Zoals uit de
studic v.iii Cranier blijkt (Cranier, 198(.1).
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Tenslotte een enkele opmerking over de specificke positic van de
kunstniusea met betrekking tot het educatieve werk. Uit onderzoek
"

(Holman, 1980), blijkt dat in de kunstmusea de -vakwetenschappelijke
benadering'» van het educatieve werk sterk vertegenwoordigd is; als er
al niet de opvatting wordt gehuldigd dat de kunst voor zichzelf moet
spreken en dat je daar dus als museum zo weinig mogelijk „doorheen
moet praten", kiest men in deze musea klaarblijkelijk toch (weer)
overwegend voor educatie die zich tot een (wetenschappelijk onderbouwde) toelichting van de objecten beperkt. Dat dit nog geen
afnemende aandacht voor de educatieve taak als zodanig behoeft te
betekenen, kan blijken uit de aanpak zoals die bijvoorbeeld in de nota
Educatief Beleid van het museum Boymans-van Beuningen wordt
beschreven; in deze beleidsnota wordt gesteld dat de educatic van de
kunstmusea alleen effectief kan zijn wanneer het publiek met drie
verschijnselen in aanraking kan komen: met de kunst zelf met dc kunst
als historisch gegeven tn met de discussie over kunst. Het museum als
„educatieve publieksinstelling" dient deze drievoudige confrontatic te
bieden: in het museum Boymans-van Beuningen zal daarbij, aldus deze
nota, voortaan de presentatie centraal staan. „Educatiefwerk" is kortom
niet voorbehouden aan de educatieve dienst, maar moet in het gehele
museumwerk worden geintegreerd (Beeren, 1979: p. 34/35: zie ook:
Van Ginneken, 1979).

3.4.6. Nimme take,1

Verwacht niag worden dat het proces van taakdifferentiatie dat voor de
musea kenmerkend is geweest zich verder zal doorzetten. Alle tekenen
wijzen crop dat zich naast de in het bovenstaande beschreven taken
nieuwe taken aandicnen die in tocnemende mate aandacht Zullen
opeisen.

Op de eerste plaats doel ik hier op het groeiende belang van ptiblic
relations en marketing. Verwacht mag worden dat de musca door de
overheid sterker dan tot dusverre het geval was op de vervulling van
hun publieksfunctic beoordeeld zullen worden: bovendien zullen (ook)

de musea naar alle waarschijnlijkheid in de toekomst voor cen groter

.

Holman onderscheidt op basis van zijn onderzoek drie typische opvattingen van het
educaticve werk:
- de .vakwetenschappelijke/vakspecialistische" benadering hierbij gaat het om het
toelichicii van de collectie:
- de .,tlieniatische" benadering hierbij gaat het om het overbrengen van thema's of
principes uit het verzamelgebied waarbij de collectie middel is;
- dc .sociaal-emancipatorische benadering" waarbil de collectie eveneens een middelfunctie heeft. (Zie Holman, 1980: p. 2())
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decl iii hun eigen inkonisten moeten gaan voorzien," zodat voor lien de
pregnante uitspraak van de Stuers opnieuw actued zal worden: „liet

bekonien van de nodige credieten voor de kunst is een kunst op
zichzelf' (iti: Michael, 1975: p. 8)
Overigens zijn de principes die aan ecti strikte public relations- en
niarketing-betiadering tell grondslag liggen in de niusea nogal onistreden. 1)it blijkt bijvoorbeeld uit de reacties op de professionele niarketing-aanpak die door van Puffelen (1982) voor de musea is voorgesteld.

De Rijkscomiiiissic voor de Iiiusca lilerkte naar aanlciditig van dit
rapport op: „C)nze cotiimissie ziet dit toch enigszins anders. 1)e tiiaterie

waarniee de niusea zich bezig houdeti, waaronder „kittist", trekt nu
eenmaal (. . .) kleiticre of atidere publicksgroepeti dan recreatieve
voorzienitigen als pretparken of voctbalvelden. Niet vanuit vooropgezette elitaire overwegingen, niaar vanuit dc geaardheid van het materi-

aal". Overige,is stemt de Rijkscommissic wel in met de gedachte dat het
noodzakelijk is meer aan gcrichte publickswerving te doen: „Vooral in

de komende voor de musea misschien barre tijden zal ceii brede
achterban cen steun zijn voor de noodzakelijke overlevingskanseti
(Itijkscie, 1982: p. 113). In weerwilvan de bedenkingen die bij de musea
en in het bijzonder bij de kiinstinusea leven,*' kati verwacht worden dat
dc hier besproken taken feitelijk steeds belangroker zullen worden eli
voorts dat ze steeds nicer zullen worden toevertrouwd aan daarnice
speciaal belaste professionals.
39

Op dit Inometit bestaan de itikollisten van de muse.1 voor 111eer Lian Hil'Vo lili
overheidsbijdragen; dit cut-er is overigells voor le verschillende categorieen mlised hed
verschillend. Zo bes[aan de inkoi,isteti vaii de volketikundige mused eli lie genieligile
musca voor 93% uit overheidsgeldeii; voor de ziiusea voor bedri.ifen techiiick is dit 54%.
Ik kunstmuse.1 7ijn, met 86% ook sterk ,·an dc overheid ailiatikclijk (C:.B. S., 19834.
Opmerkelijk iii dit verba,id is dat de opstelling vati de overhedeti legetiover spolisciring iii
de ati;elopeti jaren is versoepeld: overigens is de houditig iii de musca zelt. Mener,ilisereiid
gesproken. nog steals anibivalent: er is sprake v.111 Cell zekere schri,oni ,·11 in opetibare
uitlatiligen wordt op artistieke mtonoiii ie get a mboerecrd; tegelijkertij d echter g a.1 n steeds

liicer musea er feitcli k toe over voor de filiaricieritig van hmi (speciale) activiteiteii
sponsors aan te trekketi. (Voor een korte bespreking van deze atiibi,·aleritie zie: Ktiopper.
198(): Van der Straaten, 1984).
*' Het publiekssucces is voor kilistilluse,1 cell anibi\·aletit gege\·eri. Encrzijds kuii]kn grcite
bezoeker:,aillitallell i,iocilijk als cen illhoudelijkc rechtvaardiging vaii het beleid N·orden

gebruikt (ell kan eezi te grote populariteit zelt-5 een bedreigilig voor ile status v.in het
museum zijn): atiderzijds wordeti de publickssuccessen op cruciale moinetiteli en vooral
tegenover de politiek [ocli als een reclitv,1.irdigirig gebruikt

Hed frappant k(init dit naar ,·cireii in het feit dat ook de kilistmusca recentelijk hit
economisch-touristisch bel,ing van ,le musea zi.111 gaan bcnedrukken. Ecti \·oc)rbeclil:

..Mcii lijkt zich even,ilin te realisereri d.it het complex aan de Stadhciziderslaan een
versterkiiig van het C.otigresgebouwgebied betekent en zo dicht bij Schevenitigen een
belangrijke :cotiomische itiipuls kati geveti aan de touristischc infrastructuur van ikn
Hadg. (I). S. K., 1984: zoiider Pag.). Zic ook: D.G. M.. 1984: Kuristinstellingeti, 1982.

Opnierkelijk is ook dat de ilitist·itilid,V vati de NMV. die op 12 april 1984 iii het

Ilijksmuseum Kruller-Muller w·erd gcho ideii, gewijd was aaii het thema .,Musca m
tourisi ]e".
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Op de tweede plaats wil ik opmerken dat het manageine,it als zodanig

voor de musea een steeds complexer aangelegenheid wordt, niet alleen
als gevolg van de groei van de musca en van de toenemende druk
waaronder ze moeten opereren, maar ook als gevolg van de tocnemende
complexiteit van de interne en externe orgailisatie-structuur. Verwacht

inag kortoni worden dat de professionele manager zijn intrede zal doen;
verwacht mag tevens worden dat dit zal leiden tot een competitie met
als inzet de hegemonie binnen het museum, zoals die ook in de grote
musea in de V.S. kan worden aangetroffen (zie: Zolberg, 1981).
Gegeven de onvermijdelijkc (verdere) bureaucratisering van het
museum zal het voor de komendejaren een essentiele beleidsvraag voor
de musca gaan worden wic de top van dc bureaucratische hierarchie gaat
bezetten, wic uiteindelijk dc kaders voor het belcid bepaalt. Ecti
voorafschaduwing van de discussies die ons naar mijn verwachting in de
komende jaren te wachten staan kati gezien worden in de strijd oni de
opvolging van E. de Wilde als directeur van het Stedelijk Museum te
Amsterdam (zie onder meer Von Graevenitz, 1984; Van Houts, 1984;
Van Garrel, 1984; Van Ginneken, 1985). Voor zover mij bekend werd
hier voor het eerst in publieke debatten het al dan nict beschikken over
„managers-kwaliteiten" als argument gebruikt."
3.5. Samenvatting en conclusies

Het museuni is minder vatizelfsprekend dan het lijkt. Het gangbare
beeld van het museum wordt sterk gekleurd door de traditionele
institutie van het niuseuni, zoals die historisch aan otis is overgeleverd.
Hoewel het museum lange tijd in de luwte van dc maatschappelijke
ontwikkeling heeft verkeerd, is het uiteindelijk evenals tal van andera
instituties in dc greep van het liloderniscringsproccs geraakt. Enerzijds is
sprake van ecii tocnemende structurele differentiatie zowel op het niveau
van de niuseimiwereld als geheel als op dat van de afzonderlijke niusea;
anderzijds is spriike van ten toenemende abstrahering van het begrip
museuni en van cen pluraliscring van het denken over musea. In tal van
actucle discussies rond het begrip museum blijken zowel vrageti tiaar
kwaliteit als vragen naar identiteit in het geding
De geschiedenis van het museum wordt allerecrst gekenmerkt door,
in de laatste decennia sterk versnelde, groei; deze groci betreft zowel het
aantal Inusea, de collecties, de muscale taken, dc bezockersaantallen etc.
Overigclis was

deze sollicitaticprocedurc iii nog taI van atidere opzich[en opinerkeluk; het

meest opvallend was de overspatinen publiciteit die de itidruk wekte dat er een nieuw
staatshoofd te kiezeii stond. Hicrop zal iii hooldstuk 5 nog nader worden ingegaaii.
Overigeiis stel ik slechts vast dat het argument van de „management-kwaliteiteti" in de

publieke discussie feitelijk p·erd gebruikt. I)it betekent vatizelfsprekend iliet dat ik
daarnice autotiiatisch .iannecin dat di[ arguilient iii de politieke bcsluitvorming ook
feitelijk ecti doorslaggcvende rol heeft gespeeld en nog riinder dat ik daartiiee de
gebezigde kwalificaties ,·an personeti onderschruf.
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Daarnaast zijn een aantal ontwikkelingen kenmerkend, die als facetten
van het genoemde moderniseringsproces kunneti worden gezien: democratiscring, verwetenschappelijking en professionaliscring.
Musea kitmien en nlocten iii soorten worden onderscheiden. De

gangbare indeling van de niusea berust op eeii onderschciding naar de
aard van de collectie. Op deze wijze kunnen natuur(-historische) en cen
aantal verschillende soorten cultuur(-historische) musea worden onderscheiden. Dergelijke classificaties zon nict gcheel onprobleniatisch; in de
praktijk bestaan aanzienlijke overlappen en het is bovendien nict altijd
evident tot welke soort collectie een bepaald object nu eigenlijk behoort.
Hoewel de genoemde classificaties in museologisch opzicht derhalve
imperfect zijn, zon ze desalniettemin sociologisch zinvol, onidat er
evidente collectie- en disciplinegebotiden verschillen tussen musca
bestaan. Dit neemt echter niet weg dat musea ook zinvol op andere
wijzen kunnen worden onderscheiden, bijvoorbeeld tiaar hun primaire
functie. Als gevolg van algemene ontwikkelingen in de beleidsvoornemens van de Rijksoverheid ten aanzien van de musea zijn tenslotte in het
afgclopen decennium classificaties ontwikkeld die anticiperen op een
nieuwe bestuurlijke verantwoordelijkhedenverdeling Hoezeer ook
getracht is iii deze classificaties recht te doen aan de inhoud van het
muscale werk, toch reflecteren ze cerder een formeel-bestuurskundige
dan cen inhoudelijk-museale benaderingswijze.
Musca hebben vele uiteenlopende taken te vervullen: ze verzamelen,
ze conserveren en restaureren objecten, ze bestuderen crl classificeren
hun collecties en maken die voor publiek toegankelijk; ze presenteren
in wisselwerking met tijdelijke tentoonstellitigen
en ze geven daarbij toelichting aan hun publiek.
T en aanzien van al deze taken hebben zich in de loop van de muscale
geschiedenis opmerkelijke ontwikkelingen voorgedaan; samenvattend
komen deze crop neer dat de uitvoering van alle genocnide taken in
meerdere of mindere mate op wetenschappelijke kennis is gaan berusten
en het werk van specifieke deskundigen is geworden. Deze taakverdeling heeft in de musea, althans die van enige omvang, ook in
organisationcle zin gestalte gekregen. Ten aanzien van alle genoemde
taken doen zich voorts specifieke problemen Voor. Enerzijds brengen
verschillende taken soms contradictoire cisen met zich mee; anderzijds
komen vele problemen voort uit het feit dat toegenomen expertise,

deze collecties naast en

ambities en verwachtingen staan tegenover ontocreikende en recentelijk
zelt-s nog verminderde materiEle crl personele middelen. De differentiatie
van taken binnen het museum zal zich naar verwachting verder
doorzetten. De toenemende complexiteit van dc muscale organisatie zal
bovendien ecti tendens tot versterking en verzelfstandiging van het

museuni-managenient oproepen, met naar alle waarschijnlijkheid
belangrijkere gevolgen voor de instellingscultuur van de musca.
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Op grond van de beschrijvingen en analyses die in dit hoofdstuk zijn
geboden en in het licht van de probleemstelling die Jan deze studic ten
grondslag ligt wil ik ter afsluiting een aaiital Ineer specifieke conclusies
formuleren:

iii toenemende

mate onder externe druk om hun
legitinieren.
Priniair is dit een gevolg
positie en hun activiteiten te
van ontwikkelingen die zich in de samenleving als" gehed voordocn
en die als een proces van „vermaatschappelijking kunnen worden
getypeerd; instellingen, zeker wanneer ze door de overheid worden
gefinancierd, wordeii geacht voor iedercen te functioneren en
bovenal mocten ze maatschappelijk nuttig zijn
- Een centraal probleem voor de musca is het feit dat encrzijds de druk
tot legitimering toeneemt, terwijl anderzijds vatizelfsprekende legitimaties voor het museum, die kunnen worden gefundeerd op eeti
cenduidig algemeen niuseuniconcept, steeds meer ontbreken. Enerzijds leidt dit tot toenemetide abstrahering van legitiniaties anderzijds
ook tot de neiging, specifieke legitimaties te ontwikkelen voor

- De nlusea

staan

specificke (typen) musea.

- De legitimiteitsproblemen voor het museum worden nog verscherpt
door het feit dat zich binnen de musea ten proces van differentiatic
afspeelt; verschillende grocpen professionals binnen dc musea, die
zich door huii eigen professionele waarden laten leiden en die zich
bovendien vaak op verschillende belangen richten (en zelf vcrschillende belangen hebben) ontwikkelen sterk uiteenlopende legitiniatics
voor het museum. Verwacht kan worden dat dit proces zich iii de

voor ons liggende jaren nog verder zal toespitsen.
de grote verschillen tussen de diverse soorten niusca, zowel
qua collectic als qua onivang, positie, taakuitvoerine en dergelijke. is
het in fcitc Ilict langer zinvol over „de- Illusca zonder ineer te
spreken. Hetzelfde geldt voor „de" museuniwereld; deze valt iii declwerelden uiteen. 1)c legitinieringsproblemen die zich iii de nluscumwereld voordoen hebben, althans voor een belangrijk decl, per sector
een verschillend gewicht en een verschillend karakter; ter illustratic is
iii dit hoofdstuk herhaaldelijk op de specifieke problenien van de
kunstmusea ingegaan.
- Voor het handhaven van een (vernicuwd) overkoepelend begrip
niuseum nioct de prijs van abstractheid eii vrijblijvendheid worden
betaald: Her begrip „museum ', met alle concrete connotaties die
daarmer verbonden zijii, moct als het ware worden iiigeruild voor
het begrip -musealiteit". Het streven naar zo cell algenleen colicept
komt voort uit een museologische en beleidsmatige bchoefte aan
ordening. Gevreesd moct echter worden dat cen dergelijke ordening
iii de praktijk minder werkzaam zal zijn dan wordt verwacht;
consensus op dit nivcau van abstractic zal nooit overeenstcniming op

- Gezien

13(J

het niveau van het Concrete werk kunnen afdwingen en legitimiteitsproblemen zullen er niet door worden opgelost.
- Iii de Nederlandse tiiuseutiiwereld tieinen de kunstniusea en zeker de
tiiusea voor niodertle kunst een duidelijk eigen plaats in, in het

bijzonder ook waar het om de karakteristieke legitimeringen en
legitimaties gaat (zie Blok, 1978). Hier volsta ik met de opmerking
dat iii hoofdstuk 5 van deze studic nog ill detail op de discussie over
het kutistniuseutii zal worden ingegaan.
Na de bovenstaande bespreking van de plaats en taak van het Ill 11 Se Ll 1 11,
waarbij de aandacht primair op de institutie van het museum zelf was
gericht, zullen iii het tiu volge,ide hoofdstuk bestel en beleid rond dc
Nederlandse mtisea object van analyse zijn.
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Hoofdstuk 4.

Musea in Nederland
bestel en beleid
"Ik zott Inij hun,101 voorstellen dat et·,1 aa,ital iii priticipe
goedwille,iden mider it bezig zijn mee te werken ami ee,1 voor het

ailturele leve, i rampialig overlieidsbeleid van progra,imiering en
egalisatie en „maatschappeliike retevatitie" (...), eenvot,dig
omdat zij zich niet realisere,1 waar de overheid ,lu eige,diik mee
bezig is"

Andreas Burtiier, iii De asfaltering van het kunstbeleid
4.1. hileiding

Dit hoofdstuk wil een analytische beschrijving bieden van het bestel en
beleid met betrekking tot de musea in Nederland die crop gericht is
inzicht te geven in de

problemen die met het functioneren van
Als
de musea verbonden zijn.
zodanig bouwt dit hoofdstuk voort op de
de
beschouwingen over
problematische positie van instellingen die in
hoofdstuk 2 werden geboden en vormt het het complement van
hoofdstuk 3 waarin de aandacht niet op het bestel, maar primair op het
museuni zelf was gericht.
Het Nederlandse museumbestel is uitermate complex. De belangrijkste reden daarvan, afgezien van de reeds besproken. veelvormighcid
van de niusea, is zonder twijfel dat dit bestel in een lange reeks vanjaren
is oiitstaan, zonder dat dit grociproces tot dusverre ooit op effectieve
wijze werd gestuurd. Vastgestcld kan worden dat thans cen planmatige
ordening iii dit bestel nagenocg ontbreekt En dat het belcid van de
overhcid tot voor kort sterk werd bepaald door de wens cen dergelijkc
ordening aan te brengen, zoals uit de beschrijvingen iii dit hoofdstuk zal
blijketi. Of op dit beleid de woorden van Burnier die ik als motto voor
dit hoofdstuk koos van toepassing zijn laat ik graag aan het eigen
oordeel van de lezer over.
Hoe dat oordeel ook moge uitvallen, duidelijk is in elk geval dat de
overheid - en in het bijzonder de Rijksoverheid - haar lang gekoesterde
ideaal van een systematisch gcordend bestel, als blauwdruk voor de
beleidsvoering, heeft losgelaten. Bij deze heroverweging speclt overduidelijk nict alleen een herwaardering voor hetgeen historisch is gegrocid
een rol, maar zeker ook veranderde opvattingen over de planbaarheid
van de sociale werkelijkheid en over dc wenselijkheid daarvan.
In mijn eigen beschrijvingen zal ik, primair om methodische
externe

redenen, blijven uitgaan van het beeld van een geordend museumbestel,
zoals dat in het afgelopen decennium is ontwikkeld. Het feit dat ik
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mecrdere malen zal concluderen dat een rationele ordenitig ontbreekt
mott dan ook als cen empirische vaststelling en niet als een waardeoordecl zonder nicer worden beschouwd. Wel brengt deze werkwijze de
noodzaak niet zich tiice ook de eigen stellingname te expliciteren; iii de
afsluitende paragraaf zullen dan ook eeti aantal cigeti iiormatieve
oordelen niet betrekking tot muscumbestel en museumbeleid ill

Nederland worden geformuleerd.
Het overheidsbeleid ten aanzien van de niusea is in Nederland pas
betrekkclijk recent tot ontwikkeling gekomen. Hoewel de verschillende
overheden al veel langer dan een ecuw musea behereti en ze later ook
anderszins feitelijke medc-verantwoordelijkheid voor de musea hebben
geaccepteerd, is er in de loop van de geschiedenis slechts bij hoge
uitzondering v.in ecti systematische forniulering vati het niuseumbeleid
sprake geweest. Iii dit verband is het ook opmerkelijk dat er iii
Nederland geen wettelijke regeling van de illusea bestaat, waar die toch
reeds lang bestaande en voor een belangrijk decl gesubsidieerde
instellingen zij 11 Weliswaar zijn tal van wetten en wetsartikelen voor het
functioneren vaii dc musea van direct belang, 111aar, anders dan iii
bijvoorbeeld Frankrijk en Denemarken (Zwierink, 1981) ontbreken
wettelijke regelitigen voor het museum als zodanig. Opmerkelijk iii dit
verband is voorts dat tot dusverre ecti systematische beschrijving van
het Nederlandse museumbestel ontbreckt.1
Bij de 11U volgende beschrijving zal als uitgangspunt worden
gekozen dat bestel 01 beleid zowel op macro-, meso-, als microniveau
'

1

hi dit verbaiid incet iii de eerste plaats gewezcii worden op de iii 1981 tot statid gekometi

Wet Behoud vati Cultuurbezit; als complement van de Motiunientenwet

die de

onroerende monunientet) beschernit. regelt deze wet de bescherming van de „roerende
nionuinenten" iii Nederlaiid. In het bijzonder wordr beoogd de uitvoer van waardevollc
kunstschatten tegen te gaan (Tweede Kamer der Staten Gencraal, stitknr. 16749,1 t/Ill 3).
Voorts zijii voor de verschillende soorten niusea zeer uiteenlopende wettelijke regelingeti
van belang. Zo wordt het functioneren van de archeologische musea sterk beinvloed door
wettelijke regelingen met betrekking tot de bodembeschermitig. waarin bijvoorbeeld her
recht om opgravingeti te doen is voorbehotiden aan een klein aantal musea eti museale
itistellitigen en voor:il am de Rijksdienst voor het Oudheidku,idig Bodemoriderzoek (zie
C'.RM, 1982a). Op een vergelijkbare wijze zijn voor het functioneren van de natuurhistorische musea bijvoorbeeld de Vogelwet, de Jachtwet en de Wet Bedreigde Uitheemse
Iliersoorten van belang.
In hoge niate iliteressatit is ook dat reeds nicer dan tien jaar ititernationale otiderhandelingen piaatsvinden, vooral iii Utiesco-verbatid, over het eigendoinsrecht van waardevolle

niuscale objectiti die uit voormalige kolonieen en dergelijke afkomstig zon. Vele
ontwikkclingslatideti inaketi aanspraak op de collecties iii de mitsea van huri voormalige
kolonisatoren; overigens cloen vergelijkbare spatitlingen zich ook voor tussen buvoorbeeld Griekenlatid eii Engeland (Bri[ish Museum !). Voor zover mij bekend zi-In rot
dusverre geen internationale wetteluke regelingen gerealiseerd voor de oplossing vati
dergelijke (pikante) problemeti.
2 WeI kuntien we beschikken over de, overigens zeer bruikbare, Xed(·rl,indsc .fluseumeids
(Molegraaf, 1982); deze geeft echter slechts cen geografisch geordende opsomming eli
beschrijving van musea en museale collectics en van de overige van belang zijnde
instelliiigeti maar gaat niet in op de structuur van het bestel.
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kunnen worden geanalyseerd,in concreto zal cen onderscheid worden
gemaakt tussen een nationaal, een provinciaal en een gemeentelijk
niveau. Hierbij dient er evenwel aan te worden herinnerd dat naast deze
verticale doorsnede (naar schaalniveau) ook een horizontale doorsnede
(naar soorten musea) van belang is. Musea maken niet alleen decl uit van
een bestel op landelijk, provinciaal en gemeentelijk niveau, maar ze
nemen ook een positie iii binnen ecn specifieke museale sector. Binnen
zo'n sector, die van de kunstmusea bijvoorbeeld, zijn de musea .onder
elkaar" en kan de inhoudelijke samenwerking, ook met verwante andere
instellingen, het meest direct gestalte krijgen.
De opbouw van dit hoofdstuk is als volgt:
paragraaf 4.2. biedt een beschrijving van het nationale bestel, waarbij
achtereenvolgens op de structuur van het bestel en op de hoofdlijnen van
het nationale museumbeleid wordt ingegaan;
paragraaf 4.3. biedt een beschrijving van het provinciale bestel; na een
algemene karakterisering zal meer in detail en vergelijkenderwijs het
beleid van een drietal provincies worden besproken;
paragraaf4.4. biedt cen beschrijving van het gemeentelijke bestel; na een
algemene karakterisering zal vergelijkenderwijs het beleid van cen aantal
sterk verschillende gemeenten aan de orde worden gesteld;
paragraaf 4.5. tenslotte biedt een sanienvatting en conclusies.

4.2.

Het tiationale bestel

4.2.1. De structuur van het bestel
Bij dc beschrijving van het nationale bestel kan een bespreking van dc
taken van de Rijksoverheid zinvol als vertrckpunt diencii. Dc huidige
hoofdtaken van het Rijk ten aanzien van de musea zijn:
- het beheren en financieren van de Rijksmusea;

- het beheren en financieren van een aantal ondersteunende instellingen;

- het subsidieren, samen met andere overheden, van een aantal nietRijksmusea;

- het ontwikkelen van belcidskaders en van wet- en regelgeving voor
de muscale sector als gcheel.

De bespreking van de eerste taak van de Rijksoverheid, het beheer van
de eigen Rijksmusea, moet beginnen met de vaststelling dat de musea iii
Nederland door verschillende eigenaren en op een juridisch verschilUit beschikbare CBS-cijfers blijkt de
verdeling van de musea qua eigendom/beheer, voor 1981, als volgt te
zijn: het Rijk beheert 9% van de musea, Provincies en Gerneenten samen
24.5% (het overgrote deel hiervan zijn gemeentelijke musea), Stichtinlende basis worden beheerd.
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gen van overhcidswege 5,7%. Stichtingen cn Verenigingen 48.4%,
particulieren 9,4%, bedrijven 2,7%, overigen 1% (CBS, 1983b).
Watineer we nu de categoric Itijksmusea nader bezien valt onmid-

dellijk op dat weliswaar

cen tlink decl van deze musca onder het
Ministeric van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur (WVC) ressorte-

ren, maar dat toch ook andere departementen hun eigen musea behereti:

Onderwijs en Wetenschappeti beheert bijvoorbeeld wetenschappelijke
collecties en utiiversiteitsliizisea, Defensie oliderhoudt meerderc musea,
zelfs het Ministerie van Fitiaticieii beheert een eigeil milselitil. Nog
opmerkclijker is wellicht dat iliet alle musea die door WVC wordeii
beheerd ook onder de afdcling Musea, Monumenten en Arcliieven
(MMA) ressorteren. Ook de at-deling Becldende Kunsten en Bouw-

kunst, de zusterafdelitig bitinen het Directoraat-Gencraal Culturele
Zaken, beheert enkele musea die uit Rijksmiddelen worden gefinancierd, zoals het Theatermuscuin, het Filmmuseum, het Letterkundig
Museum. Tenslotte valt op dat vele para-niuseale activiteiten niet onder
het Miliisterie van WVC ressorteren.' Kortom: een Rijksoverheid die

zou willen komen tot een niuseumbestel waarin de musea in hun
functioneren optimaal op elkaar zijn afgestemd, lijkt in de eerste plaats
zichzclfin dc weg te staan. Dat de overheid zich hiervan ook bewust is,
blijkt onder nicer uit dc belcidsnota met betrekking tot de natuurhistorische niusea, waarin op de dringende noodzaak van interdepartementaal
overleg wordt gewezen. (C.R.M., 1982b).
Bij nadere beschotiwing van de nizisea die onder de afdeling MMA
ressorteren, iii het vervolg cenvoudig aangeduid als Rilksmusea, kan
worden vastgesteld dat deze in vele opzichten buitengewoon verschil-

lend zijn. De Rijksmusca zijn om te beginnen van zeer verschillende
datum: sommige dateren uit het begin van de vorige eeuw, andere
daarentegen, zoals het Zuiderzeemuseum, zijn van heel recente datum.

Verder is de onivang van de Rijksmusca zeer verschillend; zo varicert
het aantal wetenschappelijke medewerkers tussen 4) en 0 en de onivang
van het bezoek (in 1981) tussen 1.(*)8.366 en 2365 (Molegraaf, 1982/
Rijksinusca, 1981)
Overigens roept de lijst van Rijksmusea ook anderszins de nodige

vragen op; zo liggen aan het feit dat een bepaald museum een
Rijksmuseum is niet in alle gevallen, althans nu nog herkenbare.
inhoudelijke motieven ten grondslag. Wel is duidelijk dat de Rijksniusea
als totaliteit een belangrijke plaats iii het museumbestel innemen. Het
belang van de Rijksmusea blijkt ook uit een aantal elcmentaire cijfers: zo
'

hi dit verbatid doel ik voor,11 op cle zgti. ..bezockerscetitra" dic vatiaf cle Jamreden v.111 het

kabinet Lubbers-vati Aardetine. met de departementale her<chikkiligni validicil, orider
het Mini·,teric vaii Land bou A· cii Visverij zijti g.ian ress(Irtere 11. Voor het ftitic tiolieren vati

de bezockerscentra en dc bclcidsiritctities v.111 het voortiialige Ministeric vati CRM zic
(:RM. 198la.
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ging van de totale overheidsbijdragen (Rijk, Provincies en Gemeenten)
in 1980 ca. 26% naar de Rijksmusea. In de begroting van de MMAafdeling Musea was voor 1981 een bedrag van bona fl. 65.000.000,uitgetrokken voor de Rijksmusea, dat wil zeggen 71% van het budget
van deze afdeling (CBS, 1983a/Hilhorst, 1982).
Het beleid van het departement ten aanzien van de eigen Rijksniusea
wordt gekennierkt door een grote mate van terughoudendheid; het
concentreert zich op de beheersaspecten, en met name de financiering en
budgetbewaking. Slechts incidenteel is er van inhoudelijke sturing
sprake; in het algemeen wordt aan dc directies van de Rijksmusea cert
grote mate van inhoudelijke vrijheid gelaten; wel wordt recentelijk een
sterker accent gelegd op de toetsing van de activiteiten aan de beleids- en

activitcitenplatinen die door de niusea nioetcti worden opgesteld: Over
het bcheer en het functioneren van de Rijksmusea vindt een geregeld
overleg plaats tussen het Departement en het Convent van Directeuren
van de Rijksmusea.

De tweede taak van het Ministerie van WVC is het
een aantal instellingen, die (onder inter)
te bieden aan de Nederlandse niusea. In

iii stand

houden van

tot taak hebben ondersteuning
dit verband dienen te worden

genoemd:

- het Centraal

Laboratorim,1 voor Onderzoek van Voorwerpen van
Kunst en Wetenschap. dat fundamentele en toegepaste research
verricht naar conserverings- en restauratic-methoden; voorts verzorgt dit instituut cen opleiding voor restauratoren en voert het voor
musea meer gecompliceerde restauraties uit; overigens is deze laatste
service-verlening recentelijk voor niet-Rijksmusea betindigd (Berk-

hout. 1984).

- het

ROksbureau

VOOT

Kitnithistorische Docitine,imtie dat een zeer

omvangrijke (visuele) documentatie van, vooral Nederlandse, schilder- en tekenkunst vanafca. 140() beheert. Het Rijksbureau is door de
aard en omvang van zijn collectie ecn belangrijk hulpmiddel voor het
wetenschappelijk onderzock, voor dc documentatie ten behoeve van
tentoonstellingen eiiz.

- De Dienst Verspreide Rijkscollecties, het Bureau Beeldende Kunst
Buitenland en de Nederlandse Kunststichting, tesamen vormend de
nieuwe Rijksdimist Beeldende Ku,ist. Deze nieuwc dicnst, die overigens
tesamen met de afdeling Beeldende Kunsten en Bouwkunst wordt
beheerd, hecft een aantal heel verschillende taken die alle op muscaal
terrein liggen dan wel direct daaraan grenzen: taken zowel op het
gebied van cultuurbehoud als op het gebied van de presentatic van
beeldende kunst iii binnen- en buitenland. Tenslotte hecft deze dienst
'

hiforinatie ondeend ami een gesprek met drs. C. Buys, Ministerie vall WVC. atilelinp
M.M.A., d.d. 11)-6-1985
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ook een omvangrijke taak op het gebied van de docutiientatie van
hedendaagse kunst eli kunstenaars.
Deze drie instellingen worden door het Rijk als essentiac ondersteunende voorzieningen op nationaal niveau beschouwd; ca. 12% van het
budget van dc afdeling musea wordt eraan besteed (Hilhorst, 1982).

Opvallend is dat het feitelijke functioneren van de bovengenoemde
instellingen in de afgelopen jareti herhaalde nialen fundamenteel ter
discussie is gesteld; de genoenide discussies zijn grotendeels terug te
voeren op de vraag welke positie de genoemde instellingen in het
museale veld behoren te hebbeii, hoc hun doelstellingen precies mocten

worden omschreven en in het bijzonder hoc hun taken van die van
andere (eli ook nieuwe) instellingen moeten worden afgebakend. Vraag
hierbij is onder meer ofen in hoeverre (delen van) het werk dat door de
ondersteunende instellingen wordt verricht niet door de musea zelf zou
kunnen en moeten worden gedaan. (Overigens worden dergelijke
vragen nog nadrukkelijker gesteld met betrekking tot de eventueel iii
het levin te roepen regionale ondersteutiende instelliiigen, waarin door
sommigen cen potentiifle aantasting van de musea zelf wordt gezien).
(Zie: Rijkscic, 1982: p. 39-78 en 99-102; Collette, 1984; WVC, 1982 en
19832; Van Mensch, 1983{:; Van Straalen, Aarts, 1981: p. 40 e. v.;
Berkhout, 1984).

De derde taak van het Rijk betreft de subsidiering van nict-Rijksmusea.
Deze subsidiBring omvat zowel exploitatie-subsidies ;ian een aantal
musea die in principe jaarlijks worden uitgekeerd als eenmalige
doelsubsidies die door musea voor bijzondere activiteiten of projecten
kunnen worden aangevraagd. Met deze subsidiering was in 1982 een
bedrag van fl. 8.770.147,- gemocid, ca. 9% van het budget van de
MMA-afdeling musea. Vastgesteld kan worden dat in de subsidi8ring
van niet-Rijksmusea, naar vrijwel aller inzicht, elk systeem ontbreekt.
Zo varieerden de exploitatie-subsidies in 1982 van fl. 100,- tot
8.759.149,- en de eenmalige bijdragen van 11.2.500,- tot
fl. 461.142,-, (Hoofdconsulent, 1982) zonder dat ook maar enigszins
duidelijk is welke ratio aan dergelijke verhoudingen ten grondslag ligt.
In de afgelopen jaren is dan ook bij voortduring gebleken dat zowel
het Departement als de Rijkscommissie voor de musea, die inzake deze
subsidiering moet adviseren, het huidige subsidiestelsel in hoge mate
onbevredigend achten; het systeem wordt in feite voornamelijk door
historische toevalligheden bepaald.
Tekenend is dat de Rijkscommissie voor de musea de afgelopen
jaren stceds opnieuw heeft aangedrongen op principi8le herzienitig en ill
het bijzonder op een explicitering van de criteria die aan de subsidiering
ten grondslag liggen. Zo schrijft zij in het jaarverslag 1980 dat eerder
naar voren gebrachte bezwaren „nog onverkort van kracht zijn. Maar
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omdat zij weet dat U die onvrede deelt en aan deze manier van verdeling
een einde zult maken zodra daarvoor een redelijk alternatief wordt
geboden, hoeft zij hier niet verder op in te gaan" (Rijkscie, 1980: p. 21).
Kortom: de ook thans nog gehanteerde wijze van subsidieren roept
vele en vaak ook principiele vragen op. Het behoeft dan ook geen
verwondering te wekken dat het huidige beleid crop gericht is aan deze
wijze van subsidieren een einde te maken, zoals we in het vervolg van
dit hoofdstuk nog zullen zien.

De vierde taak tenslotte die het Ministerie van WVC tot de hare rekent,
ontwikkelen van een beleid dat gericht is op het verbeteren van de
kwaliteit van het museumbestel als geheel. De middelen die hiervoor ter
beschikking staan zijn, naast het beleid ten aanzien van de eigen
Rijksmusea en het formuleren van voorwaarden bij het verlenen van
is het

subsidies:

- het ontwerpen van (wettelijke) regelingen

met

betrekking tot de

musea eli het museale werk;
- het ontwikkelen van visics op het bestel als geheel die door de andere
overheden en de musea als kader voor de eigen beleidsontwikkeling
kunnen worden gebruikt;
- het bevorderen van onderzoeken en ext)erimenten en het stimuleren
van vernieuwingsprojecten.
Aangezien in paragraaf 4.2.2. nog expliciet op de inhoud van het
Rijksbeleid zal worden ingegaan volsta ik nu met enkele kanttekeningen
bij het proces van beleidsontwikkeling als zodanig.

Bij het ontwikkelen van het museumbeleid laat de Rijksoverheid
zich primair adviscren door de Riikscommissie voor de musea: daarti;:last
bestaat nog een aparte Rijksadviescommissie voor de natuurhistorische
musea. De Rijksconimissie voor de musea is een afdcling van de
Monumentenraad; ze bestaat uit deskundigen die nict als vertegenwoordigers vati instellingen worden gekozen, maar die op persootilijke titel
worden aangezocht en door de Minister benoemd.
De jaarverslagen van de Rijkscommissic geven ecn zeer levendig
beeld van de vele uiteenlopende vraagstukken die met het functioneren
van de musea verbonden zijn en bovendien ook, als in een spiegel, van
de ontwikkeling van het overheidsbeleid. Bovendien blijkt uit deze
jaarverslagen heel duidelijk hoc de taak en positie van de Rijkscommissic
zelf iii de afgelopen jaren veranderd is. Waar zij tot voor ca. 10 jaar
vooral tot taak had te adviseren over veelal heel concrete ad hoc-vragen,

zijn er in de afgelopen jaren steeds meer structurele beleidsvraagstukken
op de agenda verschenen. Uit meerdere jaarverslagen blijkt dat deze
taakverschuiviiig als cen erkeiining van het belang van de commissic
wordt ervaren, maar tegelijkertijd toch ook als een zware belasting die
eigeillijk om cen verruiming van de toerusting vraagt.
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Opmerkelijk

voorts dat tot dusverre geen vaste en cenduidige
regels zijn uitgekristalliseerd voor de wijze waarop de museumwereld,
anders dan via de Rijkscommissie, bij de ontwikkeling van het belcid
wordt betrokken. Dit blijkt onder meer als we de ontstaansgeschiedenis
van de tot dusverre verschenen sector, ora's bezien. de nota's over de
is

archeologische musea en de natuurhistorische musea zil n geconapiecrd
en uitgegeven door het departement, zij het dat wel overleg met het veld
heeft plaatsgevonden; de nota over de volkenkundige musea daarentegen is formeel opgesteld en uitgegeven door een werkgroep, waarin
zowel het veld als het departement vertegetiwoordigd waren (zic CRM,
19822; 1982b en Werkgroep, 1983).
Kijkend naar de relatie tussen het departement en het veld is het
tenslotte van belang te vernielden dat per 1 januari 1984 het instituut van
de „Rijksconsulenten" is opgeheven. Deze consulenten vormden een
intermediair tussen het departement en het veld. 1)e opheffing van dit
instituut, die, aldus de laatste hoofdconsulent, zowel op decentralisatieals op bezuinigingsoverwegingcii is terug te voeren (Dc Rook, Maurits,
1984), is aanleiding geweest tot het ontstaan van een nicuwc vorm van
institutionele satnenwerking tussen de provinciale muscumconsulenten.
Hiervoor wordt als motief vooral aangevoerd dat tussetischakels tussen

het uitvoerende werk in

de musea enerzijds en het departement (en
andere overheden) anderzijds eenvoudig onmisbaar zijn (Lestraden,
1984).

Ter completering van het beeld dient nu te worden ingegaan op de
positie van de Nederiandse Muset,mvere,ti ing (NMV) in het landelijke
museumbestel. Deze verenigiiig, die in 1926 werd opgericht, heeft zicli

ontwikkeld van een

informele gezelligheidsvereniging, waarin
museumdirecteuren elkaar van tijd tot tijd ontmoetten, tot een betrekkelijk grote en formeel-gestructureerde organisatie, die zich „de behartiging en onderlinge bespreking van de belangen van de Nederlandse
musea" (NMV, 1980) ten doel stelt. De NMV beschikt thans over een
eigen bureau en sinds 1984 over een eigen beleidsmedewerker, in de
kosten waarvan door het departennent wordt bijgedragen.
Bij de NMV zijn ca. 200 musea en ca. 675 individucle leden
aangesloten; het is een actieve vereniging, die sinds 1976 cen eigen
museumtijdschrift uitgeeft: Musm,nvisie. Dc NMV heeft zich in de
afgelopen jaren steeds nadrukkelijker als vertolker van de museale
belangen opgeworpen en ze heeft daarmee ook regelmatig dc publiciteit
weten te halen. Zeer opvallend is de stcrk toegenomen betrokkenheid
bij de politieke en beleidsmatige vraagstukken rond het museum vanaf
het midden van de jaren zeventig. Waar aanvankelijk tijdens de
halfjaarlijkse „museumdagen" niet dan met cen zekere schroom over
politick en beleid werd gediscussieerd, is dit onder het voorzitterschap
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van D. Couv6e ingrijpend veranderd. Het huidige bestuur van de NMV
beschouwt deze fase dan ook als voltooid en wil zich vooral op theorieontwikkeling en op de verdere professionalisering van het museale werk
richten.S

Hoewel de vereniging in formeel en getalsmatig opzicht representa-

tief te achten is voor de Nederlandse musea (De Haas, 1982) werd deze
representativiteit in de afgelopen jaren van tijd tot tijd wel ter discussie
gesteld. Dit was vooral het geval bij die gelegenheden waarbij het
NMV-bestuur zich genoodzaakt zag duidelijke stellingnamen te formuleren, met name met betrekking tot de ontwikkeling van het overheidsbeleid. Hierbij moet herinnerd worden aan het feit dat de museumwereld zeer gevarieerd is en dat de musea (en de professionele groepen
binnen het museum) niet alleen gezamenlijke, maar deels ook verschillende belangen hebben: Bovendien kan bedacht worden dat in de
NMV, zoals in iedere grote vereniging, het eigenlijke werk in de secties
plaats vindt en dat deze niet allemaal even groot, actief en invloedrijk
zijn. Opvallend is de relatief grote omvang van de sectie educatieve
diensten die bovendien zeer actief gebleken is. Opvallend is evenzeer dat
pas in 1981 de sectie kunstmusea werd opgericht. Hoewel de meeste
kunstmusea al veel langer lid zijn van de NMV speelden Ze tot voor kort
in de vereniging geen actieve rol. De oprichting van deze sectie kan naar

mijn mening worden gezien als een teken van het feit dat ook de
kunstmusca de NMV steeds meer als een potenticel belangrijke
belangenbehartiger zijn gaan zien.
Er bestaan regelmatige contacten tussen NMV en departement. De
aard en inhoud van dit periodieke overleg is sterk wisselend en de positie
van de NMV daarin is, zoals voor vele belangenbehartigingsorganisaties, nict cenduidig. Er is sprake van een ingewikkeld rollenspel, waarin
voortdurend andere posities (moeten) worden ingenomen. Zo stelt de
NMV zich op het standpunt dat zij, namens de museumwcreld, iii alle
fasen van de beleidsontwikkeling moet worden gehoord, maar hoedt zij

' Deze informatic ontleen ik aan gesprekken met drs. H. Overduin, in zijn hoedanigheid als
voorzitter van de Nederlandse Muscumvereniging. Overigens wordt deze keuze ook
door het redactiebeleid vaii Aluseunit,isie ondersteund; opmerkelijk is buvoorbeeld dat iii
de afgelopen jaren een groot aatital sterk theniatisch gerichte nunitners zijn verscheiien.
Zo bijvoorbeeld over Il Usea eti toerisme, musea en onderzoek, het museale verzainelen
etc.

6 In het vorige hoofdstuk is dit al kort aan de orde gesteld. hi de afgelopen jaren hebben
zich dergeloke tegenstellingen vooral voorgedaan tussen de educatieve staven enerzijds en

de conservatoretianderzijds. Bij het verschijnen van de ministeriele museumnota uit 1976
werden deze tegenstellingen zeer manifest. Een kritische reactic van de NMV, waarin
onder nieer de zorg werd uitgesproken dat de uitbouw van het educatieve werk ten koste
zou gaan van de behartiging van de overige museale taken, leidde tot het formuieren van
een minderheidsstandpunt dat eveneens aan de Minister werd gezonden (zie: NMV,
1977): een ongekend antagonisme voor de muscumwereld tot op dat nioment.
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zich er tegelijkertijd voor in cen adviseursrol al te zeer a;in het beleid
gecommitteerd te raken.
Behalve regelniatige contacten met het departement onderhoudt de
NMV ook een geregeld overleg met het Landelijk Contact Museuni-

consulenten; daarnaast zijn er, afhankelijk van de problemen die aan dc
orde zijn, vele uiteenlopende incidentele contacten met organisaties die
op landelijke schaal opereren, zoals het Nationaal Bureau voor Toerisme, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, etc. Voorts bestaan
er geregelde relaties met andere instituties binnen de Nederlandse
museumwereld. Zo is in dc gegroeide praktijk een directeur van een
Rijksmuseum lid van het NMV-bestuur en is de NMV in de
Rijkscommissie voor de musea vertegenwoordigd Tenslotte participeert de NMV in werkgroepen, commissies, projecten en dergelijke, die
voor de ontwikkeling van het Nederlandse museumbeleid van belang
zijn.

In het bovenstaande is het landelijke bestel vooral beschreven kijkend
vanuit de positie en taken van de Rijksoverheid. Hierbij dient te worden
aangetekend dat, hoewel de musea in het algemeen in sterk overwegende mate van de overheid afhankelijk zijn, het bestel niet zou kunnen
functioneren zoals het functioneert zonder de inbreng van een aantal
particuliere instellingen; hierbij doel ik vooral op de particulicre fondsen
die, in het bijzonder voor aankopen en restauraties, cen onmisbare
aanvulling gebleken zijn op de budgetten die van overheidswege ter
beschikking worden gesteld. Aangezien ik daarnaar geen verder onderzoek heb verricht, moet ik hier volstaan met de opmerking dat, zowel
op nationale schaal als op meer regionaal en locaal niveau, dergelijke
fondsen opereren en dat zij uit het bestel moeilijk weg te denken zijn
Een indruk van het belang van bijvoorbeeld het Rembrandtfonds, dat
op nationale schaal opereert, kan men krijgen uit een daaraan gewijdc
aflevering van het Bulletin t,an het Rilks,nuseum, die ter gelegenheid van
het 100-jarig bestaan van de Vereniging Rembrandt werd uitgebracht
(zie o. m. Heijbroek, 1983).
Voor de volledigheid dient voorts nog te worden herinnerd aan het

feit dat voor de musea ook de sponsoring door het particuliere
bedrijfsleven van toenemend belang is; vastgesteld kan worden dat voor
grote, „nationale" manifestaties in de afgelopen jaren meerdere malen
een succesvol beroep is gedaan op typisch nationale of op nationale
schaal opererende bedrijven:
Tenslotte: wanneer we bij de beschrijving van het bestel niet kijken
van bovenaf- vanuit dc overheid of vanuit nationale instellingen -, maar
Hierbij kan bijvoorbeeld gedacht worden aan banken (RABO, ABN), aan bedrij ven
(Philips, Grolsch, Olivetti. IBM, K.L.M.). Zie de budragen iii het blad :ihisetimvisie,
4(1980)2
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wanneer we als uitgangspunt het feitelijke functioneren van de musea
kiezen, tekent zich het beeld afvan een aantal sterk verschillende museale
sectoren die, zoals eerder werd opgemerkt, elk een eigen deelbestel

vormen. Het is dan ook nict verwonderlijk dat er

een

grote mate van

consensus bestaat over het streven een inhoudelijke samenhang in het
functioneren van de musea, zeker op landelijke schaal, primair sectorsgewijs tot stand te brengen. Vastgesteld kan bovendien worden dat in de
eerder genoemde sectornota's inmiddels voor een aantal sectoren de

belangrijkste knelpunten zijn geinventariseerd en dat visies op een meer
samenhangend sectorbestel zijn ontwikkeld.
In de nu volgende bespreking van het landelijke museumbeleid zal
hierop nog nader worden ingegaan.
4.2.2. Het mtiseumbeleid

Deze paragraaf zal uitmonden in cen bespreking van de actuele
ontwikkelingen in het museumbelcid van de Rijksoverheid. Voor cen
goed begrip van deze ontwikkeling - en van de vele discussies die
erdoor werden m worden opgeroepen - is het noodzakelijk het actuele
beleid in historisch perspectief te zien.

Opvallend is allereerst dat de Rijksoverheid in de loop van de
geschiedenis slechts zcer sporadisch cell integraal museumbeleid heeft
geformuleerd. Hoewel bemoeienis met de musea tot aan het begin van
de negentiende eeuw zeker niet geheel ontbrak en er met name tijdens de
Bataafsche Itepubliek en onder Lodewijk Napoleon van een zekere
opleving sprake was (Michael, 1975) bleet-de rol van de overheid tot aan
het laatste kwart van de negentiende eeuw toch zeer beperkt. Boeknian
laat in zijn dissertatie op overtuigende wijze zien hoe deze rol van de
overheid, die zijn klassieke uitdrukking vindt in Thorbecke's overbe-

kende adagium dat kutist „geen regeringszaak" is, werd bepaald door
het feit dat de dominante geestelijke stromingen in Nederland (Calvinisnic en Liberalisnic vooral) een dergelijke terughoudendheid van de
overheid eisten (Boekman, 1975, p. 55).
De praktijk was kort en goed dat de overheid zich tot aan de jaren
zeventig van de vorige eeuw vrijwel niets aan de cultuur gelegen liet
liggeii. Zo waren er wel Rijksmusea maar die werden teriiauwertiood
beheerd; middelen om meer te doen dan passief bewaren van de
collecties, overigens onder vaak zeer slechte conserveringsconditics,
werdeii niet ter beschikking gesteld. Pas onder invloed van gezaghebbende critici (Potgicter, de Stuers) en begunstigd door het verbeteren
van het economische klimaat, kwam hierin een geleidelijke verandering
Met name onder invloed van de Stuers, die de passieve opstelling van de
overheid ongemeen scherp hekelde (de Stuers, 1975) werd een
adviescommissie voor de kunsten en later een aparte departementsafdeling van Kunsten en Wetenschappen opgericht, waarvan de Stuers zelf
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de eerste referendaris werd. Vanuit deze afdeling werd voor het eerst op

samenhangende wijze voriii gegeven aan een rijksverantwoordelijkheid

voor de cultitur, cen verantwoordelijkheid die zich iii cerste itistantic
vooral op het behoud en de beschrijving van het culturele erfgoed riclitte
(Duparc, 1975: p. 145 e.v.)
Met betrekking tot de musea speelde vooral de opriclititig van het
Rijksmuseum te Amsterdatii een katalyserende rol. Dc stichtitig van dit
museum leidde op ziclizelfal tot uitgebreide discussies (otider iiicer over

het uitgesproken neo-gothische - en dus katholicke - karakter van
Cuypers ontwerp)'; bovetidieti moest de Rijksoverhcid zodra ze
eenmaal de verantwoordelijkheid voor het beheer van cen dergelijk
groot nieuw museuni op zich had genomen tal van niuseale vraagstukken onder ogen gaan zien. Deze vragen betroffen vooral de afbakening

van de collectie 311 de positic van het nieuwe Rijksnjuscutii tege,lover de

musea die door andere overheden en particulieren waren - en steeds
meer werden - gesticht (Dup;irc, 1975)
Het denken over het nitiscumbestel cti over de plaats van de Rijksmusea
daarin kwam iii het begin van de jarcii twintig in een strooniversnellitig
terecht. De nieuwc denkbeeldeii die iii deze periode ontwikkeld werden
vinden we vooral in de voorstellen vati de Rifksroininissie van Adi,ics
inzake de Reorga,tisatic van het Mlisell,nweze,1 hier te lande (Rijkscic, 1921).
Van de grootscheepse plannen vati deze commissie, wier aanbevelingeti,
zoals we in het vorige hoofdstuk al hebben gezien, vooral ncerkwatilen
op een rigoreuze schifting van de collectics - en in het bijzonder op eeii
onderscheiding van historische, kunsthistorische en kunstcollecties - is
in dc praktijk, aldus Boekniati, „ongeveer niets verwezenlijkt" In het

parlement rezen al snel bezwarcii, eve,ials bil de niuseutiidirecteuren zelf

„die in de voorstellen der cotimiissic een bedreiging zagen van lizin
zelfstandigheid" (Bockman, 1975: p. 118)

Meijers laat in Cell zeer inforniatieve analyst zien 0111 welke
principiOle keuzen het in deze periode ging en zij attendeert daarbij op
meer algemene ontwikkelingen in de cultuur en op ititernationale
invloeden (Meijers, 1979). 1)c kern van de opvattingen van de
Rijkscommissic was dat dc kunstmusea, waarop zij zich vooral riclitte,
voor alles plaatsen (behoren te) zijii voor het genicteii vaii kuiist. Het

gaat in het museum om de schoonheidservaring, die niet door een
rationele kunsthistorische ordening, maar uitsluitend door een esthetiH De neo-gothiek w·crd sterk ge,15,4,cigerd met de k.itholieke emancipatic-be,<·eging. Voor

ren boeiende beschrijving \·.iii eeli \·crgclukba,ir cotitlict over ile vorilige.·1114 V.in hit

.Nation.ial Moilutlient 1813-1863' zie: ()mt:rbaan Martinius. 1984. 1)it artikel 15
overigens iii een 111:er algeinctle zill Interes ant omdar het *lan een Jantal case, laat Lien.

hoc mociljk het was en is om m Nederland ..nationale'monullienten tor stand te
bre,igen
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sche presentatie van zorgvuldig geselecteerde kunstwerken kan worden
opgeroepen (vgl. Lugt, 1918). Voorts was de conimissie van overtuiging dat het museuill „dienstbaar" gen· aakt diende te worden ;ian een
groter publiek. Hiervoor waren, aldus dc Commissic, nict alleen nicuwc
publiekgerichte activiteiten noodzakelijk, maar was juist die esthetische
opstelling essentieel. Opmerkclijk hierbij is, zoals ook Meijers opmerkt,
dat ook aan socialistische zijde (van Gelder, 1927) dit standpunt werd
gehuldigd. Juist de kunsthistorische opstelling zou, aldus deze opvatting,
een afstand tot het niet ingewijde publiek cre8ren. Wanneer de
presetitatie van deze ballast wordt ontdaan en er een zuivere confrontatic

met de kunst wordt gccreeerd zal (juist) de kunst, gegeven haar
inimanente kracht, tot eenieder spreken.
Meijers betoogt dat de idecen van de Rijkscommissie weliswaar iii
cen aantal musca hebben doorgewerkt, tiiaar evenals Boekman wijst zij
crop dat door de economische crisis van de grootse herstructureringsplannen toch slechts weinig werd gerealiseerd. Zij koint vervolgens tot
de verrassende stelling dat de realisering van de plannen uit 1921 zich in
feitc over de daarop volgende zestig jaar heeft uitgestrekt: „Als gevolg
daarvan wordt in de meeste kunstmusea, zonder dat men zich dat

eigenlijk bewust is, nog altijd actief gewerkt aan de verfijning van de
museumideologie van 1920" (Meijers, 1979: p. 95).
Opvallend is dat in de periode tussell de beide wereldoorlogen, ondanks
het ontbreken van cen sturend beleid van de Rijksoverheid, weI in vele
steden nieuwc musca tot stand kwamen en dat bestaande musea werden
uitgebreid en heringericht. In enkele van die musea werd ook. zij het
vooreerst op kleine schaal, het muscale werk op de nieuwe leest
geschoeid. Over het algemeen speelden de musea in deze periode echter
nog geen erg actieve maatschappelijke rol: „Het museum is naar zijn
aard statisch, onzen tijd noemt men gaarne dynaniisch. Al zijn geen van
beide bepalingen, van museum noch van tijd, gehed juist. zij brengen
toch een tegenstelling tot uitdrukking, welke wezenlijk is. Het museum

blijft

een

instituut van de negenticnde ecuw - ook in de twintigste",

schreef Bocknian in 194) (Bocknian, 1975: p. 123)
Pas na de tweede wereldoorlog ontstaat er bij het Rijk weer cen
beleidsmatige belangstelling voor de musea, een belangstelling die
overigens sterk samenhing met cell mcer algemene gerichtheid op
„cultuursprciding" in deze periode van wederopbouw: Zo werd in
1950 van Rijkswege tai Commissie ter bevordering va,i het mitseumbezoek
ingesteld, die in 1952 rapport uitbracht (Commissic, 1953). De talrijke
aanbevelingen van deze commissie waren overwegend van praktische
Voor een bespreking hierv.in zie: Regouiti c.a., 1977: Oosterbaaii Martinius, 1985: p. 29een korte bespreking vati de, iii dit verband natuurlijk zeer mieressatite,
Stichting Openhaar Kitiastberit zic Overduin. 1975.

31. Voor
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aard 01 sterk tot de instellingen zelf gericht. Belangrijke grondslag van
deze aanbevehngen is de expliciete erkenning dat de musea „ook een

Dit brengt de eis met zich nice „dat de musca
trachten niet alleen oni zovecl mogelijk bezockers aan te trekken, maar
ook er naar te streven het bezoek door voorlichting als anderszins zo
vruchtbaar mogelijk te doen zijn. Dit laatste is niet alleen het oiimisbare
sociale taak hebbeti".

.

sluitstuk van de niuseutii-activiteit, het is er ook de bekroning van
(Conimissie, 1953: p. 9). Opvallend is dat in dit rapport weinig eisen ten
aanzien van het overheidsbeleid als zodanig worden get-ormuleerd.
Desalnietteniiti kan worden vastgesteld dat vanaf het begin van de
jaren vijftig de betrokkenheid van de Rijksoverheid bij het totale

museuilibestel latigzaani is toegenomen. Dit komt vooral tot uitdruk-

king in het feit dat vanaf deze periode op grotere schaal ook niet-

Rijksmusea worden gesubsidieerd, teneinde hen in staat te stellen
volgens de zich ontwikkelende nicuwe Opvattitigell te futictioncreti
(CRM, 19762: p. 16). Ook werden, met name na de oprichtitig van het
Ministeric van CRM, in 1965, nicuwe Rijksm,isea gevestigd dan wel in
voorbereiding genomeii. Hoewel dus van cen gestaag tocnemende
activiteit van de Rijksoverheid kan worden gesproken, ontbrak vooralsnog een gelxpliciteerd beleid met betrekkiiig tot het museunibestel als
geheel.

Deze situatie veranderde ingrijpend toen iii 1976 de ministeriele nota

Naar mi i,iettw ,„tiseumbeleid (CRM, 19762) verscheen. Deze nota, die ik
in het vervolg kortheidshalve de museumnota zal noemen, is van
moeilijk te overschatten betekenis geweest voor dc vele discussies over
het museum, zoals die zich in het afgclopen decennium hebben

afgespeeld. De itihoud van de niuseuninota moge iii dc museuniwereld
vele uiteeiilopende commentaren en kritieken hebben uitgelokt, over
cen ding is vrijwel iedereen het eens: de nota bevatte voor het cerst sinds
1921 cen systematische beschrijving van saniciihangende belcidsintenties
ten aanzien van de musea en ze heeft daarnice het denken over de musea

in Nederland ill een stroomversnelling gebracht. ZO merkte de
tommalige NMV-voorzitter Couvte op: „Op zichzelf is het natuurlijk
een geweldige stap vooruit geweest dat cen dergelijkc nota is gemaakt
en ik denk dat We Olls liu, ruini zeven jaar tia verschijning, nict nicer
realiseren dat het eigenlijk in otis kringetjc cen soort aardverschuiving
heeft veroorzaakt" (in: Maurits, 1983: p. 2).
Het is ondocnlijk iii dit bestek op allc aspecteii van de niuseuninota
in te gaan en alle discussies waartoe ze aanleiding bleek te geven te
bespreken. De essentic van de nota kan als volgt worden sametigevat:
- Musea hebbeti zowel behouds- als publickstaken; uitgangspunt voor
het beleid is de gelijkwaardigheid van beide. Voorwaarde is dat beide
taken naar behoren moeten kunnen worden uitgevoerd.
145

- Er dient een duidelijke taakafbakening te kon"len tussen de verschillende overheden. Het Rijk heeft, naast een aantal algemene museale
taken, uitsluitend de verantwoordelijkheid voor musea van nationaal
belang; de provincie is verantwoordelijk voor het functioneren van
een provinciaal museumbestel, inclusief ondersteunende voorzieningen en daarnaast voor musea van regionaal belang: de gemcenten zijn
verantwoordelijk voor musea van locaal belang Koppelsubsidies,
dat wil zeggen van elkaar at'hankelijk gestelde subsidies door
mecrdere overheden, dienen te worden afgeschaft (Ecti specificke
stelling, die al spoedig zeer oizistredeii bleck, was voorts dat de

rijksverantwoordelijkheid voor musea voor moderne en eigentijdse
kutist niet verder zou Illoeten worden uitgebreid.)

- Ten aanzien van de musea doen zich vele problemen voor die
dringend om een oplossitig vragen: onvoldoende spreiding van de
musea over het land; weinig coherente collecties die clkaar overlappen dan wel lacunes vertonen; slechte huisvesting, conservering en
beveiliging: onderontwikkelde registratie en documentatic van de
col]ecties; ontbreken van educatieve diensten in vele musea, dan wel
het ontbreken van de daarvoor noodzakelijke tiiankracht en/of
facilitciten; onvoldoende samenwerking met andere instellingen op
het gebied van onderwijs, cultuur en welzijnswerk.
- Musea zijn welzijnsinstellingen; ze behoren te worden opgeiiomen in
de oiitwikkcling van de welzijnsplanning op provinciaal en genieentelijk tiiveau en iii het proces vaii decctitralisatic en harnionisatic van
het gehele welzijnsbeleid.

- Niet alle musea behoeven zelf alle museale taken te vervullen: er
moet een sanienhangend bestel ontstaan waarbitinen cen aantal
grotere musea de rol van nioedermuseum gaan vervullen; dergelijke
musea kuntien service bieden aan de kleinere musea. bijvoorbecld op
het gebied van onderzock. restauratie, tentoolistellingsinrichting e. d.

- Alle herordetiingen van het bestel en alle verbeteringen in lict
functionereii van de musea mocten zoiider extra financiOle niiddelen

("budgettair neutraal") worden gerealiseerd.
Bij alle kritische coninientaar die de niuscumnota, ook in de opinie-pers
(zie onder meer Blok, 1977, Boonstra, 1977; Reitsina, 19773, 1977b)
heeft opgerocpen is het van belang te beseffen, dat in feite over dcze
voorstellen nooit een besluitvorming heeft plaatsgevonden, anders dan
dat de nota door de Tweede Kamer voor kennisgeving werd aangenomen. Dit is, aldus Both, onder nicer een gevolg van het feit dat „dc
ontwikkeling van het museumbeleid samenhangt met die van het
kunstbeleid en het brede welzijnsbeleid" hetgeen een „weerbarstige
operatic" is gebleken (Both, 1983: p. 5). De museumnota werd door de
Tweede Kamer, zoals gezegd, voor kennisgeving aangenomen iii
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afwachting van nadere uitwerkingen die door de Minister, naar
aanleiding van kamermotics (zie: Hatidelingen, 1977; 1978) werden
toegezegd.

Voor de uitwerking en concretisering van de niuseumnota waren
ecti tweetal vervolgstappen voorzien. Op de cerste plaats zouden, ter
toetsing van de principes ziit de nota, een aantal regionlile musculilpro-

jecten worditi uitgevocrd. Op de tweede plaats zouden vervolgtiota's
worden geschreven. waarin het beleid te,1 aanzien vati de verschillende
illuseale sectorcil (sectornota s) en ten aanzien vati de verschillende

facetten van het niuseale werk (facettiota's) nader zoll worden Uitgewerkt. Deze beide vervolgstappen liebben aanzienlijk langer op zich
lateii wachten dan was voorzien. " Het gevolg hiervati

is

vooral gew:cst,

dat de ontwikkeling vaii lict muscumbelcid in fcite voortdurend
achterliep op meer algemene en structurele ontwikkelingen iii het
overheidsbeleid. Gesteld kan wordeti dat het concretiseren vati het
muscumbelcid emstig werd bemocilijkt en vertraagd doordat de

politieke en bestuurlijke randvoorwaarden voor dat beleid bij voortdiiring veranderden. Illustratief in dit verb.ind is een opmerking in het
jaarverslag 1981 van de Rijkscommissic voor de musea; het fornitileren

van adviczen met betrekking tot de wettelijke regeling van de niusea
heeft. aldus de Commissie, veel weg van -een schieten op een bewegend

doei (Rukscie, 1981: p. 7).
1 9 9

1)£ museuninota was op twee bestuurlijke basisprincipes gefundeerd: harmonisatic en decentralisatic. Na het verschijncn van de nota
waren met andere woorden twee zaken even duidelijk als onistreden:
Op de eerste plaats wilde het rijk het museumbeleid als onderdeel van
het welzijnsbeleid zien en derhalve de niusea, op cen nog nader te
bepalen wijze, cen plaats geven iii de in ontwikkeling zijnde Ka lcr i,et
Specifiek Welzii,1. Op de tweede plaats wilder het Rijk de veratitwoordelijkheid voor en de financiering van ecti aantal musca, als zijnde nict van
nationaal belang, overdragen aan de lagere overheden en wilde liet de
inede-subsidiering van nict-Rijksmusca bceindigeti. 1)c discussics over
de nota spitsten zich dan ook al snel toe op deze, op ziclizelf nict
inuscale, kwestics.

Zo was het ten alles-overheersende vraag hoc de door de Minister te
ontwerpen wettelijke regeling voor de niusea er uit zou moeten zien.
Moest dit cen specifieke muscumwet zijn of (desnoods) een onderdeel
tiit :en speciale cultuurwet, of zou die wettelijkc basis ook in de,
aanvankelijk door velen in muscumland versmade, kaderwet kuntien
11' 1 )c tilusewnprojecten 111 Friesland cti Noord-ltrah,int zi·crdeli respectievelijk 111 1 )81 cti iii
1984 afgerorid.
-I-ot clusverre zijn drie sectortic,ta's verschetieli: m·er archeologische. platultrhistorische en
volketikilndige musca: (CRM. 1982a. 1982b w Werkgroep. 1983). De tacettiota'S zijn
tiooit verschenen.
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worden gerealiseerd? Zonder overdrijving kan worden gesteld, dat
zowel door ambtenaren als door tal van staffunctionarissen in de
museumwereld gedurende een reeks van jaren veel tijd en energie is
geinvesteerd in dc beantwoording van deze en soortgelijke vragen. Uit
gesprekken op het departement is mij bekend dat ten langen leste in de
zomer van 1983 een, naar het zich liet aanzien bevredigende, formule

was gevonden voor een wettelijke regeling van de musea in de
kaderwet; dit wetsontwerp werd, zoals bekend, echter in septeniber
1983 teruggetrokken.
Een tweede belangrijke koerswijziging in het macro-beleid van de
Rijksoverheid heeft nicer specifiek op de decentralisatie als zodanig
betrekking. In de museuninota werd een belangrijke museak verantwoordclijkheid toebedacht aan de provinciale overheid. Het is van
belang daarbij te bedenken dat de nota anticipeerde op de destijds in het
vooruitzicht gestelde provinciale herindeling. Onder meer met als docl
het proviticiale bestuur dichter bij de bevolking te brengen zouden er
meer, kleinere en actievere provincies-nieuwe-stijl ontstaan, die ook veel
nicer met reEel bestaande culturele regio's zouden sanienvallen. Zodra
deze beleidslijn werd verlaten, een ontwikkeling

die zich vanaf

198()

duidelijker begon af te tekenen, kwam ook de oorspronkelijke
redenering met betrekking tot de nieuwc museale taken van de
provincie op losse schroeven te staan (vgl. van Waadenoyen, Van Vlict,
1984: p. 86 e. v.). Ook hier zien we kortom een illustratiefvoorbeeld van
ingrijpende koerswijzigingen iii het macro-beleid van de Rijksoverheid,
die het museumbeleid hebben doorkruist."
steeds

Een ding zal uit het bovenstaande duidelijk zijn: liet ontwikkelen van
cen integraal muscumbelcid, i. c. de uitwerking en effectuering vati de
museumnota is allerminst ern eenvoudige opgave gebleken. Niet alleen
was er sprake van een in hoge mate complexe en voortduretid
verandereiide politiek-bestuurlijke context, maar bovendien bleken ook

de uitgangspunten van de museuinnota zelf omstredeti te zijn.i
11 Op haast pijnlijke wuze treedt dit dati het licht wan tieer we de brief vati Staatssecratari s
Wallis dc Vries, w.iarin deze otii de medewerking vati Ciedeputecrdc Staten van NoordBrabatit vraagt aan het aldaar u it te voereli musetimproject, ]eggen iiaast de resultaten v.iii
dit project. in geii crm de brief d.d. 17 april 1979 luidt het: ..1)e scheiding van taketi Cll de
herverdeling vaii verantwoordelijkheden zal iii nij,1 visit coi belangrijke verzwaring
beteketieti vari de taketi en veratitwoordelijkheden Van de proviticiale overheid ten aa,izici i

vati de musea cii het musetimbelcid" Een van de meest cetitrale conclusies vaii het
project, althans zoals door de onderzoeksters geformuleerd, luidt ecliter dat aan de
Provincic geeii omvangrijke 61 zeker gecti uitvocretille muscale taken nwden wordeli
toebedeeld.

Hierop wordt iii hoofdstuk 5 bij dc analyse vati de discussic over het kiinstmuseum nader
ingegam. Hier zij slechts herintierd aan de discussie over dc betekenis en plaats vai, her
educatieve werk iii de miisea.
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Tenslotte droeg ook het groeiende besef van de ontoereikendheid der

financiele middelen nict bij aan het animo om

aan grootscheepse

rcorganisaties van het museumbestel nice te werken.
Vastgesteld kan worden dat het Departement van Welzijii, Volksgezondheid en Cultuur (WVC), gevormd bij het aantreden van het kabinet
Lubbers-van Aardenne, duidelijk voor een nicer pragmatische aanpak
van het museumbeleid is gaan kiezen.
De basis voor het huidige muscumbeleid kan worden gevonden in
de beleidsnotitie Wet,fet,i,tg weizij,1, volksge:o,idlieid c,1 ctiltittir ON\IC,
1983b), die door de Tweede Kamer in maart 1984 als kader voor het
beleid op de gctioemde terreinen werd aaiivaard. Deze beleidsbrief, zoals
de notitic in de wandeling wordt genoemd, behelsde de intrekking van
de kaderwet en de formulering van nicuwe beleidsuitgangspunten.
Voor de sector Cultuur, waaronder de musea ressorteren, komen deze
uitgangspunten op het volgende neer:

Wetgeving op het brede gebied van de cultuur zal altijd slechts een
globaal karakter kunnen hebben en voorbereiding daarvan zal enkele
jaren vergen. Aangezien aanpassing van het bestel op onderdelen urgent
is, wordt crvoor gekozen„...op korte termijn cell aantal praktische
maatregelen te treffen, zonder overigens wetgeving op termijn te willen
uitsluiten" (WVC, 1983b: p. 1()). In het bijzonder wordt gekozen voor
een strikte doorvoering van het aljaren beleden principe de koppelsubsidies te beeindigen. De herverkaveling van taken van de verschillende
overheden zal - op budgettair neutrale basis via subsidie-ruil e.d. - met
kracht worden doorgezet.
Deze algemene principes worden ook toegepast op de musea. Het
11ijk zal, aldus de genoemde Beleidsbrief, allcen verantwoordelijkheid"
blijven dragen voor musca waarvan de collectic „van nationaal belang
is; daarnaast kan er ook spr;ike zijn van ten rijksverantwoordelijkheid
voor musea waarvan de taken of functies van nationaal belang zijn.
die in het
Hierbij kan onder nicer gedacht worden aan musea "
"
kader van een gespreid museumbestel een essentiele rol vervullen
(WVC, 1983b: p. 11). Wel wordt aangckondigd dat het Rijk gezien de
specificke culturcle taak van de „grootste steden" afspraken met de
betrokken Gemeentebesturen zal maken „ . . . . waarbij het mogelijk blijft
de verantwoordelijkheden voor voorzieningen met ook cen landelijke
betekenis vanuit een gezamenlijke visic van het Rijk en de Gemeente
gestalte te blijven geven" (WVC, 1983b: p. 10)
Verder wordt aangekondigd dat concrete beslissingen over afzonderlijkc musea cerst zullen worden genomen nadat de sectornota's zijn
afgerond. Wel wordt gemeld dat inmiddels advies is gevraagd over de
.

beeindiging van de Rijkssubsidie aan musca van uitsluitend locaal
belang; de intentic deze subsidie reeds met ingang van 1985 te
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befindigen werd echter door de Minister op 2 december 1983" alsnog
het overleg tilet lagere overheden (. . .) niet
"
onnodig te bemocilijken" (WVC, 1983b; volgnr. 3). hi overleg met de
Tweede Kamer werd bovendien besloten de bestuurlijke en financiele
verhoudiiigen tussen de overheden te regelen in cen nicuwe museumnota, ten vervolge op de nota Uit 1976.
herroepen teneinde

.

Vastgesteld kan worden dat in de periode na het verschijneti van dc
zojuist besproketi beleidsbrief door het departement met voortvarendheid aan de concretiscring van het museumbelcid is gewerkt. (.)pnierkelijk daarbij is wel, dat de procesmatige beleidsontwikkeling zoals die
aanvankelijk voor ogen stond in de praktijk goeddeels is verlaten. Het
duiddijkst blijkt dit uit het feit dat belangrijke beslissingen over concrete
musca werden voorbereid zonder dat de daarvoor relevante sectornota's
beschikbaar waren. Zo blijkt uit een brief van de Directeur-Generaal
Culturele Zaken aan de Rijkscommissie, d.d. 18 april 1984, dat cen
voorlopig departementaal standpunt is bepaald over de vraag welke
musea in concrete van nationaal belang zijn. Belangrijk nicuw element
daarbij is dat ook een aantal kunstmusca (het Stedelijk Museum te
Amsterdam, Museum Boymans-Van Beuningen te Rotterdam, het
Haags Genieentemuseum en het Van Abbe-Museum te Eindhoven) nu
deze qualificatie hebben gekregen. Onduidelijk blijft echter wat daarvan
precies de consequenties zijn: „Na ampele overweging is besloten de
financieringsstructuur nict te wijzigen, maar met de Gemeenten iii
overleg te treden oni te bereiken dat cen zekere rijksinvloed via ecti
bestuursovereenk0111St wordt geregeld", aldus de genocinde brief van
de DGCZ. In een publicatie van het Haags Gcn· centemuseum luidde
het dan ook: „Wij zullen nog mocten afwachten of bij de verdeling van
verantwoordelijkheden en geld (. . .) dc kwalificatie „nationaal belang"
meer betekent dan een politicke frase" (D.S.K., 1984)

Imniddels is ook de

eerste versie vaii de aangekondigde nicuwc
museunillota verschenen. Opmerkelijk is dat iii dcze nota, die eind
maart 1985 aan dc adviesorganen werd toegezonden, hit begrip „tilusea

van nationaal belatig" is verlaten; deze aanduiding wekt, aldus de nota,
ten onrechte de indruk „
alsof musea die onder andere bestuurlijkc

verantwoordelijkheid kotiien dan die vati het rijk per definitic minder
van kwaliteit zouden zijn" (WVC, 1985: p. 3).
Iii de nota worden de niuseale verantwoordelijkheden van het Rijk
heel concreet - en in zo n concrete vorm eigenlijk ook voor het cerst -

tr Het bctreffende kamerstuk (WVCZ, 1983b: volgnr. 3) is fozitiet-gedateerd op 2 december
1984.
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met kunstenaars cen precaire aangelegenheid, zo is in de afgelopenjaren
bij herhaling gebleken.
Voor een kunstenaar is het van groot belang iii het museum te
exposeren en/of door het museum te worden aangekocht; anderzijds
zijn de aankoop- en expositiemogelijkheden van het museum zeer
beperkt. Daarbij komt nog, aldus Coosje van Bruggen, dat kunstenaars
door „der Mangel an feststehende Auswahlkriterien" afhankelijk zijn
„von dem schwankenden Geschmack der jeweiligen Organisatoren der
Ausstellung" (Van Bruggen, 1982: p. XI). Het behoeft dan ook geen
verwondering te wekken dat van tijd tot tijd heftige verontwaardiging
losbarst tiaar aanleiding van de selectie zoals die door musea wordt
gemaakt. 14

In dit verband is vooral de relatie met de in de stad of regio
gevestigde kunstenaars interessant; dit is aldus de Haagse Museumnota
uit 1981 „een gevoelige aangelegenheid" (B. en W., 1981: p. 56).
Vastgesteld kan worden dat de Stalldpunten et praktijken op dit punt
sterk uiteenlopen. Zo merkte F. Haks, directeur van het Groninger
Museum, in een door mij afgenomen interview op: „De regio vindt al
we werken dan
heel snel dat ze onvoldoende aan bod komt" en "
de
dat
wel voor een regio, maar
regio dan ook in
betekent nog niet dat
het museum moct hangen". Een in meerdere opzichten interessant
contrast met deze opvatting vornit bijvoorbeeld het recente beleid van
het Haags Gemeentemuseum, waar onder het motto „onbeschreven en
beschreven kwaliteit" in 661 tentoonstelling werken van Haagse
kunstenaars met werken uit de eigen collectie van het museum werden
geconfronteerd (zie: Overduin e.a., 1984).
Tenslotte dient te worden opgemerkt dat de musea in het algemeen
zeer terughoudend zijn in het betrekken van kunstenaars bij het
museumbeleid. Weliswaar zijn in de aankoopcommissies, of vergelijkbare instanties, in vrijwel alle gevallen ook kunstenaars vertegenwoordigd, maar zij zijn geen vertegenwoordigers van wie of wat dan ook en
zij worden op persoonlijke titel aangezocht. Overigens is de relatie met
kunstenaars in zoverre paradoxaal, dat hen weliswaar in het algemeen
slechts een zeer geringe formele medezeggeiischap toekomt, maar dat
sommige kunstenaars, wanneer ze eenmaal erkend zijn, langs informele
wegjuist een buitengewoon sterke invloed op het museumbeleid blijken
uit te oefenen. Zo heeft De Wilde bij nicerdere gelegenheden uitgesproken een goed kunstenaar als „de beste gids" te beschouwen (o. m. in:
1.1

Iii dit verbarid kan bijvoorbeeld worden gewezen op protesten van kunstetiaars tegen de
selectie die voor de tentoonstelling „6(3-81.)" iii het Stedelijk Museum werd gemaakt. Extra
interessaiit onidat het hier voor eeti deel om kunstenaars ging die wel voor de parallelexpositie ,.Amsterdam 6(}-8()" iii Museum Fodor waren uitgenodigd. Naar aanleiding
hiervan merkte Alphons Freijmuth bijvoorbeeld op: „Dunne stront schijr ik van het
zootJe eli me dan nog lenen om in een secundair museum mijn eigen provincialisille te
bevesrigeti. Ik geloof er niet in m ik denk er niet over" (in de l'olkskrant. 9 april 1982).
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de contacten; dit wordt zinvol geacht wanneer daardoor de begeleiding,
omvang en continuiteit van het museumbezoek kunnen worden
verbeterd en zolang de vrijheid van het museum niet wordt aangetast.
Vastgesteld kan worden dat in de musea institutionele vormen van
overleg met (vertegenwoordigers van) het publiek nagenoeg niet
bestaan; weliswaar bestaan in vele musea raden van advies en dergelijke,
maar directe invloed vanuit het publick is toch zeer gering. Ook
„Vrienden"-stichtingen spelen, voor zover mij bekend, waar het om het
beleid van het museum gaat in vrijwel alle gevallen een marginale rol,
hoe belangrijk hun functie voor het overige ook moge zijn. Overigens
kan er in dit verband op worden gewezen dat in enkele musea
gedurende de eerstejaren van de hier besproken periode is geexperimenteerd met „inspraak-avonden" voor het publiek, zo bijvoorbeeld in het
Haarlemse Frans Halsmuseum. Ook zijn door een aantal musea sterk
publiek-gerichte tentoonstellingen en dergelijke georganiseerd waarbij
13

„het" publiek zelfin de voorbcreiding werd betrokken. Vastgesteld kan
echter worden dat het hier duidelijk om incidenten gaat en dat de directe
„inspraak" van het publiek in de museumdiscussie als thema slechts van
marginaal belang is geweest.

in zowel kwantitatief·' als kwalitatief opzicht belangrijke
publieksgroep vormen de kunstenaars. Met name voor de musea die
zich (ook) bewegen op het terrein van de eigentijdse kunst is de relatie
Een

11 Vele musea worden ondersteund door zgn. „Vriendenstichtingen", die overigens sinds
1983 m een f:deratie vereiiigd zijii. Deze Stichtingen zijn erop gericht het maatschappelijk
draagvlak van het museum te verbreden. Vaak spelen zij een aanzienlijke rol by het
verwerven van fondsell en schenkingen en dergelijke en ze verleticn ook in practische zin
diensten aan het museum (exploitatie museumwinkel e.d.). De feiteluke positie en functie
van de „Vrienden" is per museum sterk verschillend. Een in dit verband belangrijke
variabele is dat in soinmige musea dergeluke Vriendenstichtingen al vele jaren bestaan,
terwijl in andere ze pas zeer recent zijn opgericht. Hoewel ik niet over cofers beschik dur'f
ik te veronderstellen dat recentelijk van een opmerkelijke hausse sprake is; de cerder
genoemde oprichting van de federatie is hiervoor ook een iiidicatie.
Hierop wordt onder Ineer door Bevers (1985) gewezen. Deze auteur beroept zich onder
nicer op buitenlandse gegevet-Is en op publieksonderzocken die iii 1979 en 198(1 in het
Stedclijk Museum te Amsterdam werden verricht. Uit deze onderzoeken zou blijken dat
511% van de bezoekers van dat niuseum zich tot het beroep van beeldend kunstetiaar
rekent.

Opmarkelijk zon ook de resultaten van een onderzoek mar de samenstelling van het
publiek van de teiitoonsrelling La Grande Parade in eerder genoemd museum (Temme,
e.a., 1985). Het publiek van deze tentoonstelling, die een doorslaggevend publiekssucces
geworden is en als zodanig een manifestatie van haast nationale allure, bestond nog altijd
voor 27,7% uit niensen met een opleiding op het terrein van de beeldende kunst. Op
grond van de overige uitkonisten van genoemd onderzoek kan worden aangenomen dat
er

bU deze tentoonstelling van cen a-typische bezockssamenstelling sprake was; iii het

bijzonder mag worden verondersteld dat de tentoonstelling relatief ved niet-professionals
heeft getrokken. Ecn indicatie is wellicht dat fiormaal 5()% van
Amsterdam afkomstig is; in deze tentoonstelling was dat 15,5%.

de hezoekers uit
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kunnen bieden en dat elders niet gevonden kan worden" (N.Br. Mus,
1981: p. 2).
Op de derde plaats moet worden gewezen op een thema dat
exclusief op de musea voor moderne kunst betrekking heeft. Een
belangrijk punt van kritiek op de Rijksoverheid, dat reeds in de reacties
op de museuninota scherp naar voren kwam, is dat het Rijk waar het
oni collecties van moderne en vooral eigentijdse kutist gaat, onvoldoende verantwoordeljkheden op zich zou nemen. Door meerdere

auteurs is de redenering die de minister op dit punt in de museumnota
volgde als ontoereikend van de hand gewezen (zie onder ineer Reacties,
1977; Reitsma, 1977b).

Zoals we iii de voorafgaande hoofdstukken hebben gezien, onderhouden de niusea tal van nicer of minder geinstitutionaliseerde relaties met
andere instellingen op het terrein van het onderwijs, de kunstzinnige
vorming, de cultuur.
Overigens zijn de musea nict alleen zeer verschillend in de mate
waarin deze samenwerking feitelijk gestalte krijgt, maar ook in het
principiele denken over de wenselijkheid daarvan; over deze kwestie
lopen trouwens ook binnen 66n museum de meningen niet zelden
uiteen.

Waarschijnlijk zullen er in de wereld van de kunstmusea slechts
weinig niensen gevonden kunnen worden die expliciet gekant zijn tegen
cell verbetering en uitbreiding van dc contacten met atidere instellingen,
in het bijzonder waar het om onderwijsinstellingen gaat; hooguit zullen
veleti op het tekortschieten van de tijd en de middelen wijzen. Wanneer
we echter de aard van deze contacten nader bezien komt de zaak
fundamenteel verschillend te liggen. Voor de een blijft het museum een
instelling die autonoom bepaalde diensten aanbiedt; voor de ander
dienen museale activiteiten en projecten veel meer in overleg en derhalve
met een meer gemeenschappelijke verantwoordelijkheid te worden
voorbereid en uitgevoerd. Belangrijkc verschillen van mening doen zich
kortom voor met betrekking tot dc mate van autonomie die men voor
het museum blijft opeisen. Voor de een betekende de opname in een
regionaal,,educatiefnetwerk" een erkenning van de rol van het museum
als educatieve instelling. Voor dc ander waren (en zijn) dergelijke
samenwerkingsvormen een gruwel omdat ze de eigen taak van het
"
museum onder druk zouden zetten. In de netwerken „a la C.R.M.
dreigen, aldus bijvoorbeeld Fuchs, de musea hun hachclijke vrijheid te
verliezen, „te kiezen voor de kunst(enaar) en nict voor het publiek" (in:
Reacties, 1977: p. 81). Kortom: waar de een aan de samenwerking met
andere instellingen een eigen kwaliteit toekent, een eigen invloed ook op
het functioneren van het museum, gaat het voor de ander in feitc niet
zozeer oni uitbreiding van de samenwerking als wel om verbetering van
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5.3.7. De relatie met de overheid en de overige externe relaties

In het vorige hoofdstuk is reeds uitgebreid op de relaties tussen musea en
overheid ingegaan. Daarbij werd geconstateerd dat zich in het bestel
knelpunten voordoen en dat het museumbeleid van de overheden op
belangrijke punten omstredeti is gebleken.
Opvallend is dat velen in de museumwereld - en in elk geval de
Nederlandse Museum Vereniging - op zichzelf heel tevreden waren met
het verschijnen van de museumnota, vooral omdat daarin de betrokkenheid van overheid en politiek tot uitdrukking kwam. Zoals we in het
vorigc hoofdstuk reeds zagen, riep de inhoud van de nota als zodanig
echter tal van kritisehe bedenkingen op. Op de hiermee samenhangende
discussies behoeft niet opnieuw te worden ingegaan. In deze paragraaf
wil ik volstaan met de aanduiding van een drietal algemene discussiethema's die vooral de kunstmusca in de afgelopen jaren sterk hebben
bezig gehouden.
Op de eerste plaats kan worden vastgesteld dat de opstelling van de
musea tegenover de overheid nogal ambivalent is gebleken. Enerzijds
wordt van dc overheid verwacht dat zij voorziet in cen adequate (ook
wettelijke) bescherming en toerusting van het museumwerk. Anderzijds
wordt een zekere terughoudendheid geeist; zo mogen geen aan de
musea vreemde wettelijke kaders worden opgelegd noch mogen de
musea worden ingepast in planningsstructuren die nict specifiek voor de
musea ontworpen zijn (vgl. hfdst. 4.2.2.). Overigens moet hierbij wel
worden aangetekend dat de oordelen over dergelijke kwesties in de
museuniwereld allerminst eensluidend zijn gebleken zoals we in het
vorige hoofdstuk reeds hebben gezien.
Op de tweede plaats kan worden vastgesteld dat, zeker in de
kunstmusea, de belcidsvoomemens met betrekking tot de decentralisatic
zeer veel cliscussie hebben opgeroepen. Dit was vooral het geval in de
periode dat aan dergelijke voomemens nog vorm werd gegeven in dc
ontwerpen voor de Kaderwet Specifiek Welzijn. Vooral in dcze periode
werd in vele betogen het angstaanjagende beeld geschilderd van musea
die op gemeentelijk niveau met „buurthuizen" en anderc welzijnsinstellingen om de gunst van publiek en politiek zouden moeten gaan
concurreren. Deze situatie werd door de een principicel afgewezen en
door de ander, al dan niet van harte, als onvermijdelijk geaccepteerd - en
vervolgens als argument aangevoerd voor de stelling dat de musea nu
eens ernst zouden moeten gaan maken met de legitimering van hun
bestaan en hun functioneren. Hecl pregnant wordt dit laatste verwoord
in een beleidsnota van het Noord-Brabants Museum: „Door de indeling
in de sector welzijnszorg, met als gevolg een concurrentiepositie ten
opzichte van andere welzijnsvoorzieningen zoals zwembaden, buurthuizen en moederniavo's worden de musea er nog meer toe gedwongen
zichzelf waar te maken en zich te bezitmen op datgene, wat ze w61
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Een derde probleem tenslotte, althans volgens sommigen, is het feit dat
de musea nog onvoldoende met elkaar zouden samenwerken. Een
dergelijke sanienwerking zou, aldus de bepleiters daarvan, op tal van
gebie(len gestalte kunnen en moeten krijgen, zowel bij aankopen,
" . . . maar vooralsnog vangen de
grotere illusta elkaar alleen maar vliegen af', aldus Blotkamp (1980: p
105). Ook door het bestuur van de Nederlandse Museum Vereniging is
mecrdere malen, zowel op museaal-inhoudelijke als op practische
gronden, op dc noodzaak van een intensievere samenwerking gewezen.
Het lijkt mij echter niet overdreven te stellen dat, hoewel slcchts
weiiligen zich expliciet tegen samenwerking met andere musea zullen
uitspreken, er in dc museumwereld nog tal van zowel structurele als
culturele belemmeringen voor een daadwerkelijke samenwerking aanwezig zull
De volgende citaten uit de interviews kunnen als illustratie en
adstructie van het bovenstaande dienen:
- „Ik denk (. . .) dat de niusea meer zouden mocten samenwerken. De
musea, zelfs dc Rijksmusea gedragen zich teveel als kleine middenstanders die elkaar beconcurreren" (j).
- „Voor deze samenwerking zijn zowel argunienten van kwaliteitsbe-

registratie als tentoonstellingen,

vordering als argunienten met betrekking tot kostenbesparing en
dergelijke aan te voeren" (d)
- „Ik vind dat wij" (op het gebied van tentoonstellingen vooral, j.v.)
„moeten concurreren met andere musea die actief zijti op het gebied
van de moderne kunst. Ik voel er dan ook niets voor over te nemen
wat elders al is gedaan. Wij willen een eigen aanbod en daarbij wil ik
bovendien zoveel mogelijk de cerste zijn- (f).
- „Het probleem is in wezen dat ons produkt als het crop aankomt
onvoldoende erkend is. Het is in wezen toch nog steeds een
misprezen produkt, waarover nauwelijks een positieve communis
opinio bestaat. Het is toch meer iets voor de vrouwen van de

-

managers dan voor de managers zelf" (c).
„Ik moet U zeggen dat, bijvoorbeeld iii de grote steden, gelukkig
ook status-overwegingen meespelen. Was dat niet het geval, dan
bestonden musea voor moderne kunst denk ik al lang niet meer" (j).

- „Helaas moet ik er wel bij zeggen dat naar mijn mening

onzalig plan" (om de musea

-

te

sluiten, j.v.) „bij

een

dergelijk

het publiek

nauwelijks een reactic zou ontlokken; er is maar een heel beperkte
trots op dit soort instellingen" (e).
„Mijn eigen ervaring is, dat je die mensen" (d. w.z. politici, j.v.) „cen
enkele positieve uitzondering daargclaten, uitvoerig moet gaan
uitleggen wat je nu eigenlijk aan het doen bent en wat het belang
daarvan is. Het begrip komt niet van binnenuit; als het crop aankomt
zien velen vrees ik nauwelijks het belang van zo'n museum" (e).
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vorniing te doen en de ander op de dreigende ontmanteling van het
educatieve werk of op de schadelijke effecten voor het tentoonstellingsbeleid.

Dit

laatste zal

zeer nadelig zijn voor de bezockcijfers, diejuist als

gevolg van de intensieve tentoonstellingsprogramma's sterk zijn gestegeri, zegt dc cen; het niet meer kunnen participeren in internationale cobinnen de internationale
produkties zal tot gevolg hebben dat we "
van
serieuze
tentoonstellingscircuits (onze) positie
partner dreigen te
verliezen", aldus de ander (Stedelijk, 1980: p. 8). Opmerkelijk in dit
verband is een opmerking van Van Boven, die er op wijst dat de
bezuinigingen ook ecn „heilzame bijwerking" kunnen hebben, omdat ze
tot cen noodgedwongen herontdekking van (de mogelijkheden van) de
eigen collectie kunnen voeren (in: Reitsma, 1983).
Een tweede probleem dat door velen in de wereld van de kunstmusea als
klenimend wordt ervaren is dc geringe waardering en het geringe
respect dat (vooral de moderne) kunst ondervindt. Door meerdere
auteurs en ook door mijn gespreksparttiers in de interviews wordt
daarbij in het bijzonder gewezen op de wankele politieke ondersteuning
die de (modere) kunst zou genieten. Op opvattingen over kunst als
zodanig zal in een aparte paragraaf nog nader worden ingegaan; hier wil
ik volstaaii met een enkele opmerking over dc kritiek op de kunstkritick. Het is omniskenbaar dat er een gespannen verhouding bestaat
tussen een aantal toonaangevende musea Voor moderne kunst enerzijds
en ecti groot decl van de kunstkritiek anderzijds. Het merendeel van de
kunstkritick functioticert slecht, aldus die musea m dat is ecn groot

problecm, onidat juist de kritick een belangrijke functic te vervullen
heeft in de richting van het publiek. Vele critici richten zich echter nict
zozeer op huti eigenlijke taak, het informeren over en bekritiscren van de

kunstwerken, maar ze gaan, aldus Petersen, -op de stoel van de
conservator zitten"; ze gaan over de hoofden vati het publick heen met

de tentoonstellingsinrichters in discussic (iti: 1)onker Duyvis, 1982:
P. 69)

Het inhoudclijke niveau van dc kunstkritick is overigens, aldus
Fuchs, zelf weer cen afspiegeling van het marginale belang dat aan dc
(beeldende) kiinst wordt toegekeiid; er bestaat naurvelijks hoogwaardige
professionele kunstkritiek onidat daarvoor ook onvoldoende ruimte
wordt gecreeerd. Letterlijk iedereeti, aldus Fuchs, komt tegetiwoordig iii

dc krant en dan „hebben ze vaak nog de brutaliteit om aan cen
medewerker voor beeldende kunst te vragen wat er aan cen bepaalde
kutisten:tar zo interessant is, dat hij per sc in hun blaadje moet" Vroeger,
aldus Fuchs, was dat anders: „Het pure feit dat cen kunstenaar cen
tentoonstelling had in het Stedelijk Museum in Amsterdam. was toen

voldoende aatileiding oni dat werk scrieus te bespreken- (in: Peters,
198()a: p. 23).
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- „Deze opvattingen- (met betrekking tot de verniaatschappelijking
van het museum -j.v.) „zijn nu weliswaar niet in de mode, maar ik
heb het idec dat deze manier van denken zich op wat langere termijn

toch gewoon zal doorzetten- (g)
- „lk ben er trouwens van overtuigd dat die lijn" (de „kernidecen uit de
jaren zestig" -j.v.) „zich verder zal doorzetten, of de publiciteit daar
nu op korte termijn op reageert of niet"(d).
- „Her museum zou meer ingebed moeten zijn in de hele structuur van

dc stad. Er zouden geregelde
contacten moeten zijn met zeer
"
uiteenlopende organisaties (c).

- „Op den duur is die bercidheid afgenomen. Er is een voortdurende
druk om dingen uit te leggen en te verantwoorden watje doct, tot in
de meest futicle details" (i).
- „Overigens wil ik U voor alle duidelijkheid wel zeggen dat ik het
terecht vind dat directeuren van musea voor nioderne kiinst zich
voor hun beleid nioeten verantwoorden. Wat ik U gezegd heb is
niets anders dan dat dit slechts een verantwoording en beoordeling
achteraf kan zijn" (h).

- ,.Het gevolg is (. . .), datje voor het beetje geld dat je krijgt van een
dergelijke middelgrote stad afhankelijk bent. Dat is volstrekt belache-

lijk natuurlijk" (i).

- -Ecn

groot probleem vind ik dat er rond vele musea, wat hun
maatschappelijk functioneren betreft, nog steeds een erg ouderwetse
sfeer hangt. In het bijzonder valt dat op bij de musea voor moderne
kunst, niet ortidat die in dit opzicht extra ouderwets zouden zijn,
maar omdat dit zo contrasteert met hui- aandacht voor de avant-

garde in de kunst zelf' (g).
5.3.6. De problemen van het kunstmusium

Behalve dc in het bovenstaande reeds geschetste principiele problemen
met betrekking tot de maatschappelijkc positie van het museum doen
zich, afgaande op dc geluiden uit de kunstmusea nog tal van andere

problemen voor. In dit kader kan nict op al deze, ook technische,
problemen worden ingegaan. Ik wil mij dan ook beperken tot de
bespreking van cen drietal problemen, die voor de thematiek van deze
studie van direct belang zijn.

Vastgesteld kati worden dat de bevriezing - en later de inkrimping van de budgetten door de musea als een ernstig probleem is ervaren
waarover in de hier besproken periode intensiefis gediscussieerd. Men is
het crover cens dat deze bezuinigingen cen aantasting van het museale
werk betekenen, maar bij de beschrijving daarvan worden begrijpelij-

kerwijze verschillende accenten gelegd.

Zo wijst de een op het feit dat het bij nog kleitiere aankoop-

budgetten helemaal onmogelijk wordt nog aan behoorlijke collectie22()

zou het museum een veel te geisoleerd bestaan leiden. Daarbij wordt
met name als probleem ervaren dat de musea nog te weinig zouden zijn
opgenomen iii cen nicer omvattend educatief bestel, dat ze nog te veel
gericht zijn op een te beperkt publick en dat bovendien geinstitutionali-

secrde contacten met dit publick nagenoeg ontbreken (zic bijv. Riezenkamp, 1976). Dit isolement zal, aldus deze opvatting, de musea op den
duur opbreken; zo lopen dc musea, aldus dejong en Reedijk, het gevaar
op langere termijn door andere instellingen uit de culturcle niarkt te
worden gedrukt (De Jong, Reedijk, 1980). Van der Staay wijst op cen
nicer inhoudelijk gevaar: het museutn loopt het risico vervrecnid te
raken van essentiele ontwikkelingen iii de samenleving, waardoor het op
den duur zijn maatschappelijke wortels kan verliezen: „Het is en blijft de
schatkamer van cell minderheid iii een tijdperk van massacultuur, het is
een technologisch naief gebied in een tijdperk van hoog technologische

perfectie, het is een kunsthistorische bedevaartplaats iii een tijdperk
zonder artisticke kerk" (Van der Staay, 1976: p. 9).
Lijnrecht tegetiover deze en soortgelijke opvattingen staat het
standpunt van diegenen die van oordeel zijn dat het museum juist door
volstrekt andere culturele tendaizen in zijn voortbestaan wordt
bedreigd: het museuni illoct van alles zijn wat het niet is, z6 ongeveer
zou je deze opvatting kunnen typeren. Tegenover het beleid dat op het
realiseren van „educatieve netwerken" en dergelijke is gericht wordt
door de aanhangers van de hier bedoelde opvatting juist een autononiic
voor het 111 U S e ll 1 11 bepleit. Zij zijn van oordeel dat het allecti zin heeft
musea te handhaven waiineer die hun karakteristiek als museutii
optimaal kunnen behouden. Voor het kunstmuseum betekent dit, aldus
deze opvatting, dat het de plaats bij uitstek is voor de kunst, ofdat nu tot
isolenietit leidt of niet. 1)eze tegenstelling iii benadering komt tot
uitdrukking iii een scherpe discussic tussen De Wilde en Leering. 1)c
Wilde eist voor het museum dezclfde vrijhcid op als voor de kunst zelt-,
aldus Leering. Aan het muscum zijii echter wel degelijk eisen te stellcil,
„want de maatschappelijke betekenis van een museum is naar zijii wczeti
aan andere criteria onderhevig dan de niaatschappelijke betek(mis van de
kunst: het museum is een instelling van die maatschappij zelf, de kunst
niet" (Lecring, 1979: p. 79). Dc Wilde heeft er echter geeti twijfel over
laten bestaan van niening te blijven dat een kunstmuseum, wil het zijn
taak naar behoren kunneti vervullen, „zoveel mogelijk mott functioneren zoals de kunst zclf functioneert". Het is trouwens, aldus De Wilde,
volstrekt niet ondemocratisch wanneer musea een dergelijke autononie
speelruinite voor zichzelf opeisen: 1,
. zolang de deniocratie de
generositeit kan opbrengen vertrouweli te hebbeti in degenen die zij niet
openbare takcti belast" (iii: 1)onker Duyvis, 19793: p. 56).
.

1)2 volgende uitspraken uit de door mij afgenometi interviews
kunnen als illustratie bij het bovetistaatide dienen.
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inspanning zouden mocten getroosten om hun bestaan te legitimeren,
zowel in de richting van de overheden, als in de richting Van andere

instellingen en publiek. Men kan, aldus de Haagse museuninota uit
1981, „niet volstaan met het simpele uitgangspunt, dat het museum
belangrijk is omdat het nu eenmaal bestaat" (B. en W., 1981: p. 7).
De wijze waarop deze legitiniering zou moeten plaats vinden, is
echter allerminst vanzelfsprekend. Zo nierkte Levie, de hoofddirecteur
van het Rijksniuseum, tijdens een N.M.V.-discussic op, dat het „wijzen
op het culturele belang van niusea voor onze sanienleving hetzelfde is als
het intrappen van een open deur" (in: Maurits, 1982a: p. 44). Toch zal
het museum „argumenten moetell vinden, die ook op de verdedigers
van aiidere terreinen van overheidszorg overtuigend overkomen" (B. en
W., 1981: p. 7); de kunst (en daarmee het museum !) kan, aldus De Vos,
in elk geval niet nicer worden gelegitimeerd met de stelling „Kunst is
het zout in de pap" (De Vos, 1979: p. 183).
Men verschilt echter niet alleen van mening over dc wijzc waarop de
legitimering van het museum gestalte zou moeten krijgen, ook over de
meer principiele vraag of een dergelijke legitimering op zichzelf

noodzakelijk is, is men het allerminst eens. Zo wijzen sonimigen crop
dat de huidige eisen die aan het museum worden gesteld niet moeten
worden verabsoluteerd en zijn velen van mening dat de musea zeker niet
teveel in het defensief moeten gaan.
Zeer treffend kwam dit tot uiting tijdens de „museumdag" op 6 niei
1982 waar een, in opdracht van het NMV-bestuur opgesteld, rapport
over de situatic van de Nederlandse musea werd besproken. Aanbeveling 5 uit dit rapport luidde: „Meer dan voorheen het geval is, zullen
musca hun bestaan moeten legitimeren. De Nederlandse Museum
Vereniging zal daarom stimuleren dat de musca uit hun isolement
komen en zich meer maatschappelijk gaan ori8nteren" (NMV, 1982: p
16). Deze aanbeveling bleek zeer scherpe discussie op te roepen. Na deze
discussie werd besloten „ . . . deze aanbeveling zo snel mogelijk te
schrappen en er cen geheel nieuwe meer positieve aanbeveling voor in
de plaats te zetten, waaruit juist blijkt dat musea hun bestaan niet nicer

hoeven te legitimeren" (Maurits, 1982b: p. 105).

Met betrekking tot

positie van het kunstmuseum
aantal principiele discussies
van
directe
betekenis zijn voor het functioneren van het
afgespeeld die
de maatschappelijke
een

heeft zich in de afgelopen jaren
museum.

Een deel van de muscummensen is van oordecl dat de kunstmusea

zich op dit moment nog teveel in een maatschappelijk isolement
bevinden (zie boven). Niet alleen hebben de meeste museumwerkers,
aldus dit standpunt, een volkomen a-politieke instelling en zijn ze ook
niet getraind in beleidsniatig denken (Reitsma, 1983), maar ook feitclijk
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De volgende uitspraken uit de interviews zijn illustratief voor de
uiteenlopende opvattingen over educatie.

- Ik

-

-

-

-

-

ben ervan overtuigd "
dat het in laatste instantic niet met
woorden te zeggen is waar het in de kunst in essentie om gaat" (e).
„Zoals U wel duidelijk zal zijn geworden, verzet ik mij tegen de
tendens tot een „sociologische" aanpak. Dat uitleggen van al die
zogenaamde maatschappelijke verbanden is voor de kunst zelf een
grote ellende" (h).
„Het wordt toch volstrekt normaal gevonden datje bepaalde dingen
gewoon moet weten en dat je anders eenvoudig pech hebt gehad
(. . .). Ik kan er toch onmogelijk voor verantwoordelijk worden
gesteld, dat het onderwijs in Nederland in elkaar is gestort, dat de
mensen zowat niks meer weten" (i).
,Je moet, dat heb ik al eerder gezegd, naar mijn mening als museum
wel degelijk toelichting geven, maarje kunt de kunst ook verstoppen
onder een overdaad aan verbaal commentaar" (c).
„Wij willen niet meer zoals vroeger „opvoeden", maar wij willen
wel, vanuit onze deskundigheid met betrekking tot de vormgeving
zo goed en zo breed mogelijk informatic geven" (a).
„Toch heb ik de ervaring dat een museum ook voor die zogenaamde
gewone man wel degelijk iets kan betekenen. Alleen hangt het er dan
wel van af hoe het museum zich opstelt, wat het aan activitciten
onderneemt" (b).
,Je zult een herkenbare verbinding moeten leggen met thema's die
van meer algemene strekking en van cell meer algemeen belang zijn"
(d).

In de nu volgende paragrafen zal worden ingegaan op de discussie over
positie van het kunstmuseum, de problemen
waarmee het wordt geconfronteerd, de relatic met de overheid en de
relatie met andere (culturele) instellingen.
de maatschappelijke

5.3.5. De maatschappelijke positie van het kunst,nuseum

De opvattingen over de (gewenste) maatschappelijke positie van het
kunstrnuseum lopen sterk uiteen. Het lijkt erop of men het in brede
kring eigenlijk slechts eens is over het feit dat musea op dit moment in
elk geval kwetsbare instellingen zijn, al moet hierbij worden aangetekend dat sommige musea zich tegelijkertijd van een zekere, ook politick
effectieve, macht bewust lijken te zijn in het bijzonder waar die op
internationaal cultureel prestige is gebaseerd (zie bijv.: Kunstinstellingen, 1982).

Interessant in dit verband is dc opvatting van diegenen in de wereld
van de kunstmusea die van mening zijn dat de musea zich veel meer
217

-

ontneemt zelf te kijken „zonder dat zijn blik door anderen wordt
gericht" (De Wilde: in Donker Duyvis, 1979a: p. 54) en tenslotte,
de weerzin tegen een „intellectualistische" benadering van kunst.
„Somniigen", aldus Blotkanip, „zien de beleving van het kunstwerk
bedreigd door de rationalisatic van het woord" (Blotkamp, 1976: p.
178). 1)e hier bedoelden zullen dan ook zeker niet instemnien met de
stelling van Pierre Jansen waar die zegt: „Een voorwerp heeft
woorden nodig Orn het terug te brengeti naar de niens. Ecii niusezini
dat bij het tonen van voorwerpen bang is voor woorden is cen lui

museum" (lansen, 1976).
De hier geboden schematische weergave van de discussic wil ik afsluiten
met twee meer algemene observaties. Op de cerste plaats kan worden
vastgesteld dat opvattingen over het educatieve werk ook bepaald
worden door het beeld dat men heeft van het publiek. 1)e verwijten die
men elkaar iii de afgclopen jaren juist op dit punt heeft gemaakt, zijn
bepaald tiict kinderachtig. Zo zegt bijvoorbeeld Pierre Jansen, de

voormalige directeur van het Arnhems Gemeentemuseum, dat het
zogenaamde respect voor het publick, in feite soms heel cynisch is. In dit
verband verwijst hij naar een conservator die hem eens voorhield: „Het
kan me niet schelen wat je lult, als je de mensen maar naar binnen lult"
„Dat is toch van een schandelijke hooghartigheid", aldus Jansen (in

Jungschleger, 1982) Omgekeerd spreekt bijvoorbeeld K. Schippers
over: „Educatieve deskundigeri die zichzelf belangrijker vinden dan de
kunstwerken die zij zo feitelijk mogelijk toegankelijk moeten maken.
Zij proberen een vals verbond te sluiten met het volk dat zij zo dom

vinden. Zij cre8ren cen stompzinnige MAVO-leerling, omdat zij die
nodig hebben" (bij: van den Brandhof, 1981).
Op de tweede plaats is het opvallend dat er, juist ten aanzien van het
educatieve werk onmiskenbaar van cen sterke reactie op maatschappelijke beeldvorming sprake is geweest. Zo is het opmerkelijk dat in de
eerste jaren van de hier besproken periode, toen het educatieve werk duidelijk in opmars was, vele musea zich haastten te
ook politiek
verklaren dat ook zij cducatief werkzaam waren etc. Meer recentelijk
zien we veeleer een omgekeerde tendens. De „educatoren" zijn duidelijk
-

gaan reageren op de in het bovenstaande aangestipte bezwaren en op de
negatiever geworden beeldvorming, waaraan overigens zoals bckend
vele agogische beroepen onderhevig zijn; zij haasten zich te verklaren dat
het museum geen cultureel centrum is, dat ze waarlijk geen culturele
zendelingen zijn, dat de kunst als kutist gerespecteerd nioet worden etc.
Interessant crl belangwekkend in dit verband is een artikel van
Overduin, een van de prominente vertegenwoordigers van het educatieve werk. In dit artikel houdt hij zijn collega's een zestal fouten voor
waaraan zij zich niet nieer zouden moeten bezondigen (Overduin,
1982a).
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De discussie overziende moet worden vastgesteld dat deze zich vooral
heeft cocgespitst op de vraag of het educatieve werk zich primair moet
richten op 1:let toelichte11 van de 001]ectie en de tentoonstellingen of dat
het daarnaast als het ware ook eigen educatieve doelen moet nastreven

(vgl. Balboni, 1978, 1979).
Uit de vele uiteenlopende omschrijvingen van het doel en de
reikwijdte van het educatieve werk blijkt dat over deze kwestie zeer
verschillend wordt gedacht, zoals ook door Holman in een uitvoerige
analyse werd aangetoond (Holman, 1980). Dcze omschrijvingen varitren van het cenvoudige „informeren over de kunst", via het „leren
kijken- tot het „bijdragen aan maatschappelijke bewustwording en
individuele ontplooiing". Illustratief is bijvoorbecld dc wijze waarop iii
de Haagse museumnota uit 1981 de opvatting over het educatieve werk

iii historisch perspecticf wordt geplaatst. Dit werk heeft zich aldus deze
nota ontwikkeld -van het inleiden tot kunst en cultuur iii engere zin naar

het ontplooien van itidividuele mogelijkheden eti Iiiaatschappelijkc
bewustwording binnen en door middel van de kunstzinnige vorming".

De musea, aldus deze nota, zijn „zich bewust van een taak op het gebied

van de emancipatie" (B. en W., 1981: p. 60).
Vastgesteld kan worden dat de groei en de verzelfstandiging van het
educatieve werk veel kritiek hebben opgeroepen, kritiek die overigens
even veelvormig is als het educatieve werk zclf. Hoewel er ook kritische
kantteketiingen worden geplaatst wanneer het educatieve werk zich tot
het toelichten van de kunstwerken beperkt, kati toch worden gesteld dat
naarmate het zich verder van deze taak verwijderd ook de kritiek
toeneenit. De belatigrijkste putiteii vaii kntick kotiiezi voort uit,
kortheidshalve aanduidenderwijs
- een aversie tegen de gedachte van cultuurspreiding in het algemeen,
die als een, overigens ook tot mislukken gedocinde, vorni van
verwerpelijk patemalisrne wordt gezien. Het volk zal en moet tot de
kutist worclen gebracht, aldus Vos: „Iii de achterkamers van de
"
nieuwe heilstaat begitit de zweep van de „education permanente
gevaarlijk te knallen" (Vos, 1978)
- een aversic tegen pogingen de kunst niaatschappelijk te integrereli, of
specifieker, de angst dat binnen het museum de vrijheid van de kunst
in gevaar komt. Ecii dergelijke „inaatschappelijke integratic van de
kunst" is, aldus Lucasseti "
een mooie werkvoorziening voor
werkloze sociologeii en mislukte tekenleraren met artistieke ambities . . ." (in: Van Dulken e.a., 1982: p. 22).
- de verwachting dat cen sterk publiekgerichte museale benadering
onherroepelijk tot nivellering leidt (zie bijv. De Wilde, o. m. iii
Doiiker Duyvis, 1979a).
- de opvatting dat teveel toelichting bij kunstwerken gemakkclijk tot
ongeoorloofde innienging leidt en de toeschouwer de mogelijklicid
.
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tot vergelijkende oordeelsvorming ontbreekt (in: 1)onker Duyvis,
1980).

De bespreking van de verschillende opvattitigen over presentatie wil
ik nu afsluiten met een interessante observatic van Simons. Zij wijst
crop dat er in de presentatic van kunsttiiusea onilliskenbare conventies
bestaan; zo wordt minimal art altijd ook minimaal geexposeerd. Toen zij
in New York het bekende verzamclaarsechtpaar Vogel thuis bezocht,
zag zij daar 150 van dergelijke kunstwerken in de sliapkanier, iiaast,
onder en boven elkaar. „Op deze manier", aldus Simons, „zie je dit
werk nooit, maar iii plaats van cen onhoudbare toestand is het een
prachtig gezicht. Je raakt nict uitgekeken op die twee overvolle, lange
niuren" (Sinions, 1983)

5.3.4.5. Editcaticf u,erk
Het educatieve werk tenslotte heeft zonder twij fel iii de achter ons
liggendejaren de meeste disczissie losgemaakt, iii het bijzonder ook iii de
kunstniusea. Weliswaar bestaat er een globale overeenstemming over de
opvatting dat kutistmusea ecii educatieve taak hebben, maar over de
concretiscriiig daarvan is men het tot dusverre grondig oneetis gebleken.
Afgezien nog van het feit dat er, zoals we reeds zagen, verschillend

wordt gedacht over

de plaats die de educatieve dienst in de museumnioet
innenien
crl over de mate waarin crl de wijze waarop
organisatic
het educatieve werk in het totale functioneren van het museum moet
worden getiitegreerd, zijn er tal van conflictpuiiten aanwijsbaar die

vrijwel steeds sterk ideologisch geladen zijn (vgl. Hoffniatin, 1976)
Opvallend is op de eerste plaats dat vrijwel iedereen er vanuit gaat

dat het educatieve werk iii een kunstmuseum - en in het buzonder ten
aatizien van de hede,idaagse kunst - cen moeilijke opgave is. De cen

trekt hicruit de conclusie dat verdubbeling van de inspanningen, meer

studie en meer onderzoek noodzakelijk zijn; voor de ander is het veeleer
de vraag of de kunst wel voor iedercen toegankelijk gemaakt kan

worden en als dat al zo zou zijn of het museum wel de nicest
aangewezen plek is voor een werkelijke scholing op het gebied van dc
kunst. Daarvoor wordt in deze opvatting het bezoek te iticidented en te
vrijblijvend geacht en voor menigeen dient zeker dat laatste ook zo te
blijven. Het mUSCUill dient kortoni iii deze visic niet belast te worden
met taken die iii feite door het onderwijs vervuld zoudeii 1110eten
worden.
Voor anderen is het educaticve werk, hoc mocilijk ook, cenvoudig
noodzakelijk. Het inusezim. aldus Van Wengen (1975), kan er nict
omheen dat cr nu ecnmaal cen nieuw publiek komt en dat dc gangbarc
publieksbenadering nict afgesteind is op dat nieuwe en nicer gevarieerdc
publiek. Het museum kan nict straffeloos ketinis en ervaring vooroi]derstellen waar die eenvoudig ontbreken.
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hierbij is de vraag in welke mate en op welke wijze de ge8xposeerde
kunstwerken moeten worden toegelicht en of ze ook anderszins in hun
context geplaatst moeten of mogen worden.
Kortheidshalve volsta ik hier met de vaststelling dat de opvattingen
crl de museale praktijken op dit punt zeer verschillend zijn. Voor de een
is ieder tekstbord en iedere diaprojector een aantasting van de presentatie
en een ongeoorloofde inmenging van het museum; voor de ander zijn
dergelijke hulpmiddelen nuttig en ook onvermijdelijk omdat „het met
waar is, dat het kunstwerk zijn eigen verhaal maar moet vertellen" (B.
en W., 1981: p. 22).
De kunstenaar Dibbets echter hekelt het beleid van die musea waar
kunsttentoonstellingen vervangen zouden worden door „zogenaamde"
educatieve tentoonstellingen, een „ mengelmoes van infantiliteit en
hoogdravendheid waarmee men de kunst probeert te vertalen in termen
van visuele informatie" (in: Brouwer, 1978: p. 42). Een andere
kunstenaar, Reinier Lucassen, is een vergelijkbare mening toegedaan:
„Niets is dan ook belachelijker dan educatieve tentoonstellingen. Het
publiek wordt doodgegooid met anecdotes en theorietjes. Thema's
worden bedacht ofkunst wordt op een geforceerde manier verklaard uit
en geplaatst binnen een historische en maatschappelijke context" (in:
Van Dulken, e.a., 1982: p. 22). Joost Baljeu daarentegen, eveneens
beeldend kunstenaar, vindt dat de beeldende kunst juist wel in zijn
context moet worden geplaatst: „Daarmee wordt bedoeld dat de kunst
niet langer als autonoom deelgebied wordt gepresenteerd, maar in
samenhang met andere deelgebieden als politiek, economie, wetenschap
en techniek" (Baljeu, 1978: p. 258).
De hier bedoelde discussie heeft zich, vooral in de eerstejaren van de
hier besproken periode, toegespitst op de zogenaamde „thema-tentoonstellingen". In dergelijke tentoonstellingen, waarover de meningen
vanaf het begin sterk verdeeld zijn geweest, wordt (onder meer) door
middel van kunstwerken een sociaal-cultureel thema gepresenteerd.
Voor de tegenstanders zijn zulke tentoonstellingen uit den boze precies
omdat daarin de kunst tot middel zou worden gereduceerd.
Vastgesteld kan tenslotte worden dat zich rond de presentatie nog
vele andere, meer specifieke maar daarom niet minder principiele,
discussies afspelen, bijvoorbeeld over de vraag welk ordeningsprincipe
(chronologie, verwantschap, contrast, etc.) bij de inrichting van tentoonstellingen moet worden gehanteerd. Opmerkelijk zijn ook de vele
discussies over de stijl van vormgeving en inrichting als zodanig. Zo
verzet Haks zich tegen het creBren van de „etherische" sfeer die de
tentoonstellingsinrichting naar zun mening nog te vaak oproept, omdat
dat de prikkel tot oordeelsvorming zou wegnemen en slechts tot
bewondering zou aanzetten; dit is, aldus Haks, zeker het geval bij
eenmanstentoonstellingen omdat daar ook een belangrijke Illogelijkheid
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lagen moeten zijn opgebouwd (Leering, Van Toorn, 1978; zie ook:
Leering, 1975).
Tegenover de hier geschetste opstelling staat de benadering van
diegenen voor wie het presenteren, in het bijzonder het inrichten van
tentoonstellingen, cen nicer persoonlijke daad is die in eerste instantic
door persoonlijk inzicht, smaak en intuitie wordt gestuurd. Typerend is

dc uitspraak van Fuchs: „Wanneer ik het schilderij Homniage d Appoliitaire uit 1912 van Chagall samenbreng met dat nicuwe becld Het oordeel
va,i Paris (1979) dat we van Fabro hebben aangekocht, dan klopt dat naar
mijn gevoel zowel visueel als inhoudelijk (. . .). En hoewel het een nict

vanzelfspreketide combinatie is, die twee werken, bestaat er naar mijn
gevoel toch een harmonie; maar nogniaals, ik vind het heel gevaarlijk
om daar uitspraketi over te doen" (in:Bos, Van Ginneken. 1983: p. 133)
Het verschil tussen deze twee benaderingen konit ook duidelijk tot
uitdrukking in de wijze waarop men denkt over het verantwoorden van
de inrichting van tentootistellingen. Een tentoonstelling kan niaar
mocilijk worden toegelicht, laat staan verantwoord; ze „produceert haar
.
eigen norm , aldus Fuchs en ze mott ook voor zichzelf spreken (iii:
Peters, 198(}b). Ook Petersen zegt ronduit tegen het publiekelijk
verantwoorden van dc beweegredenen achter een tentoonstelling te zijn
„ . niet zozeer uit behoefte aan geheimzinnigheid, maar omdat het
aanleiding geeft tot dc grootst mogelijkc misverstanden. Ecn tentoonstelling zou je bijvoorbeeld kuntien herlciden tot de zeer persoonlijke
voorkeur van de satnensteller. Maar dat hoort niet het interessantste
aspect ervan te zijn" (in: Donker Duyvis, 1982: p. 69). Tentoonstellingen maken is kortoni in deze opvatting cen sterk persoonlijkc activiteit,
waarbij overigens, evenals bij het verzanielen, ook subjectieve motieven
en persoonlijke loyaliteiten een rol spelen. Zeer illustratiefis de volgende
ik kan de Barnett Newmans daar ilict weghalen. Ten
opmerking
cerste zijn die zo groot dat ik niet weet waar ik er anders nice naar toe
zou moeten, en ook heb ik destijds aan Barney, voor hij stierf, beloofd
dat zijn werken op die wand zouden hangen. Hij was verrukt van het
licht in die zaal" (De Wilde, in: Bos, Vati Ginneken, 1983: p. 137)
De hier aangeduide verschillen in benaderingswijze konien iii tal van
coticrete discussieputiten tot uitdrukking. Zo is er aanhoudende discussic over de vmag ofdc criteria bij de presentatie uitsluitend door de aard
van de kunstwerken zelf moeten worden bepaald; in het bijzonder is het
daarbij de vraag ofer uitsluitend voor ecn kunsthistorische ofesthetische

opstelling moct worden gekozen. Een dergelijke presentatie is, aldus"
mecrdere auteurs, eenzijdig „omdat zij maar den verhaal kan vertellen
(B. en W., 1981: p. 22) en onidat zij impliciet is afgestemd op de
categorie van ingewijde bezoekers. Achter deze algemene kwestie gaan

tal van nicer concrete discussiepunten schui]. Het

meest

omstreden
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aan te nemen dat een aantal meer algemene

discussies ook voor de

kunstmusea van betekenis zijn. Deze discussies (zie ook Hfdst. 3.4.3.)
betreffen vooral de eigen aard van het wetenschappelijk onderzoek in de
musea, de vraag naar de wenselijkheid van samenwerking tussen musea;
de vraag naar de mate van publiek-gerichtheid van de documentatie,
zowel in inhoudelijke als in meer technische zin. Tenslotte kan worden
vastgesteld dat ook de kunstmusea geconfronteerd worden met technische en inhoudelijke

vragen die door de voortgaande automatisering
worden opgeroepen. Ook voor hen geldt daarbij dat een „...rommelige
manuele registratie (. .), in een computer ingevoerd, nimmer een
perfecte documentatie (kan) worden: het blijft geautomatiseerde wanorde" (Rijkscie, 1981: p. 43).
5.3.4.4.

Presentatie

De presentatie, zowel van de vaste collectie als van de tijdelijke
tentoonstellingen, roept, anders dan de zojuist besproken taken, tal van
principitle discussies op. Dat is ook niet verwonderlijk gezien het belang
dat door alle betrokkenen aan de presentatie wordt toegekend en vooral
gezien het feit dat men zich in de wereld van de kunstmusea scherp
bewust is van het feit dat het museum in de publiciteit vooral op zijn
presentaties wordt beoordeeld. Dergelijke beoordelingen leiden niet
zelden tot geirriteerde reacties, waarvan de volgende uitspraak van De
Wilde slechts Wn, welsprekend, voorbeeld is. Critici, aldus De Wilde,
hebben soms nauwelijks oog voor de werken zelf maar vooral voor de
presentatie: „Alsof de organisatoren van de tentoonstelling de eigenlijke
kunstenaars waren en de kunst hun materiaal" (in: Donker Duyvis,
1979a: p. 56).

Vastgesteld kan worden dat over presentatie op een heel fundamenwordt gedacht. Zo zijn soninligen van mening
dat presentatie een planmatige en doelgerichte activiteit is of althans
behoort te zijn. Vele aanhangers van dit standpunt zijn bovendien van
mening dat de toestroom van nieuw publick vraagt om een bewuste
aanpassing van de presentatie. Deze zou, anders dan tot dusverre veela]
het geval is, doelbewust moeten worden afgcstemd op meerdere typen
publiek. Typerend voor dit standpunt is ook dat men het betreurt dat cr
nog zo weinig bruikbaar evaluatic»onderzoek naar de presentatie is
verricht. „Aan de meeste presentaties in kunstmusea ligt een aantal
vooronderstellingen ten aanzien van de bezoekers ten grondslag, die nog
stammen uit de tijd dat deze musea bezocht werden door niensen voor
wie beeldende kunst een vanzelfsprekendheid was", aldus Blotkamp
(1980: p. 102). Van belang in dit verband is ook de opvatting van
teel niveau verschillend

Leering en Van Toorn, voor wie de presentatie de spil is waarom het
gehele muscumwerk draait; zij bepleiten een sterk publiekgerichte
vormgeving en „redactie" van de tentoonstellingen, die uit meerdere
209

Naar mijn mening kan echter op goede gronden worden verondersteld dat een aantal meer algemenc discussie-thema's met betrekking tot
conservering en restauratie ook voor dc kunstmusea van betekenis zijn.
Zo bestaat ook iii de kunstmusca grote zorg over het nog al te vaak
ontbreken van faciliteiten voor cen goede conservering van de kunstwerken en over de enorme achterstand die met betrekking tot de
restauratie is ontstaan (zie ook hfdst. 3.4.2.) Voorts doet zich ook in de

kunstmusea het problecm voor dat de eiseti van conservering (en
beveiliging!) strijdig kutitien zijn nict cell optiniale presentatie. Discussies

hierover spe]en zich echter vooral af iii andere soorten musea, waar

het wenselijk kan worden geacht dat bezoekers objecten kunnen
aanraken, Ze kunnen hanteren etc. Een dergelijke intimiteit is in de
kunstmusea nog steeds taboe; daarbij speleii overigens nict alleen
conserveringscisen een rol of we zouden ook het bewaren van het aura
van de kunstwerken tot dc conservering moeten rekenen !
Ook iii de kunstmusea tenslotte doet zich de vraag voor wat
restauratic van objecten tiu eigenlijk moet inhouden. 1)e hiermec
samenhangende vragen die bijvoorbeeld in de monumentenzorg cen
prominente rol spelen, kutinen ook voor de kiinstniusea niet anders dan
van groot belang zijn. Zo vinden we in cen beleidsnota met betrekking
tot Museum Boymans-Van Beuningen de uitspraak dat het er bij

conservering eli restauratic om gaat (k,inst-)voorwerpen op cen zodatlige Wijze te bewaren: . ...dat een zo zuiver mogelijk beeld blijft bestaan
van de oorspronkelijke staat, of van de historische staat, indien heel
duidelijke iligrepen op zich hun betekenis voor deze voorwerpen blijken
te hebben gehad" (CRM, 1981 b: p. 16) Veilig niag worden aangenomen dat in opvattingen - en concrete beslissitigen - over restauratie
idecen eti waarden met betrekking tot de kunst zelfecti belangrijkc rol
spelen. Zo schrijft cen kunsthistoricus, verbonden aan het Centraal
Laboratoriuni: „Bij de hoge waardering van het kunstenaarschap in het
Westen is het duidelijk dat de neiging hier soms onverantwoord sterk
kan zijn oni latere toevocgingen te verwijderen cii daarmee belangrijkc
cultuurhistorische doctinienten te doen verdwijnen" (Van de Wetering,
19742: p. 8). (Hierbij zij aangetekend dat ik nict over dc gegevens
beschik om te bepalen wat in de Nederlandse musca in de praktijk de

dominatite gedragslijil is. Het door mij bestudecrde niateriaal met
betrekking tot de museumdiscussic gceft hierover geen uitsluitsel en cen
gericht onderzock op dit p,int heb ik verder achterwege gelaten)
5.3.4.3. Wetenschappelijk onderzoek e,i dommentatic
Ook voor het wetenschappelijk onderzoek en dc documentatie van de
collecties geldt dat deze taken weliswaar algemeen van groot belang
worden geacht, maar dat ze tot dusverre weinig aanleiding tot publieke

discussic hebben gegeven. Ook hier zijn er echter goede gronden om
2()8

dellijk aan te kopen. Ook Beeren, die overigens zegt „doorgaans vroeg
en zeer goedkoop" te kopen, merkt op dat je op die manier een zeker
risico loopt een collectie te krijgen ". . . waarin zich alleen maar vroege

werken van jonge kunstenaars bevinden" (in: Bos, Van Ginneken, 1983:
p. 122).
Een specifiek thema in de discussie met betrekking tot het verzamelbeleid betreft tenslotte nog de vraag in hoeverre het museum zich
verplicht moet achten zijn aankopen ook tegenover het publiek toe te
lichten en te rechtvaardigen. Juist hierdoor zou het museum, aldus de
bepleiters van dit standpunt (o. m. Blotkamp, 1976), zijn positie en
opvattingen kunnen verduidelijken. Vastgesteld kan echter worden dat
dergelijke voorstellen omstreden zijn gebleven en dat ze niet in
noemenswaardige omvang zijn gefffectueerd. In dit verband is het w61
opmerkelijk dat de (nieuwe) Rijksdienst Beeldende Kunst de aankopen
uit 1984 voor het eerst op een dergelijke ivijze, via een uitgebreide
tentoonstelling en toelichtende catalogus, heeft gepresenteerd.
De volgende uitspraken uit de interviews zijn il]ustratiefvoor de hier
besproken opvattingen over het verzamelbeleid.

- „Als je

geen belangrijke eigen collectie hebt kom je al snel in de
routine van telkens nieuwe tentoonstellingen. Zonder eigen collectie
heb je kortom niet voldoende houvast voor het voeren van een
museumbeleid" (h).
- „Het is naar mun mening van groot belang dat de geschiedenis van
het „gewone volk" gedocumenteerd wordt, een eigen historische
identiteit verkrijgt" (b).
- „Wat echter van groot belang is, is dit: ze het zich in haar feitelijke
keuze nooit leiden door dergelijke educatieve opvattingen; ze
verzamelde, toen ze eenmaal haar educatieve doel had bepaald,
uitsluitend op basis van esthetische criteria" (e).
- „Als een bepaalde ontwikkcling zich doorzet Stijgen de prijzen zoals
bekend bijzonder snel. Zeker een museum als dit met zijn geringe
aankoopbudget kan zich eenvoudig niet permiteren af te wachten;
dan kom je er gewoon niet meer aan te pas" (f).

5.3.4.2. Conservemi en restaurerm
Conserveren en in samenhang daarmee restaureren worden door alle

betrokkenen als belangrijke taken vaii het museum gezien. Het is dan

ook opmerkelijk dat voor zover er al van discussie sprake is deze

overwegend van technische aard is; bovendien worden deze discussies in
het algemeen niet voor cen breder publiek gevoerd, anders dan met de
discussies over het verzamelen (en die over presentatie en educatie) het
geval is.
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staken en het beleid veel meer te richten op ondersteunende aankopen
(Meyer, 1977). De achterliggende gedachte hierbij is dat het verzamelbeleid ook kan worden bepaald door educatieve doelstellingen. Iii dit
verband is ook de opvattitig van Leeriiig intcressant. Het gaat, aldus
Leering, in het verzamelen inderdaad oni „kwaliteit". 1)eze kwaliteit

moet echter niet uitsluitend iii de traditioncle kunsthistorische of

esthetische zill worden begrepeti. Het gaat ook oin de inzetbaarheid van
de objecten voor de educatieve doelen die wordeii nagestreefd; intrigerend is ook Leerings opmerking dat niet in alle gevallen originelen
behoeven te worden verzameld; er zijn situaties denkbaar waarin best
met (hoogwaardige) copieen kan worden volstaan (Leering, 1978)
In dit verband is het tenslotte van belang te WijZell op de opvatting
van Blotkamp, die stelt dat de bestaatide verzanielingen vaak tekort
zullen schieten om nicurve presoitaties te realiseren, niaar die daarbij
aantekent dat het ongewenst en gevaarlijk is te gaan verzamelen op
presentatieve gronden. Hoezeer de presentaties ook vernieuwd moeten
worden, bij het verzamelen nioet de historische ontwikkeling en de
kwaliteit van de kunst zelf centraal blijven staan; wanneer deze criteria
worden losgelaten lopen de musea het gevaar zich schuldig te make'n aan

„geschiedvervalsing" iii „ . . . cen proces dat veel verwantschap verself-fullfilling prophecy" (Blotkamp, 198(}: p. 104).
De zojuist besproken discussic is in de laatste jaren grotendeels
verdrongen door een andere. Een omstreden punt iii de kunstinusea
blijkt te zijn hoc men zich moet opstellen tegenover het aankopen van
toont met

hedendaagse kunst. Een aantal musea stelt zich op het standpunt dat zij
zo snel mogelijk de jongste kunst moeten aankopeti, die, zo wordt er
vaak bij gezegd, dati ook nog te betaleti is. Haks bijvoorbeeld is dit

standpunt toegedaan; bovendien stelt hij, waar mogelijk, werk van
bepaalde „bewegingen" te willen aankopen in plaats van zich uitsluitend
te richteii op individucle kunstenaars. Als zich ecn dergelijke veelbelodan zeur ik nict teveel. Dan
vende groep aandient, aldus Haks
besluit ik gewoon: ik wil ze allemaal vertegenwoordigd hebben, dan hdb
ik die context" (iii: Bos, Van Ginneketi, 1983: p. 116). Vanuit cen
dergelijk, sterk op de nieuwste ontwikkelingen gericht aankoopbelcid
wordt regelmatig scherpe kritiek uitgeoefend op andere musea die zich
"
safe opstellen en wachten tot „dc eerste monografieeti geschreven zijii
Omgekeerd merkt bijvoorbeeld De Wilde op: „Het verveletide iii
Nederland vind ik dat actualitcit verward wordt tllet kwaliteit. Dat idee
van „het nieuwste van het nicuwste" interessecrt mij niet zo" (idcm: p.
136). Bovendien, aldus 1)e Wilde, is het van wezenlijk belang dat je cen
kunstenaar die je in je collectie hebt blijft volgen, omdat echte grote
kunstenaars hun beste werk vaak pas op latere lecftijd inaken (De Wilde,
1985: p. 11). Als je voor een dergelijk belcidsuitgangspunt kiest is het
aldus De Wilde eenvoudig otimogelijk alle nieuwe stromingen onmid206

opmerking van Fuchs: „Ik heb altijd iets gekocht omdat het goed was,
ook al was het misschien niet „smaakvol" of soms zelfs niet eens
zichtbaar" (in: Bos, Van Ginneken, 1983: p. 130). Typerend is in dit
verband ook een uitspraak van De Wilde: „Eigenlijk is het mooiste type
verzamelaar niet een museumdirecteur, maar de particulier die uitsluitend koopt waar hij zin in heeft en zich van geen objectiviteit iets hoeft
aan te trekken" (in: Bos, Van Ginneken, 1983). Tegen deze achtergrond
is tenslotte een uitspraak van de bekende verzamelaar F. Becht
opmerkelijk. Na te hebben opgemerkt dat het voor iedere verzamelaar
moeilijk is aan te geven waarom hij iets koopt, vervolgt hij:,Je zou toch
denken dat iemand als Edy de Wilde wel een heel duidelijk verhaal zou
hebben over het hoe en waarom van een aankoop. Maar ook bij hem is
het een kwestie van geraakt worden, met iets bezig zijn
. . " en
er steekt eigenlijk weinig theorie achter, het is veel meer een
kwestie van ervaring en ontvankelijkheid" (iii: Heijnen, 19842: p. 16)
Vastgesteld kan worden dat zich in de wereld van de kunstmusca
rond het verzamelbeleid intensieve discussies hebben afgespceld. Daarbij
is men het in grote hjnen tenminste over een tweetal punten eens: het
streven naar volledigheid is onzinnig, „volledigheid is karakterloos" (De
Wilde, in: Donker Duyvis, 19791)); ieder museum moet zich beperkingen opleggen en dus keuzes maken. Voorts: de eigen collectie is van
essentieel belang voor het functioneren van het museum; in dat verband
wordt zowel op dc museaal-inhoudchjke betekenis als op het practische
belang van een hoogwaardige eigen collectie gewezen (zie o.m. D.S.K.,
.

1984).

De discussie spitst zich toe op de vraag wat er verzameld moet
worden en welke criteria daarbij moeten worden gehanteerd. Op de
eerste plaats is - en vooral was - er discussie over de vraag of het
kunstmuseum wel uitsluitend hoogwaardige kunstprodukten moet
verzamelen. Tegenover de opvatting van diegenen die deze mening zij n
toegedaan, staat het standpunt van onder meer Overduin: „Mee eens of
niet, musea behoren dc creatieve impulsen uit andere culturele lagen dan
die van de elite op zijn minst voor het nageslacht te bewaren "
(Overduin, 1983: p. 19-20). Door het Haags Gemeentemuscum, waar
Overduin werkzaam is en dat zichzelf uitdrukkelijk als een kunstmuseum presenteert, wordt het probleem opgelost door te denken in
termen van verschillende verzamelgebieden. De kunstcollectie moet
met andere woorden een echte kunstcollectie blijven, maar tegelijkertijd
kunnen ook andere typen collecties worden aangelegd (B. en W., 1981).
Op de tweede plaats is er discussie over de vraag ofbij het aanleggen
van een kunstcollectie al dan nict uitsluitend esthetische of kunsthistorische criteria moeten worden gehanteerd. In de discussie van de
afgelopen jaren is gebleken dat zulks lang niet voor iedereen vanzelfsprekend is. Zo pleitte E. Meyer ervoor de wedloop om topstukken te
205
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Opmerkelijk is dat vaak op het welhaast instinctmatige karakter van
het verzamelen wordt gewczen. Niet alleen omdat er sprake is van cen
blijkbaar moeilijk te beheersen aandrift, maar ook onidat de kwaliteit
van een verzamelaar - die vrij algemcen wordt omschreven als het, in
het geval van hedendaagse kunst vroegtijdig, kunnen herkennen van
kwaliteit - zo moeilijk rationeel te funderen is. Illustratief is cen
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In de nu volgende paragraaf zal meer gedetailleerd op de verschillende
opvattingen over de afzonderlijke taken van het kunstmuseum worden
ingegaan.

5.3.4. De afzonderlijke littiscate take,i

In deze paragraafzullen de verschillen in opvatting over dc afzonderlijke
museale taken worden gepresenteerd. Ik ben mij ervan bewust dat er
een samenhang tussen deze taken bestaat en dat, in veler opvatting,
bijvoorbeeld de educatie nict vanzelfsprekend als een op zichzelfstaande
activiteit moet worden gezien. Op practische gronden kies ik echter bij
deze presentatic toch voor de gebruikelijke indeling.

5.3.4.1. Verzatnele,i
Verzamelen wordt door alle betrokkeneii als een essentille taak van het
kunstmuseum gezien; het is ook cen onderdeel van het museale werk
waarbij men zich in het algemeen sterk persoonlijk betrokken voelt.
Bovendicii is het een activiteit waarvan men geneigd is „toe te geveli"
dat naast kennis van zaken en onderscheidingsvermogen onvermijdelijk
ook persootilijke voorkeuren en motieven een rol spelen.,Je inoet zicht
hebben op een museum crl dat combineren met je eigen verliefdheden
en voorkeuren", aldus Beeren. Nog pregnanter komen persoonlijkc
motieven tot uitdrukking als hij zegt: „We hebben ook een werk van
Lawrence Weiner agingekocht, een tekst. Het is het cerste werk dat we
van hem iii de collectic hebben. Dat is gewoon mijn trouw aan de heren,
ik heb geen zin om dit te missen" (in: Bos, Van Ginneken, 1983: p. 122)
Sprekend is ook eeti uitspraak van Fuchs; nadat hij heeft gewezen op de
inhoudelijke en practische argumenten voor een actief aankoopbelcid
stelt hij: „En het is natuurlijk ook zo, je wilt het in huis, je wilt toch je

eigen boekenkast" (idem: p. 130). Of een openhartige uitspraak van
Sandberg: „Toen dacht ik: gut, dat is leuk dat Itten hier is, laten we hein
aan cen beetjc centen helpen eii vragen of hij cen velum wil ontwerpen"

(Sandberg, 1981: p. 32).
Voor wie enigermate vertrouwd is met verzamelen zal het geen
verrassing zijn dat voor de professionele verzamelaars in de musea niet
alleen de afzonderlijke objecten, niaar juist de collectie als zodanig een
belangrijke waardc vertegenwoordigt. Door alle betrokkencn wordt
dan ook het verzamelen zelf als cen cultuurscheppende daad gezien;
musea selecteren niet alleen uit de cultuur, maar ze cretren daarmee ook
cultuur (zie Stuurgroep, 1978). Voor sommigen ligt, zoals we recds
eerder zagen, iii het verzamelen zelfs de uitcindelijke rechtvaardigiiig
van het museum (zie ook: Van Waadenoijen, Van Vliet, 1984: p. 7-8).
Voor anderen daarentegen is verzanielen geen doel op zichzelf, maar een
noodzakelijke voorwaarde om de eigenlijke doelen van het niuseum te
realiseren (zie bijv Riezenkanip, 1976; C.R.M., 1981b; B. en W., 1981)
2()3

overleg moet worden beslist. Een scherpe formulering van dit standpunt vinden we bij Van Wengen, die hier overigens over musea in het
the educational service forms an integral part
algemeen spreekt· "
of the fourfold task of the museum. It may now have become eveli
clearer that this situation does not fit iii with the unacceptable view that
the function of the educational service is a dependent and subordinate
one (. . .)" (Van Wengen, 1980: p. 140)

Anderen zijn van oordecl dat de inhoudelijkc beleidsontwikkeling

primair een taak is voor de wetenschappelijke stafi in dergclijkc
opvattingen wordt de educatieve dienst inderdaad als een dienstverlenende stafafdeling gezien, die de activiteiten van het museum als het
ware doorvertaalt naar het publiek.

Opvallend is overigens dat vele directeuren juist voor het collecticbcleid persoonlijke bevoegdheden en verantwoordelijkheden opeisen. Zo
wijst De Wilde crop dat er vergeleken met vrocger weliswaar veranderingen opgetredeti zijn („Vroeger werd er gewoon functioneel over
practische zaken gesproken, maar tegetiwoordig vergaderen we ook
over ideologieen, over uitgangspunten") maar dat hij er, waar het om de
verantwoordelijkheid voor de aankopen gaat, „ . niet over piekert
die uit handeii te geven" (in: Heyting. 1976).
Het is duidelijk dat a;in ideeen over de interne structuur van het
museum ook meer algeniene opvattingen eli waarden ten grondslag
liggen. In het vervolg van dit hoofdstuk zal nog blijken dat dergelijke
nicer algemene opvattingen niet alleen doorwerken iii denkbeelden over
de interne structuur niaar ook over de externe structuur en de
maatschappelijkc positic van het museuni.

De volgende citaten uit de door mij afgenomen interviews kunnen als
illustratie bij het bovenstaande dienen:
- „Anders dan in veel andcre musea functioneert de educatieve afdcling
bij otis nict als cen toch ondergeschikte dienstverlening, maar op
basis van volkomen gelijkwaardighcid" (d).
- „Formccl beslis ik, na dit overleg, over het al dan niet doorgaan vati
bepaalde tentoonstellingsvoorstellen. In de praktijk worden de
"

beslissingen samen genomen (h)
- „Dit kiezen is puur een kiezen op basis van kwaliteit en als zodanig is
het onvermijdelijk een hoogst elitaire zaak. Toch behoud ik mezelf,
in het belang van de evenwichtige uitboziw van de collectie,
uitdrukkelijk het recht voor zelf die keuzes te maken" (e).
het belcid betreft kan ik U vertellen dat wij hier proberen te
werken niet zo min mogelijk beleidsnota's en andere discussiepapicren. Die hebben wij hier niet, geen wonder dat U ze niet hebt kunnen
vinden" (c)

- „Wat

202

vergelijkbare wijze uitgelaten. Typerend zijn bijvoorbeeld de volgende
uitspraken in een museale beleidsnota: „Als er in het toekomstige beleid
een keuze zou moeten worden gemaakt uit een aantal prioriteiten, dan
zou de uitbreiding van de collectie zonder meer voorop moeten staan"
en „Deshalve moet aan de uitbreiding van de collectie een absolute
voorrang worden gegeven" (Fuchs, 1980: p. 3 en 4).
Op de tweede plaats vinden we de opvatting dat de kern van de
museale activiteiten ligt in de publiekgerichte, in het bijzonder de
educatieve taak. In dit verband spreekt Riezenkamp van een "... nogal
ingrijpende accent-verlegging, van een beleid uitgaande van de verzameling naar een beleid uitgaande van het publiek- en hij tekent hierbij,
opmerkelijk genoeg, aan dat een dergelijke keuze „nog geen culturele
vervlakking (behoeft) te betekenen" (Riezenkamp, 1976: p. 919). Nog
pregnanter zijn de uitspraken van Van der Staay, die betoogt dat de
pogingen die ondernomen worden om via voorlichting, educatieve
programma's en dergelijke het grote publiek te bereiken onvermijdelijk
zullen falen wanneer niet het museum als geheel vanuit educatieve
doelstellingen en principes opnieuw wordt doordacht (zie Van der

Typerend in dit verb;ind is ook een uitspraak van
Hoofd
van de Afdeling Kunstzaken van de Gemeente
Hengeveld,
Staay,

1976).

Rotterdam: wanneer er gekozen zou moeten worden tussen het
educatieve werk en het conserveren zou in het Rotterdamse beleid „de
publieksfunctie de prioriteit hebben. Musea bestaan immers bij de gratie
van hun publieksfunctie" (in: Overduin, Maurits, 1983: p. 69).
Tenslotte vinden we een aantal opvattingen die als tussenposities te
typeren zijn. Zo is er de opvatting van diegenen die verzekeren niet naar
de dominantie maar slechts naar de gelijkberechtiging van het educatieve
werk te streven. Anderen, en dat is inhoudelijk van groter belang,
beklemtonen dat de verschillende taken van het museum in feite
absoluut nict te scheiden zijn (zie o.m. Couvk, 1979; B. en W., 1981).
Opmerkelijk daarbij is overigens wel dat de bepleite totaliteit van het
museumwerk heel vaak als publiekgericht werk of als educatief werk
wordt beschreven. Zo merkt von Graevenitz op: „Verzamelen, samenstellen, inrichten en tentoonstellen op basis van een duidelijk beleid is
van begin af aan educatief werk" (Von Graevenitz, 1974: p. 245).
Het zal geen verwondering wekken dat met de verschillende opvattingen zoals die in het bovenstaande zijn beschreven ook uiteenlopende
optics met betrekking tot de interne organisatie van het museum
verbonden zijn.
Zo zijn diegenen die het museumwerk in zijn geheel als publiekgericht werk opvatten van oordeel dat in de organisatie van het museum
alle afdelingen een volkomen gelijkwaardige positie behoren in te
nemen en dat over alle museaal-inhoudelijke kwesties in gezamenlijk
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hoe begrijpelijk ook als een afspiegeling van structurele spanningen in de
museumwereld," inadequaat is. Ze brengt weliswaar een belangrijke en
redile tegenstelling tot uitdrukking, zoals ook uit deze paragraaf zal
blijken, maar doet daarbij onvoldoende recht aan de complexiteit van de
standpunten die feitelijk door de discussianten werden ingenomen.
In deze paragraaf zal, vooruitlopend op eeii bespreking van de
opvattingen over de afzonderlijke museale taken, worden ingegaan op
de vraag welke taak als de kern van de museale opgave wordt
beschouwd; in dit verband zal ook kort worden stilgestaan bij een aantal
tegengestelde opvattingen over de gewenste interne structuur van het
museum.

Op de eerste plaats vinden we de opvatting dat de kern van het museale
werk ligt in het opbouwen en conserveren van de verzamelingen; de
uitvoering van deze taak dient ten koste van alles gegarandeerd te
worden en verdient in alle omstandigheden prioriteit. Dit standpunt
werd, zij het aanzienlijk milder geformuleerd, onder meer door (de
meerderheid van) de Nederlandse Museumvereniging als reactie op de
Museumnota uit 1976 verwoord. Weliswaar wordt in dit commentaar
het belang van het educatieve werk onderschreven, maar daarbij wordt
opgemerkt dat dit werk slechts kan worden uitgevoerd als de collectiegebonden taken naar behoren kunnen worden vervuld; bovendien
wordt aangetekend dat de „eisen die aan de presentatieve taak Van het
"
museum worden gesteld, het meest aan veranderingen onderhevig zijn

(NMV, 1977: p. 3).
Vastgesteld kan worden dat dit standpunt in de wereld van de
kunstmusea een uitgesproken aanhang vindt. Zo merkte R. Oxenaar,
directeur van het Rijksmuseum Kr81.ler-Muller, in cell door mu

afgenomen interview, desgevraagd op dat als er nog ingrijpender
bezuinigd zou moeten worden het alleen nog maar duidelijker zou
worden wat voor hem de hoogste prioriteit heeft: „ . . . het aankopen,
het aanvullen van de collectie. Als je die taak laat vallen ontstaan er
onherroepelijk lacunes in de collectie die niet meer weg te werken zijn "
m „Daar komt nog bij, dat de collectie natuurlijk de basis is van al het
verdere werk dat we hier in het museum doen. De kwaliteit van die
collectie moet dan ook onze eerste zorg Zijn, die is van het hoogst
denkbare belang". Ook andere directeuren van kunstmusea hebben
zich, zowel in de door mij afgenomen interviews als anderszins, op een
" Hierbij doel ik vooral op de toenemende concurrentieverhoudingen tussen de educatievc
en de wetenschappeluke staf als gevolg van de groei vaii het educatieve werk. Latenti
spanningen werden bu de publicatie van de museumnota uit ]976 manifest, door dc
benadrukking van het belang van het educatieve werk en de gelijktijdige afkondiging vat
het principe van budgettaire neutraliteit, als randvoorwaarde voor alle vernieuwingen vat
het museum.

200

zich overigens op geen directere wijze een beeld vormen dan door
kennis te nemen van de museum-architectuur die in het afgelopen
decennium is gerealiseerd (zie bijv. Domus, 1984; Flagge, 1985; Van
Giersbergen, De Graac 1984; Searing, 1982).
Ter afsluiting van deze paragraaf wil ik, bij wijze van illustratie en
adstructie, enkele typerende opmerkingen uit de door mij afgenomen

interviews, presenteren:
de specifieke kwaliteit van het museum natuurlijk dat
het beschikt over de objecten zelf. Deze objecteti zijn absoluut niet te
. /
vervangen la)
- „Wij zijn geen vrijblijvend cultureel centrum, dat om het even welke
culturele activiteiten kan gaan organiseren. Wat wij organiseren moet
direct voortkomen uit en aansluiten op wat hier aanwezig is, dat wil
zeggen een heel specifieke collectie beeldende kunst" (e).
- „ln onze cultuur wordt je overspoeld door zeer snelle en vluchtige
informatic. Daar stelt het museum als vanzelf cen accent van rust
tegenover. lin die zin is het niuseum ook een soort halteplaats, een
plaats die mogelijkheden biedt tot bezonnenheid, bezonkenheid en

- „Bovendien is

evenwichtige oordeelsvorming" (d).

- Ik keer mij tegen de opvatting van het museum

.

als eol

bewaarplaats van dingen die geen functie meer hebben of dingen die
. . wordt het vooroordeel aangeduur zijn". In zo'n museum
wakkerd dat alles wat oud is daarmee ook mooi, goed en waardevol
is, en dat al het nicuwe zich cerst maar eens moet bewijzen" (f).
- „Om te beginnen denk ik dat U niet zo'n onderscheid moct maken
tussen dc kunst en het museum. Het museuni kan immers niet
zonder dc kunst. Het belang van alles wat het museum doct berust
op het belang van de kunst" (h).
,,

cultuur waarin mensen waar het oin de kwaliteit
van dingen ga;it voortdurend bedrogen worden en dat nog vanzelfsprekend vinden ook (. . .). In zo'n maatschappij waarin aan alles om
gemakzuchtige redenen cen laffe smaak wordt gegeven, is het
essentieel dat je in cen museum doclbewust blijft kiezen voor het
allerhoogste niveau. Volgens mij is dat een cultureel belang van de

- „We leven in

een

allereerste orde" (i).
5.3.3. De kent van de activiteiten iii het lamst,nuseimi
In cen eerderc publicatic (Vaessen, 1979), heb ik gesteld dat de museumdiscussie tussen 1974 en 1979 door de betrokkencn in feite als een strijd
tussen twee kampen werd ervaren: de ene partij zou de klassieke

„objectgerichte" taken van het museum beiiadrukken, terwijl de andere
daarentegen juist de „publiekgerichte" taken als de essentie van de
museale opgave zou zien. Destijds heb ik betoogd dat deze twee-deling,
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Op de derde plaats tenslotte vinden we de opvatting dat de
overdracht in het museum zo direct mogelijk moet aansluiten bij de
behoeften en de leefwereld van (dc verschillende groepen uit) het
publiek. Door meerdere auteurs wordt crop gewezen dat deze opvatting, die niet alleen voor de overdracht maar voor het totale functioneren
van het museum ingrupende consequenties heeft. iii feite haaks staat op
de museale traditie: „Musea blijven tamelijk introverte instellingen, ook
waar het de relatic tot het publick betreft. Overdragen van liefde voor de
collectic en uitleg geven over de collectie passen veel meer in de niuscale
traditie dan het centraal stellen van de persoonlijke behoefte aan
vorming en scholiiig bij de bevolking en het daarop afstellen van de
programnia's", merken Delong en Reedijk op (Delong, Reedijk, 198(}:
p. 116).
Samenvattend: er bestaat een duidelijke consensus over de opvatting dat

de eigen kwaliteiten en de eigen aard van het kunstniuseum direct
sanienhangen met het feit dat het over ecn collectie unicke en

authentieke kunstobjecten beschikt; bovendien wordt het museum
vrijwel algemeen gezien als plek bij uitstek voor het cultiveren van

kwaliteit.
De meningen lopen uiteen over de betekenis die aan de objecten
wordt toegekend en over de niuseale functie die aan de eigen collectie
moet worden gegeven. Ook zijn de meningen verdeeld over de
betekenis van het begrip kwalitcit. Voor de een is het een objectieve
hoedanigheid en moet het museum het tot zijn taak en cer rekenen deze
kwaliteit zo goed mogelijk te (re-)presenteren; voor de ander is een
dergelijkc notie van kwaliteit cen fictie waarin slechts het smaak-oordeel
van een insiders-cultuur tot uitdrukking komt.
Dergelijkc verschillen iii opvatting werken sterk door in dc visie op
de wijze waarop musea hun bemiddelende rol moeten vervullen; over
deze kwestie zijn de verschillen van mening het meest manifest. Voor de
een zal het niuseum, gegeven de inhoud en aard van de overdracht die
daar plaats vindt, onvermijdelijk did cen zekere exclusiviteit behouden,
al zal niemand werkelijk terug willen naar de vooroorlogse situatic toen
het museum in de woorden van Sandberg "
een oord was waarjeje
donker
voor
dan
netjes
aankleedde en waarje
deftig inging, al of iliet
metje vrouw en kinderen en vooral op zondag" (Sandberg, 1981: p. 56).
Voor anderen dient exclusiviteit, die overigens als produkt van een self=
fullfilling prophecy wordt gezien, waar maar enigszins mogelijk vernieden
te worden.
Vastgesteld kan kortom worden dat er in de museumwcreld sterk
verschillende beelden van het kunstmuscum bestaan, varierend van
„tempel" en „podium" tot „educatief centrum" en „open huis". Van
deze verwarrende verscheidenheid aan museum-concepten kan men
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loopt, zo vermoed ik, het risico te worden afgedaan als een opvatting
van ieniand die er blijk van geeft geeii ingewijde te zijn in de wereld van
de moderne kutist; ernstiger wordt het als een internationaal in hoog
aanzien staand kunstenaar als Daniel Buren over musea opmerkt: „Daar
is zo nadrukkelijk een auratisch kader aanwezig, dat in principe alles
kunst wordt" (in: Van der Schoor, 1978: p. 5). In dit verband is ook een
opnierking van Haks illustratief Naar zijn mening stellen de musea zich
te vaak nog indoctrinerend op: het museum moet verschillende benaderingen tonen en systematisch aanzetten tot discussie: „Dan wordt
duideluk dat kunst kunst wordt door allerlei zeven heen. Het indoctrinerende karakter raak je dan ook kwijt, het museum wordt dan nicer een
podiuni waar je je mening vormt" (Iii: Van Gitineken, 1978; zic ook:
Strauss, 1981).

Constituerend voor de opvatting over de eigen aard van het mu-

seuni is tenslotte de wijze waarop de bemiddelende rol van het museum
wordt gezien. Zolang zulks in algeniene ternieti wordt geformulecrd,
blijkt vrijwel iedereen het crover eens te zijn dat het museum, hoc dan
ook, voor de opgave staat een relatie te leggen tussen kunst en publiek.
Wanncer we bezien hoe deze notie concreet wordt uitgewerkt laten zich
evenwel drie verschillende posities onderscheiden.
Op de eerste plaats is er de opvatting dat de wijze van overdracht in
het museum (nagenoeg) uitsluitend dient te worden bepaald door de
eisen die de kunst zelf stelt; de kunst moet in het museum voor alles op
een haar passende wijze worden gepresenteerd. Het publiek kan
weliswaar tot op zekere hoogte worden geinformead - de mate waarin
dat kan geschieden is overigens voor de verschillende publieksgroepen
verschillend - maar de kunst kati nooit, zonder haar te vervalsen,
werkelijk „naar het publiek worden gebracht". Het is dan ook een illusie
dat liet museum voor iedereen iets te bieden heeft; in die zin is het
onverndjdelijk dat het museum tot op zekere hoogte ectl elite-karakter
behoudt (zie bijv. De Wilde, in: Reacties, 1977). Er is nicts tegen een
verbreding van het publiek, zolang zulk een verbreding maar niet met
oneigenlijke middelen tot stand wordt gebracht eli ze niet ten koste gaat
van de kwaliteit van de presentatie.
Vervolgens is er de opvatting dat het museutii als publiek-gerichte

instelling een communicatic-medium is, zij het een medium van cen heel
bijzondere soort. De wijze van overdracht dient zowel te worden
bepaald door dc eisen die de kunst stelt als door de kennis en dc
verwachtingen van het publick. De belangrijkste moeilijkheid voor het
kunstmuseum, aldus Beeren, is dat het, als communicatiemedium, kunst
moet overdragen, terwijl de kunst zelf ook een communicatiemedium
is. Voor het museum als medium is het dan ook een even essentiele als
complexe opgave in haar overdracht dc communicatieve werking van
de kunst zelf nict te verstoren (Beeren, 1979: p. 11 e.v.).
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gehanteerd."'

Of het nu gaat om de selectic of presentatic van
kunstwerken, om de breedte van liet verzamelterrein, om de inrichting
van het museum, steeds wordt ter rechtvaardiging verwezen naar het,

klaarblijkelijk machtige, begrip kwaliteit. Vastgesteld kan dan ook
worden dat er een grote, zij het nict altijd uitgesproken, concensus
bestaat over de opvatting dat in het ililiSCUrn alles draait oni kwaliteit;
deze kwaliteit is als het ware het kwalitcitswaarmerk van her museum.
Hierbij moet echter worden aangetekend dat ook dc betekenis die a,in
dit begrip wordt gegeven allerminst cenduidig is.
Een cruciale discussie waarin verschillen iii opvatting over het begrip
kwaliteit een belangrijke rol hebben gespeeld. betreft bijvoorbeeld de"
vraag of de kunstniusea zich nuja dan nec uitsluitend op de -autononic
kunst moeten richten. Sommigeti zijn daarbij van oordeel dat het
museum niet alleen de kunst iIi engere zin moct laten zien, niaar tevens
amidacht dient te besteden aan dc gehele „visuele cultuur", waarvan dc
kunst onderdeel uitniaakt (zie vooral: Leeritig, 1975). Anderen, zoals
Fuchs, hebben dit standpunt steeds uitdrukkelijk verworpen: „Het is van
tweeBn een: je houdt je bezig niet kunst of met amusenient. Dat zijn
twee totaal verschillende zaken". Er is ecti groot verschil „.. tussen dat
hele gebied van a;in de kunst volstrekt marginale activiteiten en dc echte
kunstproduktie" (in: Peters, 198()a: p. 21) Zoals we bij de bespreking
van de opvattingen over de afzonderlijke museale taken nog zullen zien
speelt het begrip kwalitcit ook in tal van andere museale discussies een

belangrijke rol.
In dit verband dient cr tenslotte op te worden gewezen dat naar het
oordeel van mecrdere betrokkenen kwaliteit geen absolute hocdanigheid
is op basis waarvan musea bijvoorbeeld objecten kunnen selecteren,
maar dat integendeel het museum als prestigicuze instelling zelf prestige
toekent en dat het daarmee als het ware zelf „kwaliteit" (als sociale
categorie) produceert (vgl. Bourdieu, Darbel, 1969). Zo merkt Heslinga
op dat de waardigheid van het museuni afstraalt op de objecten die het
tentoonstelt: „Zeer evident wordt dit bij sommige produkten van
moderne of alternatieve kunst: zaken die nien iii her gewone leven
zonder meer zou wegwerpen, worden in het museum jaar in jaar uit
aandachtig en serieus bekeken" (Heslinga, 1980: p. 38). Deze uitspraak
"' In dit verband is een studie van Oosterbaan Martinius interessant. Hij wust crop dat zich
in de legitimaties voor het kunstbeleid in de na-oorlogse periode opmerkelijkc verschilivingen hebben voorgedaan. Deze verschuivingen worden pregnant samengevat iii de titel
van de hier bedoelde studic: Schootthrid IVe/ziin Kuwlitrit (Oosterbaan Martinius, 1985)
De algemene redencring en de Conclusies van deze auteur kati ik onderschruven: in het
bijzonder stem ik ermee in dat er in dc meest recente jaren van een opmerkclijke opbloei
van de ..intrinsieke" rechivaardiging van kunstbelcid (in termen van kwalitcit) sprake is.
Hierbij teken ik echter aan dat in de discussic over musca het bet;rip kwaliteit ook al
eerder een belatigrijke rol heeft gespeeld, zij het wellicht wat mirider overheersend dan in
de actualiteit van dit moinent.
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"

besproken Rotterdamse „museumplan betoogd dat de presentatie in
een museum, om de zojuist genoemde redenen, een scherp contrast
vormt met de massa-mediale „presentaties" waardoor we in toenemende mate worden overspoeld (Stuurgroep, 1978: p. 36 e.v.).
in het licht van het bovenstaande behocft het niet te verwonderen dat
het na-oorlogse streven naar een „dynamiscring" van het kunstmuseuni
- cen streven dat in het beleid van Sandberg het eerst en het meest
pregnant tot uitdrukking kwam en dat ook andere musea ging
beheersen'- zeker nict onomstreden is, getuige onder meer de uitspraak
van Heslinga: ,,Musea zijn altijd plaatsen van een zekere rust en stabiele
waardigheid geweest. Zij behoren dit te blijven en iedere poging ook de
sfeer van het museum te betrekken in dc onrust en dynamiek van het

huidige leven zal aan het museum als instituut afbreuk doen en het
tenslotte doen verdwijnen" (Heslinga, 1980: p. 42). Veelzeggend in dit
verband is ook dat Fuchs, refererend aan de titel van een bekend boek
over het Van Abbe-museum, polemisch opmerkt dat het museum
„hclemaal nict in beweging is". „Het museum staat stil en de kunst is in
beweging. Dc kunst trekt door het museum heen, daar kun je haar even
bekijken en daarna trekt ze weer verder" (in: Peters, 198Ob: p. 41).
Iii dit verband moet nog worden geattendecrd op het feit dat het
voor zeer velen bij uitstek kenmerkend is voor het museum dat het een
confrontatie met authentieke objecten biedt - en daarmec overigens aan
een groeiende behoefte tegemoet komt. In de wereld van de kunstniusea, waar het niet alleen om authenticke maar bovendien om unicke
objecten gaat, is de overtuiging vrijwel algemeen dat dit specifieke

karakter van de objecten uitgangspunt moet zijn van het niuseumbeleid.
Zo is het opvallend dat in een beleidsnota met betrekking tot het Haags
Gemeentemuseum, dat bekend staat als een per traditic sterk
„publiekgericlit" museum, uitdrukkclijk wordt verklaard dat het eeii
.
kunstmuseum is en geen „educatief nitiscum,
zoals het belendende
Museum VOOY

liet o,iderwlis.

Dit impliceert. aldus de nota, dat het museuni

nict anders kan "... dan uitgaan van de kunstobjecten, die cen unick
karakter dragen" (B. en W., 1981: p. 57). Zoals we in het vervolg van
dit hoofdstuk 11Og zullen zien zijn overigens de opvattingen over dit
unicke karakter van kunstwerken verschillend evenals, in samenhang
daarmee, dc opvattingen over de wijzc waarop aan dit uitgangspunt iii
het museum concreet gestalte moet worden gegeven.
Opmerkclijk is voorts de centrale rol die het begrip kwaliteit speelt

in de discussies over het kunstmuseum. Vastgesteld kan worden dat dit
begrip in tal van discussies bij wijze van finaal argument wordt
I 1 reft-end blijkt dit bijvoorbeeld uit de titel van een boek dat geheel aan de ontwikkelingen

iii het Eindhovense Van Abbe-Muscutii werd gewijd: Mtiscum
C.a.

m beweginR?

(Blotkatilp,

1979).
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naars. In het begin heb ik al gezegd, voor hen is er nauwelijks nog iets

anders. Er is een onnatuurlijke verhouding tussen kunst en cultuur
ontstaan en dat los je dan op door het maken van zo'n speciaal
gebouw" (i).
5.3.2. De eigen aard van het kunstmuseum

Door het grote publiek worden, aldus Pott,

de musea eenvoudig
„vereenzelvigd met de collecties welke zij beheren"; bovendien worden.
zij veelal als statische instellingen, als „onveranderlijke grootheden
gezien (Pott, 1974a: p. 4). Vastgesteld moet worden dat dit bepaald niet
het beeld is dat de professioneel betrokkenen zelf van het museum
hebben. Niet alleen is duidelijk dat in de museumwereld de vrijwel
unanieme overtuiging leeft dat de verschillende soorten musea niet over
een kam kunnen worden geschoren - en dat er zeker ook vanuit de
kunstmusea regelmatig op wordt gewezen dat juist deze musea een
typisch eigen karakter bezitten - maar bovendien kan geconstateerd
worden dat door insiders het museum noch gelijkgesteld wordt aan de
collectie noch als een statische instelling wordt gezien.
Opvallend is overigens wel de grote mate van overeenstemming
over de opvatting dat de meest specifieke eigen kwaliteit van het
museum ligt in het feit dat het een eigen collectie bezit. Hoewel over de
waarde crl betekenis van de verzamelde objecten verschillend wordt
gedacht en hoewel aan de eigen collectie een verschillende museale
functie wordt toegekend, zijn alle betrokkenen het er over eens dat die
eigen collectic een wezenlijke rol moet spelen in het museum eli datjuist
door het bezit daarvan het museum zich van paramuseale instellingen,

galeries e. d. onderscheidt.8

bovendicn dat het museum door de direct betrokkenen weliswaar niet als een statische instelling wordt gezien, maar dat het
door velen wel een kenmerk bij uitstek van het museum wordt geacht
dat het voor het publiek een plek van rust is; de bezocker kan in cen
omvang en tempo die hij zelf-kan bepalen kennis nemen van hetgeen het
museum te bieden heeft en hij kan zich, vanuit een zekere distantie,
daarover zelf een oordeel vormen. Opmerkelijk is dat deze opvatting
ook wordt gedeeld door diegenen die cen actieve(re) opstelling van het
museum voorstaan. Zo wordt in de tweede versie van het eerder

Opmerkelijk

is

is vooral vati belmig voor het onderscheid tussen musea voor eigentijdse kunst
cn galeries. Veel galeries claimen meer te zijn dan uitsluitelid commerciele instellingen en
in het bijzonder zijn zij van oordeel dat zij een belangrijke (inuseale) presentatic- en
ontwikkelingsfunctic vervulleti. Voor zover mij bekend wordt het bezit van een cigen

8 Dit punt

collectie daarbij toch vrij algemeen als celi bepalend onderscheidingscriterium
beschouwd. Voor een boeiende beschrijving van de optics van de Nederlandse galeristen
zie een artikelenserie van E. Reitsma die in januari en februari 1982 in Vrii Nederia,id
verscheeii.
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In de richting van het publiek: moet er actief gestreefd worden naar
een vergroting en verbreding van het publiek; moet het museum zich
louter informerend, dan wel begeleidend of zelfs „vormend" opstellen?
In de richting van de kunstenaars: moet het museum zich beperken tot
het aankopen en het presenteren van kunstwerken of moet het een veel
meer initierende rol spelen? In de richting van de maatschappij: houdt de
museale taak en verantwoordelijkheid bij de muren van het museum op
of strekt die zich verder uit? Opmerkelijk is dat vooral in de eerstejaren
van de hier besproken periode relatief veelvuldig een dergeljke
„activistische" opstelling werd bepleit (zie o. m. Beeren, 1976b; Leering,
1975).

In de nu volgende paragrafen zal meer in detail op de opvattingen
over de eigen aard van het museum en over de betekenis van de
afzonderlijke museale taken worden ingegaan. Deze paragraafwil ik nu
afsluiten met een aantal citaten uit de door mij afgenomen interviews die
als illustratie en adstructie van het bovenstaande kunnen dienen; de
lettercode verwust naar de lijst van geinterviewde personen (zie Bijlage
1).

- ,Je wilt een
mening zelfs

zo groot mogelijk publiek bereiken, dat is naar mijn

je uitdrukkelijke opgave. Het museum

is immers een

publieke instelling" (a).

- „Ik vind inderdaad wel dat het museum voor veel meer mensen zou
kunnen functioneren, maar ik ben tegelijkertijd van mening dat het
geen zin heeft de mensen met slogans naar binnen te halen. Je kunt
die verantwoordelijkheid ook niet zomaar bij de musea leggen" (c).
- De mensen moeten niet met geweld wor(len binnen gehaald. Waar
het om gaat is " ...dat mensen die een visuele gerichtheid hebben en
voor wie het medium kunst werkelijk iets te vertellen kati hebben nu
ook eens worden bereikt. De gangbare presentatie en dergelijke zijn
op die reae groep van potentiele museumbezoekers veel te weinig
afgestemd" (d)
- „Als museum zijn wij weliswaar een openbare instelling, hetgeen
terecht met zich meebrengt dat iedereen ten volle in de gelegenheid
moet zijn kennis te nemen van hetgeen wij te bieden hebben. Maar
met dit „maximaal in de gelegenheid stellen" houdt onze directe
verantwoordelijkheid goeddeels op. We hoeven de kunst niet aan de
man te brengen en we mogen haar niet vervalsen ofvereenvoudigen,
met welke goede bcdoclingen ook" (h).
- „Wanneer er echter gekozen moet worden tussen dc kunst en het
publiek, heb ik in mijn beleid altijd voor de kunst gekozen.
Uiteindelijk gaat het om het belang van de kunst. Daarvan is al het
overige afhankelijk" (h).
- „Voor wie is het museum eigenlijk? Aan de ene kant natuurlijk voor
het publiek, maar wat mij betreft toch zeker ook voor de kunste193

Een belangrijke discussic tenslotte heeft betrekking op een kwestie die
door velen in de wereld van de kunstmusea als bijzonder essentieel
wordt ervaren: deze musea hebben niet alleen een taak tegenover het
algeniene publick, maar heel in het bijzonder ook tegenover de
kunstenaars en de ktinst zelf. Zo merkt De Wilde op: ,,Ik geloof dat we
nu de vruchten kunnen plukken dat we het Stedelijk niet hebben laten
uitgroeien tot een soort superwukcentrum maar overeind hebben

gehoudeii als cell ilistituut

ten dienste van de kunst zelf' (in: Van
Ginnekell, Heijiien, 1982)
Grote eensteminigheid bestaat over de opvatting dat het nilisculll
een onvervangbare informatiebron is voor kunstenaars en dat het in die
zin een belangrijke ontwikkclingsfunctie vervult of dient te vervullen.
is overigens dat in een belcidsnota van het
Stedelijk Museum te Anisterdani geattendeerd wordt op het feit dat
hiermee ook cen vitaal belang van dc stad is gemocid. Vroeger, aldus
deze nota, trokken belangrijke kunstenaars weg uit Amsterdam, ze
moesten om zich verder te kunnen ontwikkclen naar Parijs etc. Juist de
aanwezigheid van (grote) kunstenaars is echter „ . . . van onschatbare
betekenis voor otize stad- (Stedelijk, 1980, p. 3).
Over de verdere invulling van de functie „ten dienste van de kunst
zelf' lopen de meningen echter weer ver uiteen. Ze varieren van het
hooggestemde ideaal een laatste vruplaats te willen zijn waar de kunst
zichzelfkan zijn en zich vrijelijk kati ontwikkelen (zie bijv. Constant e. a.
1976) tot de opvatting dat het juist cen taak voor het museum is te
bevorderen dat de kunst minder van het museum afhankelijk wordt eli
weer „maatschappelijk gaat functioneren". In dit verband spreekt
Leering bijvoorbeeld bewoiiderend over Sandberg die, vaak met succes,

Opmerkelijk iii dit verband

de muscumtaak waar te maken, door overal invlocd uit te
poogde
waar
beeldende kunst of vormgeving een rol zou kunnen
oefenen,
een
dergelijke betrokkenhcid bij wat zich buiten het museum
spelen";
afspeelt is echter, aldus Leering, „dc laatste jaren verschraald ZO nict
.

verdwenen" (Leering, 1979: p. 80).
Sanienvatte,id: het brede spectrum aan opvattingen overziende kan
vastgesteld worden dat over de algemenc formulering van de taak van
het kunstniuseuni een behoorlijke consensus bestaat. Voor vrijwel alle
betrokkenen iS Ilet illuscum, in de bekende algemene formulering van
Pott, cen „medium tussen interessegebied en publiek- (Pott, 1974b).
Deze consensus laat echter nog vele vragen onbeantwoord: ligt het
hoofdaccent op de taak ten opzichte van het publiek of op de taak ten
opzichte van kunst en kunstenaars? En voorts: hoe dienen deze taken
concrect gestalte te krijgen, tot hoc ver strekken ze zich uit?
Naar mijn oordeel kan gesteld worden dat de aantoonbare verschillen iii opvattitig vooral samenhangen met het antwoord op de vraag hoe
„activistisch" de opstelling van het museum nioet zijn:
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discussie, vinden we ook omschrijvingen waarin de publiekstaak
expliciet als een vorm van cultuuroverdracht wordt geduid en in het
bijzonder als een overdracht van waarden (zie bijv. Riezenkamp, 1976).
Anderen gaan nog verder en geven als hun mening te kennen dat de
musea moeten bijdragen aan „maatschapp
elijke bewustwording"; de
musea zouden zich bovendien veel meer moeten richten
op groepen die
tot dusverre het museum niet bezoeken, hetgeen met zich meebrengt

„... dat het sociaal-culturele programma en in het algemeen de sociaalculturele benadering van kunst en cultuur de voornaamste doelstellingen
zullen zijn".,
In het licht van het bovenstaande behoeft het geen verwondering te
wekken dat door meerdere auteurs op de noodzaak van een pluralistische benaderitigswijze wordt gewezen. Zo stelt Overduin dat niet voor
66n benadering gekozen moet worden maar voor meerdere tegelijk,
ondermeer ook omdat er van verschillende „doelgroepen"
sprake is. Hij
onderscheidt maar liefst vij f mogelijke benaderingen met betrekking tot
de presentatic van (moderne) kunst in het museum (Overduin, 1980).
In dit verband is het van belang op te merken dat zich juist in musea
voor moderne en eigentijdse kunst een aanta] specifieke vragen
voordoen met betrekking tot de taak ten opzichte van het publiek. Zo is het
een omstreden vraag hoever de informatie en toelichting bij de
kunstwerken moet gaan. Nog meer omstreden is de vreag of het
museum eerst en vooral een normerende instelling moet
zijn die strikt
op kwaliteit selecteert of dat het primair dc nieuwste ontwikkelingen in
de kunst moet laten zien, ook als die in feite nog niet goed te beoordelen
zijn, tencindejuist daarmee een discussie over kwaliteit op te roepen. Dit
laatste is bijvoorbeeld de opvatting van Haks door wie het museum als
een ,,podium" wordt gezien waarop het publiek „zo snel
mogelijk"
moet worden geinformeerd over de actuele kunstontwikkeling (Haks,
1979). Ook in de opvatting van Beeren dient het museum aan te zetten
tot discussie over de normering met betrekking tot de eigentijdse kunst;
het museum kan dan echter niet volstaan met liet presenteren van de
kunstwerken zelf. maar het mott uitdrukkelijk ook aandacht besteden
aan cen presentatie van de kunsthistorische context en van de actuele
discussies als zodanig (Beeren, 1979: p. 34).
Zie: Couv&. 1979. In deze nota wordt hieraan overigens onniiddellijk toegevoegd dat dit
11iet betekent dat de andere basistaken van het museum op de lange baan geschoven
zouden kutineti worden.
Opmerkclijk is dat dergelijke „sociaal-culturele' doelstellingen vooral iii de eerste jareti
van de hier besproken periode gezichtsbepalend zijn geweest voor een aantal kittistmusea.
Vertegenwoordigers van deze musea hebben er bij herhaling op gewezeii, orider nicer in
door mijzelf afgenomen interviews, dat zij natuurlijk ook hun .,gewone" musealc werk
doen. maar dat het juist de afwijkingen van het normale patroon zon die de aandacht
trekken in de publiciteit.
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is," of gaat de strekking van dit begrip verder

en bedoelt men
bijvoorbeeld dat de niusea een actieve rol zouden moeten spelen in de
produktie van kunst (zie bijv Beeren, in: Brouwer, 1978; Fuchs, 1982).
Ofbedoelt men ermee dat de musea vooral tot taak hebben bij te dragen
aan de (her-)integratie van de kunst in de samenleving (Lecring, 1975;
1978) of niisschien zelfs dat zij zich ten dod moeten stellen ook de
produkten van de populaire cultuur te verzatilelen, te docunienteren eli
te presentereii 0111 aldiis aan dc kwaliteit van de niassa-culturele
produktie bij te dragen (zie bijv. H.G.M., 1981). Zoals in het vervolg
van dit hoofdstuk nog zal blijken lopen de nieningen over dergelijke

meer concrete vragen sterk uiteen.
Opmerkelijk is voorts dat vrijwel alle betrokkenen, hoe verschillend
hun verdere opvattingen ook zijn, bij gelegenheid uitdrukkelijk verklaren dat het museum als openbare instelling een onmiskenbare taak heeft
tegenover het publick. Ook hier treden verschillen in opvatting pas bij
een verdere uitwerking ;ian het liclit. Betckent deze erkenning dat men
van mening is dat het muscale werk in zijn gcheel Opgezet ell doordacht
moet worden vanuit deze publicksfunctie zoals bijvoorbeeld door
Beeren werd betoogd (Beeren, 1979), of zelfs dat het tot:llc musealc

werk juist in die publieksfunctic zijn uiteindelijke rechtvaardiging vindt
(zie bijv. jungschleger, 1982; Couvae, 1979: p. 26 e. v.) Iiiipliceert een
erkenning van de noodzaak tot het uitbouwen van de publiekstaken ook
dat men van mening is dat gestreefd moet worden naar een uitbreiding
of zelfs cen verbrediiig van het publiek of bedoelt men primair dat de
benadering van de habituele bezockers moct worden verbeterd?
Wanticer we meer in detail bezien hoc de taak ten opzichte van het
publick wordt beschreven valt de breedte van het spectrum aan
opvattingen op. Deze omschrijvingen vari6ren van het cenvoudig toncn
van beeldeticle kunst, „met geen ander doel dan dat het publick die kunst
daar kan zicn cii er zich rekenschap van kan geven" (Petersen, 1979: p.
214), via -het op stimulcrende Wijze cen voorstellitig geven van zijn
eigen en anderinans cultuur" (Beeren, 1979: p. 10) tot Fuchs' opvatting,
dat „dc primaire functie van een museutii voor hedendaagse kunst is om

het publick, middels een cotifrontatic met moderne en hedendaagse
kunst, te activeren tot een discussie over wat binnen onze cultuur aan het
veranderen is" (Fuchs, 1975: p. 1)
Naast deze omschrijvingen waarin, zij het niet eeii verschillende
lading, het acceiit wordt gelegd op het informeren en het stiniuleren tot
" De opvatting dat verz:imelm als zodanig ecti cultuurscheppende daad is, berust kort
gezegd op de geclachte dat cen verzameling meer is dan de som d,r deleti waaruit ze is
opgebouwd. Ecti verzameling heeft een eigen iderititeit. In iedere tlid - en door iedere
verzamelaar - wordeti andere accenten gelegd. Eeti historische verzanieling bijvoorbeeld
Zegt dan ook nict alleen iets over het historischc tijdperk dat door zii'n verzanicling wortit

bestrekeii. maar ook over de tijd waarin die verzamelirig werd opgebouwd.
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directeuren is geen (statistische) representativiteit voor het museumveld
nagestreefd; wel zijn de geinterviewde directeuren als groep naar mijn
oordeel zeker representatief te achten voor de openbare museumdiscussie zoals die in Nederland is gevoerd. Overigens kan worden aangetekend dat ook opvattingen van andere dan de geinterviewde directeuren
aan de orde zullen komen; in zulke gevallen baseer ik mij op
gepubliceerde teksten en andere openbare uitlatingen.
De interviews met de vertegenwoordigers van de verschillende
overheden hadden een ander karakter. Enerzijds waren ze erop gericht
nicer inzicht te krijgen in de inhoud van het (voorgenomen) overheidsbeleid, anderzijds moesten ze bijdragen tot het verkrijgen van inzicht in
het complexe Nederlandse museumbestel, zoals dat in het vorige
hoofdstuk is beschreven.
Iii een aantal gevallen bleek het slechts niogelijk interviews af te
nemen op voorwaarde dat die niet als zodanig zouden worden
gepubliceerd en slechts als achtergrondinformatie in het kader van deze
studie zouden dienen. hide nu volgende paragrafen zal ter illustratie en
adstructie uit de interviews met de museumdirecteuren worden geciteerd; vanzelfsprekend zijn deze citaten ter goedkeuring aan de desbetreffende gesprckspartners voorgelegd.
5.3.

Elementen in de nitism,ndisaissie

5.3.1. De taak van liet lainst,nuset,in

Deze paragraaf dient te beginnen met

de

vaststelling dat over de

algemene taakomschrijving van het kutistniuscuin een grotere overeenstemming bestaat dan men in eerste instantic, afgaande op de felheid van
de gevoerde discussies, geneigd is aan te nenien. Deze overeenstemming

betekent echter geenszins dat er over de feitelijke taak van het
kunstmuseum geen belangrijke verschillen van niening zouden bestaan;
deze verschillen komen echter pas bij ceii concretisering werkclijk aan
het licht.
Voor zover ik heb kunnen nagaan wordt door vrijwel niemand in de
wereld van de kunstmusea de stelling aangevochten dat (ook) een
kunstmuseuni eeti vijftal samenhangende taken te vervullen heeft:
verzamelen, conserveren/restaureren, wetenschappelijk onderzoek/
documentatie, presentatie en educatie. Bovendien wordt in brede kring
de stelling onderschreven dat in het functioneren van de kunstmusea
met recht en reden cen zekere taakverbreding is opgetreden: deze mika
zijn niet alleen cultuur-conserverende en cultitur-overdragendc, maar
ook cultuur-scheppende instellingen (B. en W., 1981)
Het gaat er zoals gezegd oni hoe dergelijke begrippen worden
geconcretiseerd. Wordt bijvoorbeeld met „cultuur-schepping" slechts
bedoeld dat verzamelen op ziclizelf reeds een cultuurscheppende daad
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Nu is het allerminst eenvoudig precies aan

te geven op welke

wijze

Ideal-typen tot stand komen; het maken ervan is een activiteit die nog het
beste met het begrip „ontwerpen" kan worden aangeduid. Ontwerpen
is, althans in mijn opvatting,+ geen strikt rationele, maar evenmin een
louter intuitieve aangelegenheid; het is noch analyse, noch synthese.
Ontwerpen is steeds de combinatie van beide, het is als het ware een
heen en weer pendelen tussen inductie en deductie; bovendien is het een
trial and error-proces, waarbij het niet in de laatste plaats op passen en
meten aan komt.
Bij het ontwerpen van de „typische" museumopvattingen ben ik
ervan uitgegaan dat zo goed mogelijk aan twee tegenstrijdige eisen zou
moeten worden voldaan. Enerzijds zou bij de empirie moeten worden
aangesloten en zou een optimaal gebruik moeten worden gernaakt van
opvattingen die in de inventarisatie en analyse werden opgespoord;
anderzijds zouden de „typen" niet eenvoudig de empirie moeten
reproduceren, maar juist afstand moeten nemen van „het toeval van de
werkelijkheid"' door daaraan een dimensie van rationele ordening toe te
voegen. In paragraaf5.4., waarin de „typen" worden gepresenteerd, zal
nog op de wijze van construeren, op de gevolgde ontwerpaanpak
worden ingegaan.

Tenslotte een enkel woord over de aard van het onderzoeksmateriaal.
Het onderzoek is gebaseerd op twee soorten bronnen. Op de eerste
plaats is, zoals uit de lijst van geraadpleegde literatuur kan blijken, een
grote hoeveelheid schriftelijk materiaal geanalyseerd, varierend van de
jaargangen van museale tijdschriften die in Nederland verschijnen tot de
jaarverslagen van musea en museale organisaties, beleidsnota's van

musea en overheden en dergelijke (zie voor een bibliografie o.m.: De
Beer, 1981).
Daarnaast hebben uitgebreide vraaggesprekken plaats gevonden met
directeuren van kunstmusea en met vertegenwoordigers van overheden
die bij het museumbeleid betrokken zijn (zie Bijlage 1). De interviews
met dc directeuren waren er primair op gericht meer en gedetailleerder
inzicht te verwerven in bepaalde aspecten van hun opvattingen; in alle
gevallen zijn voorafgaande aan de interviews teksten van de betreffende
gesprekspartners bestudeerd. Bij de selectie van de te interviewen
4 Over wat ontwerpen is bestaan vele verschillende opvattingen. In de afgelopen decennia
is een groot aantal publicaties verschenen op ontwerpmethodologisch gebied. Een
kernvraag blukt te zijn iii hoeverre ontwerpen gerationaliseerd kati worden, wat de mix is
tussen ratio en intuitie. Voor een Nederlatidstalige inleiding zie: Foque, 1975.

Ik ontleen deze uitdrukking aan een discussie naar aankiding van een voordracht door
prof. dr. H.B.G. Casimir, tijdens een „Cultuursociologische Studiedag" op 23 februari
1984 te Tilburg. Tijdens deze discussie merkte prof. Casimir, overigens sprekend over de
natuurwetenschappen, op dat we ons. als we in waarheid geinteresseerd zon, niet teveel
„aan het toeval van de werkelijkheid gelegen moeten laten liggen".
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1.3. Wat

beschouwt men als de kern van

de

activiteiten van het

kunstmuseum? Op welke activiteiten dient de nadruk te liggen;
welke activiteiten verdienen in alle omstandigheden prioriteit?
1.4. Welke zin en betekenis worden precies aan de afzonderlijke
museale taken toegekend?
2.

Over de maatschappelijke positie van het milseum

2.1. Hoe ziet en waardeert men de huidige maatschappelijke positic van
het museum; wat ziet men als een wenselijke maatschappelijke
positie?
2.2. Welke problemen en knelpunten signaleert men met betrekking tot
het maatschappelijk functioneren van de kunstmusea?
2.3. Hoe ziet en waardeert men de relatie tussen het kunstmuseum en
de verschillende overheden? Iii dit verband: Hoc beoordeclt men
het door de diverse overheden gevoerde museumbeleid?
2.4. Hoe ziet en waardeert men de relatie tussen:
het museum en andere culturele instellingen;

het museum en het publiek;
het museum en de beeldende kunstenaars?
3.

Over cultuur en cultuurbeleid

3.1. Welke betekenis geeft men aan het begrip cultuur, wat beschouwt
men als essentieel in het cultuurbegrip?
3.2. Hoe ziet en waardeert men het huidige cultuurbeleid? Wat zon de
essentiele opgaven voor zo'n beleid? Waar behoort het zwaartepunt
te hggen?

4. Over kwist e,i leti,istbeleid
4.1. Welke betekenis geeft men aan het begrip kunst, wat beschouwt
men als essentieel in het kunstbegrip?

4.2. Hoc ziet en waardeert men het huidige kunstbelcid? Wat zijn de
essentiele opgaven voor zo'n beleid?

Met behulp van de bovenstaande lijst werd het uitgebreide discussiemateriaal geordend, waarbij steeds per onderwerp naar kenmerkende
verschillen in opvatting werd gezocht. Het is van belang hierbij aan te
tekenen dat het binnen de hier gchanteerde methodiek niet gaat om
representativiteit, maar veeleer om het naar voren ha]en van zo scherp
mogelijk gearticulcerde standpunten (vgl. Weeda, 1982)
Overigens was het verzamelen van deze „decl-legitimaties" geen
doel op zichzelf. De opzet was veeleer om door middel vaii een reflectie
op deze inventarisatic een aantal typische opvattingetipatronen te
ontwikkclen die als integrale legitimaties voor het kunstmuseum
kunnen worden gezien.
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De opbouw van dit hoofdstuk is

als volgt:
paragraaf 5.2. beschrijft de opzet en aanpak van de analyse;
paragraaf5.3. biedt een inventarisatic en analyse van „elementen- die in
de discussie over het kunstmuseum gevonden zijn;
paragraaf 5.4. biedt een uitgewerkte beschrijving van een aantal „ideaaltypische" museuniopvattingen die op basis van de inventarisatie en

analyse ontwikkeld zijn;

paragraaf 5.5. tenslotte biedt cen nabeschouwing en conclusics.
5.2. Opzet en aa,ipak van de analyse

De analyst heeft betrekking op de openbare discussic over het
kunstmuseum, zoals die iii Nederland tussen 1975 en 1984 is gevoerd.
Deze discussic werd sterk aangewakkerd door het verschijnen van de in
het vorige hoofdstuk besproken nota Naar een niet,w museumbeleid die in

1976 verscheen. Voorafgaande aan de publicatie van dcze ministeriele
nota, en waarschijnlijk door de voorbereidingen daarvan incde uitgelokt,' vonden in Nederlandse tijdschriften discussies plaats die als een
voorafschaduwing van de felle debatten die op de nota volgden kunnen
worden gezien. De artikelenreeks die vanafeinde 1975 in het toenmalige
cultuurmagazine Hollands Diep verscheen wordt hier als het beginpunt
van de actuele museumdiscussie gezien. (zie: Baljeu, 1976; Constant e.a.,
1976; Couvde, 1976; Fuchs, 1976; Leering, 1975, 1976)
Bij wijze van eerste stap werden legitimaties met betrekking tot de
verschillende aspecten van het museale werk verzameld en geordend;
bovendien werden, om redenen die nog duidelijk zullen worden, ook de
verschillende opvattingen over maatschappij, cultuur en kunst die in de
discussie een rol hebben gespeeld geinventariseerd. Bij deze inventarisatie werd gebruik gemaakt van een eenvoudige „item-lust" die op basis
van de voorstudies werd opgesteld. De gehanteerde lijst zag er als volgt
Uit:

Over het inusetint £11 het milstale werk als zoda,tig

1.

1.1. Wat beschouwt men als de essentiele taak van het kunstmuseum?

Welke functies vervult het, respectievelijk dient lict te vervulleti?
Aan welke behoeften komt het tegemoet, respectievelijk dietit het
tegemoet te komen?
1.2. Wat ziet men als de specifieke eigen aard van het kunstniuseum, als
de specifieke eigen kwaliteiten? Waardoor onderscheidt het zich
van verwante c. q vergelijkbare instellingen?
'

Hoewel dc tiota door een ambtelijke werkgrocp van het departement werd opgesteld
vond hierover weI (infornicel) overleg plaats: iii elk geval zoveel dat her veld op de hoogie
was van de hoofdlunen vati de nota die iii aantocht was. Het ontbreken van cen duidelijk

geregelde forinele inspraak was overigetis ce,1 van de punteti i·an kritick m dc
museutnwereld
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Wel ben ik van oordeel dat de aard en omvang van deze problemen in de
verschillende museale sectoren heel verschillend zijn. Wanneer musca
voor techniek en industrie hun bestaan willen legitimeren kunnen zij in
laatste instantie wijzen op de doorslaggevende rol die de techniek en de
industrielc produktie in de ontwikkeling van onze samenleving hebben
gespeeld en nog spelen. Hoewel zeker niet onomstreden, zal toch een
dergelijke rechtvaardiging t'log steeds relatief gemakkelijk begrepeti
worden. Wanneer de natuurhistorische musea, om een wellicht nog
duidelijker voorbeeld te geven, verwijzen naar het immer toenemende
belang van de natuur-educatie, zullen er weinigen zijn, die de achterliggende rechtvaardigingsgrond als zodanig afwijzen. 3

Bij de kunstmusea echter - en zeker bij de musea voor moderne kunst ligt deze situatie aatizienlijk anders. Hier kan in laatste instantie
natuurlijk op het maatschappelijkc en culturele belang van de kunst
worden gewezen, hetgeen ook feitelijk in de meest uitcenlopende
toonaarden geschiedt. Een van dc specifieke problemen cchter waarvoor
de kunstmusea zich geplaatst zien is dat hun laatste rechtvaardigingsgrond, de kunst, geenszins algemeen wordt aanvaard, maar integendeel
zelf voortdurend rechtvaardiging behoeft (zie Oosterbaan Martinius,
1984; 1985), dit overigens tot het manifeste ongenoegen van velen die in
de kunstmusea werkzaam zijn. Kenmerkend voor de kunstmusea is

kortom dat zij wat hun legitimering betreft in

een

vicicuze cirkcl

verkeren. Zij spelen cen vitale rol in de legitimering van kunst, terwijl
hun eigen legitimiteit in belangrijke mate met die van de kunst zelf
samenhangt.

Indicatief voor het feit dat de legitimeringsdruk op de kunstmusea
relatief sterk is, is het feit dat de openbare muscumdiscussic in
Nederland de afgelopen jaren is gedomincerd door dc discussic over de
kunstrnusea en over de musea voor moderne kunst in het bijzonder.
Enerzijds is een relatief groot aantal artikelen in de museale vakpers juist
aan deze discussic

gewijd; anderzijds, en dat is significanter, is het juist
deze discussie die vot de kolommen van de algemene opinie-pers is
doorgedrongen.

Voortgezet onderzoek zal moeten uitwijzen oc en zo ja in hoeverre, de
resu]taten van de nu volgende analyse ook op andere soorten musea van
toepassitig zijn
2

Overigens betekent dit nog geenszins dat er voor de hier genoemde soortell musea

helemaal geen legitinieringsproblemen zouden zon. Zo mocten het belang van het
„bewaren" en van aankopen en dergelijke ook door deze musea doorlopend worden
aangctoond. Bovendien is er ook in deze sectoren sprake van een ontwikkeling van
meuwe initiatieven waartegenover de bestaande musea hull bestaansrecht mocten
waarmaken
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nagenoeg iedere instelling zun er thans concurrenten op de markt die
vrijwel identieke (dan wel juist alternatieve) diensten verlenen. Als
gevolg hiervan moeten instellingen in toenemende mate hun bestaan en

hun functioneren legitimeren - en dat in een culturele context waarin
onomstreden legitimeringsgronden steeds minder voorhanden zijn.
Welnu, uit de beide voorafgaande hoofdstukken kan blijken dat dit
alles zeker ook voor dc musea geldt. Ook hier is sprake van manifeste
druk van de overheden, ook hier zien we cen interne strijd tussen
uiteenlopende professionele ambities, ook hier is sprake van concurrentie tussen musea onderling en tussen musea en andere instellingen, ook
hier is er een onmiskenbare druk vanuit het publiek. 1

In hoofdstuk 2 hebben we gezien dat een dergelijke situatie in de regel
legitimeringsprocessen oproept en voorts hoe in zulke processen
legitimaties een vitale rol spelen. Betoogd werd dat het voor een goed
begrip van de legitimiteitscrises die zich thans in onze samenleving
voordoen noodzakelijk is zowel legitimeringen als legitimaties in kaart
te brengen en te analyseren. Hierbij werd aangetekend dat deze
onderzoeksthema's complementair zijn; ze corresponderen bovendien
met verschillende benaderingen van soaaal-wetenschappelijk onderzoek.

Gegeven de cultuursociologische benaderingswijze waarvoor in deze
studie wordt gekozen zal nu de analyse van legitimaties centraal worden
gesteld; in concreto biedt dit hoofdstuk een beschrijving en analyse van
de uiteenlopende legitimaties met betrekking tot het kunstmuseum. In
dit verband is een laatste toelichting vooraf geboden.
De inperking van het onderzoeksterrein tot de kunstmusea - en in
feite zelfs voornamelijk tot de musea voor moderne en eigentijdse kunst
- heeft in beginsel geen andere dan pragmatische redenen. Op
inhoudelijke gronden zou een breder opgezette analyse, waarin alle
soorten musea betrokken zouden zijn, wenselijk zijn. Voor een
gedetailleerde analyse van het omvangrijke materiaal was het evenwel
noodzakelijk het veld van onderzoek te beperken.
Dc keuze voor de kunstmusea betckent niet dat zich ten aanzien van
de andere soorten musea geen legitimiteitsproblemen zouden voordoen.
1

Hierbij moet worden aangetekend dat deze druk zich vooral tot specifieke en direct
betrokken publieksgroepen beperkt. Opvallend is dat de druk vanuit het grote publiek

nagenoeg ontbreekt. De betrokkenheid bij het museuniwezen blijkt nog steeds marginaal
te zijn: voor het grote publiek vertegenwoordigen de musea klaarblijkclijk geen belang
waarbij het zich direct en persoonlijk betrokken voelt. Zo wordt in een onderzoek naar
het oordeel van het publiek over het functioneren van de Twentse musea geconcludeerd
dat de musea „ . . hoewel marginaal, tegelijkertijd respectabele instellingen ( . . . ) zijn;
het aanzien dat zij genieten beschermt hen tegen al te negatieve kritiek" (BettenhaussenVerbeij, 1977: p. 6). Overigens ligt dit voor de musee voor moderne en eigentijdse kunst
naar mijn oordeel toch wel anders; in de tekst zal dit nog ter sprake komen.
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Hoofdstuk 5

Het kunstmuseum in discussie
(1975-1984)
een cultuursociologische analyse

„ Denkbaar legde met zi),1 rechterhand de stukken van overtitiging
een voor een op tafel. Zijn tegenstanders, verpletterd, werden stil.

Alleen de diplomaat had geen oog voor de papiere,i die Denkbaar
toonde:

hij

o,ider

Denkbaars

keck voortdurend,war de steeds kleiner wordende stapel

linkerliand, als

wist

hii

wel

zeker dat de

werketijk beslissende documenten er eigenlijk niet bij waren"
W. F. Hermans, iii De God Denkbaar Denkbaar dc God
5.1. Inleiding

Dit hoofdstuk is crop gericht inzicht te bieden iii de wijze waarop vanuit
de kunstmusea in de afgelopen jaren is gereageerd op de tocnemende
legitimeringsdruk waaronder zij zijn komen te verkeren, in het bijzonder zal worden nagegaan welke legitimaties voor het kunstmuseum
ontwikkeld zijn in de museumdiscussie van het afgelopen decennium.
De analyses uit de beide voorafgaande hoofdstukken beoogden duidelijk
te maken tegen welke aclitergrond deze discussie moet worden gezien.
In het tweede hoofdstuk werd gesteld dat in de Nederlandse
verzorgingsstaat niet alleen de overheden maar ook de instellingen in een
benarde positie verkeren; betoogd werd dat het om mecrdere redenen
interessant zou zijn juist de positic van instellingen onder de loupe te
nemen.

Enerzijds, zo werd betoogd, staan instellingen onder toeneniende
de (subsidierende) overheden om hun instellingsbeleid iii
omvattender beleidskaders in te passen, om hun activiteiten op die van
andere instellingen af te stemmen en om meer eli betere prestaties tegen
lagere kosten te leveren. Aiiderzijds staan instellingen ook bloot aan
toenemende druk van binnenuit en van onderaf. De gevestigde
professionals eisen dc handhaving van hun verworven rechten en de
toewijzing van een herkenbaar eigeti domein. Bovendien stelt ook het
publiek zij,1 eisen; in tocnemendc mate wordt van instellingen gevraagd
dat zij de behoeften van de client centraal stellen en niet hun eigen
belangen of die van hun professionals. Tenslotte werd geconstateerd dat
de instellingen ook aan een steeds scherperc onderlinge concurrentie

druk van

onderhevig zijn. Door de recente bezuinigingen wordt de spocling
dunner. 1)it effect wordt nog versterkt door de enormc groei die het
instellingen-wezen in de afgelopen decennia heeft doorgemaakt. Voor
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teitsvragen waaraan juist door deze niusea een groot gewicht werd
toegekend.

In het nu volgende hoofdstuk zal de aandacht exclusief op de
kunstmusea worden gericht. In detail zal worden nagegaan hoc vanuit
de kunstniusea op de toegenomen legitinieringsdruk is gereageerd; in
het bijzonder zal het daarbij gaan oni de vraag welke legitimatics cr in
het afgelopen decenniuin voor het kiinstmuseum zijn ontwikkeld.
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Op de vierde plaats kan geconcludeerd worden dat er, hoewel de vele
beleidsplannen van de overheden voor een belangrijk deel (nog) slechts
op papier bestaan, van de beleidsontwikkeling als zodanig een zeer
sterke druk op de musea is uitgegaan. In dit proces kwamen namelijk
niet alleen vele voor musea vitale kwesties voor het eerst in openbare en
politieke discussie, maar bovendien werd door het moeizame en trage
verloop ervan, juist ten aanzien van dergelijke vitale kwesties, een grote
mate van onzekerheid gecreeerd. In dit verband moet in het bijzonder
gewezen worden op de vraag naar de wijze van financiering van de
musea en op de vraag naar het kader voor de regelgeving; bij deze laatste
kwestie was en is in de ogen van velen de identiteit van het museum in
het geding. Is het museum een culturele instelling of een welzijnsinstelhng?

Op de vijfde plaats kan geconcludeerd worden dat in het bestel, op ieder
niveau, onmiskenbare concurrentieverhoudingen tussen musea onderling en tussen musea en andere instellingen bestaan. In dit verband is het
van belang te beseffen dat musea voor een belangrijk decl gesubsidieerde
instellingen zijn die tot dusverre slechts voor een zeer klein deel in hun
eigen inkomsten voorzien. De concurrentie waarop hier wordt gedoeld
is dan ook goeddeels een concurrentie om gelden uit de openbare kas;
daardoor wordt de aard en het gewicht van de legitimeringsdruk in
aanzienlijke mate bepaald. Als gevolg van het beleid dat door de
overhe(len werd en wordt gevoerd worden deze concurrentieverhoudingen in vele gevallen nog versterkt of zelfs gecreeerd.

Op de zesde plaats kan geconcludeerd worden dat in het museumbestel,
op alle niveaus, organisaties zijn ontstaan, die op de behartiging van de
belangen van de musea zijn gericht. Opmerkelijk in dit verband is
bijvoorbeeld de veranderde opstelling en functie van de Nederlandse
Museumvereniging (NMV); opmerkelijk is ook het ontstaan van de
provinciale museumfederaties en de gegroeide samenwerking van
musea in meerdere steden. Een belangrijk probleem dat zich bij deze
belangenbehartiging blijkt voor te doen is dat de belangen van de musea
niet steeds gemeenschappelijk en evenmin eenduidig zijn.

Op de zevende plaats tenslotte, kan geconcludeerd worden dat de
kunstmusea en in het bijzonder de musea voor moderne en eigentijdse
kunst in het bestel niet alleen een eigen plaats innemen, zoals dat
trouwens ook voor de andere soorten musea geldt, maar dat juist het
beleid ten aanzien van deze musea in vele gevallen zeer problematisch en
omstreden is gebleken. Hierbij kan gewezen worden op de weifelende
houding van het Departement inzake het al dan niet op zich nemen van
verantwoordelijkheden en vooral ook op de eerder genoemde identi181

aantal structuurverbeteringen noodzakelijk zijn, dat cen aantal anomalicen dienen te worden opgeheven. Hierbij denk ik in het bijzonder aan een

duidelijker en op eenduidige principes berustende afbakening van de
taken en verantwoordelijkheden van de verschilleride overheden en aan
een herziening van het financierings- en subsidiestelsel.
Op de tweedc plaats kan geconcludecrd worden dat de „structuurloosheid" van het bestel voor de musea een aantal itigrijpende gevolgen hecft
en dat ze in het bijzonder de legitiniering van hun positie en activitciten
bemoeilijkt. Voorwaarde voor iedere consistente legitimatie is imniers
dat een museum zijn takeii en functies van die van andere niusea, zowel
binnen als buiteii de eigen sector, kan afbakenen. Hetzelfde geldt,
mutatis mutandis, voor de afbakening van het museum tegenover
paramusealc instellingen en andere instellingen op cultureel en educatief
gebied.

Tegelijkertijd ben ik echter van mening dat de hier bedoelde
legitimeringsproblemen voor cen decl onvermijdelijk zijn en voorts is
het mijn (norniatieve) opvatting dat het ook ongewenst is te trachten
deze problemen door middel van een allesomvattende planning als het
ware voor te blijven. Het is naar mijn oordecl vruchtbaarder in dit
opzicht ruinite voor (concurrentic tussen) de betrokken instellingen te
laten.

Op de derde plaats kan geconcludeerd worden dat de overheden zich ill
het afgelopen decciinium in toetieniende mate vati (de problematische
aspecten van) deze situatie bewust zijii geworden eli dat talloze plannen

zijn ontworpen die op structuurverbetering zijn gericht. De Rijksover-

heid heeft in deze ontwikkeling aantoonbaar cen katalyserende rol
gespeeld; in dit verband is vooral de museumnota uit 1976 van grote

invloed geweest. Niet allcen werden musea en muscumbestel hier voor
het eerst weer object van systeniatische belcidsontwikkeling, niaar
bovendien was de inhoud van de nota van dien aard dat het voor de
andere overheden, in eerste itistatitie voor de Provincies, steeds Otiontkoombaarder werd een eigen museumbeleid te formuleren. Opmerke-

lijk

is overigens wel de duiddijke verandering die in het afgelopeti
decennium iii dc beleidsplannen van de Rijksoverheid is opgetreden.
Waar deze aanvankelijk nog duidelijk gekleurd werden door ecti
klaarblijkelijk geloofin een integrale planning van het bestel, is de laatstc
Jaren opnieuw van terughoudendheid in deze sprake. Dit blijkt enerzijds
uit het feit dat minder in uitgewerkte „blauwdrukken" wordt gedacht
en anderzijds uit het feit dat aan de instellingen zelf nicer autonomie
wordt gelaten."
11

Hierbu k,in buv. gedacht wor,im aan „budget-filialiciering" e.d.
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zouden andere overheden juist aan een Volkenkundig Museum moeten
bijdragen.
Welnu, uit de inmiddels verschenen conceptversic van de nieuwe
ministeriele museumnota blijkt dat de Minister, ondanks sterke druk
vanuit Tilburg, heeft gckozen voor ondersteuning van het museum te
Breda, dat in feite als dependance van het Rijksmuseum voor Volkenkunde te Leiden reeds cen Rijksmuseum is. Het gevolg van deze
ontwikkelingen is dat de toekomst van het Volkenkundig Museum,
ondanks de gerealiseerde nicuwe huisvesting, thans buitengewoon
onzeker is. Hierbij moet worden aangetekend dat noch de Gemeente
noch het museum zelf zich bij de voomemens uit de ministeriele
beleidsnota heeft neegelegd en dat alle ten dienste staande middelen
worden gebruikt om genoemd voornemen te doen herzien.
Uit de bovenstaande beschrijvingen - en in het bijzonder uit de
zojuist beschreven episode - moge tenminste duidelijk zijn geworden
welke ingewikkelde relaties er kunnen bestaan tussen (het beleid van) dc
verschilletide overheden, hoc concurrentie-verhoudingen tussen
Gemeenten an rol kunnen spelen en hoc kwetsbaar en onduidelijk als
gevolg van dat alles de positie van een museum zijn kaii.
4.5. Sa,netivatting en conclusies

In hoofdstuk 3 werd geconcludeerd dat zich iii en rond het 11 1 U s e l l I ll
ontwikkelingen voordoen die het in toeneniende mate noodzakelijk
niaken het muscUill te legitinieren en die tegelijkcrtijd het traditionele
concept vati het museum onder grote druk zetten. In het hoofdstuk dat
nu wordt afgesloten was de aandacht nict op het museum zelf, maar op
bestel en beleid rond de musea gericht. Op basis van de geboden
beschrijvingen en analyses kunnen de in het vorige hoofdstuk geforniuleerde conclusies worden aangescherpt

Op de

eerste

plaats kati geconcludeerd worden dat noch op

iiationaal. noch op provinciaal of gemectitelijk niveau sprake is van ceii
samenhangend, liat Staan Cell uitgebalanccerd muscunibestel. De structuur van het bestel berust nog steeds overwegend op historisch toeval.

Overigens kan men zich afvragen iii hoeverre het geconstateerde
gebrek aan sanienhang iii het bestel eigenlijk een problecm is. Gebrek
aan rationcle ordening is immers, ondanks dc haast vanzelfsprekend
geworden schijn van het tegendeel, niet per definitic negatief. Nog
afgezien van het feit dat men zich de vraag kan stellen of rationele
structurcring wel tot de reele mogelijkheden behoort, zou cen zekere
structuurloosheid, bijvoorbeeld in het geval van de musea, ook de
kracht of op zijn minst de charme van een bepaald bestel kunneti
uitmaken.

Mijn cigen (normatieve) oordeel, waaraan overigens geenszins het
beeld van

ecti

perfect geordend ideaal-bestel ten grondslag ligt, is dat ceii
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Een derde opvallend punt uit de museumnota is het duidelijke accent
op de publieksfunctie van de musea. De Gemeente wil, vooral ook in
het eigen Textielmuseum, een sterke nadruk leggen op het publiekgerichte en educatieve werk; hierbij moet in de visie van de Gemeente ook
op de historische en sociaal-economische aspecten van de textielindustrie worden ingegaan en bovendien dient er ruinite voor zelfwerkzaamheid te worden gecreeerd. De musea worden kortom gezien als
publiekgerichte instituten die in nauwe samenwerking niet elkaar en
met andere instellingen op welzijnsterrein moeten functioneren. Overigens is deze benaderingswijze kenmerkend voor het gehele Tilburgse
kunstbeleid, zoals onder meer uit de eerder genocmde Kunstnota blijkt.
Vastgesteld kan worden dat dit beleid, evenals de besproken keuzes op
specifiek museaal terrein, weliswaar op een ruime politieke meerderheid
stoelen, maar dat ze desalniettemin in Tilburg zeker niet onomstreden
ZUR+7

Na het verschijnen van de Tilburgse museumnota uit 1981 hebben zich
op landelijk niveau ontwikkelingen voorgedaan dic van direct belang
zijn voor het Tilburgse museumbeleid. In dit verband moet in het
bijzonder worden gewezen op het verschijnen van de gil eerder
genoemde sectornota met betrekking tot dc volkenkundige musea. In
deze nota wordt voorgesteld dat, teneinde cen goed gespreid landelijk
bestel voor deze sector te garanderen, in de regio Zuid-Nederland
slechts an volkenkundig museum voor verantwoording crl last van het
Rijk zou moeten komen. Daartoe zou samenwerking mocten ontstaan
tussen de beide in aanmerking komende musea te Breda en Tilburg.

Dit beleidsvoornenien van het Rijk was voor het Volkenkundig
Museum te Tilburg vooral van belang omdat de Gemeenteraad op 20
december 1982 besloot de gemeentelijke bijdrage drastisch te vernlinderen en alleen nog de kosten van huisvesting te subsidieren. Gegeven de
noodzaak in de museale sector te bezuinigen werd aan ingrijpendc
bezuiniging op Wn museum de voorkeur gegeven boven een evenredige
dc musea. Hierbij viel de keuze op het
Volkenkundig Museum onder meer omdat dit, aldus de Gemeente, de
minst sterke historische band met Tilburg zou hebben. Bovendien

bezuiniging op alle drie

',

Deze uitspraak is primair op directe eigeit waartieming. als inwotier van Tilburg.
gebaseerd. Ik doel hier niet alleen op het voor de hand liggeiide feit dat in kringen rond
andere culturele instellingen met :cn zekere „afgunst" naar het Textielmuseum gekeken
wordt; zo bijvoorbeeld door de Tilburgse Muziekschool waarvan de nieuwbouwplannen,
door het ontbreken van financiele middelen, niet door konden gaan.
Belangrijker inhoudelijke controverses doen zich echter voor met betrekking tot de
algemene uitgangspunten van het kunstbeleid, zoals bijvoorbeeld uit de reacties van

Tilburgse instellingen en personen op de coticepttiota „Uitgangspunten voor het

Kunstbeleid" kati blijken. Voor een sainenvattitig van en commeiitaar op deze reacties zie
de Gemeentelijke Kunstriota (Gemeente, 1984).
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mankracht en financien vergt ligt het voor de hand dat de andere musea
voorlopig een pas op de plaats zullen moeten maken" (Gemeente, 1981:
p. 37). Wel verklaarde de Gemeente zich bereid voor vervangende
huisvesting te zullen zorgen voor het Natuurmuseum en het Volkenkundig Museum en voorts kondigde zij aan kenbaar te zullen maken
"

welke

financidile

verplichtingen

de

Gemeente op zich kan

nemen". De musea moeten dan binnen de hen geboden financiele
ruimte „ . . . trachten hun taken zo goed mogelijk te volbrengen. De
uitbouw van deze musea zal eerst in een latere fase overwogen kunnen
worden" (Gemeente, 1981: p. 37). Hierbij moet overigens worden
aangetekend dat de Gemeente zich steeds op het standpunt heeft gesteld
dat deze beide musea een duidelijk regionale functie vervullen en dat op
grond daarvan ook de andere overheden aan dc instandhouding ervan
zouden moeten bijdragen. De Gemeente heeft dan ook bij herhaling
bezwaar aangetekend tegen het Provinciale beleid, waarin een dergelijke

medeverantwoordelijkheid, zoals eerder is besproken, wordt afgewezen.
Vastgesteld kan worden dat de beleidsvoornemens met betrekking
tot de herhuisvesting van de genoemde musea zijn gerealiseerd. Beide
musea hebben inmiddels hun nieuwe huisvesting betrokken; met de
verbouwing en herinrichting was een bedrag van ca. fl. 1.500.000,gemoeid.+3 Overigens kan verwacht worden dat deze musea in hun
nieuwe huisvesting een kwantitatieve en kwalitatieve groei zullen
doormaken, hetgeen zonder twijfel tot een sterke druk op hun beperkte
exploitatie-budget zal leiden.
Een tweede belangrijk punt uit de museumnota betreft het beleidsvoornemen om het beheer en vooral de presentatie van beeldende kunst
in Tilburg te verbeteren. Opmerkelijk is dat in Tilburg, in grootte de 7de stad van Nederland, geen museum bestaat dat zich expliciet op het
verzamelen en presenteren van beeldende kunst richt. Bovendien zijn de
Gemeente en vele direct betrokkenen het er al geruime tijd over eens dat
het ook aan andere, behoorlijk toegeruste expositie-mogelijkheden
ontbreekt. Toch kiest de Gemeente, in weerwil van aanhoudende
plcidooien in die richting, niet voor het stichten of bekostigen van een
kunstmuseum. Blijkens de museumnota wordt gekozen voor een
andere weg: de inrichting van cell tentoonstellingscentrum. In dc
gemeentelijke Kunstnota uit 1984 wordt dit beleidsvoornemen nog eens
onderstreept (Gemeente, 1984: p. 17). Uit laatstgenocmde nota blijkt
overigens ook dat de Gemeente er inmiddels voor heeft gekozen
expositie-ruimte die in het Textielmuseum beschikbaar komt, voor een
decl ook een functie te geven in de presentatic van beeldende kunst.
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Uit een gesprek met Mr. F. Belien en Drs. G. Roelofs. respectievelijk Hoofd van de
Afdeling Kunst en Cultuur en beleidsmedewerker voor de musea heb ik begrepen dat in
het kader van deze plannen waarschijnlijk ook eeti herhuisvesting voor het Schrift- en
Schrijfinachinemuseum kan worden gerealiseerd.
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uitbouw van het Texticlmuseum. Dit museum moet ilitgroeien tot cen
goed toegerust museuni van werkelijk nationale allure,*' waarin niet
alleen de technisclic, maar ook de sociaal-economische en de artistieke
aspecten die met textiel en met de textiel-industrie verbonden zijn
worden gepresenteerd. In de nota spreekt de Gemeente daarbij de
voorkeur uit voor herhuisvesting van het niuseum in cen leegstaande
texticlfabrick.
Aan deze dominante ketize voor het primair uitbouweii en herhuisvesten van het Textielmuseum liggeii, aldus de Gemeente, een aantal
met elkaar sainenhangeiide overwegingen ten grondslag. Het belangrijkste motief, afgezien van het feit dat de Gemeente cen eerste
verantwoordelijkheid voclt voor het eigen museuni, is van cultuurhistorische aard: de zeer nauwe verbondenheid van Tilburg met (het wel
en wee van) de texticlindustric. Om deze reden wordt de stad Tilburg
bij uitstek aangewezen geaclit voor de instatidhouding van een dergelijk

muscuni. Door dit nlusculll nu onder te brengen in een 1110numentaal
fabrickscomplex zouden, aldus de Gemeente, niet alleen de ernstige
huisvestingsproblemen van het museum kunnen worden opgclost, maar
zou tegelijkertijd ten voor Tilburg in hoge mate typerend industriedarcheologisch monument kunnen worden bchouden en zelfs een bij
uitstek geligetide bestemming kunnen krijgen. (inniiddels is gekozen
voor huisvesting in cen complex dat gezien zijn monumentale waarde
op de Rijksmonumentenlijst prijkt: de restauratie van dit complex,
waarmee cen bedrag van ca. fl. 8.5()0.0(X),- is gemoeid, is thans in volle
gang.)."

De duidelijke kezize voor het Textielinuseuni bleef ilict zonder
gevolgen voor de overige musea. Zo wordt in de beleidsnota al gesteld:
„Aangezien realiscring vati bovengenoemd project veel aandacht,
" Dit is cen belangrijke doelstelling; reads velejareti doet de (kineente pogingen nationale
erkenning van (en Rijkssteuti voor) het Tatielmuscuni te verwerven. Tot dusverre zijn
deze pi,gitigen tevergect-s geweest; iii de perceptic van de C,enieelite en van het imscum
zelf speeIde hierbij dc concurrentie met het Textielindustrie-niuseuni re Etischede eeii
belangrijke rol.
Over her streveli naar tiatioliale erkeililing van het lilburgse museum is door de
Rijkscommissie, d.d. 21-11-1978, een negatief advies uitgebracht: uit de tekst van dit
advies. d.it overigms toi <,ngenocgeii v.iii de Tilburgse betrokkemn werd uitgebracht
zonder dat het illuscum werd bezocht, kati worden opgeiiiaakt dat de toekonist vati het
Tilburgse museum inderdaad in nauwe samenhang met dc Enschedese plannen werd
bezien

.I

Duideluk is dat th.ins bij de C:emeente de verwachting keft dat een heoordeling van het
museum iii zun nieuwc opzet en gedaante stellig toi andere uitkomsten zou leideti.
hifortiiatic 01itleeiid aan cen gesprek met Mr. F. Belien en 1-)rs. G. Roelofs, respectievelijk
Hoofd van de Afdeling Kunst eli Cultuur en beleidstiledewerker voor de musea van deze
afdeling. Overigevis koillt dit bcdrag nict geheel voor rekening van de Gemeente: in totaal
wcrd ca. fl. 2.5(X).1)(HI,- aan subsidies ontvangen. waaronder il. 1.2511.IMMI.-Provinciale
Restaitratiesubsidic en ca. fl. 1.1)(X}.A)(11),- JaIl subsidie iii her kader van de Werkverruimende M.latregel (WVM-subsidic)
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van knelpunten, waaruit blijkt dat zich in alle musea aanzienlijke
problenien voordoeti, vooral op het gebied van de huisvesting en de
personele bezetting.
Waimeer we het iii de nota beschreven museunibeleid ticider bezieti,
valt in dc cerstc plaats op dat de Genicente priniair kiest voor de
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4.4.3. Ee,1 middetgrote stad als voorbecld: 1,11,sellntl,estel en intisetimbelcid in

'I'ill,/,Ir
hi Tilburg zij,1 volgens de Nederlandse Museunigids 5 niusea gevestigd,
in het Groot Museutiiboek is, evenals iii de gemeentelijke beleidsnota's,
sprake van 4 musea:'- het Nederlands Textielmuseum, het Noordbrabants Natuurmusellill, het Volkenkundig Musellin en het Schrift- en

Schrijfiiiachincniusciini. Het Nederlands 1 exticlniuseuril is cell
genieentelijk niuseuni dat bestuurd wordt door ten bestuurscomniissic
ex artikel 61 van de Genicentewet.» 1)e dric andera musea zijn

Stichtingen, waarvan de twee eerstgetioenide door de Genlecilte
worden gesubsidicerd. Het Schrift- en Schrijfmachinemuseitin wordt

niet gesubsidicerd; tia.ir het oordeel vati de Genieente is hier weliswaar
sprake van ecti waardevolle Collectic die zeker behouden nic,et blij veti,

niaar otitbreken de niiddeleti om die te late„ uitgrogicti toi ecti
volwaardig museum in dc zin van de ICOM-definitic."
In 1984 besteedde de Genicente fl. 2.786.7(*).- aan de musea. Hat
grootste decl van dit bedrag, 11. 1.977.(K)0,-, werd besteed aan de

bekostiging van het Textidmuscum. Het Noordbrabants Natuurmusetini

otitving

8.361.5(K),-

en

het

Volketikundig

Musezini

fl. 248.3)(),-. Daartiaast heeft het Natuurmuseutii tot dusverrejaarlijks
een Rijkssubsidic ontvatigen van fl. 2().(RK),-; zoals eerder is besproken
zullen dergelijke Rijkssubsidies iii de nabije tockonist gaaii verdwijncti.
In 1984 telden deze 4 Tilburgse musea tesamen ca. 5().(*X) bezoekers,

waarvan ca. 25.(X)() in het Textielmuseuni.
De basis voor het huidige gemectitelijke museumbeleid is tieergelegd in
een museumnota die iii 1981 door de Genicenteraad is vastgesteld. 1)eze

nota bevat cen explicitering van de algeniene uitgangspunten eli
doelstellingeti van het niuseumbeleid, tetieinde de concrete beleidsvocuit te tilleti boven het iliveau van ad hoc tiiaatregeleti
ring .
(Gemeente. 1981: p. 2). De nota bevat voorts een globale inventarisatie
'

1)it is overigens :eli interessalit gege\'en. i|.It zich mig:twijt-eld in tai vall .allder:
getii:etititi („ik voord,iet, onid.it hieruit blijkt dat ecti .,illii.cuill ' 111 Lic situ.. le kan
verker,71 d.it het idor ile eeti wel eti cloor de miler tiiet al. zodaliig wordt erkerid.

Het ., inuheii iii- waar hit i,1 dit geval tini gait. ht't Koets- eti Wagen,11 u,Cuill. heeft zich iii

de afgelopeii .1.ireti hil lierhaling iikt een vericick 0111 Ondergeulling toi de (;em:ente
gewetid. 1)eze \·erzcicket) 71111 rot du+verre n· tematiscli .lfuewezeti.

= Up,rigells is .11 gerilime tild eci) rcorg.imwtic van liet gemeei,tellik apparaat in
voorbereidirik; die iii 1<)85 zijii be I. g z.il krilgeii . Ook vikir hit Textieliiiziseutii zal dit
iligrijpende ge,·c,lgeti hebben; het zal onderdeel u·orden ,·an de 11:eu„·e 4,emeentelilke
Welzijnidieti [ (W.Z. 1 ).1. 1 ).1.lrniee z.11 het mu :u m onder de directic v.in icze dictihi g.1.Iii
ressortereii eli Lal de b..[iturscomnit,fie konicti te vcr\·.111:11.
' 1):ze mformatic heb ik c,litleelid .wli een gesprek. L|.d. 17 april 1985. met Mr. F. Belien m
1)r0. G. 1<(ic|cit- . re.pectievelijk 11<kn-d \.dii lic Afliell,ig Killist en C:ultilur v.iii Llc
(1:tiie:11[c 1111.urg :11 bel:idilliedewerker \·,)(ir dc inuh:.1 v.lii deze atil:litig.

Adii dir :sprek on[lcen ik ook cen jan[al 111(er .ilgemelic ilizichtell in he[ 1 ilburgic
musconibe.til eii -beleid.

174

bezuinigingsoperaties uit het verleden en de komende procedure zoveel
beslag leggen op formatieplaatsen van museummedewerkers, op tentoonstellingsbudgetten en dergelijke, dat van ten verantwoorde exploitatie van het totale nieuwe museumareaal geen sprake meer zou kunnen
Zjn (B en W, 1983: p. 249-250). De musea zelf zien blijkens een
gezamenlijke nota hun tockomst, ondanks dc ook door heii onderkende
problemen, al met al met vertrouwen tegemoet. Voorwaarden daarvoor
zijn, aldus de musea, op de eerste plaats een blijvend positieve opstelling
van de Gemeente, alsmede een versterking van de samenwerking tussen
de musea en de .opzet van cen krachtig promotie en wervingsapparaat

.

(DGM, 1984: p. 51).

Uit de bovenstaande beschrijvingen blijkt dat er grote verschillen
bestaan tussen het Amsterdainse en het Rotterdanise bestel en beleid
met betrekking tot de musea.
Wat liet bestel betreft valt, naast het verschil in omvang, vooral het
verschil iii opbouw op. Zeer opmerkelijk, zeker in vergelijking, is dc
iiiarginale betrokkenheid van het Rijk bij het Rotterdamse niuseumbestel.

Wat het beleid betreft valt allercerst op dat er grotc verschillen zijn in
de mate waarin dit beleid naar zijn uitgangspunten crl doelstellingen is
geexpliciteerd en in de mate waarin het als zodanig in openbare discussie
is gebracht. Dit alles is in Rotterdam zeer sterk en in Amsterdam veel

minder het geval. In inhoudelijk opzicht is het opmerkelijk dat iii
Amsterdam, generaliserend gesproken, vooral vanuit dc muscale instellingen wordt gedacht, terwijl in Rotterdam sterker vanuit muscale
functies wordt geredencerd en het muscumbeleid uitdrukkelijker als
onderdeel van cen meeronivattend cultuurbeleid wordt geformuleerd.
Deze verschillen komen naar niijn oordeel deels voort uit de
structuur van het bestel als zodanig - dat in Rotterdam overzichtelijker is
en vrijwel uitsluitend een zaak van de Genicente zelf- en deels ook uit
verschillen in de ailtuur-politicke context. Het cultuurbeleid in Amsterdam berust, zo zou ik het willen formulcren, op cell basis van historisch
gegrocide vanzelfsprekendheden; iii Rotterdam, met zijn totaal andere
geschiedcnis en itifrastructuur, nioet (ofniisschien beter: moest) cultuurbeleid uitdrukkelijk worden ontworpen en als zodanig worden gelegitimeerd. Vastgesteld kan worden dat in het afgelopen decennium deze
uitdaging door vele betrokkenen is aanvaard.
:,

* In dit verband nioet worden aangetekend dat bu ontwikkelingen als de hier bedoclde in
laatste instantie ook de kw·aliteit en mzet van personen (bestuurders. directeuren,
particulier itiitiatiel) van grote betekenis ziln. Welnu. Rotterdam heeft zich in het
afgelopen decennium niet over cen gebrek aan mthousiaste protagonisten voor de cultuur
behoeven te beklagen. Hierbij kali onder meer op de zeer acticve opstelling van de
Rotterdamse Kunststichting - en haar voormalige directeur Drs. A. van der Staay worden gewezen (zic o. m. Van der Staay, 1974,1976,198()).
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Nimwbmiw voor het Maritiem Museum „Prins Hendnk" aan de Leuvehaven te
Rotterdam; architect:

W. Quist (foto:

Maritiem Museum)

Op de derde plaats tenslotte moet op deze bezuinigingen, waaraan
ook Rotterdam niet is ontkometi, worden ingegaan. Ook de musea
hebben hun deel van de bezuinigingslast te dragen gekregen. Bij de
eerste bezuinigingsoperatie vanaf 1982 is jaarlijks 3% op het budget
gekort, een generale maatregel die voor alle Gemeentelijke Diensten
gold. Daarbovenop is voor de periode 1983-1986 een tweede „bezuiniglngs- en ombuigingsoperatie" gekomen, die voor de musea de
noodzaak meebracht structurele bezuinigingen van ca. fl. 2.500.000,te vinden. Deze ingrijpende bezuiniging kon eensdeels worden gerealiseerd door het niet effectueren van inmiddels goedgekeurde beleidsvoornemens en voor een ander deel door rechtstreekse bezuinigingen
(bijvoorbeeld door een maandagsluiting) en door verhoging van de
inkomsten (bijvoorbeeld door het opnieuw invoeren van entreeheffing). Op wat langere termijn zal zich echter, gegeven de beperkte
financide ruimte, zonder twijfel de vraag gaan voordoen in hoeverre de
musea, waarvan er in 1986 drie hun nieuwe huisvesting gaan betrekken,
in staat zullen zijn hun voorgenomen beleid daadwerkelijk uit te voeren.
In een, overigens door de Gemeenteraad verworpen, voorstel tot
schorsing van de museale bouwplannen, toonde het College van B en W
zich hierover uitgesproken pessimistisch: „De twijfel rees (. . . .) aan de
exploitatiemogelijkheden van de Gemeentelijke Musea in de nieuwe

huisvesting" en „In enistige mate moest gevreesd worden, dat de
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nen dragen voor het Museum Boymans-Van Beuningen." Dit overleg
is uitgemond in een ambtelijk rapport, opgesteld door de Directie
MMA van het Ministerie van CRM en de afdeling Kunstzaken van de
Gemeeilte Rotterdam. In dit rapport worden op basis van uitgebreide
beschrijving en analyst cen zestal „niuseologische modellen" ontwikkeld, op basis waarvan de verantwoordelijkheden (en de daarbij
behorende financiering !) tussen Rijk en Gemeente zouden kunnen
worden verdeeld (CRM, 1981 b). Vastgesteld moct worden dat de

voorstellen uit dit rapport nict zijn gerealiseerd. I)e Rijksoverheid
houdt, zoals we eerder hebben gezien, vast aan het principe dat
koppelsubsidies moeten verdwijnen. Overigens ontvangt BoymansVan Beuningen vanaf 1981 wel jaarlijks cen „incidentele" rijkssubsidie
van tl. 5(X J.()0(),-. 34

Op de tweede plaats kan vastgesteld worden dat het denken over het
museumbeleid in Rotterdam in het afgelopen decennium sterk gekleurd
werd door vraagstukken betreffende de huisvesting van de musea. De
ontoercikende huisvesting (kwalitatief of kwantitatief of beide) van de
Genieentemusea heeft ertoe geleid dat vele plannen voor herhuisvesting
zijn ontwikkeld. Hoewel de ingrijpende platinen uit Museumplan I niet
zijn gerealiseerd, kan toch worden vastgesteld dat de Gcmeente op dit
punt een zeer actief beleid heeft gcvoerd. Zo werd in dc afgelopenjaren
nieuwbouw voor een gezamen]ijk depot gerealisecrd en vindt thans
nieuwbouw plaats voor het Mariticm Museum; bovendien worden
thans ingrijpende herhuisvestingsplannen gerealiseerd voor het Museum
voor Land- en Volkenkunde en voor het Historisch Museum. 11aarenboven is al lange tijd sprake van een aanzienlijke uitbreiding van
Boymans-Van Beuningen, bestemd voor onder nicer de collectie HJ.E.
van Beuningen" die door de Gemeente als schenking is verworven. Dit
laatste nicuwbouwplan is evenwel uitgesteld in het kader van de eerste
grote bezuinigingsronde in 1981.
Naar mijii oordeel is her geen al te gewaagde veronderstelling aan te tlemen dat deze
mitiiniale betrokkenheid vari het Rijk mede een rol heeft gespeeld bij de mitiisteriele

„

beslissing dc iiiniwe rijks-itistelling vati Archirectuur cti Stedebouw Chet „architectiturmuseum") toe te wijzen aali Rotterdam iii plaats van aan Amsterdam. Zoals bekend heeft
hierover iii de cerst: maanden van 1985 een felle poleiniek gewoed; de Gemeente
Amsterdam heeft zich ovcrigcns niet bij deze beslissing neergelegd mi de zaak in april 1985
bij de Tweede Kartier amhangig gemaakt. Over de Wteindelijke uitkoilist verkeer ik bij
het afsluiten van deze redactie nog in het ongewisse.
Naar mijn oordecl moet de vraag worden gesteld of hier dati toch Iliet Vall eell verkapte
,exploitatie-subsidie" sprake is, al is het dan klaarblijkelijk nic[ opportuiin het ZO te
noenien.

ps Het betreft hier:en

zecr uitgebreide en waardevolle verzaincling historische gebruiks-

voorwerpen uit de periode 8(K -18(Al. Uit

dc eerste

versie vati het Museumplati

(Stiturgroep, 1977: p. 78-83) kan worden opgeniaakt welke museaal-inhoudelijke vragen
en problemen het amivaarden van ecti dergelijke onivangrijke en zinieke collectie met zich
meebrengt.
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museumplan is de koerswijziging onder meer een gevolg van het feit dat
in twee gemeentelijkc musea (waaronder Boymans-Van Beuningen)
inmiddels nieuwe directeuren waren benoeind wier -door het gemeentebestuur geaccepteerde „geloofsbrieven- (. .) op een aantal punten in
meer of mindere mate strijdig (bleken) te Zijn met de inhoud van her
Museumplan, decl I" (Stuurgroep, 1978: p. 7). Bovendien gaven het
verschijnen van een beleidsnota van dc Wethouder van Kunstzaken

(Riezenkamp, 1978) en het perspecticf van afnemende financiele middelen, aldus de Stuurgrocp, eveneens aanleiding tot herbezinning.

Vastgesteld kan worden dat ook het tweede muscumplan cell uitgewerkte visie geeft op het geweiiste functioneren van de Rotterdamse musea; er wordt zelfs een nog uitgebreidere cultuurbeschouwelijke onderbouwing eli legitiniatie geboden. Vastgesteld kan voorts
worden dat de Stuurgroep, op cen aaiital punten die zeer kenmerkend

waren voor de eerste versie van het plan, nu meerderheids- en
minderheidsstandpunten formulcert. Een meerderheid wil nu aanzienlijk minder ver gaan met het „openbreken" van de musea in de eerder

bedoclde zin. hetgeen overigens iliet betekent dat ectivoudig het

handhaven van de status quo zou worden bepleit. Kenmerkend voor
deze benadering is wel dat weer sterk vanuit de bestaande collecties (en
de verkaveling daarvan) wordt geredeneerd en dat de voorkeur wordt
gegeven aan de uitbouw van de bestaande musea boven de vestiging van
nieuwe instellingen. Vastgesteld moet tenslotte worden dat de Genieenteraad op 6 november 1980 op alle hoofdpunten haar goedkeuring aan
de nicerderheidsaanbevelingen heeft gegeven en ze tot vigerend beleid
E

heeft gemaakt.

Ter afsluiting van deze bespreking van het Rotterdamse museunibeleid
wil ik nog kort op dric specificke punten ingaan.
Op de eerste plaats is het zoals gezegd opvallend dat in Rotterdam
geen Rijksmuseum gevestigd is. Het zal dan ook geen verwondering
wekken dat tussen de Gemcente en het Rijk al decennia lang overleg
plaats

vindt over de wuze waarop het Rijk aan het Rotterdamsc

museumbestel zou kunnen bijdragen. Deze discussic heeft zich toegespitst op het vraagstuk hoc het Rijk, naast de directe vestiging van
rijksniusea in de stad Rotterdam, medeverantwoordelijkheid zou kun-

'2 Overigens is her betreffende voorstel van B. en W. iii hoge mate interessant door het
commentaar - en iii een aantal gevallen ook het voorbehoud - dat bij dc aanbevelingen
wordt geplaatst. Zo stelt het College vaii B. eli W. dat er weliswaar weiiiig niogelijkhedeti zijn geheel riieuwe collecties op te bouwen, maar het tekent daarbij aan dat het niet
verstandig lijkt - . . . om ons mi vast k leggen op de uitspraak dat alle aandacht naar de
huidige verzamdgebieden moet gaan" (13. en W., 19811: p. 12711).
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politiek en de publiciteit zijn gericht. Dergelijke nota's roepen het beeld
op van musea die ook op museaal-inhoudelijk gebied sterk met elkaar
sanienwerken; in werkelijkheid is dat echter slechts in beperkte mate het
geval." De musea voeren primair hun eigen beleid en zo zijn plannen
om bestaande afbakeningen van taken (en collecties) prinapieel in
heroverweging te nemen al vrij snel weer van tafel verdwenen, zoals we
in het vervolg van deze paragraaf nog zullen zien. Overigens bestaat er
wel een min of meer regelmatig overleg tussen de hoofden van dc
huishoudelijke diensten en van de educatieve diensten, maar tot een
bestendige daadwerkelijke samenwerking heeft dit nog niet geleid.

Wanneer we het museumbeleid van de Gemeente Rotterdam nader
bezien, valt op dat dit beleid bij herhaling en ook in extenso is
geexpliciteerd, mede in relatie tot een meer omvattend cultuur- en
kunstbeleid. Bovendien is het zeer opvallend dat zich in de visie op
cultuur- en museumbeleid in korte tijd ingrijpende veranderingen
hebben voorgedaan. Het Museumplan Rotterdam-Decl I (Stuurgroep,
1977) bevatte cen uitgesproken visie op de toekomst van de Rotterdamse musea. In deze visie, die in een aantal ingrijpende aanbevelingen
werd vertaald, werden de musea gezien als publickgerichte instituten, als
educatieve en ook recreatieve centra. Om deze functie optimaal te
kunnen vervullen zouden de musea veel nicer moeten samenwerken,
veel meer gezamenlijk moeten experimenteren met nieuwe tentoonstel-

lingsvornien en dergelijke, onder meer in cen daarvoor op te zetten
„experimenteercentrum". hi het algemeen zou veel minder gedacht
moeten worden in termen van (toevallig) bestaande instellingen en
collecties, maar meer in termen vati Edn museaal netwerk. De musea die
meer op elkaar betrokketi zouden Illoeten worden, ook in ruimtelijke
zin (bij voorkeur in een „volkspark voor de cultuur"), zouden de
afbakening van hun collecties opnieuw nioeten bezien en ook zouden
nieuwe verzamelingen, onder meer met betrekkiiig tot massa-culturele
verschijnselen, moeten worden opgezet. Kortom: de bestaande musea
mocten in de ware zin van het woord worden opengebroken; ze moeten
zichzelf iIi relatic tot elkaar - en tot andere instellingen herdefinieren als
sterk publiekgerichte instituten van cultuuroverdracht.
Wanneer we deze grootscheepse en soms visionair aandoende
plannen vergelijken met de „nadere beschouwing en uitwerking" die in
Muset,inplan Rotterdain-Deel I I (Stuurgroep, 1978) wordt geboden, vallen
direct de grote verschillen op. Volgens de opstellers van dit tweede
-

31

In een gesprek. d.d. 3 oktober 1984, met drs. H. Bongers, waartiemend hoofd van dc
Afdeling Kunstzaken van de Gemeente Rotterdani, kwam dit onderwerp uitgebreid ter
sprake; de samenwerking russell de Rotterdanise musea is intensief- en de structuur ervati
is, aldus Bongers, zelfs uniek - maar ze is 111ct of slechts in beperkte mate van museaalinhoudeluke aard.
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Het museumbestel van Rotterdam verschilt zeer sterk van dat van
Amsterdam. Op de eerste plaats is het veel kleiner van omvang.
Rotterdam telt volgens de Nederlandse Museumgids 13 musea. Het
zwaartepunt hiervan wordt gevormd door 4 gemeentelijke musea die
onder de Dienst Gemeentelijke Musea ressorteren. Geheel los van deze
gemeentelijke musea, te weten Boymans-Van Beuningen, Maritiem
Museum, Museum voor Land- en Volkenkunde en Historisch
Museum, functioneren in feite maar 4 kleine musea, waaronder
bijvoorbeeld het Natuurhistorisch Museum: een door vrijwilligers
gerund museum dat weliswaar zelfstandig is maar op het terrein van de
Diergaarde Blijdorp is gelegen. Ook tot deze groep behoort het
Belastingmuseum Prof. dr. Van der Poel dat door het Ministerie van
Financiai wordt gesubsidieerd. Hoogst opmerkelijk is dat in Rotterdam
geen Rijksmuseum, in de eerder omschreven betekenis, is gevestigd.
Door de musea die onder de Dienst ressorteren werden in 1982 ca.
558.000 bezoekers geteld; in 1983 was dit 377.000. Als reden voor deze
daling wordt onder meer opgegeven de be8indiging van de gratis entree
en de sluiting in verband met verbouwingswerkzaamheden van het
Museum voor Land- en Volkenkunde en de sluiting van het Maritiem
Museum in verband met de metro-aanleg. In 1984 liep het aantal
bezoekers weer op tot 523.000; hierbij moet worden aangetekend dat de
door Boymans-Van Beuningen georganiseerde tentoonstelling Het
Goud van de Thradirs alleen al meer dan 200.000 bezoekers trok.*
De directe museale verantwoordelijkheid van de Gemeente beperkt
zich tot de musea die onder de Dienst ressorteren; hieraan besteedt de
Gemeente ca. fl. 30.000.000,- per jaar. De andere musea worden niet
gesubsidieerd, zij het dat het Natuurhistorisch Museum via de gemeentelijke recreatiesector cen bescheiden bijdrage ontvangt.
De structuur van de Dienst Gemeentelijke Musea is nogal uitzonderlijk; ze wordt geleid door een Directorium van 5 personen, te weten de
directeuren van de betreffende musea alsmede een directeur Personeel en
FinanciEn. Dit Directorium wordt, waar het om de algemene beleidsontwikkeling gaat, door het gemeentebestuur in een collectieve
verantwoordelijkheid aangesproken. De sanienwerking tussen de
gemeentelijke musea krijgt vooral gestalte waar het om beheerszaken
gaat. Zo is er sprake van een geintegreerd personeelsbeleid en een
geintegreerde administratie en is ook van samenwerking op het gebied
van publiciteit en voorlichting sprake. Bovendien beschikken de musea
over een gezamenlijk depot dat overigens in compartimenten is
opgedeeld. Ook treden de musea van tijd tot tijd gezamenlijk naar
buiten met beleidsnota's e. d. (zie bijvoorbeeld D.G.M., 1984), die tot de
I

informatie ontleend aan een telefonisch onderhoud met dhr. J.M. Dekkers, hoofd
Financiele Administratie van de Dienst Gemeentelijke Musea te Rotterdam.
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bekend vindt thans een veelomvattend overleg plaats tussen het Rijk en
de grote steden met betrekking tot de toekomstige taakverdeling op het
gebied van kunst en cultuur. De uitkomsten van dit overleg zijn, ook

waar het om

de musea gaat, nog gched onzeker. Zo is het op dit
moment nog niet te zeggen wat precies de consequenties zul]en zijn van
het feit dat het Rijk het Stedelijk Museum van „nationaal belang" acht.r
Voorts moet in dit verband worden opgenierkt dat tussen de
Gemcente Amsterdam en het Rijk al een aantal jaren onderhandelingen
gaande zijn over de „ruil" van een aantal musea- en, in meerdere
opzichten pikant, over de teruggave ten bate van het Amsterdams
Historisch Museum, van de Staalmeesters van Rembrandt, cen schilderij
dat weliswaar eigendom van de Gemeente is, maar dat zich desondanks
zoals bekend in het Rijksmuseum bevindt.
Op de vierde plaats tenslotte doen zich beleidsvragen voor met
betrekking tot de samenwerking tussen de Amsterdamse musea. Deze
samenwerking is tot dusverre beperkt. Zo is er gcen regelmatige en
instittitionele samenwerking tussen de Rijksmusea en de Gemeentelijke
musea" en is ook tussen de kleinere musca slechts van een marginale
samenwerking sprake; wel bestaat sinds 1981 de Vereniging Museum
Contact Amsterdam, die overleg en samenwerking tussen de (kleinere)
musea in Amsterdam wil bevorderen en die ook op bescheiden schaal
gezamenlijke activiteiten, vooral in de promotionele sfeer, onderneemt.
Het terughoudende beleid van de Gemeente op dit punt wordt
ingegeven door de overweging dat een verbetering en uitbreiding van
de samenwerking tussen de musea, hoe wenselijk op zichzelf wellicht

ook, primair eeii zaak is van de musea zelf en dat het niet dc taak van dc
Gemeente is vormen van samenwerking te organiseren, laat staati op te
leggen. Het beleid op dit punt is kortom terughoudend en pragmatisch:
„Hoe verleidelijk het ook mag wezen om zich visioenen van indrukwekkende samenwerkingsverbanden voor de geest te halen, de gang
van zaken rondom de iii 1977 uitgekomen CRM-nota „Naar een nieuw
museumbelcid" bewijst eens te meer, dat theorie en praktijk nog stceds
niet hetzelfde zijn" (Wethouder, 1982: p. 20).
We rceds iii par. 4.2.2. hebbei, gezien wordt deze terminologic thans door de
Rijksoverhcid niet meer gcbruikt; aan de zaak zelf verandert dat echter iii dit verband

27 Zoals

we illig.
2.

29

Het gaat hier, vereenvoudigend gesteld, om de ,,overname" door het Rok van de
exploitatic vaii het joods Historisch Museum en onigekeerd de overnaiiie door de
Gemeente vati dc exploitatie van het Rembrandthuis.
Dat Wil nict zeggen dat er. met name binnen eenzeltile muscale sector, geen nicer ot minder vergamide informele cotitacten kunnen zijn. Van [ijd tor tijd is er ook van
(iticidentele) samenwerking sprake, bijvoorbeeld in de tentoonste|lingsprogramnieriiig.
Een recent voorbeeld hiervan is de samenwerking tussen het Stedelijk Museum en zon
buurinan. het Rijksmuseum Vincent van Gogh, in het kader van de tentootistelling La
Grande Parddr
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komendejaren zijn voorzien. Hoewel het allerminst eenvoudig is wus te
worden uit het gehanteerde systeeni van mecrjaren-begrotingen, waarin

met „posterioriteiten" (lees: bezuitiigingen) wordt gewerkt, die weer
door prioriteiten kunnen worden ongedaan gen· aakt, is een ding
duidelijk: de Gemeente kiest er uitdrukkelijk voor het Stedelijk Museum
bij de bezuinigingen zoveel mogelijk te otitzien en dit tell koste vati her
Amsterdanis Historisch Museum.
Het is dan ook nict verwonderlijk dat het laatstgenoenide museum.
met steun van de publiciteit, enistige bezwaren heeft gemaakt tegen deze
bezuinigingsoperatie. 1 )it heeft er weliswaar toe geleid dat de zeer
ingrijpende bczuinigingslast die het Historisch Museum aanvankelijk
werd opgelegd aanzienlijk werd verminderd," maar daarbij is de
principiele beleidskeuze onveranderd gebleven. Achtergrond van deze
keuze is, aldus de Gemeente, vooral de overweging dat niet in alle

(soorten) musea op dezelfde manier en iii dezelfde oinvang bezuinigd
kan worden. Met name voor de grote ktinstnizisea, waaraaii internationale eiseii worden gesteld, is liet erg moeilijk verder te bezuinigen,
zonder naar een -provinciaal" niveau af te zakken, aldus het Hoofd
Kunstzaketi (in: Overdllin eli Maurits, 1983: p. 67). Opnierkelijk iii dit
verband is overigens dat de Gemeente zich positicf opstelt tegetiover de
sponsoring van activiteiteii in de geineentelijke musea. Weliswaar
dienen voorstellen voor sponsoring aan de Gemectite te worden

voorgelegd, maar in principe wordeti dergclijke initiatieven otider-

stcund, zolang tegen de sponsor als zodanig geeii principiele bczwaren
bestaan, de sponsoring geen structureel karakter krugt en het museum
zijn artisticke autonomie ten volle behoudt.3
Op de derde plaats kan gewezen worden op een aantal coniplexe
beleidsvragen die de relatic met de Rijksoverheid betreff-en. Zoals

2' Aam·ankelijk was, 11.1 :erdere bezuinigingeii iii 1982 iii 1983. sprake \·.in cen structurcle
bezuiiiiging voor de jareli 1984-1986 van ca. fl. 3.4(11).IMJI),- op een begrotirig vali ca.
11.13.1)1)1).(Kn.-. Het ,.zwartbock" waarin het museum zich tegen dcze bezuitiiging<11 te
weer stelt - in dat op grote scha,11 under politici en pers werd versprcid - is voor het

thema legitilikiteit iii lic,ge mate interessant; het bevat. nlet betrekking rot ,·rijwel alle
aspecteti van her muscale werk, legitimaties voor (het futictic,ieren van) het Anisterd,inis

Historisch Museutil. Iii dit verba,id worden likt alleeii milsea.il-inhoulle|uke legitiniaties
aangedragen. maar wordt bijvoorbeeld ook gewezen op de iiiternatiotiale status ·.in het
museum cti op het t<,uristisch bel.ing voor de stad Anisterdmi.
Naar mull Iiiening heeft dit zwartboek (11.iak e.,1., 1983), Iitede dwor de publiciteit dic
crdoor werd opgcroeperi (zie buv. Pxlstra, 1983) zeker bijgedragen t(it ccii verlagitig van
de bezuinigingsopdraclit, die uiteitidelijk is wit,gekonien cip fl. 1.31* .1*111,- tot eli iliet
1986.

Informatie ontleend *lail een gesprek met drh. P. Bruil 111.11111. adjunct-hoofd v.iii de
Afdeling Kullstzaken vaii de Gemeente Anisterdam. Overigens mag bekend wcirden

verondersteld d.it hit Stedelijk Museu,11 regeltiiatig ecli beroep dc,et op spolisors,
bijvoorbeeld voor de fiiiancieriiig ,·ati grote tentoonstcllirigeti als Ld ( ,i,2,ide lidr,1,ic·. UIE
een telefonisch onderhoud d.d. 1(1 september 1984 met drs. (:. van LakerveId. adj1111Ctdirectrice v.111 het Ailisterdanis Historisch Museum. is mij geblcken dat ook dit niuseuni
iii de toekomst vaker een beroep op spotisors wil gaan doeti.
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het algemeen gesproken geen sturend en initierend museumbeleid; een
motief dat daarvoor wel wordt naar voren gebracht is dat zulks, zeker
op cultureel gebied, in Amsterdam in feite ook overbodig is. Initiatieven
ontstaan, zowel binnen als buiten de gevestigde instellingen, in overvloedige mate en het is aan de Gemeente die, waar ze dat zinvol en
mogelijk acht, te steunen. Het museumbeleid krijgt kortoni concreet
gestalte in de jaarlijkse begrotingsvoorstellen en op deze concrete
voorstellen zijn de discussies dan ook primair gericht. 34 In ten interview
met het Hoofd Kunstzaken van de Gemeente Amsterdam, bracht deze
de volgende interessante observatie naar voren: In de tijd dat de
budgetten groeiden maakten de musea eenvoudig aanspraak op de hen
toekomende gelden en moesten ze niets hebben van inhoudelijke
bemodenis van de overheid. „Nu het de andere kant op gaat begint het
opeens pijn te doen en roept iedereen: waar is jullie beleid, want anders
mag Je met aan ons geld komen" (A. Jansen, in: Overduin en Maurits,
1983: p. 68).
Hoewel de historisch gegroeide museale verantwoordelijkhe(len van

de Gemeente voor zover mij bekend, nauwelijks principieel worden
aangevochten eli het beleid in die zin op een basis van consensus rust,
hebben zich met betrekking tot de concrete beleidsvoering desalniettemin in het recente verleden een aantal ernstige problemen voorgedaan
die de gemoederen sterk hebben bezig gehouden.
Op de eerste plaats blijkt dat de samenwerking tussen de musea
binnen de Dienst der Gemeentemusea vele jaren problematisch is
geweest; niet alleen bleken interessen en belangen sterk verschillend en
was er in die zin van verschillende werelden sprake, maar bovendien
leidde de structuur van de Dienst als zodanig klaarblijkelijk tot
moeizaam overleg en nodeloos trage besluitvorming (Bureau voor 0.
en E., 1982). Deze situatie waarnaar door het gemeentelijke Bureau
Organisatie en 10icia,cy bij herhaling onderzoek is verricht, heeft ertoe
geleid dat de Dienst met ingang van 1 januari 1985 werd opgesplitst in
twee Diensten: de Dienst Musea voor Moderne Kunst en de Dienst
Historische Musea (B. en W., 1984). Vastgesteld kan worden dat dit
vraagstuk, vooral ook intern, tot tal van beleidsdiscussies heeft geleid die
zich toespitsten op de „boedelscheiding" en op de gewenste structuur
van de beide nicuwe diensten.
Op de tweede plaats dient gewezen te worden op de ingrijpende
bezuinigingen die in de Dienst der Gemeentemusea zijn en worden
doorgevoerd en die ook voor de beide nieuwc Diensten voor de
24

Deze inforinatie ontleen ik aan eeii gesprek niet drs. P. Brunsmann, adjunct-hoofd van de
Afdeling Kunstzaken vati de Gemeente Amsterdam. Overigens betekent het in de tekst
gestelde niet dat er in het geheel geen politieke debatten over het museumbeleid zouden
plaats vinden. Wanneer de actualiteit (bijvoorbeeld de positie en taak van museum Fodor)
daartoc aanleiding geven vinden ook in Amsterdam dergelijke discussies plaats.
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musea, waaronder het Van Gogh-museum, het Amsterdams Histonsch
Museum en het Tropenmuseum (zie: Carasso, 1983).
Aan de musea besteedt de Genicente Amsterdam thans ca.
fl. 32.600.000,-, waarvan ca. fl. 3().600.000,- aan de eigen gemeentelijke musea en ca. fl. 2.0()0.000 ,- aan de subsidiering van andere musea.
In deze bedragen zijn overigens nict dc aankopen en cenmalige
doelsubsidies begrepen; de aankoopbudgetten worden in de begrotingssysteniatiek tot de kapitaalsinvesteringen gerekend en die verschijnen

alleen als een jaarlijks bedrag aan rente en aflossing ("kapitaalslasten") op
de exploitatiebegroting. Voor 1984 bedroeg de totdle post kapitaalslasten voor de gcmeentelijke musea ca. fl. 6.(XX).00(),-.

Het zwaartepunt van het gemeentelijk museumbelcid ligt, zoals ook uit
deze cijfers

blijkt, bij

de eigen ge171(entelijke tiiusea te

weten 2

historische niusea (het Anisterdanis Historisch Museum eli het Museum
Willet-Holthuijsen) en 2 musea voor modeme kunst (het Stedelijk
Museum en Museum Fodor). Deze 4 musea waren tot voor kort
ondergebracht in den gemeentelijkc dienst, de Dienst der Gemeenteniusea, onder een tweehoofdige directie met een deels gezamenlijke en deels

geschciden (artisticke en wetenschappelijke) verantwoordelijkheid.
Hierbij moet worden aangetekend dat tot 1963 in de Dienst sterk het
accent lag op de moderne en hedendaagse kunst. De Dienst bestond
toen in feite uit een groot museum (het Stedelijk) en drie kleine
historische musea. Pas iii het begitivan dejaren zestig, toen tell behoeve
van het Amsterdams Historisch Museum het voormalige Burgerweeshuis werd gekocht, verbouwd en ingericht (investering ca.
fl. 45.0(0.000,-) begon hierin verandering te komen en groeide het
Amsterdams Historisch Museum uit tot een grote instelling met een
exploitaticbudget van ca. fl. 14.00().000,- en een wetenschappelijke stif
van ca. 12 formaticplaatsen.
De tweede taak die de Genieente Anisterdam op zich heeft genomen
betreft, zoals gezegd, de subsidiering van een aantal niet-gemeentelijke
musea. Deze subsidies vari2ren tussen de fl. 629.440,- oi fl. 6()(*),-

(Gemectitebegroting 1984). Vastgesteld kati worden dat gez.imenlijke
voorzieningen (depots, restauratie-ateliers c.d.) voor dc kleinere musea
niet aanwezig ziln
Wanneer we het muscumbelcid van de Gemeente Amsterdam nader

bezien, valt in de eerste plaats op dat dit beleid nauwelijks iii zijn
samenhang is geBxpliciteerd in beleidsnota's en dergelijke. In het beleid
ligt duidelijk cen accent op het feitelijke beheer van de eigen gemeentelijke musca; dc genicentelijkc overheid stelt zich daarbij overduidelijk op
het standpunt dat de onder de Dienst ressorterende musea in staat zijn
(gebleken) hun eigen beleid uit te zetten. De Gemeente voert kortom in
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dieerd. Opmerkelijk is dat zelfs vele zeer klcine Gemeenten steun
verlenen aan de locale, veelal cultuurhistorische musea (oudheidkamers
e.d.), zij het dat die steun vaak overwegend van materiele aard is en

bijvoorbeeld bestaat uit het verschaffen van gratis huisvesting en
dergelijke, soms aangevuld illet bescheiden exploitatie-subsidies. Op
basis vaii de uitgebreide invetitarisaties iii Friesland en Noord-Brabant
(Van Straaleti, Aarts, 1981; Van Waadenoijen, Van Vliet, 1984) kati Ilaar
mijn niening zonder voorbehoud wordeii gesteld dat de onivang van de
gemeentelijke museale taken weliswaar sterk varieert, maar dat opmerkelijk vaak niuscale verantwoordelijkheid wordt crkend, ja zelfs con
atiiore geaccepteerd.
Aaiigezien een verder

uitgewerkte algemene typering van het

genicentelijkc muscale bestel, zoals gezegd, onmogelijk is, zal in het

onderstaande cen beschrijving en vergelijking worden geboden van
muscumbestel en muscumbeleid iii twee grote steden die zeer kennicrkende verschillen vertonen: Amsterdam eli Rotterdam. Deze beschrijving, waarbij het mij strikt oni dc lioofdlijnen gaat, is er primair op
gericht deze verschillen te lateii zien en daarnice de variatic te illustreren.
Na deze bespreking zal, evencens bij wijze van illustratie, kort op het
bestel en belcid van een middelgrote stad (Tilburg) worden illgegaan.
4.4.2. Iwec voorbeeldm: Ainsterdant en Rotterda,11

Het inuseunibestel van Antsterdai, is evoi omvitigrijk als coniplex. Iii
deze stad zijn volgens dc Nederlandse Museunigids 49 illusca gevestigd:
in een belcidstiota uit 1982 komt de Wethouder Kunstzaketi zelfs tot een

totaa] van 56 musea.1" Deze musea kutitien volgens geiioetiide nota
worden onderverdeeld in 5 categorieen:
a. 4 Rijksmusea;
b. 4 Gemeentelijke niusea;
c. 12 zelf-standige niusea die geniectitesubsidies otitvatigen;
d. 13 zelfstatidige musea die gcen gemeetitesubsidies o,itvangen;
c. 23 tiiusea die decl uitinaken vati cen groter gcheel (bedrijt-, ililiversiteit of atidere itistelling)
Door de gezamenlijke Anisterdanise

musea

werden

iii

1982

ca.

3.6(K).(XM) bezockers geteld; dit is nicer dati een verdrievoudiging van
het aantalbezoekersiii 1962, dattoen 1.15().(MI) bedrocg. Opmerkelijkis
echter dat iii 1962 nog 74% van deze bezoeken werden geteld iii liet
Rijksmuseum en het Stedelijk Museum tesamen; in 1982 was dit nog
*)%. 1)c sterke groei van het aantal bezocken. die overigens iii de twee

genoenide niusea ook nog bijna op cen verdubbeling licerkonit, is dan
ook medc ecii gevolg van het ontstaan van nieuwe en/of vernieuwde
" Hierbiu 13 het Koninkluk P.ilei. met nicegerekend. Reketimg houilend met ecli a.intal
dubbeltellingen iii verball,1 met .depeli,1.„ic·es" c.d. kali het .lant.11 muse.1 op ca. 511
\\·ordeti gestcld.
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4.4.

Het ge,tiectitelijke bestel

4.4.1. Algeinetic learaktcristick

In weerwil van de titel van deze paragraat- dient allereerst te worden
vastgesteld dat het in fcite vrijwel onmogelijk is over „het" genieentelijk
niuseumbestel te spreken. Nederland telde per 1 januari 1984 749
gemeenten, waarvan cle grootste (Ainsterd:inl) op die datutii 676.439
itiwoners telde eti de kleinste (Katwoude) 263.
Behalve verschillen iii onivatig eii itiwonertal zijii cr nog talloos vele
andere verschillen tussen de genleenten die van iiivloed zijn op het
muscale bestel. Iii dit verband kan bijvoorbeeld gedacht worden aan de

specifieke (cultuur-)-historic. de best,iurlijkc en politicke traditie, de
sociaal-ecotiomische infra-structuur. de geografische ligging etc. Hocwel over de museale beteketiis van dergelijke factoren ecti boeiende
verhandeling te schrijvoi zou zijn, nioet zulks in dit kader acliterwege
blijven. Ter illustratie wil ik mij tot cell korte opmerkilig met
betrekkitig tot het aspect Cultitur-historic beperken.
Opmerkelijk is dat er iii Nederland nogal wat kleine gemeenten zijn
met een rijk cultureel erfgoed, iii de vorm van monumenten en musea,
dat algemeen van boven-gemeentelijke betekenis wordt geaclit. In dit
verband kan onder nieer gedacht worden aaii voornialige handelsstedeti
wier blociperiodc in vroeger ce,iwen ligt, zoals steden aan de Zceuwse
wateren of aaii de voornialige Zuiderzee en de Hanzesteden ami de
Ussel. 1)e waarde vati het culturele erfgoed en de kosten die met het
behoud daarvan zijn gemocid staan iii zitlke steden vaak niet meer in
verhouding tot hun huidige financiele nliddelen, zelfs waar er tegenover
de hoge kosten ook revenuen uit het tocrisnic staan. In vele gevalleti

springen hogere overlieden dati ook bij. hetzij via nionunienteiisubsidies. hetzij via de (mede-)subsidiering vati musea. 1)c decentralisatie van het museumbeleid - die overigells, zoals bekend, ook voor het
beleid niet betrekking tot de niotiunienterizorg wordt voorzieti - zal iii
zulke gevallen zotider twijfcl ecti aatital specifieke problenicti ilict zich
tiieebreiige,i niet betrekking tot de verdelitig van de fitianciele iniddelen.

Hoc het ook zij, voor het nluseunlbeleid vornit deze hypotheek uit de
Goudcti Eeuw cen optiierkclijk probleeni.
Vastgesteld kati wordeti dat de Getneenten cen belangrijke taak hebben
op het gebied van kunst- en cultuurbeleid eli dat uitgebreide discussie

plaats vindt over de wijze waarop de geniectitelijke overheid aan haar
taak gestalte 1110et gevell (zie bijvoorbeeld Van Baarle, Sniithuijscii,
1981). Bovendieii kan wordell vistgesteld dat de C:etiieenteti iii het
algeniceii een zeer actieve rol spelen op niuseaal gebied. 1)c Genieenteti
bezitteii/beheren zoals ecrder werd opgctiierkt ecti groot aaiital musea;
bo\·endicii wordeii vele particuliere illusca vati geniceritewege gesubsi162

met het bestel gegeven specifieke condities terug te voeren en anderzijds
zeker ook op principiele verschillen in opvatting over de (museale) taak
van dc Provincie. De provincie is het schaalniveau bij uitstek waar de
samenwerking tussen de kleinere musea institutioneel gestalte krijgt.
Hoewel er typisch provinciale musea zijn die ook onder de provinciale
overheid ressorteren, wordt het beeld van het provinciale bestel toch
gedomineerd door ecn groot aantal kleincre musea die weliswaar niet op
provinciaal niveau functioneren, maar die wel op dit niveau hun
institutionele onderstcuning zoeken.
Zoals uit de museumprojecten in Friesland en Noord-Brabant
duidelijk is gebleken, is de tocrusting van vele regionale en locale musea
minimaal. Sinds het ontstaan van de federaties en de consulentschappen
is de vraag naar professionele ondersteuning en outillage in tocnemende

mate inanifest geworden; overigens zal ook hier het aanbod zeker een
versterkte vraag creeren. Hoc dit ook zij, de druk op de federaties en
consulenten is iii de afgelopen jaren ontegenzeggelijk sterk toegenomen.
De positie van de federaties en consulenten is daarbij allerminst
eenvoudig. Enerzijds zijn zij belangenbehartiger voor de musea en
worden ze ook in die rol aangesproken; anderzijds zal een federatic
naarmate de druk tocticemt en naarmate ze zelfverder is geprofessionaliseerd er niet alleen op gericht zijn de kwaliteit van de musea te
bevorderen, maar zal ze (noodgedwongen) ook kwalititatieve
minimumeisen stellen, met betrekking tot de levensvatbaarheid van een
museum (zie bijv. V.M.B., 1985). Het is te verwachtcti dat dit op
termijn tot spanningen binnen de federatics zal leiden.
Vastgesteld kan voorts worden dat iii meerdere provincies van een
scherpe concurrentie om de provinciale subsidies sprake is. De onderlinge concurrentic tussen de niusea zal overigens naar mijn verwachting
nog scherper worden zodra de rijkssubsidies ami de niet-Rijksmusea
daadwerkclijk worden bceindigd en de daarmee gemocide gelden in het
Provinciefonds worden gestort. Vanaf dat moment, althans na een
zekere „ingroeiperiode" (WVC, 1985: p. 31), krijgt de Provincie een
autononie verantwoordelijkheid voor de verdeling Van deze gelden. In
dit verband dient tenslotte te worden opgemerkt dat het Rijksbeleid in
deze zijn schaduw reeds vooruit werpt, in die zin dat ook van een
verscherpte concurrentie tussen de Provincies sprake is. De grote vraag
is immers hoc de aan het Provinciefonds over te dragen museale gelden
over de Provincies zullen worden verdecld. Wanneer dc afzonderlijke
provincic-besturen eeiivoudig de beschikking zouden krijgen over de
rijkssubsidies die thans in hun eigen provincie worden besteed zou de
elle provincie ca. fl. 2.00().000,- ontvangen, terwijl de andere met
minder dan 11. 100.00(),- genoegen zou moeten nemen. Het zal dan

ook duidelijk zijn dat over deze ingrijpende operatie die aanstaande is
stellig nog niet het laatste woord is gezegd.
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niet voor het zelf beheren van musea, maar voor het planmatig
opbouwen en versterken van het netwerk van de vele kleine niusea die
niet in de grote steden gevestigd zijn, voor de bevordering van de
samenwerking en deskundigheid van die musea en voor de professionele ondersteuning daarvan. Daarnaast wordt, als eigen uitvoeringstaak,
gekozen voor de opbouw van een provinciaal restauratieatelier annex
bufferdepot, waarvoor door een samenwerking met het Museum
Boymans-Van Beuningen goede mogelijkheden aanwezig zijn
In de hier besproken beleidsnota zijn prioriteiten aangegeven welke
door Provinciale Staten grotendeels zijn overgenomen. Gekozen is
primair voor het versterken van het consulentschap en voor het opzetten
van het provinciale restauratie-atelier. In een latere fase kunnen ook het
ontwikkelen van cursuspakketten, het opzetten van „museale streekplannen" en het uitwerken van een specifick doelgroepen-beleid aan de
orde komen. Over de eerste prioritcit kan worden opgcmerkt dat hierbij
niet alleen gedacht wordt aan een adininistratieve ondersteuning van de
consulent, maar in het bijzonder ook aan het vormen van een „vliegende
brigade", bestaande uit via tewerkstellingsregelingen aangestelden en
vrijwilligers. Uit onderzoeken in Zuid-Holland en elders is gebleken dat
bij de musea grote behoefte bestaat aan deskundige hulp, terwijl
tegelijkertijd grote aantallen werklozen over de gevraagde kennis en
kundigheden beschikken. De vliegende brigade nu zou zich, onder
supervisie van de consulent, op deze vooral praktische hulpverlening
kunnen richten.
De centrale overweging die aan het zojuist beschreven belcid ten
grondslag ligt, is dat de museale situatie in Zuid-Holland veel minder
rooskleurig zou zijn dan ze op het eerste gezicht lijkt. Weliswaar zijn in
de steden een groot aantal belangrijke musea aanwezig, niaar dat neemt
niet weg, dat sprake is van een „achterstandssituatie" (sic) in de regio's
en dat

.

.

een groot gedeelte van de Zuidhollandse musea onvol-

doende toekomt aan zijn maatschappelijke taken, zich onvoldoende
bewust is van het verzorgingsgebied dat men bereikt, of zou moeten

bereiken. Ook in absolute zin kan van een evenwichtige spreiding
buiten dc agglomeratie niet gesproken worden" (Federatie, 1983: p. 4()).
4.3.3. Samenvatting e,1 conchisies
De muscale kaarten van de afzonderlijke provincies geven een sterk
verschillend beeld te zien.

De verschillen in het museumbestel, zowel qua omvang als qua
structuur, zijn in hoge mate het produkt van ongeplande historische
groci. Ook iii het beleid ten aanzien van de musea zijn belangrijke
verschillen tussen de proviticies aanwijsbaar; deze betreffen zowel de
mate waarin als de wijze waarop de provinciale overhcid verantwoordelijkheid voor de musea op zich necmt. Deze verschillen zijn enerzijds op
16()

museale voorzieningen die van provinciale of regionale betekenis zijn
Op de tweede plaats acht dit college het een taak van de Provincie te
bevorderen dat er van een evenwichtige spreiding van museaal aanbod
sprake is: „In een provincie met de uitgestrektheid als Overijssel is het
heel wel denkbaar, dat in plaats van 6611 provinciale instelling enkele

regionale instellingen onder verantwoordelijkheid van de Provincie
worden gebracht; dan inoet uiteraard worden gestreefd naar cen goede
regionale spreiding (G. S., 1984b: p. 2)
In de betreffende beleidsnota wordt dit principe ook coiisequent
uitgewerkt; G. S. spreekt de bereidheid uit voor cen aantal musea de
exclusieve verantwoordelijkheid op zich te nemen. Het stelt daarbij wel
de eis dat van een echte decentralisatie van bevocgdheden sprake moet

zijn en iii het bijzonder ook de eis dat de overdracht van verantwoordelijkheden gepaard dient te gaan met een overdracht van financiele
middelen. Overigens moet worden opgenierkt dat over de hier
besproken G. S.-nota geen besluitvorming in Provinciale Staten heeft
plaatsgevonden. De opzet is dat in de eerste helft van 1985 ten meer
omvattende notitie over het Provinciale kunstbeleid in Overijssel zal
verschijnen, waarin de beleidsuitgangspunten ten aanzien van dc musea
zullen worden verwerkt. Deze notitie zal, na een uitgebreide inspraakronde, naar verwachting in het najaar van 1985 in definitieve vorm voor
besluitvorming aan Provinciale Staten worden voorgelegd.Weer cen geheel ander beeld geeft tenslotte de provincie Zilid-Holland te
een geexpliciteerd
museumbeleid. Voor de federatie van musca, die sinds medio 1981 over
een door de Provincie gesubsidieerde consulente kan beschikken, was
dit aanlciding zelfeen voorstel voor een provinciaal niuseunibeleid uit te
werken (Federatic, 1983). Deze beleidsnota kon zozeer de instemming
van Provinciale Staten wegdragen dat ze in februari 1984 als uitgangs-

zien. Ook in deze provincie ontbrak tot voor kort

punt voor het provinciale museumbeleid werd aanvaard, zij het met
uitzondering van de financiele vertaling daarvan (G. S., 1984a); dit
betekent dat jaarlijks bij de begrotingsbehandeling zal worden bezien in
hoeverre financiele nliddelen voor de effectuering van het uitgezette
beleid kunnen worden vrijgeniaakt.
Het provinciale beleid is gebaseerd op de overweging dat de

Provincic ook ten aanzien van de musea een planningsfunctie, een
steunfunctie, een ontwikkclingsfunctic en een uitvoeringsfunctie heeft.
Voor het museumbeleid wordt dit als volgt geconcretiseerd: ZuidHolland kiest, gegeven dc kenmerkende museale situatic (cen groot
aantal Rijksmusca

+ belangrijkc stedelijke musea in

de agglomeratie)

22 Informatie ontleend aan een telefonisch onderhoud, d.d. 9 april 1985. met drs. P. Scheffer,
Hoofd Bureau Culturele Zaken en Onderwijs. Afdeling 4. Proviticiale Griffic Overijssel.
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regio's kent, het ongewenst en ondoenlijk is het bezit aan cultuurhistorisch waardevolle voorwerpen, dat theins verdeeld is over de lilli sea
te Bergen op Zoom, Breda en 's-Hertogenbosch, te concentrercii in 6611
museum. Zulks toch te doen is, aldus de critici (o. m. Frenken, 1980;
Verwiel, 1983) niet alleen uit museaal oogpunt onjuist, niaar het is
bovendien een nict te rechtvaardigen bevoordeling vaii (de regio) 'sHertogenbosch.
De Provincie stelt zich daartegenover op het standpunt dat met de
beperkte middelen waarover zij beschikt „beter een ding goed, dan cen
heleboel dingen half kunnen worden gedaan";:' juist daarom wil zij,
verwijzend naar een aantal andere provincies, een volwaardig provinciaal museum in stand houden. Voor het opbouwen van een goed
provinciaal museum zijn, aldus de Provincie, de middelen in feite al
ontoereikenci en zelfs wanneer er nicer middelen ter beschikking zouden
komen zou iii het beleid toch een accent moeten bloven liggen op de
versterking van het Noord-Brabants Museum enerzijds en de Vereniging van Musea anderzijds; overigens is de Provincie wel van oordeel
dat dc stad 's-Hertogenbosch meer dan thans het geval is aan het
Provinciaal Museum zou dienen bij te dragen, aangezien dit museum
ook een stedelijke futictie vervult.

Het museumbeleid van de provincie Overijssel heeft recentelijk een
sterke ontwikkcling doorgemaakt. Door deze Provincie wordt opvallend actief geanticipeerd op de verwachte effecten van het rijksbelcid
voor de in de provincie gevestigde musea. Het feit dat het Overijsselsc
museumbestel juist iii dit opzicht bijzonder complex is, speelt hierbij

ongetwijfeld een belangrijke rol. Nict alleen ontvangen een viertal
musea cen rijksbijdrage van in totaal ca. fl. 500.00(),- per jaar, maar
bovendien is er lange tijd sprake van geweest dat het Rijk de
verantwoordelijkheid voor het Rijksniuseum Twenthe zou willen
overdragen aan dc Provincie, terwijl het oingekeerd de verantwoordelijkheid voor het Textiel-Industricmuseum te Enschede zou willen

overnemen (D.G.C.Z., 1984). Blijkens dejongste ministeriele museumnota zal het eerste belcidsvoomemen wel en het tweede niet worden
gerealiseerd (WVC, 1985).
In het licht van deze ontwikkelingen hebben Gedeputeerde Staten
een museumbeleid uitgezet dat een aanzienlijke verzwaring van museale
verantwoordelijkheid met zich meebrengt. Dit beleid is op een tweetal
algemene uitgangspunten gebaseerd. Op de eerste plaats zijn G. S. van
mening dat de Provincie verantwoordelijkheid kan aanvaarden voor

21 Aldus drs. J. Bouwman. Hoofd van de Afdeling Culturele Zaken vai, de Provincie
Noord-Brabant in een gesprek dat ik op 5 oktober 1984 met hem mocht hebben. De
weergave van het provinciale beleid is, voor zover niet rechtstreeks
wordt verwezen, aan dit gesprek ontleend.
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Ilair

beleidsstukken

uitbouw van

een eigen provinciaal museum (Noord-Brabant), een
waar
provincie
principieel voor directe ondersteuning van meerdere
musea wordt gekozen (Overijssel) en tenslotte een provincie waar niet
wordt gekozen voor het beheer van „eigen" musea, maar waar het
accent wordt gelegd op het opbouwen van ondersteunende voorzieningen (Zuid-Holland).

4.3.2. Drie voorbeelden: Noord-Brabant, Overijssel, Zuid-Holland
Het huidige beleid van de provincie Noord-Brabant is gefundeerd op een
in 1978 gemaakte duidelijke en dominante keuze. Deze provincie kiest
primair voor het opbouwen van een hoogwaardig provinciaal museum
gevestigd te 's-Hertogenbosch, dat de gehele cultuur(-geschiedenis) van
de provincie moet bestrijken. De provincie wenst „geen verantwoordelijkheid of aanzienlijke medeverantwoordelijkheid te aanvaarden voor
de instandhouding van andere musea dan het Noord-Brabants Museum
te 's-Hertogenbosch" (G. S., 1977: p. 158).
Voorts stelt de Provincie zich ten doel de sametiwerking tussen de
Brabantse musea te bevorderen; als het geeigende middel daartoc
beschouwt zij de Vereniging van Musea, die nagenoeg geheel, inclusief

de museumconsulent, door de Provincie wordt gesubsidieerd.
Daarnaast kent de Provincie een subsidieregeling op grond waarvan

musea eenmalige bijdragen (tot max. 40%) in concrete aankopen en
restauraties kunnen aanvragen tot een bedrag van fl. 50.000.- per
museuni; jaarlijks is hiervoor thans in totaal fl. 350.000,- beschikbaar.
Tenslotte is er een kleiner fonds (fl. 20.000,-) waaruit aan educatieve
projecten van musea kan worden bijgedragen. 3,
Gesteld kan worden dat het provinciale beleid in Brabant erg
omstreden is. De kritiek is zowel van procedurele als van inhoudelijke

aard. In de afgelopen jaren

is zowel door Gemeenten als door de
Culturele Raad enistig bezwaar gemaakt tegen het feit dat belangrijke
beleidsbeslissingen werden genomen, respectievelijk doorgezet, zonder
dat dc resultaten van het Noordbrabantse „museumproject" werden

afgewacht.

kritiek spitst zich toe op het feit dat, aangezien juist
Noord-Brabant
een aantal duidelijk verschillende culturele
provincie
1)e inhoudelijke

de

31 Volledigheidshalve moet nog wordeii aangetekend dat vanaf 1984 de proviiicie jaarlijks
tl. 1.()(1().(*)(),- otirvatigr van het Ministerie van WVC voor kunstaaiikopeti: deze ge]den

zijn afkomstig uit bezuinigingen op de Beeldende Kunstena:irs Regeling (BKR). Dit
bedrag werd voor 1984 als volgt verdeeld: het Noord-Brabants Museum en het Van
Abbe-Museum ontvingen elk il. 2(10.1)(M),-; het resterende bedrag werd bestenid voor dc
vier kunstuitleeticentra iii de provincie en voor kunstaankopen door derden (gemeenten,
scholeii, musea etc.) die daartoe aanvragen bu de Provincie moesten indietien. Het door
de Provincie op dit punt gevoerde beleid iS 0111 streden. zoals onder meer uit een brief van
de Culturele Raad Noord-Brabaiit, d.d. 22 maart 1985, aan het College van Gedeputcerde

Stateii blijkt
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aangesloten: „Het bevorderen van het functioneren van musea, oudheid"
kamers en andere museale instellingen in het Brabantse culturele leven
en „Het behartigen van de belangen van haar leden en daarmede de
culturele, geestelijke en maatschappelijke belangen van de Brabantse

bevolking" (V.M.B., 1983. p. 2).a

In het algemeen kan gesteld worden dat de federaties zich richten op
de bevordering van samenwerking tussen de musea en op het bevorderen van deskundigheid m professionaliteit. In verband met dit laatste
wordt door nieerdere federaties gepleit voor de aanstelling van zgn.
„praktijkconsulenten", naast de huidige consulenten die zich steeds meer
met beleidsvragen rond de musea (moeten) bezig houden. Van belang is
ook dat in meerdere provincies naast de federaties nog andere initiatieven zijn ontstaan; ik doel hier in het bijzonder op de zgn. „streekconservatoren" die als, veelal enige, beroepskracht voor een aantal musea
tegelijk werkzaam zijn (zie: Contact, 1984: p. 35-39).
Een derde punt van overeenkonist tenslotte is dat, althans in een
groot deel van de Provincies, in de afgelopen jaren een begin is gemaakt
met het formuleren van een provinciaal museumbeleid. Het feit dat het
Rijksbelcid er al vanaf 1976 naar tendecrt muscale taken en verantwoordelijkheden aan de Provincies over te dragen heeft hierbij zeker een rol
gespeeld. Bovendien is de aanstelling van de museumconsulenten, die in
korte tijd veel kennis van het provinciale bestel hebben kunnen vergaren
en die

vertrouwd zijn met de knelpunten in de musea, hierbij
waarschijnlijk een versnellende factor geweest.
Hoe het ook zij, in een aantal provincies is inmiddels een museumbeleid geformuleerd. Dat er tussen de provinciale benaderingen grote
verschillen bestaan zal, gezien de verschillende condities die in het
bovenstaande werden aangeduid geen verwondering wekken. Omdat
het ondoenlijk is in dit kader op het beleid van alle Provincies in te gaan,
zal ik mij tot een korte bespreking van drie, typisch verschillende,
provinciale beleidsopties beperken. Hierbij zal achtereenvolgens worden
ingegaan op een provincie waar de primaire keuze uitgaat naar de
19

.

Uit gesprekken met ir. J. Verschuuren, proviticiaal museumcotisulent in Noord-Brabant
uit eigen waameming is mu bekend dat de feitelijke werkzaamheden van de
Vereniging eli haar bureau zeer divers en omvangrijk zijn. Ze vari8ren van het, op het
laatste moment, van de ondergang redden van verkeerd ingelijste en als gevolg daarvan
door schimmels aangetaste tekeningen. tot het verzorgen van cursiissen op het terrein van
het museumbeheer en het uitlenen van dia-apparatuur en dergelijke.
De vereniging. die in 1978 werd opgericht, werd aanvankelijk door de Provincie
gedurende een experimentek periode van 5 jaar gesubsidieerd; inmiddels is uit een
evaluatie gebleken dat de Vercniging duidelijk in een behoefte voorziet en is de Provincie
tot subsidiOring op een meer reguliere basis overgegaan.
Een interessant voorbeeld biedt de provincie Zuid-Holland, waar door de Federatie van
Musea cen schets voor een provinciaal museumbeleid is ontwikkeld die door het
Provinciebestuur fornieel is overgenomen, zij het met een voorbehoud op enkele concrete
punten (waaronder de financiele paragraaf !). Zie verder par. 4.3.2.
en

1
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Overigens moet deze algemene karakteristiek onniiddellijk worden
genuanceerd. Op de eerste plaats doen zich nanielijk tussen de
proviticies grote verschilleii voor en bovendien is er recentelijk van een

zekere toenanie van de provinciale betrokkenheid bij de musea sprake.

Zoals we reeds hebben gezien zijn de musea onevenredig over het land
gespreid; dit geldt eens te nicer voor de verdeling over de Provinacs van

de Rijkssubsidies aan nict-Rijksmusca. Zo ontving in 1982 NoordHolland bijna 11. 2.(}0(.).(*)0,-, Friesland bijna f. 1.0(X).0(X),-, Limburg
bijna fl. 8(}0.()00,- voor 4 musea en Noord-Brabant fl. 125.0(*) voor
(slechts) 2 musea (ontlcaid aan: Hoofdcoiisulent, 1982). Aangezien ook
de Genieetiteii niet in alle provincies even actief zijn op museaal terreiti,
worden de proviticiale overhedeti niet heel verscliillende n uscale
opgaven geconfronteerd. Dit blijkt ook uit de cijfers opvallend is de
relatief hogc provinciale bijdrage in de noordelijke provincies en in

Zeeland (Groningen 16%, Friesland 25%, Drente 42%, Zeeland 22%).
Het eerder genoemde gemiddelde percentage van 4% voor het gchele
land is het gevolg van dc minimale omvang van de provinciale bijdrage
in Noord- en Zuid-Holland, waar wel 66% van de totale overheidsbijdragen aan dc musea terecht komt (CBS, 19832). In een nota betreffende
het provinciale museumbelcid hecft de Federatic van niusea in Zuid-

Holland berekend dat de provinciale bijdrage per hoofd van de
bevolkiiig in 1983 vari6crde tussen fl. 7,54 (Drente) en fl. (),05 (ZuidHolland) (Federatie, 1983:p. 26; zie ook: Culturcle Raad Zuid-Holland,
1983). Uit de bovenstaande gegevens zal duidelijk zijii dat het Illuseunlbestel van de afzonderlijke provincies heel verschillend is en dat de rol
van de Provinae sterk beinvloed lijkt te worden door wat de andere
overheden doen.
Opvallende punten van overectikonist tussen de provincies zijn er
echter ook. Op de Cerstc plaats kan worden vastgesteld dat de reeds iii
de niuscrininota van 1976 bepleite provinciale ondersteunende voorzietiingen (depots, restauratic-ateliers, e. d.) nog nergens in enige
omvang zijn gerealiscerd, al is dc service die de niusezinifederaties iii dc
verschillende proviiicies kunnen biedeti wel verschillend.
Het tweede punt vati overeenkonist is dat in vrijwel alle provincies
inmiddels, vanaf het einde van de jaren zeventig, dergelijke federaties
zijn otitstaan, sametiwerkingsverbanden die vooral voor de kleinere
musea, die tiiet over professionele krachten en outtilage beschikketi, van
direct belatig zijn. 1)c federaties, waaraan iii eeti aaiital gevallen het
bureau van de proviticiale niuseuniconsulent verbonden is, coijrdiiieren
de activiteiten van de tiiusca, ze verzorgen gezanienlijke publiciteit en
pub/ic relatio,ts, geven adviezen en niateri8le hulp,

bij voorbccld bij het

inrichten van tentoonstellingen en dergelijke. Zo luiden de doelstellingen van dc

&'ere,tiging

van

Musea

in Brabant,

waarbij 47 inusea zijn
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oplossiiig. Inhoudelijk kunnen de huidige beleidsplannen worden

getypeerd als het weer willeti overdrageti van eeti decl van de
rijksverantwoordelijkheden, verantwoordelijkhedeit die zich iii de afgelopen decennia hebben opgestapeld en die als het ware een eigen leven
zijn gaan leideii.

Vastgesteld kati worden dat van de ontwikkeling vati her Rijksbeleid iii
het afgelopen decennium een zeer sterke druk op de niusea is uitgegaan.
Her belcid heeft voorts zonder twijfel politiserend gewerkt iii die ziti dat
velen in de niuseumwcreld zich iii toenemeiide 111.itc bij beleidsvrageti
rond de musea betrokken gingen voelen en daarbu iii itistitutionele zin

ook feitelijk betrokkeii raakten.
In feite betekende het formuleren van een museumbeleid dat tal van
kwesties, zowel van formele als van substantiele aard. (weer) werden
geprobleniatiseerd, dat onistreden vragen werdeti opgeroepen. Te
denken valt hierbij aan dc vraag naar de aard cii inhoud van een
eventuele wettelijke regeling voor de musea; de vraag naar de gewenste
verdeling van verantwoordelijkheden ttissen de overheden; de vraag
naar de criteria voor het bepalen van het belang vati ten museum; de
vraag naar de wijze waarop de decentralisatic iii financiifle zin gestalte
zou mocten krijgen, de vraag naar de garanties voor het voortbestaan
van de musea wanneer zij, in gedecentraliseerde verhoudingen, met
welzijnsitistellitigeti zouden nioeten concurreren; de vraag naar de
rijksverantwoordelijkheid voor de musea voor modertie en eigentijdse
kunst; de vraag tenslotte, als achtergrond van alle voorafgaande, naar de
eigen aard en kwaliteiten van het museum.
Vastgesteld kan tenslotte worden dat deze toenemende legitimeringsdruk, die overigens niet allecti door de overheid werd opgeroepen,
maar ook door ontwikkelingen iii cii rond de musca zelf (zie hfdst. 3),

nog werd versterkt door het perspectief van aftienietide financiele
middelen dat uitgerekend na het verschijnen van de eerste museumnota
steeds meer otiontkoombaar werd.

4.3.

Het propiticiale lic:tel

4.3.1. Algeme,ze karakteristiek

De rol van de Provincie op het museale werkterreiti is tot dusverre in het

algemeeti gesproken nog zeer beperkt; de Proviticies bezitten, zoals
ecrder werd opgcmerkt, slechts ecti klein aantal intisea (veelal het
Proviticiale Museuni in de hoofdstad). ook hun aa,ideel in de totale
financiering is gering.

Uit dc cijfers voor

1981)

blijkt dat van de

inkomsten van dc Nederlandse illusea slechts 4% uit proviticiale
bijdragen bestond (C.B.S., 1983a)
154

4.2.3.

Sanietivatti,ig e,t conchisies

Het Nederlandse museumbestel is de resultante van een vrijwel
ongeplande historische ontwikkeling; de structuur ervan is complex en
roept talloze vragen en bedenkingen op.
Zo is het niet altijd duidelijk wat precies de plaats en functic is van dc
Rijksmusea; in een aantal gevallen lijkt de status van dc Rijksmusea nict
te passen bij de taken en functies dic het betreffende museum uitoefent
en bij het daaraan door de museumwereld tocgekende belang. Ook met
betrekking tot de ondersteunende instellingen doen zich vragen voor
rond de taakafbakening en op onderdelen ook rond dc kwaliteit van de
dienstverlening.
De subsidi8ring van de niet-Rijksmusea vormt al gedurende vele
jaren een steen des aanstoots voor alle betrokkenen, omdat hicrin
nagenoeg elk systeem ontbreekt. Deze wijze van subsidieren zet dan
ook de legitimiteit van de subsidierende overheid onder grote druk;
bovendien betekent het ontbreken van relevante criteria voor de musea
dat zij geen enkel houvast hebben om gerechtvaardigde aanspraken op
Rijksste,in naar voren te kunnen brengen.
Overigens is het zeker niet voor alle musea duidelijk welke plaats zij
hebben iii het landelijk bestel. Beter gezegd: de formele positie die zij

innemen is in vele gevallen niet in overeenstemming met de eigen
ambities en pretentics. (In dit verband is het opmerkelijk hoeveel niet-

Rijksmusea zich tooien met het epitheton „nationaal"!)
Tenslotte is het opmerkelijk dat in Nederland een wettelijke regeling
voor de musea ontbreekt; in de perceptic van velen in de muscumwereld
betekent dit dat de musea onvoldoende zijn beschermd en zij hebben
dan ook in de afgelopen jaren sterk op museumwetgeving aangedrongen.

Uit

de

ontwikkeling van het beleid van

de

Rijksoverheid in het

afgclopen decennium blijkt dat zij zich van de hier gesignaleerde
knelpunten bewust is.
De niuseuninota van 1976 betekende dat voor het cerst na nicer dan
5() jaar getracht werd cen integrale visie op het Nederlandsc m 11 S e il Illbestel te ontwikkelen. Vastgesteld kan echter worden dat de grootscheepse visic uit dc nota - een samenhangend en goed gespreid bestel

van musea die als welzijnsinstellingen in dc welzijnsplanning van de
lagere overheden zun opgenomen - niet zal worden gerealiscerd. Op de
eerste plaats zijn deze plantien door structurele Wijzigitigen in het macrobeleid van de Rijksoverheid doorkruist; bovendien is de museuniwerkelijkheid (opnieuw) buitengewoon wecrbarstig gebleken.
Dc huidige belcidsplannen van dc Rijksoverheid, wei;irin overigens
een aantal, vooral bestuurlijke, uitgangspunten uit 1976 worden gehandhaafd, worden gekenmerkt door een stijl vati pragniatische problecm153

cultuurcentra „...als het ware een gedeclte van de rijkstaak" (WVC,
1985: p. 23)."'
Tenslotte: vastgesteld kan worden dat in de nieuwc niuseumnota
een aantal essentiele beleidsuitgangspunten uit de nota van 1976 worden
gehandhaafd, zoals de (implicietc) erkenning van de gelijkwaardigheid
van de behoudstaak en de publiekstaak, de nadruk op de noodzaak tot

inperking van de verantwoordelijkheden van het Rijk, het denkeii in
termen van cen geleed museumbestel etc. Het belangrijkste inhoudelijke
verschil is dat de nadruk op het museum als welzijnsinstelling, die
kenmerkend was voor dc nota van 1976, in 1985 is verdwenen.
Desondanks is het, in weerwil van een aantal principiOle overeenkomsten, alsof beide nota's uit verschillende werelden afkomstig zijn.
Tegenover de theorie en systematick (en dc ideologic) uit 1976 staat dc
zakelijke pragmatick (en de ideologisering ddirvan) uit 1985; de nota uit
1985 moet dan ook niet zozeer als een uitwerking van de museurnnota
worden gezien, maar vecleer als een uitwerking van de bestuurlijke
paragraaf daarvan, terwijl voor inhoudelijke uitwerkingen naar de
sectornota's wordt verwezen. Dejongste museumnota bevat kortom tal
van concrete en ingrijpende voorstellen en ze laat een aantal, problematisch gebleken, principiele kwesties vooralsnog voor wat ze zijn. De
legitimatie hiervoor is dat de thans voorgestelde concrete maatregelen
eenvoudig niet langer kunnen worden uitgesteld (WVC, 1985: p. 4) en
voorts dat een „ideaal-bestel" toch niet realiseerbaar is (WVC, 1985: p.
6):7

1,1

17

Ovcrigcns is het uitgezette beleid op een aantal punten moeilijk volgbaar eii bluft dc tiota
op andere pu,iten ook in meer technische Zin onduidelijk
Zo is het onduidelijk waarotii in het iii de tekst genocnide rijtje kunstmusea het Van
Abbe-museum te Eindhoven ontbreekt, temeer waar dit museum in eerdere departenientale teksten wel in dit verband werd genoenid (DGCZ, 1984).
Onduidelijk, in nicer technische zin, blijft bijvoorbeeld de positic van het Nederlands
Instituut voor de Architectuur en de Stedebouw dat & Minister heeft besloten op te
richten (WVC, 1985: p. 23): in de finaticiEle paragraaf van de nota ontbreekt cchter dit
„museum". Hct wordt noch bij de bestaande itistellingen, noch bij de nieuwe initiatieven,
waarvoor aldus dc Minister voorlopig geen geld beschikbaar is, genoeind. 1)it leidt tot
grote onduidelijkheid, zoals ook uit reacties in de dagbladpers is gebleken: Is er nu op
korte termijn geld voor een .architectuurmuseum" of is dat er niet?
Naar mijn oor(led kan worden gesteld dat dejongste muscumnota er vooral op gericht is
knopen door Ic hakken. Hoezeer dat ook noodzakelijk moge zijn - en hoezccr scepsis nict
betrekking tot cen ideaal-bestel ook op zijn plaats nioge wezen - toch meen ik dat de nota
in een ander uiterste vervalt. Naar nlun verwachting loopt cle nota door dc beperktheid
van de theoretische onderbouwing het gevaar de verdenking op zich te ladeti van een adhoc-beleid. 1)e [ockomst Zal moe[en uitwijzen in hoeverre de ingrijpendc beslissingen die
liu worden voorgesteld werkelijk aan de kwaliteit van het Nederlandsc museumbestel
zullen hebben bijgedragen. Het lukt mij nict uitgesloten dat deze beslimngen uiteindelijk
vooral als oplossingen voor de problemen van de Rijksoverheid zelt- zzillen wordeii
gezien.
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opgesomd. Naast een generale verantwoordelijkheid voor het bestel,
heeft het Rijk de verantwoordelijkheid voor een beperkt aantal met
name genoemde musea. Bij de keuze van deze musea kon, aldus de nota,
worden uitgegaan van een „ideale verdeling", dan wel van de
„bestaande, historisch gegroeide toestand" en „het ene noch het andere
uitgangspunt is geheel bevredigend" (WVC, 1985: p. 6). Uiteindelijk
zijn aan de gemaakte keuzen een drietal criteria ten grondslag gelegd.
I4

Het" Rijk wil verantwoordelijkheid dragen voor musea

waarvan het verzamelterrein een inhoudelijk gebied of thema van
nationale reikwijdte bestrijkt; en
- waarvan de collectie een hoge kwaliteit bezit, voor het betreffendc
terrein representatief is en zich geografisch niet beperkt tot een stad,
regio of gebied in Nederland; en
- waarvan de taken (. . .) op nationaal niveau worden uitgeoefend"

-

(WVC, 1985: p. 6).

Musea die niet aan deze criteria voldoen komen niet langer voor
exploitatie-subsidie door het Rijk in aanmerking. In concreto wordt

voorgesteld de exploitatie-subsidie aan 43 niet-Rijksmusea te beeindigen
en de financiele middelen die daarmee gemoeid zijn over te dragen aan
het Provinciefonds; de Provincies zullen met de verdeling van deze
middelen worden belast. Bovendien wordt voorgesteld een viertal
Rijksniusea" „over te dragen" aan lagere overheden; een „gecompliceerd en tijdrovend proces" van onderhandelingen met de rechtsopvolgers van de erflaters en met de betrokken overheden is thans gaande,

aldus de nota (WVC, 1985: p. 21).

Zeer opmerkelijk punt in de jongste museumnota is dat het Rijk de
verantwoordelijkheid voor cen aantal grote kunstniusea in Amsterdam,
Den Haag en Rotterdam niet zal overnemen, hoewel deze musea Wel
aan dc cerder genoemde criteria voldoen. Deze gemeenten vervullen als

I

4

l:

iii dit verband wordt onder ineer ingegaan op wet- en regelgeving. deskundigheidsbevordering, bevordering van experinienten ni onderzoek, de ondersteuning van overkoepeletide organisaties (zoals de NMV), de bevordering van internationale samenwerking, de
vergeinakkelijking van het bruikleenverkeer tussen musea etc. Opmerkelijk is ook dat de
Minister verklaart re streveii Iiaar de invocrifig van een .,iiideinniteitsclausule" (WVC.
1985: p. 19).
Het betreft hier: her Rijksmuseum Twenthe te Enschede, het Roksmuseum G.M. Kam te
Nijmegen. het Rijksmuseum H.W. Mesdag te 's-Gravenhage en het Rijksmilscum Huis
Lambert van Meerten te I)elft (WVC, 1985: p. 21).
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Van Gitineken, Heijnen, 1982) Uitspraken als deze kunnen met een
zekere regelmaat ook uit de mond van andere museumdirecteuren eli
verzamelaars worden opgetekend (zie: Heijncii, 19842; Bos, Van
Ginneken, 1983).
5.3.8. Opvattingen over cultitur

Het begrip cultuur is van vitaal belang voor het denken over niusea en
het heeft dan ook cen belangrijke rol gespeeld iii dc museumdiscussie
tijdens de hier besproken periode. Vanzelfsprekend heeft de discussie
over cultuur een wijdere strekking en een langere geschiedenis, maar ze

werd voor de musea weer in hoge mate actueel als gevolg van het feit
dat het overheidsbeleid ten aanzien vaii de musea expliciet tot onderdeel
van een meer omvattend cultuurbeleid werd gemaakt.
Illustratief voor de vaak felle reactics op de integratie van het
museumbeleid in het cultuurbeleid is cen uitspraak van Vos. De
vervanging van het begrip kunst door het begrip cultuur, is gevaarlijk,
aldus Vos, want hiermee schuiven de aatihangers van de „rooie
conceptie" „hun hele maatschappij-visit het niuseum binnen en de kunst
door een achterdeur naar buiten" (Vos, 1978). In cen formele reactie op
de museuninota werd door het Kunsthistorisch Instituut te Utrecht
gesteld dat het begrip cultuur in deze nota niet duidelijk wordt
omschreven. Dc muscumnota, aldus deze reactic, gaat voorbij aan de
vele discussies die juist over het begrip cultuur worden gevoerd; ze
suggereert daarmee een consensus die in ftite niet bestaat (Kunsthis.
Inst., 1977). Tenslotte zij hier herinnerd aan de Rotterdamse
museunidiscussies die zich onder nicer toegespitst hebben op de
formulering van het begrip cultuur en dc consequentics daarvaii voor
het muscuni.
In het onderstaande wil ik nu een beknopt overzicht bieden van de
uiteenlopende benaderingen van het begrip cultuur die in de niuseunidiscussie kunnen worden gevonden.

Op de eerste plaats kuntien we constateren dat door een aantal
deelnemers am de discussic het begrip cultuur wordt gehanteerd in een
betekenis die ik niet beter dan met het woord „klassiek" kan aanduiden.
In deze opvatting wordt onder cultuur iii feite verstaan de verfijnde
levensstijl van de beschaafde (en gegoede) burgerij, waarbinnen de
produkten van kunst en voringeving een belangrijke plaats innemen.
Deze begripsbepaling, die vanuit historisch oogpunt alleszins begrijpelijk is, wordt echter niaar hoogst zelden gaxpliciteerd. Dat cultuur door
soninzigen in de wereld van de kunstmusea in feite nog steeds als dit
burgerlijke rijk van „het Ware, het Goede en het Schone" wordt gezien,
met de normatieve implicaties vandien, blijkt vooral uit kritische reacties
op de thans doniinante levensstijl: De moderne cultuur is, aldus deze
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opvatting, niet meer de gezamenlijke cultivering van een beschaafde
levenswijze, als een modus vivendi waarin de individualiteit is ingebed,
maar ze is massacultuur geworden. In de klassieke opvatting wordt
kortom cultuur als een geheel van individueel verplichtende waarden
gezien, nict alleen op artistiek maar ook op levensbeschouwelijk gebied.
Deze waarden, die ons historisch zijn overgeleverd als een produkt van
de burgerlijkc samenleving, dienen omwille van hun intrinsicke belang
bewaard en overgedragen te worden. Het feit dat het klassicke
cultuurconcept, als norm vooral, nog werkzaam is in de wereld van dc
kunstmusea, komt het scherpst naar voren in het verzet tegen museale
pogingen te komen tot een verbreding van het begrip Cultultr. Hierop
wordt in het onderstaande nog nader ingegaan.
In een tweede eveneens normatieve opvatting wordt cen sterke
nadruk gelegd op het dynamische karakter van cultuur; cultuur is

voortdurend in ontwikkcling, cultuur is vernieuwing en Vooruitgang
Dit dynamische cultuurbegrip vinden we bijvoorbeeld bij Riezenkamp.
Ook door hem wordt cultuur als een belichaming van waarden gezien,
maar het gaat daarbij nict uitsluitend of in de eerste plaats om
overgeleverde waarden, maar om een voortdurend proces van waardeschepping, van vernieuwing van het maatschappelijk leven. De vernieuwing en het experiment, waarin kunst en wetenschap een essentiele
rol spelen, zijn de kelli van de cultuur. In de nota Kinistbeleid i,t Rotterdam
wordt de hier opgevoerde tegenstelling als volgt verwoord: „Cultuur
kan zorgen voor handhaving van het heersende systeeni, voor stabilisering, integratie, beheersing, verstarring. Cultuur kan ook bevrijdend
werken, kan grenzen verleggen, emanciperen, rollen doorbreken"
(Riezenkamp, 1978: p. 27). Musea, aldus Riezenkamp, „staan in dienst

van de cultuurvernicuwing en inter specifiek in dienst van de voorbeeldfunctic" (idcm: p. 20)
Opvallend is overigetis dat in kunstmusea die zowel een collectic
oude kunst bezitten als actief zijn op het gebied van moderne en
hedendaagse kunst, de twee tot dusverre beschreven cultuurconcepten
niet zelden naast elkaar bestaan of met elkaar vermengd wordeii.
Illustratief in dit verband is de uitspraak van Van Velzen, die op deze
dubbele legitimatie wijst: de rol van het niuseum, aldus Van Velzen,
wordt uitsluitend geduid „als de vrijplaats voor het artistieke experiment
en als de toonplaats van de artisticke toppunten uit het verleden" (in:

H.G.M., 1981: p. 4).
In een derde opvatting wordt het begrip cultuur op cen meer
objectiverende en sociaal-wetenschappelijke wijze benaderd. Cultuur
wordt in deze opvatting, die ik de pluralistische wil noemen, altijd in
meervoud gebruikt. In ecti samenleving bestaan meerdere culturen naast
elkaar, die in principe gelijkwaardig zijn. Cultuur is inderdaad levensstijl, maar de levensstijl van de ene groep in de samenleving is niet
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superieur aan die van de andere. Het klassieke cultuurbegrip dekt slechts
de levensstijl van een welbepaalde groep; deze cultuur komt slechts aan
de esthetische, intellectuele en morele behoeften van die specifieke groep
meiisen tegemoet, maar ze heeft voor niensen die daarnice gcol
historische binding hebben geen betekenis (zic: Overduin, Brunsmann,
1976). Het belang van de (officiele) kunst is bijvoorbeeld niet voor
iedereen vanzelfsprekend en ze is ook nict voor iedereen toegankelijk.
Wanncer niensen voor andere waarden kiezen, want ook hier gaat het
om waarden, kan men ze niet cenvoudig als „cultuurarme" niensen
bestempelen, aldus Knulst. Uit onderzoek blijkt bijvoorbeeld dat velen
van hai kunstzitinig en creatief bezig zijn: „Alleen, hoofdzakelijk buiteti
de kulls[kring, die als algenieeii geldend, als cultureel bepaleiid en als

richtinggevend wordt gezien" (Knulst, 198()b: zie ook 19802)
Het zal, gezieti het bovenstaande, weinig verwondering wekken dat
deze opvatting op fe] verzet uit de wereld van de kunstmusea is gestuit.
Zo merkt Fuchs op dat op deze nianier een „sociaal-deniocratische
grauwsluier" over alles heen wordt getrokken. Amusement is prima en
behoeft allermitist veroordecld te worden, maar er is ook nog zoiets als
niveau en het probleem is, aldus Fuchs, dat daarover niet meer gepraat
mag worden. Zo'n houding kun je hooguit zien als „een ontroerende
compassie met de gewone man. Dat wil zeggen ontroerend aan de enc
kant, niaar aan de andere kant natuurlijk volstrekt afstotelijk" (in: Peters,
19803: p. 22).

In de museum-discussie van de achter ons liggende jaren is het
begrip cultuur tenslotte ook nog op een specifiek andere manier
gebruikt: cultuur als „massa-cultuur". Bij de massa-cultuur gaat het om
meer dan cenvoudig „de cultuur van de massa" (wic dat dan ook mogen
zijn). In dit concept gaat het veeleer om een typisch moderne, sterk
vanuit de Verenigde Staten beinvloede levensstijl, die grote groepen uit
de bevolking met elkaar delen; een cultuur die gedomineerd wordt door
massa-coniniunicatic-middelen, door het gebruik van serie-produkten,
door het belang van modes, etc. Het is, wellicht icts te chargerend
gezegd, een cultuur van dc kwantiteit en de vluchtigheid, van dc niassale
consumptic. Het gaat hier kortom nict om cen levetisstijl van bepaalde
groepen van de bevolking, maar om tendelizen die zo sterk zijn, dat ze
de culturen (zic boven) van meerdere, traditioneel sterk verschillende,
groepen doortrekken.
De discussic over massa-cultuur werd iii Nederlatid sterk aangewakkerd door de activiteiten die het Haags Gemeentemuseum op dit gebied
in de afgelopen jaren heeft ontplooid. Van Velzen, de directeur van dit
muscuin, nierkte tijdens cen syniposium op, gekozen te hebben voor de
provoccrende titel „niassa-cultuur"„... wel wetend dat voor velen dc
teritien niassa en cultuur clkaar tegensprcken, ZO niet afwijzen- (Van
Velzen, 1981: p. 4; zic ook Van Haaren, 1981; Overduin 1981). 1)c
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organisatoren van deze - en vergelijkbare - activiteiten blijken echter
van oordeel dat de massa-cultuur eenvoudig bestaat en slechts als feit
geaccepteerd kan worden en bovendien mencn zij dat deze cultuur in het
algemeen te oppervlakkig en te negaticf beoordeeld wordt. Zo zou zij
van een afstand veel eenvormiger lijken dan ze in feite is (zie bijv. Van
der Staay, 1976: p. 5); ook in de massa-cultuur zun kwaliteitsverschillen
aan te wijzen en het is dan ook dc moeite waard ook de (goede)
produkten van de niassa-cultuur te verzamelen en voor het nageslacht te
bewaren. Pas wanneer de massa-cultuur wordt geaccepteerd kan er,
aldus deze opvatting, cen zakelijke en niet-vooringenomen kritiek op
sommige produkten daarvan worden uitgeoefend; juist dcze kritiek, die
ook in de ,.hogere" cultuur bcstaat, is van groot belang, onidat ze aan de
ontwikkeling van kwaliteit kan bijdragen." Voor velen iii de kunstwereld blijkt deze redenering in hoge verwerpelijk te zijn; dat cen
kunstmuseum zich ook op dit gebied begeeft wordt als cell heilloze
verwarring van waarden gezien.

Alvorens over te gaan tot cen aanduiding van de verschillende
opvattingen over cultuurpolitick wil ik nog kort ingaan op ecn

opmerkelijke en betrekkelijk recente tendens in de hantering van het
begrip cultuur. Zeer opvallend is dat in cen aantal Nederlandse musea de
afgelopen jaren sprake is van cen herontdekking van dc, vaak weer
figuratieve, Europese schilderkunst. 1)eze tendens, waarin het Van
Abbe-Museum te Eindhoven onmisketibaar cen belangrijke rol heeft
gespeeld, komt in dit museum niet alleen in tentoonstellingen en
aankopen tot uitdrukking maar, op een meer reflexiefniveau, ook in cen
aantal publicaties van directeur Fuchs." Deze publicaties die naast
instemming en bijval ook buitengewoon scherpe kritiek hebben opgeroepen (zie o.m.: Buchloh, 1983; Komrij, 1983), zijn fascinerende
literatuur. Er is naar dc niening van Fuchs niet zo maar sprake van ecil
herontdekking van de Europese schilderkunst, maar van cen herontdckking van Europa zelf. van de (Midden-)Europese cultuur !
Een tentoonstelling van dc Weense kunstenaar Hermann Nitsch,
wordt door Fuchs gepresenteerd als „een stap iii de herontdekking van
Europa". Dit cultuurbegrip kan, meen ik, nict anders dan als „roman.

Deze rederiering kati ook worden gevonden bij H. C,ins. Deze auteur wijst crop,
overigens sprekend over de USA, dat de high culture ook iii die zin bevoorrecht is dat hier
sprake is van geinstitutionaliseerde kritiek (eii van onderzock, onderwus e.d.), die zowel
de producenten als de consumenten van deze cultiturproduktcri een zeker houvast bicdt
(Gans. 1974).

"' Zie vooral Fuchs, 1983b.
tc worden opgemerkt dat Fuchs' opstellbig nogal gecompliccerd is. 1)e
belangrijkste moeilijkheid is dat het niet steeds ditidelijk is waar Fuchs' eigen uitlatingen
mede gekleurd worden door her verlangen een optimaal medium te Zon voor de
kunstenaar die hij presenteert. Zeker is dunkt mij weI dat Fuchs zijn sterke geloot-in het
modernisme is kwijt geraakt en dat cr ruinite voor andere beriaderiiigen is ontstaan.

Overigens dient
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tisch" worden aangeduid; het is de traditioneel overgeleverde cultuur.
die aan een land of landsdeel en zeker ook aan een specifiek klimiiat en
een specificke natuur gebonden is. Over een confrontatic met het werk
van Nitsch schrijft Fuchs bijvoorbeeld: ,,Voor mij, opgegroeid bij de
Noordzee, Zijn ontmottingen met deze vorm van overgave verontrustend, ongeloollijk. niaar fascinereiid tegelijk- (Fuchs, 1983b: p. 12).
Na de Tweede Wereldoorlog is Europa gespleteii, aldus Fuchs. We

zijn van het hart van onze cultuur vervreemd geraakt; de MiddenEuropese cultuur konit ons nu geexalteerd en buitenissig voor. Otis
culturele ceiitruin is steeds inter verplaatst naar de andere kant van de
oceaan; onze levensvorm is in de afgelopen decennia steeds sterker door
Amerika gcdomineerd, zoals ook in de schilderkunst zichtbaar is. Op dit
moment echter herontdekken kunstenaars de waarden en idecen, de
vormen en beelden die we collectief vergeten zijn en daarmee kunnen ze
ons helpen ollze eigen cultuur en de bronnen van otis eigen bestaan te
herontdekken. Voor Fuchs leidde de confrontatic met het werk van
bescf hoezeer otis bestaan in de
Nitsch in elk geval tot het ".
twintigste ecuw versmald is, hoe ver wij otis van de natuur, waarin ook
.

het gruwelijke cen plaats heeft, verwijderd hebben" (idem, p. 13).
Ter illustratie van het fcit dat de waardering voor (de achtergrond
van) deze kunst zeer verschillend is, geef ik een uitspraak van Beeren:
„Wat mij ergeren kan, is de Duitse ontdekking dat men hoort bij de
wouden en de romantiek, dat men zijn wortels heeft in de Duitse cultuur
en niet in het internationalisme dat na de nederlaag van 1945 de
becldende kunst in Duitsland heeft bepaald. Ik heb geen behoefte ;ian de
referenties van cen Duitse gymnasiast die ontdekt dat hij bij H8lderlin en
Wagner hoort en niet bij John Cage- (in: Van Ginneken, Heijnen, 1982).

Hoe we dcze ontwikkeling verder ook moeten bcoordelen, opmerkclijk

is het iii elk geval dat juist in en door musea voor moderne kunst
dergelijke romantische en traditioiiele beelden van cultuur worden
opgeroepen. 1

Ter afsluiting wil ik nu ingaan op de verschillende opvattingen over
cultuurbeleid. Ik beperk niij daarbij tot het aanduiden van de hoofdthema's uit de discussie. Zecr kort samenvattend zijn 11aar niijn nicning de
volgende opvattingen te onderscheiden, opvattingen die elkaar niet
strikt uitsluiten en die soms in combinatic worden gehanteerd:
"
- Het is de primaire taak van de overheid om het -culturele erfgoed
zo goed mogelijk te bewaren en aan volgende generaties over te
dragen;
11 ()verigens doet deze ontwikkeliiig zich ill nog sterkere mate voor in de architectuur, waar
sprake is va n ecti ware hausse van ..post-modernisnie' (zie: Jeticks, 1977: Vall 1)ijk, 1985).
Op dit fenomecii - en de vele uitii,gsvormen daarvaii - zal ik in de epiloog van dezcstudie

tiog [Crugkoilicil.
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- Het is de primaire taak van de overheid zo actief mogeluk aan, ook
sociale, cultuurspreiding te doen. Voor die groepen uit de bevolking
voor wic de cultuur tot dusverre niet, of zeer mocilijk, bereikbaar
was, moet ze toegankelijk worden gemaakt;
de overheid cultuurvernieuwing en
te
stimuleren.
Ze nioet primair ruimte en
cultuur-verandering
faciliteiten bie(len voor het experiment en zich niet alleen op het
bewaren en overdragen van de gevestigde cultuur richten;
- De overheid dient zich niet primair te richten op het overdragen of
vernieuwen vati de cultuur, ze dient voorwaarden te scheppeii dat
iedercen, vanuit zijn eigen cultuur, de mogelijkheden tot persoonlijke
(en daarbij ook artistieke!) ontplooiing krijgt.
Het moge duidelijk zijn dat hier verschillende waarden in het geding zijn
crl dat het nioeizanie verloop van veel cultuurpolitieke discussies, ook in
de musea, het gevolg is van het feit dat deze waarden fundamenteel
strijdig (kunnen) zijn en dat ze bovendien moeilijk op eenduidige wijze
blijken te kunnen worden geoperationaliseerd (vgl. H. R. W. B., 1985).

- Het is voor alles de taak van

5.3.9. Opvattingen over kunst
Vanzelfsprekend hebben in de discussie over het kunstmuseum opvattingen over wat kunst is een prominente rol gespeeld. Nu zijn deze
opvattingen over kunst allerminst gelijkluidend en bovendien zijn ze in
vele gevallen ook nogal onuitgewerkt. Desalnicttemin worden opvattingen over wat kutist iii essentie is, in vele gevallen als dominante
rechtvaardiging voor het museumbeleid aangevocrd. Er is dus alle
aanleiding deze discussie over kunst nader te bezien.
Deze bespreking dient te beginnen met de vaststelling dat naar veler
inzicht een eenduidige defitiitie van wat kunst is niet meer mogelijk is.
Toch zullen tegelijkertijd weinigen zonder meer instemmen met de
extreem subjectivistische opvatting van de kunstenaar Christo: „Nec, er
is geen definitie, geen definitic van buitenaf. Als iemand zelf het gevoel
heeft dat wat hij maakt kunst is, diep in zun ziel weet dat het kunst is,
dan is het kunst" (iti: ten Hoopen, 1976: p. 14). Bij een dergelijke
opvatting lijkt de vraag gerechtvaardigd die Paul Maenz en Gerd de
Vries stellen in een catalogus bij een tentoonstelling van joseph Kosuth:
.
.
als kunstwerken niet meer gebonden zijn aan vaste regels, zoals
vroeger (technische, iconografische, compositorische) wat maakt ze dan
tot kunst? Wat legitimeert dc pretenties van de kunstenaar?" (Maenz, De
Vries, 1976: p. 5; zie ook Bless, 1979: p. 18-19).
In de museale teksten van de afgelopen jaren kunnen talloos vele
pogingen worden gevonden op dergelijke vragen een antwoord te
formuleren; even talloos zijn echter de uitlatingen waaruit een bad
blijkt dat de gezochte eenduidige antwoorden eenvoudig nict nigel
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voorhanden zijn. 1)e ktitist heeft geen duidelijke, algenicen erkende
maatschappelijke functic nicer; ze staat op zichzelf en wordt voortdurend op zichzelfteruggeworpen en zo er al icts als wezenskenmerk geldt,
is het het voortdurend veranderen en het nerveuze zoeken van de kutlst,
aldus Fuchs. Met dc kunst is echter ook de kunstthcoric op drift geraakt
"
en „aus Mangel an Beweisen hat jetzt die Theorie keine Rechte nwhr
(Fuchs, 19832: p. VII).
Vastgesteld kati worden dat men het in de wereld van de kunstinusea veel nicer cells is over wat kunst niet is dan over wat ze wel is. Zo

zullen velen instemmen met F. Haks, waar die opmerkt dat „de
Schoonheid een niisverstand is" (in: Heyting, 1983). Bovetidien zullen
velen zich ook verzetten tegen de romatitische populaire beeldvorniing
rot- d kuiist en kunstenaar, evenals tegen de negatieve vooroordelen met
betrekking tot, vooral beeldende, kunstenaars. " Uit tal van uitlatingen
blijkt dat het ontbreken van cen otionistreden positieve defiiiitie van
kunst weliswaar door velen als een probleem wordt ervareti, maar dat
over de consequenties daarvan verschillend wordt gedacht. Ik zal nu
eerst op het denken over de normering van de kunst ingaan en
vervolgens een viertal nicer algeniene discussie-thenia's presenteren.

Opvallend is dat ook diegeneti die van mening zijn dat er geen eenduidige definitie van kunst te geven is heel duidelijk van oordeel blijken dat daarmee „nog nict alles kunst is". Het moge dan niet steeds
van monient tot moment te bepalen zijn of een bepaald werk tot de
kunst gerekend moet worden, maar ware kunst, aldus bijvoorbeeld De
Wilde, konit uiteindelijk bovendrijven crt het is eenvoudig een gegeven
dat de echt in kiinst geinteresseerden daarbij toch opmerkelijk vaak tot
een gelijkluidend oordeel konicti; kwaliteit wordt met andere woorden
door mensen die geinteresseerd en deskundig zijn uiteindelijk herkend.
„Maar iedereen heeft natuurlijk zijn blinde vlekken, ik ook. Soms zie ik
niets iii het werk dat bewonderd wordt door mensen die bekend staan
om hun goed oorded. Ik denk dan dat het wel aan mij zal liggen, dat ik
er niets in zie" (in: Van Ginneken, Heynen, 1982). Anderen wijzen crop
dat juist waar het om kunst gaat de normen nict (meer) vooraf bepaald
kuntien worden: „De norm bestaat pas in datgene wat gemaakt is. Dat
geldt voor elke kunsttheorie, dc theorie volgt de praktijk en dat moct
ook zijn" (Fuchs, iii: Peters, 19802: p. 25).
18 Zo wijst Overduineropdat op dergelijke vooroordeletigretig wordringespeeld door de
populaire media die ruiiii a andacht besteden aai, het private m extravagatite leven van de
kutistenaar als ster Heyboer, Willink, Wolkers, etc. (zie Overduin, 1983).
hi een interview met Ph. Peters iii De Tiid van 4 juli 1981) nierkt Fuchs op: ..Her is nog
steeds het oude gebortieerde calvinistische idee dat de schruver serieus is omdat hij het
woord gebruikt, dat van oudsher tegelukertud het woord Gods i:, terwijl de kiifistenaar

een beetje :en rare kroegloper is die zoniaar wat roiidncukt"
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Overigens wordt er door velen op gewezen dat de kunstsituatie van dc
afgclopen decennia in dit opzicht wel een hecl bijzondere is geweest.

Vanaf het begin van de jaren zestig is er (opnieuw) van cen enorme
pluralisering sprake geweest; cr zijn tal van nicuwc kunsstromingen
ontstaan die eenvoudig niet langer vatiuit algemene standaardell beoordeeld konden worden, maar slechts door ze met behulp van hun eigen
„code" te ontcijferen (vgl. Fuchs, 1971). De recente herleving van de
schilderkunst wordt door De Wilde dan ook als een beweging gezien
oni, vanuit de kunst zelf. weer tot ontwikkeling van nicer vaste normen
en criteria te konien; voor anderen is deze ontwikkeling een „ronduit
reactionaire" tendens, waarop de kunstwereld dn de kunsthandel maar al
te graag

inspelen (Buchloh, 1983). Voor de volledigheid moet hier

tenslotte worden aangetekend dat niet door iedcreen het ontbreken van
een nicer stabiele nornieriiig als probleem wordt ervaren. 1)e huidige
neiging om vaii crisis te spreken is, aldus Fuchs, eigeiilijk alleen maar het
gevolg van het feit dat we aan bepaalde kunstvormen en aan bepaalde

overgeleverde principes, willen vasthouden (in: Van Ginticken, 1981)

Voor Haks is de consequentic van het ontbreken van cenduidige
normen eenvoudig dat het museum zich nict meer als normatieve
instelling kati opstellen en de uiteindelijke beoordeling aan het publiek
nioet overlaten: „Een abstracte norm voor kunst bestaat nict. Ik maak
een gemengd aanbod en ieder bepaalt zelfof hij het kunst noenit of niet"

(in: Donker Duyvis, 198(): p. 234)
Een tweede hoofdthema in de discussie betreft de relatie tussen kunst en
maatschappij, een relatie die nict zelden als cen kloof wordt aangeduid.
Iii de discussic wordt iii dit verband op cen aantal heel verschillendc
aspectcti gewezen. Ik beperk mc hier tot dric hoofdpunten. Op de eerste
plaats wordt liaar voren gebracht dat er in feite nog nauwelijks een

werkelijk door de iiiaatschappij gedragen vraag is naar kunst; anders dan
in eerdere historische perioden is dc kunst sterk van de overheid (en van
de musea) afhankelijk geworclen. Volgens een aantal auteurs is het
muscuin daarniee iii feitc de oneigenlijke cindbesteniming van dc kunst

geworden, die in het beste geval als ten noodoplossing kan worden
gezien, maar die, aldus atidereii (bijv Baljeu, 1976), tegelijkertijd de
maatschappelijke marginalitcit van dc kunst toedekt. Er is, daar komt
deze stellingname op neer, noch van de zijde vaii het (koopkrachtige)
publick, noch bij de opdrachtgevers van overheden en instellitigen een
werkelijke belangstelling voor kunst, incidentele uitzonderingen daargelaten. Waar er al kunst in opdracht wordt uitgevocrd, worden cr geen
echte -opdrachten" meer gegeven; nien rekent uit wat het kost, zet een
handtekening en wacht af, aldus Van Haaren (1979). Beeren, die zich in
een vergelijkbare zin uitlaat, merkt daarbij op dat kunstenaars inmiddels
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trouwens ook geen „instruerende opdrachten- nicer zouden accepteren
(Beeren, 1975). "
Een tweede aspect is de relatie met het publick; de niodcnic kunst

heeft zich itimiddels ontwikkeld tot een iii hoge mate gespecialiscerde

activiteit. die voor het grote publiek ectivoudig nict meer toegatikelijk
is. 1)at de kunst er daarbij vaak op gericht is codes en taboes te
doorbreken, versterkt slechts deze ontoegankelijkheid. hetgeen

toe leidt dat

de

Cr SOtllS

„iiormale" onverschilligheid uitmondt in weerzin en

agressie (zie o. iii. Overduin, 19793).
Een derde aspect tenslotte wordt door Fuchs onder woorden

gebracht. Iii

een bepaald

opzicht is de kunst zelf, aldus Fuchs, een

anachronisme geworden. Op zijn minst qua intentie was ze altijd op het
uitdrukken van waarden gericht, waarden die ten zekere duurzaamheid
bezitten: ,,Ein groBes Bild, eine Wandmalerei vor allem, stellt eincti
stabilen Wert da. Es ist die Frage, ob solche Werte zu unscrer Zeit
passen. Deswegen wfire eine feste Malerei aufder Wand einer rBmischen
Wohnung, wie schdn auch ininier, irgetidwie felil am Platz" (Fuchs,
19832: p. VI). We weten cenvoudig nict meer welke opdracht we aaii
kunstenaars zouden moeten geven en hun eigen voortdurende experimentele zoeken bezien we met sccpsis en achterdocht. We plaatsen hen
in een isolement waarin ze weliswaar vrij zijn, „ . aber gleichzeitig
doch gefangen, wic Indianer im Reservat" (Fuchs, 1982:II-p. VII)
Een derde hoofdthema, dat overigens met het zojuist besprokene sa-

menhangt. is dat van dc autonomic van de kunst. Dit thema is iii-

tensief bediscussicerd, waarschijnlijk ook onidat opvattingen op dit
punt vergaande consequenties hebben voor het muscumbeleid. De
tegenstelling in opvatting komt crop neer dat de kunst volger*is de ecn als
een autononie discipline moet worden gezien die in haar essentic heel
goed los van andere maatschappelijkc ontwikkelingen kati worden
begrepen. Iii de visie van de ander wordt de kunst sterk bepaald door
maatschappelijke ontwikkelingen, waarop zij overigens op haar beurt
ook weer een duidelijke itivloed kan hebben. Kunst kan kortom alleen
vanuit haar maatschappelijke context worden begrepen. Hier stelt
bijvoorbeeld De Wilde tegenover:,.Een kunstwerk is iets dat op zichzclf
staat. Het is de visucle verbeelding van een eigen autonome wercld. De
context vitid ik niet van essentiele betekenis, meer iets voor intellectuelen" (in: Van Ginneken, Heijnen, 1982).
In dit verband dient kort te worden ingegaan op de discussie over het
Ininiddels is in deze situatie Jar niijii oordeel wel eeti zekere vcratidering opgctredeii.
Floewel de verhouting tusseii kulistciiaars. ontwerpers eii opdrachtgevers zeker iliet
otiprobleniatisch is, zoals uit een case-study van Kempers (1982) blijkt, is het dunkt lilij
zeker nict (incer) zo dat instrucrendc opdrachten als zodanig categorisch zoudmi worden
11

atgewezeti
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thema van de „avant garde". Dit begrip, dat in de kunsttheorie en in de
een prominente plaats innam, is thans zeer omstreden.
Waar het eens, heel specifiek, verwees naar revolutionaire vernieuwingen in de kunst, werkelijke doorbraken die in feite vaak met andere

kritiek lange tijd

maatschappelijke „revoluties" op wereldbeschouwelijk, politiek of
technisch gebicd verbonden waren, is het begrip thans in de ogen van
meerdere auteurs gedevalueerd. Op zijn minst is het onduidelijk, aldus
Bos en Van Ginneken, wat op dit moment eigenlijk nog precies onder
dit begrip moet worden verstaan (Bos, Van Ginneken, 1983). Het is van
belang te beseffen dat het hier geenszins uitsluitend om een correct en
eenduidig gebruik van termen gaat. Het is duidelijk dat voor sommigen
het begrip avant-garde nog steeds cen normaticfbegrip is, een begrip dat
in fcite verwijst naar de verantwoordelijkheid (of roeping?) van dc
kunstenaar om iii en door zijn kunst de culturele vooruitgang te dienen.
Voor hen is het gebruik van het begrip avant-garde voor „nieuwe"

stijlen of stromingen zonder meer, een aantasting van dit coiicept. Tal
van vernieuwingen hebben, aldus Baljeu, slechts betrekking op de als
autonoom voorgestelde beeldmiddelen; wanneer we hiervoor het
begrip avant-garde gebruiken wordt de werkelijke zin van kunst
miskend (Baljeu, 1976).
Tenslotte een enkel woord met betrekking tot de discussie over de
reikwijdte van het begrip kunst. Door een aantal deelneniers aan de
muscumdiscussie van de afgelopen jaren is de mening naar voren

gebracht dat in de niusea vaak een erg eng begrip van kunst is
gehanteerd, een kunstbegrip dat slechts een beperkt decl van de artistieke
produktic omvat en andere delen systematisch uitsluit. ZO inerkt
bijvoorbeeld Haks op dat het begrip kunst ten onrechte vaak vereenzel-

vigd wordt met de „vrije" kunst en dat dc andere gebieden van
vornigeving in de musea niet of onvoldoende aan bod konien.
Bovendien, aldus Haks, is het denken over kunst vaak nog te veel op dc
eindresultaten van de kunst-activiteit gefixeerd. De kunst is iliet alleen
produkt, nwar ook proces. 2 Anderen, vooral iii de eerste jaren van dc
hier besproken periode, namell Cell nog radicaler standpunt in. In feite,
zo luidt het hier bedoelde standpunt, selecteren de musca slechts volgens
de normen van de culturele elite. Ze maken cen zeer exclusieve selectie
van vaak moeilijk toegankelijke werken en vervolgens bewaken ze het
prestige daarvan, onder meer door die selectie te bestempelen als kunst.
Nog afgezien van het feit dat hierdoor de exclusiviteit van de kunst door
de kunstwereld zelf wordt gecreeerd, zijn dc normen die worden
aangelegd allerminst vanzelfsprekend. De officiele kunst bestrijkt slechts
2)

Zie hiervoor: Haks,

1974.

Overigens kati deze opvatting iii

de eerste

jaren van dc hier

besproken periode veel vaker „·orden aatigetroffeii dan thaiis het geval is. Het gaat hier
met andere woorde„ 0111 eeti opvairing die stcrk typerend is voor het denkeii van de jaren
zeventig.
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ecn decl van de totale creatieve prestaties die door mensen worden
geleverd. De hier geschetste „creativiteitsideologie", die overigens ook
door kunstenaars (o. a. Beuys) en kunststromingen (o.a. Fluxus) werd
gevoed, heeft althans soniniigen aaiileiding gegeven tot kritiek op het iii
de musea nicer gaiigbare kunstbegrip. Dat deze kritick op haar beurt
onistreden was behoeft na het bovenstaande wel niet nader te worden
toegchcht.

Samenvattend: wanneer we dc discussie overzien laten zich de volgende
kunstopvattingen onderscheiden.
- Voor eeti aantal auteurs representeert de kunst als het ware cen
hogere orde, ze vertegenwoordigt cen hogere waarde, ecti heilzame
kracht waaraan we ons kunnen overgeven en waardoor we worden
gevorind. In het discussie-materiaal heb ik deze opvatting vrijwel
nict iii zuivere vorm aangetroffen. Ze kan naar mijn mening worden

gelezen in een aantal recente publicaties van Fuchs, waariti ook op
literair-evocatieve wijze het beeld van de romantische overgave aan
de kuiist(enaar) wordt opgerocpen: „Die avond, zo beslist Nitsch,
zullen wij buiten eten en wijn drinken tussen de velden" (Fuchs,
1983b). Het is in deze opvatting precies de genocmde heilzame kracht
van de kunst die een dergelijke overgave geen verlics, maar veelcer
een vinden van onszelf doet zijn.
- Andere auteurs benadrukken dat kunst gezien moet worden als een
autononie, hooggespecialiseerde bezigheid. Kunst is in deze opvatting niet bij voorbaat iets hogers, het is echter uitdrukkelijk wel iets
„eigens", iets bijzonders. Als zodanig heeft de kunst cen eigen
bestaansrecht, cen eigen functie. 1)e specificke eigen kwalitcit van de
kunst ligt iii de ontwikkeling van nieuwe beelden, beelden die ons
onze eigen werkelijkheid op een nieuwe wijze leren zien; kunst is
„visucle research".
- Weer andere auteurs hanteren cen aanzienlijk breder kunstbegrip.
Weliswaar is dc vrije kunst cen gespecialiscerde m ook in hoge mate
individuele activiteit, maar ze moct veel meer in een continuiteit met
„voringevitig" worden gezien. Het is, aldus bijvoorbeeld Leeriiig
(1975), niet juist de vrijc kunst af te zonderen en nog minder haar
superieur te achten aan dc gebonden kunsten en de design. Een
dergelijke hierarchie is weliswaar begrijpelijk in samenhang met dc
cultus van het vrijc kunstenaarschap, maar ze is nict meer op goede
gronden te verdedigen.
- lii een vierde opvatting wordt het accent gelegd op het revolutionaire, het (cultuur-)vernieuwende van de kunst. 1)e kunst wordt in
deze opvatting als maatschappelijke en culturele avant-garde gezien;
ze houdt zich niet alleen bezig tiiet visuele research, met formele
problemen die alleen binnen de eigen discipline betekenis hebben,
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maar in en door hun kunst verwerken en becommentaritren ware
kunstenaars altijd de problemen van hun eigen tijd en samenleving,
of ze daar nu bewust voor kiezen ofniet. Het belang van de kunst ligt

juist in

de

kritiek en de vernieuwitig

De volgende citaten uit de interviews, waarin niet het algemene
cultuurbegrip maar wel - en zelfs zeer uitgebreid - het kunstbegrip ter
sprake kwam, kunnen ter illustratie van het bovenstaande dienen:
- „Kunst is voor mij een woord, een woord waar alles en niks onder
valt. Ik trek me van dat begrip nicts aan. Als U dan toch een soort
omschrijving wilt hebben zou ik zeggen dat kunst de verzamelnaam
is van die produkten waar een concept onder zit, die met plezier
gemaakt zijn en waarvan de vorm optimaal is gekozen" (0

- „Kunst is een irrationeel verschijnsel, maar daarom nog niet zonder
zin of zonder waarde voor ons besef van de werkelijkheid" (h).
- „Toch is het zo dat zij die aan kunst het meeste behoefte hebben over
de kwaliteit van een werk meestal eenzelfde oordeel hebben" en .Ik
moet U zeggen dat ik mij bijzonder stoor aan die menseti die, als het
om nicuwe kunst gaat, zo snel met ten kwaliteitsoordecl klaar staaii,
die zeggen dat en dat heeft kwaliteit en dat en dat nict. Dat is voor
mij echt onzin, het kin gewoon niet" (h)
- -Kijk, misschien weet ik het ook wel allemaal niet zo goed. Puur
voor jezelf heb je eenvoudig een kwaliteitsbesef, maar als dat dan
vanuit het illuseutil geobjectiveerd moet worden, wordt het een stuk
mocilijker. Wat ik in elk geval zeker weet, is dat het voor cen decl
ook een ervaringskwestie is. Een van mijn vroegere hoogleraren
placht te zeggen dat kwaliteitsbesefiets is waarje door besmet raakt,
je loopt het op door de omgang met mensen die het hcbben" (i).
- „Er is een periode geweest waarin de positie van de kunst duidelijk
was, waarin er voor de kunst bijvoorbeeld bepaalde regels golden,
die zowel voor de kunstenaar als voor de opdrachtgever en het
publick zinvol en begrijpelijk waren. Dat is nu eenvoudig niet nicer
het geval" (i).

- „Mijn eigen idee daarover is dat kunst heel belangrijk dn heel
eeiivoudig is. Het belang van kunst is dat ze vernicuwend is, dat ze
vastgeroeste gewooiites doorbreekt. En wat die cenvoud betreft, het
is precies die eenvoud die voor moderne mensen onverdraaglijk
geworden is. Gewoon kijken wat er staat kunnen we niet meer. Je
hoort ook eigenlijk niet nicer te begrijpen wat jc wordt voorgezet.
.
Met d;it gevoel hebben we zo langzamerhand wel gelcerd te leven
(i).

is voorts de gangbare
interpretatie van kunst, die iii de loop van dc 19e ceuw is ontstaan en
die van kunst nogal een verheven bccld geeft. Deze verheven

- „Een specifiek probleem voor dc kunstmusea
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kunstopvattitig, die iii leidende culturele kringen toch nog sterk leeft
en die als clichl ook bij grote grocpen van de bevolking kan worden
aangetroffen, maakt het nioeilijk kunst op een reele manier te
presentereti" (a)

- „De essentie van kunst is dat ze laat zien wat er nog niet is, de
confrontatie met kunst is een confrontatic met het nicuwe, het
aindere

eti

.

.

er is ten nionient iii de kunst dat je de schok der

herkentling kan geven; je ziet iets wat je nog nict wist en ook nooit
eerder hebt gezien, maar dat je toch onmiddellijk herkent" (c).

- „Op het moment is de tendens heel sterk de kunst als strikt
alitotiooni voor te stellen. Je ontkent dan eenvoudig heel essentiOle

historische gegevens. Dit miskennen van veel evidente connectics, dit
alsmaar alleen vanuit cen strikt kunstbegrip praten, Staat nie gewoon
niet aan" en even later, „Een bedenking die ik hierbij nog wil maken,
is dat deze beweging w61 noodzakelijk was (. . .)" (c).
- „Het wereldje van de kunst staat gewoon nict toe dat de kunst op 6(in
lijn met iets anders wordt gezet. In de ogen van velen die beducht zijii
voor een gelijkschakeling van kunst met andere verschijnselen iii de
niaatschappij, betekent een dergelijke vergelijking alleen al ten
dreigende aantasting van de positie, het prestige, de autonomie van

de kunst" (g).
5.4.

Ideaal-typische legiti,naties voor het kimst,miseum

5.4.1. Van eleme,ite,1 naar typen
In het bovenstaande werd een

presentatic gebodeti van de bonte
verscheidenheid aan opvattingen over uiteenlopende aspecten van het
museale werk zoals die in de museumdiscussie van het at-gclopen
decennium kunnen worden gevonden.21 De analyse van de niusezinidiscussie nloct echter nicer kunnen opleveren dan de inventarisatic die in
het bovenstaande werd geboden; in het bijzonder moet ze kunnen leiden
tot een antwoord op de vraag welke meer integrale legitimaties voor het
kunstniuseuni thans in dc cultuur voorhanden zijn. Het inventariscren
van elementen was dan ook geen doel op zichzclf maar een middel om te
konicn tot de constructic van een aantal typisclic opvattitigeti-patronen
met betrekking tot het kunstmuseum.

Uitgangspunt - en houvast - bij het ontwerpeii van deze .,typen
was de door Berger en Luckmann geinspireerde gedachte dat er in
legitimaties altijd een hierarchic bestaat. Voor het ontwikkelen van mijn
typen betekende dit dat gezocht nioest worden naar een aantal essenticel
'1

Zodis eerder werd opgemerk[ doel ik hier op dc discussic over he[ kllilstliluscum en iii het

bijzonder over de musea voor moderne en eigentijdse kunst. De analyse was op deze

discussic gericht; kortheidshalve zal ik iii

deze

tekst nu

eli

(1.111

toch het begrip

museumdiscussie gebritiken.
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verschillende -legitimerende kernen" die enerzijds algemeen genoeg zijn
om het muse,im als zodanig te rechtvaardigen en anderzijds (museum-)
specifiek genoeg om de decl-legitimatics met betrekking tot het museale
werk op zinvolle wijzc te kunnen integrere11.
Het zoeken was met andere woorden naar een aantal verschillende
kernconcepten voor het museum, waaruit decl-legitimaties, zowel voor
intern als voor extern gebruik, op rationele wijze kunnen worden
afgelcid. Enerzijds zouden deze concepten als overkoepelende legitiniaties moeten kunnen dienen voor de verschillende aspecten (educatictwerk, verzamelen e. d.) van het museumwerk, anderzijds zouden ze het
museum als zodanig nioeten kunnen legitimeren door een verwijzing
naar Ineer algemene waarden.

Welke zijn nu de gezochte kernconcepties van het kunstmuseum?
Bij de beantwoording van deze vraag is het verleidelijk aan te sluiten
bij de interpretaties van de museumdiscussie zoals die in de museumwereld zelf gaiigbaar zijn, bij de typologiseringen die door de betrokkenen
zelf zijn ontwikkeld.
De meest gangbare typologisering („objectgerichtheid" versus
„publickgerichtheid") is cchter niet houdbaar zoals ik cerder reeds heb
betoogd (Vaessen, 1979); overigens zijn er ook tekenen die crop wijzen
dat in de afgclopen jaren ook in de museumwereld zelf aan de zin van
deze typologiscring wordt getwijfeld (zie o. m. Rijkscie., 1979: p. 5,
Overduin, 1982b).
De tegenstelling „objectgerichtheid"
„publickgerichtheid- is naar
mijn oordecl vertekenend omdat ze het zicht ontneemt op het feit dat als
het crop aankomt door vrijwel iedereen in de museumwereld het
kunstmuseum als cen medium tussen klinst eli publiek wordt gezien, zij
het dat in de coiicretisering verschillende accenten worden gelegd. Mijn
eerste ontwerpuitgangspunt is dan ook dat in alle te construeren typen
sprake zal moeten zijn van cen duidelijkc - en op waarden betrokken conceptualisering van de taak van het kunstmuscum als niedium tussen
kunst en publick. Hierbij spelen vanzelfsprekend zowel opvattitigen
over kunst als opvatthigen over publiek een rol.
Een tweedc tegenstelling die in de museumwereld zelf leeft, heeft
betrekking op de „vermaatschappelijking" van het museuni. Ook hier
worden veelal twee standpunten, twa: kampen zelfs, onderscheiden: het
kamp van diegenen die deze vermaatschappelijking normatief aanvaarden en het kanip van dicgencn die haar afwijzen. Deze tegenstelling is,
anders dan de cerder getioemde, voor een typologisering van legitimaties voor het kunstmuseum zeer bruikbaar.
Het is voor alle instituties in een moderne samenleving cen
belangrijkc opgave positie te bepalen met betrekking tot de afgrenzing
van hun omgeving en in het bijzonder met betrekking tot de vraag
-
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welke mate van autonomie zij voor zichzelfopeisen. Hierbij doet zich in
toenemende mate een probleem voor dat ik niet beter kan omschrijven
dan als een „openen-sluiten-dilemma": „All institutions experience a
conflict between integrity and openness", aldus Nonet en Selznick in
hun studie over de autotiomisering van het recht en over de actuele
reacties daarop (Nonet, Selznick; 1978: p. 76). Kern van hun redenering

dat instituties zich van tijd tot tijd moeten openen naar de
samenleving, teneinde zichzelf te vernicuwen en nict in rigiditeit te
vervallen. Wanneer de complexiteit als gevolg daarvan te groot wordt en er voldoende nieuwe impulsen zijn gegeven - bestaat weer een
toenemende noodzaak tot „sluiten", tot het bewaken van de eigen
is

grenzen.

Vastgesteld kan worden dat de hier bedoelde dialectiek zich ook in
het afgelopen decennium overduidelijk heeft voorgedaan en dat ze haar
sporen heeft nagelaten in vele actuele discussies - ook in die over het
museum. Zo was er, zelfs letterlijk, sprake van de open school, de open

kerk, de open inrichting, het open huwelijk, maar ook van het open
museuni.1' Een uitlating van Van Tuyl, die betrekking heeft op het Van
Abbe-Museum te Eindhoven, is illustratief voor de wisselwerking
tussen „openen" en „sluiten" waarop ik in het bovenstaande doelde:
„Na alle grensvervagingen en -overschrijdingen uit de voorafgaande
roerige jaren, was er de behoefte ontstaan om weer heel nuchter het
terrein a f te bakenen. Dat van de kunst dus" (Van Tuyl, 1979).
Mijn tweede ontwerpuitgangspunt is kortom dat in alle te construeren typen sprake zal moeten zijn van een duidelijke conceptualisering
van de verhouding tussen museum en maatschappij in termen van het

aangeduide „openen-sluiten-dilemma".

In de nu volgende paragraaf zullen een viertal ideaal-typische opvattingen-patronen met betrekking tot het kunstmuseum worden gepresenteerd. Aan deze patronen liggen vier verschillende kernconcepten van
het kunstmuseum ten grondslag die gebaseerd zijn op verschillende
opvattingen over cultuur en kunst en waarin bovendien een uitwerking
wordt gegeveii aan de in het bovenstaande aangeduide cruciale relaties:
die tussen museum en publiek enerzijds en die tussen museum en
maatschappij anderzijds.

5.4.2. Vier typen

wordt het museum voor alles gelegitimeerd door een verwijzing naar het vitale belang van de overdracht van
In de klassieke museumopvatting

22

Dit blijkt onder meer uit de titels van meerdere artikelen e.d. die in de literatuurlust zijn
opgenometi, o.m. Seret, 1978. Heel treffend blijkt het ook uit typologiseringen van
musea, als gebouwen, zoals die onder nicer te vinden zijn in Van Giersbergeti, De Graaf.
1984. Zie ook Se>·del, 1984).
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de culturele traditie, waarvan de kunst als een zeer belangwekkend
bestanddeel wordt gezien. In de kunsttraditie gaat het niet om een
overlevering van objecten maar van essenti2le waarden. Het museum is
de plaats bij uitstek waar deze waarden worden bewaard en overgedragen aan een zo breed mogelijk publiek. In deze opvatting ligt wat de rol
tegenover het publiek betreft het accent op „vorming" op te vatten in de
zin van burgerlijke „Bildung".33
Wat de relatie met de maatschappij betreft ligt het accent op het
benadrukken van de eigen grenzen; het museum heeft per traditie een
grote mate van eigenheid die zoveel mogelijk moct worden bewaard
om de voor het museum specificke overdracht blijvend mogelijk te
niaken.

In

de

autonome

museumopvatting wordt het museum voor

alles

gelegitimeerd door
verwijzing naar het specifieke belang van de
overdracht van de kunst en van de voortgang van de kunstontwikkeling
als zodanig. Deze kunsttraditie wordt gezien als een overlevering van
specifieke betekenissen die voor onze kennis en werkelijkheidservaring
van groot belang zijn. Het museum is de plaats bij uitstek waar een
een

(geinteresseerd) publiek op deskundige wijze over de ontwikkeling in de
kunst wordt gcinformeerd en waar het zich een eigen oordeel kan

vormen.

In deze opvatting ligt wat de rol tegenover het publiek betreft het
accent niet op vorming, maar op informatie-overdracht, primair in dc
zin van een presentatie van de kunstwerken zelf.
Wat de relatie met de maatschappij betreft ligt, evenals in de
klassieke opvatting, het accent op het benadrukken van de eigen
institutionele grenzen. Het museum behoort primair het domein te zijn
voor de kunst zelf en het behoort in grote mate van autonome
zeggenschap te worden geleid door deskundigen die zich door geen
andere belangen dan die van de kunst zelf behoeven te laten leiden.
In de responsievel'

museumopvatting wordt het museum voor alles

gelegitimeerd door een verwijzing naar de belangen van het publiek en

23 Kenmerkend voor
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deze klassieke „vorming" is dat ze bepaald wordt door een normatief

beeld van wat „beschaving" inhoucit. Dit beschavingsniveau, waarvoor onder nicer een
vertrouwdheid met de klassieken zowel op wetenschappelijk als artistick gebied en een
sterk gecultiveerde levensstijl kenmerkend zijn, wordt als een doel op zichzelf nagestreefd. Kennis, goede smaak, goedc omgJngsvormen etc. worden met andcre woorden
als een waarde op zichzelf beschouwd.
Het begrip „responsief' heb ik ontleend aan Nonet en Selznick, die spreken over
,.responsive law" en over de „responsiveness" van instituties in het algemeen. Essentieel

hierbij is de notie van openheid, van ontvankelijkheid voor sturingsimpulsen „van
onderaf' (Nonet. Selznick, 1978).
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naar het maatschappelijk belang van cell optimale culturele zelfontplooiing van de bevolking. Deze zelfontplooiing betekent voor alles een
ontwikkeling van de eigen waarden, de cigen esthetische voorkeuren en
de eigen creatieve vermogens van de verschillende groepen uit het

publiek. Als zodanig is ze een motor voor cultuurvernieuwing -van
onderaf'. Het museum beschikt over dc middelen om daaraan door een
confrontatic niet kunst in de breedste zin en door een scala van daarbij
aansluitende andere activiteiten een eigen bijdrage te leveren.
In deze opvatting ligt wat de rol tegenover het publick betreft, net als
in de klassieke opvatting, het accent op „vorniing", zij het dat dat begrip
hier in een nicer relativistische zin moet worden opgevat.
Wat de relatie met de niaatschappij betreft ligt het accent, anders dan
in dc klassicke en de autonome opvatting, op het verleggen en
doorbreken van de eigen institutionele grenzen. Wanneer het museum
zijn functic wil waarmaken moet het zich openen naar de samenleving,
moet het zich in zijn functioneren willen laten beinvloeden door vragen
en

initiatievoi vanuit de samenleving

In de avant-garde" opvatting wordt het museum voor alles gelegitimeerd
door een verwijzing naar het vitale belang van cultuurvernicuwing. In
deze vernieuwing, die cultuur en maatschappij als geheel betreft, speelt
de kunst een voortrekkersrol. Het museum beschikt over specificke
mogelijkheden oni zowel het experiment en de vernieuwing in de kutist
zelf als de discussie met betrekking tot het maatschappelijke belang van

dc kunst te stiniuleren en te ondersteunen.
In deze opvatting ligt wat de rol tegenover het publiek betreft,
evenals in de autonome opvatting, het accent op inf-ormatie-overdracht,
priniair in de zin van confrontatic.
Wat de relatic met de inaatschappij betreft ligt het accent, eveiials in
de responsieve opvatting, op het doorbreken van dc bestaande museale

grenzen. Het niuseuni moet voortdurend open staan voor nicuwe
ontwikkelingen in kunst en samenleving en zich daardoor ook als
instituut willen laten beinvlocden en veranderen. Instellingen en personen die evenals het museum cen actieve rol spelen in de vernieuwing van
kunst en samenleving, moeten invloed kunnen uitoefenen op het
functionereii van het muscutil.

's Het begrip ..avant-garde" is, zoals in paragraaf5.3.9. werd opgcnicrkt, nogal omstreden.
Iii dit kader wil ik volstaaii inet de opmerking dat ik deze term niet wil gebruiken voorde
meuwste olim·ikkclingeti iii de kutist zonder meer. Naar mijn oordeel verlicst het begrip
bij een dergelijk gebruik zij,1 kracht. In muti begripsbepaling betekent avant-garde dat
vernicuwiiig iii de kunst op enigerlei wijze iii verbaiid stiat met midere vernieuwitigen iii
de samenleving, bijvoorbeeld op politiek, wete,ischappelijk of technologisch gebied: het
gaat

met

aiider:

woorden altijd om maaeschappeliuke vernieuwiiigen waarbij de kunst

gailgniaker of medium is.
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In het onderstaande worden deze vier opvattingen nu meer in detail
uitgewerkt; bij het construeren van deze opvattingen-patronen heb ik
gebruik gemaakt van de bouwstenen, de „elementen" die in de
inventarisatie en analyse van de museumdiscussie zijn gevonden.
5.4.2.1. De klassieke museumopvatting

Aan de basis van deze opvatting ligt het klassieke cultuurconcept: de
cultuur als het rijk van het Ware, het Goede en het Schone. Deze
(burgerlijke) cultuur is het beste dat de mens tot dusverre heeft
voortgebracht; in deze cultuur komt de ontplooiing van de menselijke
soort tot uitdrukking, zij is de belichaming van fundamentele menselijke
waarden. Zij vormt een eenheid die als onderstroom uit alle ontwikkelingen iii de samenleving afleesbaar is.
De kunst is een vitaal onderdeel van de zo begrepen cultuur. De
kunst belichaamt een hogere orde. ze is niet gebonden aan de alledaagse
realiteit en kan deze daardoor overstugen; juist daardoor is ze in staat
fundamentcle waarheden over het menselijk bestaan, die onder de
routine van het dagelijkse leven verstopt blijven, zichtbaar en tastbaar te
maken.
Het museale werk heeft in deze opvatting een uitgesproken educatief
karakter. De essentie van de museale opgave is het overdragen van
cultuur, meer concreet: het overdragen van de waarden die in de cultuur
zijn opgeslagen en die in de kunst op de nieest sublieme wijze worden
belichaamd. Deze waarden worden essentieel geacht voor het voortbestaan van de samenleving. De waarden-overdracht in het museum
betekent dan ook tevens een aanzetten tot reflectic op de ontwikkeling
van de cultuur.

Het museum verstaat zichzelf als een bemiddelaar tussen kunst en
publiek; de vorm van de overdracht wordt sterk bepaald door de eisen
die dc kunst zelf stelt; voor alles moet zij op een waardige en esthetische
wijze worden gepresenteerd. Tegelijkertijd is de opstelling tegenover
het publiek zeker niet terughoudend; veel aandacht en zorg wordt
besteed aan de begeleiding van het illuseumbezoek en aan toelichting
van de kunst. Voor zover het museum nog een exclusief karakter heeft
wordt dat niet zonder meer als onvermijdelijk geaccepteerd; getracht
wordt, met behoud van de specifieke museale kwaliteit, te komen tot

een verbreding van het publiek.
Er is een evenwicht tussen de verschillende museale taken, met
wellicht een zeker accent op conservering en wetenschappelijk onderzock. In het verzamelbeleid ligt het accent op het verzamelen van
werken van een crkende en gevestigde hoge kwaliteit; dc criteria in deze
zijn bij uitstek van kunsthistorische aard. Met betrekking tot de
aankopen van de allcijongste kunst stelt het museum zich terughoudend
op. Deze jongste kunst wordt primair in tentoonstellingen gepresen244

teerd; aankopen vinden alleen plaats wanneer er een zeer sterke (inter-)subjectieve overtuiging aanwezig is met betrekking tot de kwaliteit.
De presentatic wordt in sterke mate bepaald door kunsthistorische
en kunstbeschouwelijke motieven en in alle gevallen wordt naar een zo
waardig mogelijke opstelling gezocht. Voor zover de context van
kunstwerken wordt gepresenteerd is die vrijwel uitsluitend kunsthistorisch en daarbij wordt vooral gebruik gemaakt van visueel materiaal.
Hoewel de presentatie-vorm dus sterk wordt afgestemd op de eisen die
de kunst zelf stelt, wil het museum in de presentatie, maar vooral in het
educatieve werk, tegelijkertijd ook rekening houden met het publiek.
Hierbij gaat het evenwel nict om het honoreren van dc eigen behoeften
en verlangens van dat publiek, maar veeleer om het vinden van zodanige
vormen van presentatie en toelichting dat de boodschap vati het
museum optimaal overkomt.
Hoewel het zeker denkbaar is dat liet museum meer gaat samenwerken met andere instellingen, teneinde dc eigen werking te vergroten, is
het daarbij een stringente voorwaarde dat het museum zijn typische
eigen kwaliteit en karakteristiek ten volle bewaart.
Het museum zou zich meer moeite mogen getroosten om de
maatschappij van het belang van het museale werk te overtuigen.

Zolang de samenleving als geheel nog onvoldoende van dit belang
doordrongen is, dienen de musea ook zelf aan hun eigen legitimering te
werken. Het museum moet zich daarbij echter niet in het defensieflaten
drukken; in het bijzonder moet het niet willen concurreren met
onvergelijkbare instellingen, maar altijd opereren vanuit een besef van
de specifieke, in de traditie gewortelde, eigen kwaliteit.
5.4.2.2. De autonome museumopvatting

In het cultuurbegrip dat aan deze opvatting ten grondslag ligt wordt de
nadruk gelegd op het naast elkaar besttan van verschillende cultuursectoren die ieder hun eigen ontwikkeling doormaken. Cultuur is het
spanningsvolle geheel van godsdienst, wetenschap, kunst etc. dat de
levensstijl van een samenleving doortrekt.
De kunst is een van de domeinen van de cultuur. Ze is niet zozeer
iets „hogers" als wel heel uitdrukkelijk iets „eigens". Evenals bijvoorbeeld de wetenschap heeft de kunst een eigen object, een eigen
ontwikkelingsgeschiedenis, haar eigen waarden en regels. De waarheden van de kunst zijn niet universeel; van hoe groot belang ze ook voor
mensen kunnen zijn, ze zijn in die zin betrekkelijk dat ze gebonden
blijven aan de vooronderstellingen, de regels en de methoden van dc
kunst zelf.
De primaire taak van het museum is het overdragen van de
specifieke kwaliteiten van de kunst als een belangrijke sector van de
cultuur. De cducatieve taak van het museum is van een beperkte
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reikwijdte; ze komt neer op het bieden van specialistische informatie
over de (ontwikkeling van de) kunst.
Het museum verstaat zichzelf als een instelling waar kunst wordt
verzameld en tentoongesteld, en waar al het mogelijke wordt gedaan
om de kunst „voor zichzelf te laten spreken". Het geveti van toelichting
en informatie is een verbijzonderde activiteit, die niet met de presentatic
als zodanig mag worden vermengd.
De opstelling tegenover het publiek is terughoudend; het museum is
trouwens ook primair gericht op een publiek van reeds in kunst
geinteresseerden, die al over de nodige informatie beschikken en die
derhalve op een bepaald niveau van kennis kunnen worden aangesproken. Dit exclusieve karakter van het museum wordt geaccepteerd. Op
zichzelf is er weliswaar niets tegen een verbreding van het publiek,
zolang die althans niet door een trivialisering van het aanbod ofdoor een
popularisering van de presentatie behoeft te worden bereikt.
In de muscale activiteiten ligt een sterk accent op het verzamelen e11
het presenteren. In het verzamelbeleid richt het museum zich ook op de
nieuwste ontwikkelingen; het wordt van groot belang geacht deze te
verzamelen, ook al is de uiteindelijke kwaliteit nog niet met zekerheid
vast te stellen.

De presentatie wordt sterk bepaald door de aard van de kunstwerken
zelf en/of door kunsthistorische of kunsttheoretische opties van dc
inrichter van de betreffende opstellingen. Voor zover de kunst in cen
context wordt geplaatst is dat vrijwel uitsluitend een context van andere
kunstwerken. Dc presentatie wordt niet afgestemd op de mogelijke

behoeften van het (potentiele) publick; ze is, doordat ze uitsluitend de
kunst zelf centraal stelt, de facto afgestemd op een publiek van kenners.

Het educatieve werk komt neer Op het geven van zakelijke

achtergrondinformatie en toelichting aan degenen die daar belang in
stellen. Het liluseum heeft geen hogere waarden over te dragen; het
heeft in die zin gcen boodschap.
Het museum is een gespecialiseerde instelling die ruimte biedt aan
een specifiek domein van de cultuur. Het zogenaamde inaatschappelijk
isolement van het museum wordt overtrokken geacht en overigens
alleen maar problematisch voor diegenen die de kunst zelf willen
„vermaatschappelijken"; dit is ecliter even onniogelijk als onzinnig.
Het museum moet zeer terughoudend zijn waar het oni samenwerking met andere instellingen gaat omdat zijn specifieke eigenheid
daardoor alleen niaar dreigt te wordcn aangetast.
Het niuseum moet niet pogen zijn bestaansrecht te bewijzen door
zich op andere zaken dan de kunst zelf te beroepen. Het museum hoeft
zich trouwens helemaal niet te legitimeren. Deze legitimeringsdruk is
een fictie: het inuseuin bestaat gewoon en als zodatiig is het ecnvoudig
legitiem.
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5.4.2.3. De respo,isieve mlisew,lopt'attitig
Aan de basis van deze opvatting ligt cen uitgesproken pluralistisch
cultuurbegrip; de doniinantie van het klassieke cultuurbegrip wordt

afgewezen omdat het slechts voor een beperkt decl van de bevolkbig
waarde en betekenis heeft, terwijl het de eigen ontplooiing van andere
groepen belemmert en frustreert.
Uitgangspunt is dat in cen sametileving meerdere culturen naast
elkagir bestaan die in principe gelijkwaardig zijn. Zoals culturen tiaast
elkaar bestaan, zo bestaan er ook verschillende typen kunst. 1 )e
gevestigde kunst is eeti specificke uitingsvorm van individuele creativiteit, die beantwoordt aan een aantal specifieke, historisch gcgrocide
normen en waarden en die als zodanig decl uitmaakt van de dominante
cu]tuur.

Deze kunst belicliaatiit geeti hogere orde, en ze is ook geenszins
autonoom, maar ze wordt juist iii sterke niate door nmaschappelijke
ontwikkelingen bepaald. Naast deze gevestigde kunst bestaan tal van
andere artistieke uitingen, die evenzeer voortkomen uit de behoefte van
mensen uitdrukking te geven aan wat heii beweegt en die evetizeer a;in
esthetische verlangens tegeinoct komen.
Het museale werk heeft in deze opvatting een uitgesproken educaticf
karakter. Deze educatie betekent echter niet het zonder meer overdrageti
van de waarden van de burgerlijke cultuur, maar veeleer het stimuleren
tot zelf-ontplooiing
Het museum ziet zichzelfals een centrum van culturele ontwikkeling
en cultuurvernieuwing; het speelt cen duidelijk initierende rol en stelt
zich activistisch op tegenover het publick en de samenleving. 1)c
exclusiviteit van het museum wordt onverkort afgewezen; ze wordt
gezien als een resultante van het feit dat de musea zich in het verleden te
eenzijdig op een select publiek hebben gericht. Door een ander beleid en
door een bewuste keuze voor cen breed publiek mocten de zichzelfwaarmakende-voorspellingen van het cultuurbeleid worden gelogetistraft.
Waar het 0111 de museale taken gaat ligt er een duidelijk accent op het
educatieve werk. Zowel in het verzamel- als iii het presentatiebelcid
wordt benadrukt dat niet alleen de „elite-kunst", maar een breed terrein
van vormgeving en artistieke expressie moet worden verzameld en
getoond. De aard van de presentatie wordt sterk bepaald door
educatieve motieven; ze wordt planniatig afgestemd op het optimaal
bereiken van een groot en divers publiek.
Objecten van kunst en vormgeving worden zoveel mogclijk in hun,
ook maatschappelijke, context gepresenteerd en van toclichting en
achtergrondinformatie voorzien.
Het maatschappelijk isolement van het museum is funest; musea
moeten veel nicer samenwerkell niet andere instellingen op het bredc
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terrein van (kunstzinnige) vorming en educatie. Zij hebben weliswaar
een eigen bijdrage te leveren, maar deze moet nict worden verabsoluteerd; ook musea kunnen en moeten zich ontwikkelen. Het museum

moet zich, ook in samenwerking met andere instellingen, op nieuwe
maatschappelijke taken richten. Bovendien moet het museum zich ook
veel meer moeite geven zijn bestaan en de behartiging van deze taken te

legitimeren. Het museum kan geen bestaansrecht ontlenen aan het feit
dat het nu cenmaal bestaat.

5.4.2.4. De avant-gar(le imiseuntopvatti,W
Aan de basis van deze opvatting ligt cen uitgesproken dynamisch
cult:uurbegrip. Cultuur wordt gezien als cen spanningsvol geheel waarin
voortdurend verandering en vernieuwing plaats vindt.

De kunst is in deze

opvatting een

de belichaming van de wil

bij

uitstek progressieve kracht; ze is

vernieuwing, ze verlegt grenzen.
doorbreekt normen en regels. Ware kunst doorbreekt dc traditie, ze leidt
tot nieuwe kennis van de werkelijkheid, ze opent nicuwe perspectieven.
Kunst is bovendien ten diepste op de maatschappelijke werkelijkheid
betrokken; ze komt uit die werkelijkheid voort en tegelijkertijd betekent
ze altijd een vernicuwende stellingname.
Niet alle vormen van „artistieke expressic" zijn dan ook kunst; het
poneren van cen dergelijke gelijkwaardigheid reduccert de kunst tell
onrechte tot esthetische vormgeving eii daarmee wordt haar eigenlijke
betekenis en belang - haar kritische maatschappelijke functie - mistot

kend.

De taak van het museum is primair het stimuleren van experimenten

m vernicuwing in de kunst als zodanig en voorts het confronteren van
het publiek met deze nicuwe ontwikkelingen en het aanzetten tot
discussic. De opstelling van het museum is uitgesproken activistisch,
niet zozeer in de richting van het publick, als wel in de richting van de
kunst(enaars) en de samenleving; de taak van het museum houdt niet bij

de voordeur op.
Het museale werk heeft geen uitgesproken educatief karakter. Het
gaat in het museum nict om het overdragen van waarden, noch om het
bieden van toelichting met behulp waarvan de kunst in haar context kan
worden geplaatst. Het museum is er primair op gericht een zo
indringend mogelijke confrontatie te bieden die tot stellingname en
discussie aanzet.
Een zekere exclusiviteit van het museum is onverniijdelijk; maatschappelijke en culturele vernicuwingen zijn nu cenmaal in eerste
instantie een zaak van kleine en specificke groepen uit de bevolkiiig.
In het verzamelbelcid ligt de nadruk op het verwerven van
eigentijdse nicuwc kunstuitingen; hierbij gaat het in het bijzonder oni
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kunst die niet alleen cell vorm-technische vernieuwing betekent, maar
die ook anderszins nieuwe problemen aan de orde stelt en nieuwe
mogelijkheden exploreert. De presentatic is crop gericht cen zo scherp
mogelijke confrontatie tot stand te brengen; in elk geval zal ze niet
willen aanzettal tot een bewonderende houding, maar veeleer willen
prikkelen tot coninientaar en discussie.
Het maatschappelijk isolement van het museum is onvruchtbaar; het
museum moet een veel actievere rol in de sanienleving spelen. Het
museuni heeft een initierende en kritische functic en die moet zo
concreet mogelijk in het maatschappelijk functioneren van het muscutll
gestalte krijgen. 1)aartoe zal het museurn, nicer dan doorgaans het geval
is, mocten samoiwerken met andere instellingen, voor zover die althatis

cen vergelijkbare Itinctie vervullen.
Het muscuiii nioet er echter voor waken opgenomen te worden iii
netwerken van instellingen die niet op vernieuwing, tiiaar op overdracht
en op educatic zijn gericht.
Het belang van het museum is evident; het draagt bij aan de
permanente vernicuwing van de cultuur. Toch zal het niuseuni, juist
daardoor, altijd ook omstreden zijn. Het museum kan trachten aan zijn
eigen legitinliteit bij te dragen door zijn activiteiten zoveel mogelijk te
verduidelijken en te verantwoorden, maar uiteindelijk zullen toch de
museale manifestaties zelf doorslaggevend moeten zijn

5.5. Conclusies: de museumdismssie nader bezien

In de voorafgaande paragrafen werd in detail op

de inhoudelijke

aspecten van de museumdiscussic ingegaan. Op basis van een uitgebreide inventarisatic en analyse werden een viertal -ideaal-typischeopvattingen-patronen met betrekkiiig tot het kunstmuscum ontwik-

keld, die als integrale legitiniaties kunnen worden gezien. Wat valt er nu,
in een reflectie achteraC nog meer over de museumdiscussie te zeggen;
welke meer algenicne conclusies kutinen worden geformuleerd?

Op de eerste plaats nioet worden vastgesteld dat in het bovenstaande
steeds sprake is geweest van legitimaties, dat wil Zeggen van geverbaliscerde concepten, van „theorie". Het is van belang te beseffen dat

ontwikkelingen op dit niveau niet behoeven samen te vallen met
ontwikkelingen die zich in de praktijk van het museale werk, in het
feitelijke functioneren van de musea voordoen.
Zo Zou men afgaande op de publiciteit, waarin gedurende het
afgelopen decennium achtereenvolgens verschillende type.11 opvattingen
over het museut:ri dominant zijn geweest, de indruk kunnen krijgen dat

zich ook in het feitelijke functioncren van de musea ingrijpende accentverschuivingen hebben voorgedaan. Dit is echter slechts in beperkte
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mate het geval.14 Er bestaat kortom een onderscheid tussen publiciteit en
werkelijkheid en het leidt dan ook tot ernstige bcoordelingsfouten
publiciteit voor werkelijkheid te nemen.
Overigens doet dit probleem zich niet alleen ten aanzien van de
musea voor, al zijn met name de musea voor hedendaagse kunst wel een
erg gewild object voor publiciteit; zij brengen immers „nieuws van het
soort waarop Gombrich in een essay over musea doelt: „Ours is a
publicity-loving age, and only novelty is news" (Gombrich, 1979:
,•

p. 198).

Het feit dat publiciteit een eigen leven leidt is echter, zoals gezegd,
niet specifick voor de musea maar het doet zich in tal van sectoren van
de samenleving voor. Een typerend voorbeeld hiervan vinden we in dc
architectuur waar evencens van een dergelijke discrepantic sprake is: in
de maatschappelijke werkelijkheid verkeert de architectuur in een
ernstige crisis terwijl zij op papier bloeit als zelden tevoor.
Op de tweede plaats wil ik aantekenen dat naar mijn oordeel met dc iii
het bovenstaande aangeduide verzelfstandiging van de publiciteit in feite
een meer fundamentele ontwikkeling verbonden is. Hierbij doel ik op
de verzelfstandiging van de legitimaties als zodanig. Deze ontwikkeling
noopt ertoe alert te zijn op de functie die de taal van geval tot geval

feitelijk vervult. Van een dergelijke alertheid geeft bijvoorbeeld Oosterbaan Martinius blijk wanneer hij in zijn analyst van het kunstbeleid van
de Rijksoverheid onderscheid maakt tussen „de werkclijke inhoud of
praktijk van het kunstbeleid" encrzij(is en de ,,formuleriiigen die in het
beleidsproces verklarende of legitimerende functies vervulden" anderzijds (Oosterbaan Martinius, 1985: p. 28).
Zoals we in Hoofdstuk 2 hebben gezien is het kenmerkend voor een
moderne samenleving dat zich daarin in toencmende mate de noodzaak

voordoet instituties te legitimeren. Institutics zon niet nicer vanzelfsprekend en bovendien wijzen ze ook niet incer als het ware zelfde weg; het
institutionele handelen kan steeds minder worden geleerd door ha
eenvoudig te doen, maar daarvoor is in tocnemende niate specifieke taal
nodig. In de voortgaiig van dit proces kan de taal zich steeds meer gaan

2" Zo zou men at-gaande op de publiciteit de indruk kiintien krilgen dat het ..responsieve"
museum, 119 Cell korte bloeiperiode in de jaren zeventig, itiniiddels van het toneel
verdwenen zou zijn. in werkelijkheid lieeft deze ontwikkeling zich ecliter gewoon
doorgezer exi is het werk in ecn behoorlijk aantal niusea inmiddels op deze Ieest geschoeid.
Om ddii voorbeeld te noemen: opmerkelijk gezien de veelal zeer negatieve kritiek op
theme-tentoonstellingen, althans uit de kunstwereld, is dat het C,emeentemuseum te
Amhem iii 1985 een dergeloke tentoonstelling organiseerde rond het theina Van de
„romantische liet-de"; een tento,m:telling overige111 iii: een ieer ruinic publicke belangstelling heeft getrokken en die thafis langs nieerdere musea circulecrt.
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verzelfstandigen en daarbij kan het zover komen dat zij de instituties die

zij „beschrijft" gaat overwoekeren.
Treffend wordt dit, met betrekking tot dc beeldende kunst,
verwoord door Van Geest: „Het is cen klaarblijkelijk feit, dat de
twintigste-teuwse kunst gepaard is gegaan met eeti toenemende verbale
„context". Als apologic-bij-voorbaat of verklaring zijn nianifesteti
geschreven eti theorietti opgesteld. Later is boveiidien iii tiauwe
wisselwerking met het apparaat, waarin de beeldende kunst is komen te
verkeren: galeries, tijdschriften, musea, kunsthistorische instituten en
dergelijke, cen netwerk ontstaan, waarin beelden met „context" en
extra-inf-orniatie overladen werden". Als je deze coiitext weglaat, aldus
Van Geest, blijft vaak slechts de „ogenschijnlijke naaktheid van de
keizer" over (Van Geest, 1982: p. 12). Aanmerkelijk scherper drukt zich
Gerrit Konirij uit: „Er moeten siiel toverwoordeti aangedrageii worden:
iedereen heeft honger naar toverwoorden. Ze echoen van kunstenaar
naar criticus en van criticus naar kunstambtenaar, en in die kakafonic is
iedereen het kunstwerk zelf vergeten" (Komrij, 1983: p. 27).
Uit het bovenstaande zal duidelijk zijn dat ook dit probleem van de

verzelfstandiging van de legitimaties zich niet alleen voordoct ten
aanzien van kunst en niusca, maar dat we ook hier met cen veel
algemenere karakteristiek van de moderne Cultuur te

111aken

hebben. In

dit verband kan bij wijze van illustratie gewezen worden op de
toenemende verzelfstandiging van de wetenschapsleer. Ook hier zien
we hoe de discussie over wat wetenschap is, c. q. behoort te zijn steeds
meer los komt te staan vaii de beoefening van de wetenschap zelf; het is
overigens een intrigerende vraag in hoeverre bij weglating van het
„methodologische discours" voor de wetenschap nicer dan de naaktheid
van de keizer rest.

Op de derde plaats wil ik vaststellen dat de museumdiscussie, waarvan
steeds gemakshalve sprake is geweest, in feite vaak helemaal geen
discussie was, althans nict ill de norniaticve betekenis die aan dat begrip
kan worden gehecht. Wanneer we onder discussie een vorm van
interactic en communicatic verstaan die (tenminste) gekenmerkt wordt
door het expliateren, uitwisselen, wederzijds bekritiseerbaar maken en
bekritiseren van argumenten, moct worden vastgesteld dat de museumdiscussie voor een belangrijk deel in feite geen discussic was. Ze blecf
grotendeels beperkt tot het tegenover elkaar stellen van standpunten en
visies zonder wederzijds op argumenten in te gaan.
Nu is ook deze situatie zeker niet specifiek voor de discussic over het
museum. Ter illustratic behoeft slechts gewezen te worden op de
wetenschap, traditioneel het domein bij uitstek van rationele discours.

Het is opvallend dat ook in de wetenschap discussics worden geblokkeerd of althans ernstig benioeilijkt doordat f-undamentele uitgangs251

punten en visies, gelegitimeerd door dc wetenschapsleer, r als „paradig-

matisch" buiten kritiek kunnen worden gesteld. Zeer treffend in dit
verband is bijvoorbeeld een observatie van J.A.A. van Doorn: „Voorheen broederlijk verenigd in een zelfverzekerd beleden monotheisme,
waarbinnen een paar sekten als kleurrijke randversiering met mildheid
werden geduld, is de economenstam momenteel vervallen tot een
polytheisme waarin iedere god zijn eigen aanhang vindt. Wie het
eigentijdse jargon beheerst, noemt de economie dan ook niet zonder
parmantigheid een „polyparadigmatische wetenschap" (in: NRC-Handelsblad-column, 13-9-1984).
in dit verband wil ik voorts nog wijzen op een andere karakteristiek
van de museumdiscussic. Het is natuurlijk niet vcrwonderlijk dat in een
discussie over het kunstmuseuni veel verwijzingeii kunnen worden
aangetroffen naar de kunst zelC hetzij door de letterlijke verwijzing naar
bepaalde „beelden", hetzij door, vaak sterk associatieve, beschrijvingen
van kunstwerken en kunstenaars.
Weltiu, door dergelijke, eventucel literaire, beelden als argumenten
of als evidenties te gebruiken komt, hoc men daarover verder ook wil
oordelen, het rationele gehalte van discussies onder grote druk te staan.
Discussie vraagt in feite om het uiteenleggen, ook iii de tijd, van het
betoog, dat daardoor stap voor stap bekritiseerbaar wordt gemaakt.
Deze temporaliteit en uiteengelegdheid van de argumentatie maakt in de
bedoelde gevallen plaats voor de onmiddellijkheid en dc totaliteit van
het beeld.1'

Op dc vierde plaats wil ik vaststellen dat de beschrijving en analyse in dit
hoofdstuk gericht was op het iii kaart brengen van het totale fonds aan
actuele legitimaties voor het kunstniuseum. Hierbij is voorbij gegaan
aan de vraag door wic welk type legitimaties in welke omstandigheden
naar voren worden gebracht. Vanzelfsprekend is dit een belangrijk
object voor verder onderzock. Het zou zinvol zijn na te gaan welke
structurele kenmerken vati en ontwikkclingen in de museumwereld
zinvol in verband te brengen zijn met de „spreiding" van legitimaties
2; Ikdoel hier met nameophet werk van -1-homas Kuhndatindeafgelopen vijftien jaar iliet
alleen cen belangruk decl van de wetenschapsthcoretische discussie heeft bepaald. maar
dat vooral ook grote invloed heeft gehad op het zelfbeeld van. in elk geval, dc sociale
wetenschappen

b Dit thema van de toencmende dominantic van het beeld, van de transformatie van een

woord-cultuur Iii celi beeld-cultuur. kan ik hier niet verder uitwerken; het is een
oinvangrijk en complex studiethema op zichzelf.
Ik volsta hier met de opmerking dat deze thematick. daarvan ben ik me al schrijvend
steeds nicer bewust geworden, van groot belang lukt voor een studic van legitimiteit en
legitimaties. Zo zijn, om ecti voorbeeld te nocmen, onze politieke instituties en onze
bestuurlijke procedures iii feite gebasecrd op dc beschreven notie van rationale argumentatie. I)e vraag is wat daarvan overblijft iii een wereld waar ook de politiek steeds meer
door beelden. door „images" wordt beheerst
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voor het niuseuni. Iii de tekst is een enkele maal, niin of meer zijdelitigs,
op dergelijke structurele factoren - verschilleti in belangen russell
groepen professionals bijvoorbeeld - gewezen. Een expliciet hierop
gerichte analyse, zoals die bijvoorbeeld door Wilhelm en door Boon met
betrekking tot de wetelischap is verricht, zou een belangrijke aanvulling

op de onderhavige studie zijn (Wilhelm, 1981; Boon, 1983)

Op de vijfde plaats tenslotte wil ik kort - en in concluderende zin ingaan op de inhoud van de discussie als zodanig. Naar mijii oordeel zijii
daarbij vooral de volgende punten van belang:
a. Legitiniaties voor het kiinstinuseum zijn ten tiauwste verbonden tiiet

legitimaties voor de kunst zelf Dit gegeven heeft in vele opzichteii de
hihoud en stijl van de muscumdiscussie bepaald.
Bij de legitimiteit van kunst is van cen aantal opvallende anibivalenties sprake. Zo moet kunst weliswaar worden gelegitimeerd - al was
het maar onidat ze steeds nicer object van overheidszorg is geworden
(vgl. Kempers, iii: Van Dulketi e. a., 1982) niaar tegelijkertijd is ze
iii onze cultuur zelf nog steeds een belangrijk legitimeringsmoment.
Dit betekent dat enerzijds als rechtvaardiging voor de overheidssteun
het maatschappelijk belang en het nut van de kunst moeten worden
aangetootid, maar dat daarbij tegelijkertijd het specifieke eigell
karakter van de kunst - iticlusief het recht op exclusiviteit en
„onmaatschappelijkheid" - tot op zekere hoogte moct worden
bewaard. Uit de beschrijvingen en analyses van dit hoofdstuk kan
blijken dat dergelijke ambivalenties zich ook in de legitimering van
het kunstniuseum voordoen.
b. Zoals op grond van de theoretische beschouwingen in het tweede
hoofdstuk eii op grond van de beschrijvingen in het derde en vierde
hoofdstuk ook verwacht kon worden, blijkt uit de museumdiscussie
dat er in de huidige sainenleving, nieerdere, sterk verschilleiide
legitimaties van het kunstmuseum naast elkaar bestaan. Eenduidigheid nlet betrekking tot het niuseum ontbreekt - al worden
-

opvattingen in vrijwel alle gevallen overigens juist wel als vatizelfsprekend voorgesteld.

c. Er

is sprake, althans in dc publiciteit, van zeer snel verschuivende
dominanties in opvattingeii; cen opvatting die het ene nionient nog
„en vogue" is, blijkt vaak twee of dric jaar later hopeloos verouderd
te zijn.3, Er is met andere woorden in dit opzicht van een zeer snelle

Bu het schrilve,i werd ik hiermee op een heel directe en tiict niis te verst.iii: wi.lze
giconfronteerd. Ik nioest constatereti dat. hiji·i,orbeeld bi.1 het uiwhrijven v.iii de
..re3pollsie#':" nlilseum-cipiattilig. v. 11 tild tot tijd als het ware een autoliiatiscli .il.lrmsysteelii iii werking trad: Kuii.le dat aii:10 1985 tiog wel zozeggen? Varizell'spreketi,iheb
ik deze sign,lien zovee| illogelijk geliegeerd.
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ontwikkeling sprake, iets wat overigens opnieuw niet alleen voor de
musea geldt (vgl. Weeda, 1982)
d. Zeer opmerkelijk is dat zich in de museumdiscussic van het afgelopen

dccennium in feite nauwelijks nieuwe denkbeelden met betrekking
tot het kunstmuseum hebben aangediend. Vastgesteld kan worden
dat vrijwel alle ideeen, met hoeveel elan ze ook als nieuw naar voren
werden gebracht, ecn duidelijk aanwijsbare historische oorsprong
hebben. Knulst ziet hierin zelfs een cyclisch verloop: ,,Een discussie
over cultuurpolitick lijkt vaak een parade. Ongeveer elke 10 jaar
trekken oude vertrouwde inzichten voorbij, die voor dc gelegenheid
in een oogverblindend nieuw tenue zijn gestoken" (in: Van Dulken,
e.a., 1982: p. 38). Hoewel ik het cynisme dat uit deze woorden
spreekt niet decl is naar mijn mening wel scepsis gerechtvaardigd. In
het bijzonder is daarbij de vraag aan de orde iii hoeverre de
sanicnleving nog uit haar „discussies" leert.

Resumcrend: in dit hoofdstuk werd een gedetaillecrde inventarisatic en
van actuele legitimatics met betrekking tot het
kunstniuseum. Op basis daarvan werden, bij wijze van ideaal-typen, een
viertal verschillende opvattingen-patronen geconstrucerd, die als onivattende en samenhangende legitiniaties voor het kunstmuscum kunnen
worden gezien. Tenslotte werd, in een reflexie achteraf, op een aantal
opmerkelijke karakteristicken van de museumdiscussie als zodanig
analyse geboden

ingegaaii.

De vraag is nu wat we uit deze studic kunnen leren met betrekking
tot legitinziteit en legitiniaties in het algemeen; wat kan cen analyse van
de museumdiscussie ons over de huidige samenleving leren?
Op deze vraag zal, ter afsluiting van deze studie, in dc nu volgende
epiloog worden ingegaan.
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Epiloog

De musealiteit van de cultuur
„In otize hitidige cultuity, die Reen middelpunt e„ dits Nee,1
relevante richting heeft, valt voor vrijwel alles een theoretische
voorivaarde te Colistnicren"

Rudi Fuchs, in De Statue
„De wereldbeelden zij,1 versplinterd, maar we blijvm joitgleren
met de scherveli.

"

Gerrit Komrij, in Een en Ander

Uit deze studic naar het niuseuni kunnen we eerst en vooral leren dat
onze cultuur zelfin toeneniende mate een niziseum is. In de nu volgende

epiloog wil ik

deze stelling beargumenteren en uitwerken in relatic tot

het thematische aspect van deze studie: legitimiteit en legitimaties. Het
hoofdthema van bespreking wordt, zoals in de titel verwoord: 1)e

musealiteit van de cultuur.

Zeer onlangs werd ik geconfronteerd' met cen artikel van de hand van
Herman Lubbe, dat in het Dilthey-Jahrbuch 1983 verscheen (Lubbe,
1983). In dit artikel wordt op de verschijningsvorinen, achtergronden en
oorzaken van de „Musealisierung" van de cultuur ingegaan. Lubbe's
centrale stelling - en de openingszin van het betreffende artikel - luidt:
„Die Musealisierung unserer kulturellen Umwelt hat ein historisch
beispielloses AusmaB erreicht" (Lubbe, 1983: p. 39). In het onderstaande
zal ik nu cerst ingaan op het artikel van Lubbe en vervolgens zal ik, in
een kritische reactie claarop, mijn eigen thesen met betrekkiiig tot de
musealiteit van de cultuur verder uitwerken.

Met het begrip muscaliscring van de cultuur doelt Lubbe primair op het
feit dat brede kringen in dc samenleving een tocnemend belang hechten
aan - en een tocnemende actieve betrokkenheid tonen bij - het behoud
van cultuurgoed dat zijn oorspronkelijke functie verloren heeft en dat
daardoor in zijn voortbestaan wordt bedreigd. Het gaat 1"tier, aldus
Lubbe, niet 0111 een vertekende, subjectieve waarneming van ieniand die
zelf nauw bij musea en monumenten betrokken is, maar om onmisken1

Op de publicatie van Lubbc werd ik geattendeerd door dr. A. Bevers; voor deze
verwijzing ben ik hem zeer erkentelijk. Bij het schrijven van de Epiloog heb ik. r·ooral iii
compositcirisch opzicht, Leel plezier van dit artikel gchad.
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bare feitelijke tendenzen. In dit verband wijst hij onder meer op de
volgende punten, die voor het grootste deel ook door mij, in de
hoofdstukken 3 et} 4, naar voren zijn gebracht:
a. de zeer snelle, exponentiele groei van het aantal musea; zo steeg om
ddn voorbeeld a;in te halen het aaiital musea in Oost-Friesland van 1
iii 1852 tot 4 iii 1950 en tot 29 in 1982;
steeds voortgaande

b. de sterke en nog

uitbreiding van het aantal
wil
verzamelterreinen,
die ,,museumsfilevensgebieden, dat
zeggen
worden
hig"
geacht;

c. de ruimtelijke ontgrenzing van het museum. Het behoud richt zich
niet meer alleen op (afzotiderlijke) objecten, maar strekt zich steeds
vaker tot integrale complexen en zelfs tot complete nederzettingen
uit; in de nieuwste ontwikkelingen gaat het hierbij zelfs om
bewoonde nederzettingen die minuticus worden gerestaureerd en
geconserveerd, overigens met een opvallend tocristisch succes,
d. de toegenomen betrokkenheid bij het Conscrveren van totale historische landschappen, mEt de artefacten die daarvoor beeldbepalend
waren: molens, mijnbouw-itistallaties, kanalen en sluizencomplexen
etc. Iii dit verband plaatst Lubbe de kanttekening dat door deze

otitwikkeling onze verhouding tot de „natuur" ingrijpend aan het
veranderen is: van cen natuur waarvan wij leven (een „erhaltende
Natur" waarvan wij afhankelijk zijn) wordt het een natuur die door
onze actieve bacherming moet blijven leveti (de „crhaltene Natur",
die van otis afhankelijk is);

e. de toegetionien betrokketiheid van educatieve instellingen (onderwijs, vormingswerk etc.) bij het cultuurbehoud, met als gevolg
daarvan cen tocnemende druk op de musea. Deze zijn dan ook
„ . . . inzwischen zu „Lernorten" plidagogisiert worden" (p. 47), een
ontwikkeling overigens, aldus Lubbe, waarmee ook het ontstaan vati
de nicuwe discipline museologic verbonden is;
f. de zeer snel gestegen bezockcij fers, die bijvoorbeeld iii de Bondsrepubliek tussen 1971 en 1977 zijn verdubbeld (van 16 iniljoen naar 32
miljoen). Als gevolg van deze en de ecrder genoemde ontwikkelin-

gen zijii de musea steeds illeer object van politiek en beleid geworden
"...

und sonlit gibt es inzwischen auch eine gegenuber der altvertrau-

teri -Kulturpolitik" verselbst3ndigte „Museumspolitik" (p. 49);
g. opirierkelijk is tenslotte dat onze houding tegenover ouderc objecten
verandert; zaken die aanvankelijk primair in functioneel opzicht
werden gewaardeerd worden object van csthetisch genoegen. Er is
kortom sprake van esthetiscring. Zo krijgen industriele monumenten
die gan functic meer hebben de esthetische glans . der iii utiserer
Gegenwart voti pr:isenter Vergangenheit ausgeht" (p. 47)
De beschreven muscalisering is, aldus Lubbe, onderdeel van cen incer
omvattend proces dat hij als de „Historisierung der Kultur" aanduidt,
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deze veel algemenere gerichtheid op het verleden wordt door Lubbe
geinterpreteerd als ten token van het feit dat "
unsere Zivilisation

dabci ist, sich zu sich selbst in emotionale Distanz zu begeben" (p. 50)

Het bovenstaande overziende kan er geen twijfel over bestaan dat
Lubbe's these, die hij vooral met aan de Duitse situatie ontleende
gegevens staaft, ook voor de Nederlandse situatie opgaat; een situatie die
in de hoofdstukken 3 en 4, kijkend vanuit de musea, in detail is
beschreven. Hooguit zou bij de stijging van de bezoekcijfers kunnen
worden aangetekend dat daarbij ook het toegenomen tentoonstellingsaanbod van musea voor moderne en eigentijdse kunst een rol heeft
gespecld, waar minder van cen gerichtheid op het verleden, maar juist
van een gerichtheid op de actualiteit sprake is. (Overigens dient hierbij
dan weer wel te worden bedacht dat de werkelijk grote publiekstrekkers
in deze musea vooral de overzichtstentoonstellingen van „klassieke .
modemen blijken te zijn).1

Waar komt nu deze ontwikkeling uit voort, wat zijn daarvan de
achtergronden?
Lubbe betoogt dat zij niet alleen cen gevolg kan zijn van het feit dat
er door de stijgende welvaart in de laatste decennia voor behoud van
cultuurgoed meer geld ter beschikking gekomen is. Bij nadere beschouwing, aldus Lubbe, wordt het duidelijk dat de grootscheepse inspanningen tot behoud van cultuurgoed alleen maar als zinvol te begrijpen zijn
als reactie op ontwikkclingen die, aan zichzelf overgelaten, juist tot
vernietiging van cultuurgoed leiden. Dat laatste nu is, aldus Lubbe,
inderdaad op grote schaal het geval en de musealisering moet dan ook
als een soort conipenserende beweging worden gezien. De schaal
waarop cultuurvernietiging plaats heeft roept, vaak heel direct, acties op
die op behoud zijn gericht. Om dit met een eigen voorbeeld te
verduidelijken: wanneer er plannen in de openbaarheid komen voor de
aanleg van pijpleidingen door de Waddenzee, roept dat niet alleen
protest en verzet op, maar bovendien betekent het een enorme impuls
om te inventariseren eii te documenteren wat er eigenlijk aan zo'n
gebied allemaal het behouden waard is en pas daardoor wordt het in
2 Bekend - cn inniiddels zelfs berucht- zowel iri Nederland als in het buitenlai,d is de enorme

publicksdruk als er eeti teiitoonstellitig van dergelijke klassieken wordt ingericht. In dit
verband dient zeker gewezen te worden op de, wat dit betreft meest geruchtmakende,
Picasso-tentootistelling die in 198(J in het Museurn of Modern Art te New York werd
gchouden eii die op het omslag van Museumvisie (4-198(3-3) als „Picasso-waanzin" wordt
getypeerd. Voor dc Nederlandse situatie kan buroorbeeld gewezen worden op immense
drukte bij de grote Van Gogh-tentoonstelling die in de zomer van 1984 in het

Rliksmuseum Kr8ller-Muller werd gehouden. Deze voorbeelden kunnen naar believen
worden aang:vuld.
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eigenlijke zin „museaal". In die zin is musealisering de onvermijdelijke
pendant van modemisering.-1
Dit is overigens, aldus Lubbe, ook nog in een ander opzicht het
geval. Modernisering betekent niet alleen dat bestaande cultuur wordt

vernietigd, maar, paradoxaal genocg, ook dat op steeds grotere schaal en
in steeds sneller tempo nieuwe relicten worden gecreeerd.'
Door de versnelde ontwikkeling op vrijwel elk gebied verliezen
objecten steeds sneller hun functie. Als gevolg onder meer daarvan is er,
aldus Lubbe, cen andere „temporaliteitsstructuur" ontstaan. Ons besef
van historische tijd is ingrijpend veranderd; historische perioden,

bijvoorbeeld ook in de kunst, worden steeds korter en, om het in mijn
eigen woorden te zeggen, geschiedenis is nict langer iets van onze ouders
en voorouders, inaar ze behoort ook bu ons eigen leven. Een van de
gevolgeii hiervan is dat we ons tot objecten van eergistere11 steeds meer
verhouden als tot museum-objecten; we bewaren ze, niet omdat ze
nuttig zijn, maar omdat ze ons aan iets wat voorbij is herinneren.
De combinatic van de beide genoemde ontwikkelingen - de
grootsclialige vernietiging van waardevol cultuurgoed En de voortdurende produktie van nieuwe relicten
leidt kortom tot een dubbele
muscaliscring. Ze betekent dat musea, monumentenzorg en dergelijke
zich, ondersteund door groeiende grocpen uit de bevolking, steeds meer
inspanning (moeten) getroosten voor het behoud van wat werkelijk
zeldzaam geworden is; bovendien leidt ze ook tot cen musealisering van
-

onze dagelijkse lect-wereld.
De uiteindelijke vraag bij dit alles is natuurlijk waarom mensen zich
eigenlijk met zoveel overgave op het verleden richten. Waarom willen
ze het verleden bewaren, waaroni oniringen zij zich met objecten die
hun functic verloren hebben?
Lubbe's antwoord luidt: omdat mensell slechts een beperkt veranderingstenipo kunnen verdragen. Als veranderingeti in huii leefomgeving

deze kritische grens overschrijden worden ze bedreigd door identiteitsverlies, die het gevolg is van het feit dat de individucle binding met liet
verleden te onverbiddelijk wordt doorgesneden. De gerichtheid op het

verleden betekent met andere woorden een compensatie voor de
'

+

Optiierkelijk iii dit verband is ook de sterkc m uscaliscringsten dens, iii degeest van Lubbc,
iii vele ontwikkelingslanden, die zoals bekeiid een versneld proces van modernisering
iiaar Westers model doormaken. Zie hiervoor otider meer: Fludsoii, 1977. Een zeer
opnierkelijke uitspraak hierover vindeii we overigeris bij (;ehleti: „Es ist deinnach wohl
vertiunftig allzunehmen daB die Zivilisation Litiseres Stils den Erdball umgreit-eli wird,
wobei klciiic Naturschutzparks primitiver Viilker viellci:ht kiinstlich konserviert bleiben.
um Ziele fur Reisegesellschaften herzugebeii" (Ckhleti. 1973: p. 122).
HierbiJ kati gedacht worden aan zeer uitectilopende objecten ,·arierend van 78-toemiplaten cii verpakkingei i van blik tot - bin lienkort te veru·achten - de Volkswagcti-kever.
interessant m dit verband is Lubbe's observatic dat auto's steeds sneller „old-timers'
worden; vati versleten ell afgedatikte gebruikgoorwerpen tralisforincren ze steeds stieller
rot een gckoesterd museaal bezit.
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"

.

belastende Erfahrungeii eines inderungstempobedingten kultu-

rellen Vertrautheitsschwundes" (p. 56). Deze binding met het verleden
vormt het kernthema van Siegfried Lenz' roman Heimatititiseitin, die een
monumentale rechtvaardiging behelst voor het bestaan (61 voor het in
brand steken) van zo'n museum: „Was meinen Sic? Eine vergangene

Welt? Also das alles kommt Ihnen vor wic eine vergangene Welt,
vergessen und tot, sagen Sie, glucklich uberwunden? - Ich weiB nicht,
mein Lieber, fur mich gibt es keine vergangene Welt, keine abgebuchte

Zeit, so einfach nur heruntergepfluckt vom AbreiBkalender der
Geschichte; ich bin vielmehr davon fiberzeugt, daB alles Vergangene
dauert, weil es nicht heilbar ist . . . "
In het bovenstaande heb ik gesteld dat Liibbe's thesen zonder twijfel ook
op de Nederlandse samenleving van tocpassing zijn. Waar het gaat om
de groeiende betrokkenheid bij het cultuurbehoud (als
compensatie voor
de vernietiging van materiele cultuur) is deze stelling ook, vooral met
gegevens uit de museumwereld, onderbouwd. Met betrekking tot de
genoemde musealisering van de dagelijkse leefwereld is evenwel een
enkcle aanvullende opmerking geboden.
Lubbe's these op dit punt kan naar mijn mening verder worden
toegespitst. Lubbe stelt dat wij ons steeds meer omringen door objecten
die hun oorspronkelijke functie verloren hebben en die wejuist bewaren
omdat ze ons aan wat voorbij is, aan het verleden herinneren. Het is
echter van belang te bedenken dat deze objecten niet alleen hun
oorspronkelijke functie, maar daarmee in feite ook hun eigenlijke en
specifieke betekenis verloren hebben. De (nieuwe) betekenistockenning
wordt algen"teen en vrijblijvend; de relicten waarmee we ons omringen
worden „souvenirs".

Het is naar mijn oordeel verhelderend deze notie te vergelijken met
door Zijderveld in zijn studie over het clicht
ontwikkeld zijn. Belangrijk aspect van het moderniseringsproces is,
aldus Zijderveld, dat de traditionele instituties afkalven en dat dc
gedragssturing waarin zij voorzien wordt overgenonien door „cliche's".
Deze cliche's zijn te zien als een soort codes die het socialc gedrag
de ideeen, zoals die

reguleren; de oorspronkelijke betckenis die zij bevatten is afgezwakt en
ze is uit het bewustzijn van de handelende mensen verdwenen, al kan ze
daarin soms worden teruggeroepen. Hun werking berust dan ook niet
op de (oorspronkelijke) betekenis die erin is vervat, maar op conditionering. Wanneer traditionele instituties, waarin dc regulering van het
gedrag nog wel met doorleefde betekenissen verbonden is, ontbreken,
zijn aldus Zijderveld clicht's onontkoombaar omdat gedragsregulering
een noodzakelijke levensvoorwaarde is: we kunnen niet al ons gedrag
van moment tot moment ontwerpen. Hoe het ook zij: in clich6's is,
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aldus Zijderveld, van een „overwoekering van betekenis door functic"'
sprake (Zijderveld, 1979).

Op grond van het bovenstaande wil ik de stelling poneren dat de
door Zijderveld beschreven tendens nict alleen in het directe sociale
handelen tot uitdrukking komt, maar ook in onze onigang met
materiele objecten, zoals die door Lubbe wordt beschreven. Hoewel
Lubbe's formuleringen in eerste instantie de schijn van het tegendeel
oproepen is ook hier in feite van cen overwoekering van betekenis door"
functie sprake. Hoezeer de behoefte aan het verzamelen van „souvenirs
ook moge voortkomen uit cen gemis aan en eeii verlangen naar

„betckenissen" die onze identiteit kunnen ondersteuneti, toch zijn deze
betekenissen onontkoombaar stceds nicer die van clicht's

In het onderstaande wil ik nu het concept van de musealisering als
zodanig uitwerken en daarmee in feite radicaliseren. Hierbij wil ik
teruggrijpen naar mijn eigen analyse en interpretatie van de museumdiscussie, waarover iii hoofdstuk 5 werd gerapporteerd.
In dit hoofdstuk werden nict alleen, op basis van een gedetailleerde
inventarisatie, eeli aantal verschillende opvattingen-patronen ontwikkeld met betrekking tot het kunstmuseum, maar bovendien werden
conclusies geformulecrd die betrekking hebben op de aard en inhoud
van de muscumdiscussie als zodanig. Zo werd geconcludecrd dat er
aantoonbaar eeii scherp onderscheid bestiat tussen publiciteit en werkelijkheid en dat daarbij onmiskenbaar van cen verzelfstandiging van dc
taal, van legitimatics, sprake is. Bovendien werd geconcludeerd dat dc
museumdiscussie in feite nauwelijks een discussic was, maar dat ze veelal
beperkt bleef tot het presenteren van standpunten. Met betrekking tot
de inhoud van de discussie als zodanig werd geconcludecrd dat er in dc
actualiteit van dit moment mecrdere consistente, maar onderling sterk
verschillende, legitiiiiaties voor het kunstmuscum beschikbaar zijii en
worden gchanteerd; dat er in 6611 decenniuni aantoonbaar verschillende

opvattingen over het museum dominant zijii geweest en dat er iii dc
recente museumdiscussie in feite vrijwel gcen nieuwc coiicepten voor
het kunstmuseum zijn ontwikkeld, maar dat nagenoeg steeds op ouderc
inzichten werd teruggegrepen.
Dergelijke conclusics roepen als vanzelf dc vraag op of deze situatic
nu specifick kenmerkend is voor de musea, of dat we hier met een mcer
algenicne stand van zaken te maken hebben. Is een dergelijke fragicle
verbinding tussen „theorie" en praktijk, tussen het handelen en de
conceptuele onderbouwing en rechtvaardiging daarvan kennierkend
voor de musea, of is hier sprake van een meer algemene tendens? Naar
5 Vergeluk de ondertitel van Zudervelds studie over het clicht: The Stipersedurc 01 Ved,litiq
by Fmwion in Mod:mity.
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r.ijn oordeel is het

laatste het geval en het is precies om die reden dat ik

wil voorstellen het begrip musealiteit uit te breideri en te radicaliscreii.
De uitdrukking „musealiteit vaii de cultuur" heb ik voor het eerst
gelezen bij dc filosoof Peperzak (1981). I)e gedachte die aan dit concept
ten grotidslag ligt - en die door Peperzak als een nevengedachte in eeii
op atidere zaken gericht betoog slechts kort werd aatigestipt - is zo
boeiend dat ze een nadere uitwerking verdient. Peperzaks stelling konit
crop ticer dat wij otis tot ideeen, waarden en normen, die iii zull visie de
kern van de cultuur vormen, steeds tiicer verhouden zoals wij otis tot
objecten in een tiiuseum verhouden. 1)eze ideeen, waardeii eti normeti
die in de loop Vall de geschiedenis zijii ontstaan, staan ons thans namelijk
in een onoverzienbare veelheid, tegelijkertijd, zonder interne discriminatie en geheel vrijblijvend ter beschikking. Zoals de objecten in het
Illuseum vortilen Ze Oils „culturele erfgoed" ; met deze objecten delen ze
de fundamentele karakteristiek dat ze los van hun (ontstaans-)context

zijn blijven voortbestaan en dat ze, belatigrijker nog, in feite ook los van
otis eigen werkclijke leven staan.
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Zowel tegenover de objecten van onze materiele cultuur als
tegenover de ideeen die de kern van onze ideele cultuur vormen, kullnen
wij otis, aldus Peperzak, opstellen zoals wij dat zelfbelieven. Wij kunnen
kiezen wat van onze gading is, in vrijheid uitmaken waaraan wij waarde
willen hechten etc. In het uiterste geval kunnen wij tot uiterlijk
conformisme worden gedwongen en ongetwijfeld kunnen wij worden
beinvloed, maar niemand kati ons verplichten het ene schilderij mooicr
dan het andere, het ene idec waardevoller dan het andere te vinden. Het
punt waar in dit verband alles om draait is de veelheid en veelvuldigheid;
het in principi8le gelijkwaardigheid naast elkaar bestaan van het
ongelijke crl ongelijktijdige. Het problecm is kortoni nict dat het ons aan
richtinggevende idee in voor het handelen zou ontbreken, maar veelecr
dat dergelijke ideeen juist in overvloed aanwezig zijn en dat wij dat ook
steeds meer zijn gaan beseffen; het probleem is niet dat cen stijl zou
ontbreken waarnaar we ons bij de vormgeving van ons eigen gedrag
kunnen richten, maar veeleer dat ook hier van een bonte verscheidenheid sprake is, en dat een ethos ontbreckt waarbinnen stijl geen kwestie
van persoonlijke voorkeur, maar vanzelfsprekendheid is.

Voor wic enigermate op de hoogte is met de actuele ontwikkelingen iii
de kuiisten zal het duidelijk zijn dat zich daarin recentelijk cen
ontwikkcling heeft afgetekend die als cen vrijwel ongeremde fetisjcring
van dc musealiteit, in de hier bedoclde betckenis, kan worden geinterpreteerd: het post-modernisme. Heel treffend komt dit tot uitdrukking
in het motto voor de architectuur-biennale 1980 te Veneti8, de meest
pregnante formulering van het post-modernistische ethos die ik ken: the
Presence of the Past.
In het post-niodernisme wordt, aldus Wesseling, de kunst gezien als
een kruispunt, cen ontmoetingsplaats voor historische citatell,
waarbij alle historische perioden evenveel, of even weinig, gewicht
hebben" en zij voegt daaraan toe dat de Bitnnale 1984 iiiet voor niets iii
het tcken stond van het „citationisnic", een titel die met het cerder
genocmde motto in welsprekendhcid concurreert (Wesseling, 1984, zie

ook Van Dijk, 1985). Opmerkclijk iii deze ontwikkeling is nict zozeer
de gerichtheid op het verleden als zodanig. die de these11 van Lubbe in
herinnering roept, maar vceleer de wijze waarop het heden zich tot het
verleden verhoudt. Het post-modernisme kan worden gezien als cen
reactic op het feit dat wij, aldus Gehlen, Keven in een -post-histoire", of
althans tenminste in cen tijdperk dat steeds nicer gekweld wordt door dc
vertwijfelde vraag of we niet het „Ende der Geschichte" nadereti
(Geh]en, 1975). In cen maatschappij waarin niet alleen de technoeconomische en de politieke orde, maar ook de ideologische orde op
wereldschaal reeds zijn vastgelegd en waarin veranderingen nog slechts
verschuivingen binnen onveranderlijke grenzen zijn, heeft de geschiedc262

bereikt m dit werkt, aldus Gehlen, sterk door iii het
bewustzijn, in de cultuur. Iii het post-modernistische ethos is de
nis haar einde

geschiedenis niet langer voor-geschiedenis, waarop door Ons - met alle
radicale afrekeningen vandien - 1110Ct worden voortgebouwd, zoals nog
in het modernisme het geval was, maar ze wordt een schatkamer

waaruit wij, levend iii eeti na-geschiedenis, kiinnen kiezen wat van onze
gading is.

Heel indrukwekkend - en bovendien treffend omdat het Om cell
konit dit tot uitdrukking in James Stirlings ontwerp
museum gaat
-

voor de Neue Staatsgalerie iii Stuttgart, die in 1984 werd geopend. Dit
gebouw is naar mi.iii oorcleel een vrijwel perfecte materialisatic van het
post-modernistische cthos. van dc muscaliteit van de cultuur. Stirling
zelf zegt hierover dat hij iii dit ontwerp zijn eigen lilodernisme
overwonnen heeft en dat hij zich bevrijd voelt van „the burden of
Utopia": „Today we can look back and again regard the whole of
architectural history as our background including. most certainly, the
Modern Movement" (Stirling, 1984: p. 17).
Onid;it het onmogelijk is in dit bestek op alle typerende kennierken
van dit ontwerp in te gaan, hetgeen trouwens ook mull competentie te
boven zou gaan, wil ik mij tot een enkele opmerking beperken. (Voor
een uitgebreide bespreking zie: Stirling, 1984: Van Dijk, 1984). Stirlings
ontwerp verwijst iii vele opzichten naar Schinkcls beroemde, 19-dc
eeuwse plan voor het Altes Museum te Berlijn, maar het wijkt daar

tevens op een even dramatische als onthullende wijze van af. Dcze
afwijking wordt door Stirling zelfals volgt omschreven: „Of course it is
no longer acceptable"- -to do classicistii straight and in this building the
central pantheon, instead of being the culminating space is but a void - a
room like a non space; instead of a dome - open to the sky" (Stirling,
1984: p. 16).

Aansprekender dan in dit ontwerp voor cen museum kan dc
musealiteit van de cultuur naar mun smaak nict verbecld worden; cen
gebouw dat zich in zijn eigen kleurige presentatic verlustigt, dat naar
historische betekenissen verwijst maar daarvan tegelijkertijd ironisch
" Deze uitspraak van Stirling is zcer t>·perend. Met grote stelligheid merkt hii op dat het
.natuurlijk" nict langer acceptabel is sinipelweg classicistische gebouwai re m.iken. Dit is
echter overduidelijk cen eigen waarde-oordeel, een eigen statentent.
Ik zou nier weten waarom - eii voor wic dan weI - ceii dergelijke haiideiwijze
onacceptabel zou zun op dit monient. Veeleer is thans iii de architectuur alles acceptabel,
zoals zelfs een vluchtige raadpleging v.iii de viktijdschriften kan leren. De vooraanst.iaticle. jonge architect Jo Coenen merkt hicrover op: ..Nu alles mag en kati. is er m de
architectuur sprake van een zckere wildgroei: Elk indivillu bepaalt zijn cige,1 stijl efi hct ib

zelfs de vraag of er in onze stark get'ridividualiseerde samenleving Iiog mmte is voor den
stijl". Als gevolg daarvan wordt sri.il, aldus Coenen, nicer eii nicer gereduceerd „tot een

formele stellingiianic in plaats vaii dat 41 uit kan grcicien tot ecti cthisch. houdiiig"
(Coenen, 1984).
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afstand neemt; een gebouw ook dat volkomen gedomineerd wordt door
een nionunientale centrale ruinite die echter leeg is en waar dc

overkoepelitig ontbreekt.
Het post-modemisme is nicer dan een actuele stroming in de kunst, een

stijl die door gebrek

aan stijl en door nietszeggende veelkleurig- en
veelvorniigheid gekenmerkt wordt en die zonder enige twijfel weer
door andere stijlen zal worden afgclost. Het post-modemisme is mddr,
zoals het modernisnie nicer was; het is het ethos van de huidige cultuur.
Het kenmerk bij uitstek vaii deze cultuur is de musealiteit.
Wij leven iii een muscale cultuur; onze cultuur lijkt steeds nicer op
een museum. In musea worden objecten verzanield en conservatoren
maken cen ware jacht op excniplaren die iii de collectie ontbreken. Iii de
cultuur zien we een vergelijkbarejacht op idecen en ervaringen, die niet
echt nieuw, maar alleen nieuw als onderdeel van ieders persoonlijke

collectic zijn
In musea worden objecten bewaard en gerestaureerd, schilderijen
worden door specialisten verdoekt, hetgeen overigens zelden zonder
aantasting vati het origineel blijkt te kunnen geschieden, tckellingell
worden van nicuwc passe-partouts voorzien. In de cultuur zien we hoc
idee6n worden geconserveerd, hoe ze van tijd tot tijd uit het depot
worden gehaald, van stof ontdaan en van een nieuwe glanslaag
voorzien.
In musea worden objecten gecatalogiseerd, gedocumenteerd en

geordend als relicten uit een (ver) verleden. In de cultuur zien we hoc
hetzelfde met idec in gebeurt; talloze wetenschappers vinden hun werk
iii het steeds opiiieuw beschrijven, samenvatten m naar de bchoefte van
de eigen tijd ordenen van het aan ons overgeleverde ideeenbestaild.
In musea wordt cducatief werk verricht; gepoogd wordt nienseii
kennis over en respect voor objecten bij te brengen. Hoewel daarbij
zelden een volkomen gelijkwaardigheid wordt gesuggereerd, wordt iii
principe wel aan alle objecten waarde toegekerid, desnoods als curiosum. Ook iii de cultuur vindt voortdurend en op grote schaal een
dergelijk educatief werk plaaes. Tal vati institutics zijii iii het leveti
geroepen om ons over het beschikbare idecen-bestand te informeren.
Ook hier wordt niet of nauwelijks nog gediscriminecrd; neutraliteit iii
deze is, iii het onderwijs bijvoorbeeld, vrijwel een erezaak.
Tenslotte, en dat is waarschijnlijk het nicest kenmerkend voor hun
huidige functioneren, viliden in musea vrijwel permanent wisseltentoonstellingen plaats, die ofwel uit de eigen collectie, die normaal in
depot ligt, ofwel Uit actuele ontwikkelingen die zich aandicneti worden
samengesteld. Welnu, als er iets kennierketid is voor de huidige cultuur
is het wel het nianifeste tentoonstellingskarakter ervan. Talloze culturcle
activiteiten, talloze (groeps-) gedragingen ook, laten zich slechts als
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exhibities begrijpen. Voor zover wij zelf dragers van idecen zijn, voor
zover we die ideeen in onze kleding, ons gedrag, onze spraak, onze
gestes veruitweiidigen, worden we zelf tot cen museaal object; onderdeel van een levende tentoonstelling waarin we clkaar (en onszelf) nlet
de ogen van een criticus bezien. Over alles zijn we geinformeerd, van
geol nieuwe ontwikkeling blijvcn we onkundig en met niets van dat
alles

hebben wc nog werkclijk zelf te iiiaken.

Wat betekent legitimiteit in cen museale cultuur, een cultizur „die gee11
middelpunt 211 dus geen relevante richting heeft" en waarin, aldus de
woorden van Fuchs die ik als eerste niotto koos, „voor vrijwel alles cen
theoretische voorwaarde te construeren" valt? Kan in een cultuur waarin
we nog sleclits ,jongleren met de scherven" die ons van onze
wereldbeelden resten Komrij's woorden die ik als tweedc motto koos
- nog sprake zijn van legitimiteit?
In het tweede hoofdstuk van deze studie heb ik het begrip
legitimiteit nauw verbonden met het begrip institutie. Ik omschrecfhet
als een toestandsbegrip dat "
duidt op een bepaalde, variabele
-

hoedanigheid van itistitutionele verhoudingen

tussen mensen; het
betekent dat iemands institutioneel bepaalde positic en rol, de daarmee
verbonden aanspraken op macht, status, bevoegdheden, voorrechten,
faciliteiten en dergelijke, door degene met wic hij interacteert, vrijwillig
worden geaccepteerd, omdat deze verhouding als zodanig aan voor de
betrokkenen relevante waarden voldoct; legitiniiteit betekent dat de
betreffende verhouding door het wederzijdse gedrag van de betrokketien wordt geschraagd eii bestendiga
19'

Kenmerkend voor deze begripsbepaling is dat legitimitcit als cen,
weliswaar nict ceuwig-durende, maar toch als cen bestendige toestand
wordt gezien, van cruciaal belang is daarbij de notie dat aan legitimiteit
waarden ten grondslag liggen. Welnu, in de mate waarin waarden geen

waarden meer zijn - omdat ze iedere omlijndheid, permanentie en
verplichtendheid hebben verloren - kan er ook nict langer sprake zijn
van legitimiteit. Wanneer we voor iedere vrijwillige acceptatic van
aanspraken, ook wanneer die bijvoorbeeld slechts op modieus conformisnie berust, het begrip legitimiteit zouden gebruiken zou dat
neerkomen op cen uitholling van dat begrip. In een wercld waarin, zoals
meen ik de kunstenaar Andy Warhol heeft gezcgd, iedercen nog ooit
eens tien mitiuteti berocind zal zijn, is berocmdheid zelf cen anachronisme geworden. Op dezelfdc manier is in een wereld waarin vrijwillige
acceptatie van aanspraken nict langer op vaste fundamenten rust - en dus
ook elk ogenblik kan worden opgezegd - legitiniiteit een anachronisnie
geworden. In zo'n wereld wordt discussic vertoning en Spielerci en
berust „legitimiteit" niet op bestendigheid maar op behendigheid.
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In het tweede hoofdstuk heb ik gesteld het begrip legitimiteit op te
zullen vatten als eeii algeineen sociologisch begrip dat nict alleen Op

politieke verhoudingen, maar op institutionele verhoudingeii iii het
algemeen van toepassitig is. 1)eze studie

laat, iii weerwil van de

bovenstaande beschotiwing, tiatuurlijk iliet toe te concludereti dat deze
legitimiteit uit de samenleving als gcheel verdwenen is. Wel kati, zo

nicen ik, geconcludeerd worden dat ze op zijn minst iii ecti aantal
institutioncle sectoren. bijvoorbeeld die van de musea. ernstig wordt
bedreigd; de oorzaak daarvan heb ik samenvattend aangeduid als dc
muscaliteit van dc culttizir.
Wat kan de betekenis zijn van musea iii cen muscale cultuur?
Het kwaliteitswaarmerk bij uitstek van de musea is authenticiteit. 1)e
confrontatie met unicke eti authetiticke objecten, die juist de musea
kiinnen biedeii, kan diegenen helpen die, al is het maar voor hun eigen
leven, zoeken naar waardeti die bestendig zijn. Van musca inag echter
worden verwacht dat zij nicer bieden dan cleze confrontatie alleen, dat zij
naast tentoonstellingscentra eerst en vooral ook centra zijn voor studic
en wetenschappelijk onderzock.
Musca, juist musea, zouden instellingen moeten dii kunnen zijn die
ergens voor staan; zij zouden nict alleen, vanuit eeii particularistische

verzamelzucht, objecten moeten collectioneren en tonen, niaar zij
zouden de bereidheid moden hebben duidelijk te maken wat daarvaii dc
waarde, dc zin en de betekenis is. juist van musea n'lag een dergelijk
kwaliteitsoordeel worden gevraagd. Op cen heel specifieke wijze geldt
dat overigens ook voor de musea voor moderne en cigentijdse kuiist.
Van deze musea mag, anders dan van andere tentoonstellingscentra, cen
eigen en uitgesproken bijdrage aan de discussic worden verwacht.
Het hier gestelde betckent echter dat de musea ook voor den mak

worden tocgerust en het betekent vooral dat de druk die,
bijvoorbeeld door de overheid, op de musea wordt uitgeoefend
drastisch moet worden verminderd. Het betekent dat de inusea als
instellingen met een specifieke eigen (potenti ile) kwaliteit moetell
wor(len erkend, hetgeen overigens ook impliceert dat de verschillen
moeten

tussen de diverse soorten musea tell volle moeten worden geaccepteerd.

Musea zijn noch onderwijsitistellingen, noch tentoonstellingsce,itra,

noch vormingscentra en ze mogen daarmee niet worden verward.
Musea verzamelen, beheren, bestuderen en tonen

otis

materi fle culturcle

erfgoed en van de misea niag worden gevraagd dat zij cen goed
doordacht antwoord trachti-11 te blijveti geveii op de vraag wat dat
erfgoed ons vandaag te zeggen heeft, wat we er voor otis werken aan de
tockomst van kunnen leren.
Musea behoren adequaat te worden toegenist oni hun vele taken,
waaronder de sterk gegrocide publickstaak, 11aar behoren te kunnen
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vervullen. Op de allereerste plaats behoren zij echter te worden erkend
en toegerust als instellingen met cen zeer specificke publieke taak: het
formuleren van waarde-oordelen, het weer leren spreketi over kwaliteit.
Wanneer musea hiertoe in de gclegenheid worden gesteld kunnen zij, als
weinig andere instellitigen, houvast bieden aan die illensen die het ethos
van de museale cultuur althans voor hun eigen leven afwijzen. Daarmee
is, zo wil ik besluiten, naar mijn overtuiging overigens aanzienlijk nicer
dan het belang van die toevallige burgers gemoeid.
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Zusammenfassung
MUSEEN IN EINER MUSEALEN KULTUR
Die proble,natische Legiti,nicru,ig des Ki,tist,nusellms

Diese Studic itith:ilt cille „kultursoziologische Analyst und Interpretation der uffentlichen Muscumsdiskussion in den Niederlanden zwischen
1975 und 1985; die Analyst wurde zugespitzt auf das Killistilliticum
und, noch spezifischer, auf das Musetim Fir niodertic Kinst.
Obwolil diese Studie also Uber das Museuni handelt, niuB dazu
bemerkt werden, daB sic jedoch eine Fallstudie ist. Das eigetitliche
Objekt der Untersuchung ist der zunchmend problematische Charakter
der Legitimit it iii einer niodemen Gesellschaft. Iii dieser Studic habe ich
die Museimisdiskussion analysiert und interpretiert als einen ProzeB der
Produktioll, des Austausches und der Prufung von Legitimationen fur
das (Kunst-) Museum.
1)iese Studic versucht, konkret folgende Fragen z,1 beantworten:
- Welche ist die Position des Museums - und inst,esondere des
Kunstmuscums - in den aktuellen gesellschaftlichen und kulturpolitischen Verhaknisseti?
Welche Legitimationen fur das Kunstmuscum werden in den
aktuellen 1)iskussionen verwendet?
- Wie lassen sich diese Legitimationen verstcheti im Licht der
beschriebenen gesellschaftlichen Position des Museums?
-

Kapite' 1 bietet eine kurze Beschreibung der „Kultursoziologie
Zuerst wird eine allgemeine Charakterisierung geboten, die auf cinen
Vergleich mit der Kunst zuruckgreift. Ausgesagt wird, daB die Kultursoziologic, die als title Fortsetzung und Weiterbildung der klassischen
Soziologic, vor allem in der Tradition Max Webers, verstanden werden
soll, in mancher wesentlicher Hinsicht init der Kunst und insbesondere
niit der Literatur vergleichbar ist: Ihre .Passion fur die Wirklichkeit", ihr
Appell an die kreative Einbildungskraft, ihre eigenartige Historizitat,

ihre Wertbezogenheit, ihr spezifisches Form-Substanz-VerhUltnis.
Objekt der Kultursoziologie ist die Kultur, wobei aber der Begriff
Kultur nicht als Sektor oder Bereich, sondern als Aspekt der sozialen
Wirklichkeit verstanden werden muB. Die Kultursoziologie, in diesem
Sinne, ist also keine „Sektorsoziologic", wie z.B. die Kunstsoziologic
oder die Familiensoziologic usw. Sic ist cine allgemcine Soziologie,
welche die soziale Wirklichkeit als kulturclle, das heiBt sinnbehaftete

Wirklichkeit versteht und nach diesem Aspekt ihrer „Kulturalitiit

"
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untersucht. Kurz: Die Kultursoziologie rekonstruiert das soziale Handeln als ein Handeln, das im Rahmen vorgegebener Institutionen
gestaltet wird und das auch erst dadurch mdglich und verstchbar wird.
Ihr Objekt ist Solilit die Welt der Institutionen, die Kultur. Clifford
Geertz

hat

diesen

Gedatiken

lilit groBer Prlignanz formuliert:

.Believing, with Max Weber, that man is an animal suspended in webs
of significance lie hiniselfhas spun, 1 take culture to be those webs, and
the analysis of it therefore to be not an experiniental science in search of
law, but an interpretative one in search of meaning".
1)ie Kultursoziologic versucht, ihr spezifisches Erkentittiisziel unter
",
anderem durch die Konstruktion reiner -Typen" („Idealtypus ) mi
Sinne Max Webers zu erreichen. 1)icse Typen sind rationelle Konstruktionen, Init denen die sozialc Wirklichkeit verglichen werden soil. um

erst dadurch eiti ratiotielles Verstdndnis gewitineii zu k8nnen.

Zum SchluB wird aufgezeigt, daB die heutigen gesellschaftlichen
Probleme nicht nur -technische", sondern vor allem auch kulturelle
Probleme sitid. Diese Probleme werden nicm:tls durch citie weitere
funktionale und instrumentelle Rationalisierung allein ge16st werden
kiinticii. Eiti derartig beschrJnkter Appell an die (Sozial-) Wisseiischaft
ist detin auch unzureichend, wie vorherrschend auch inimer er heute
wieder scin mag. In einer Epoche, iii der so vieles von immer neuen

„Kunden" crwartet wird (Freizeitkunde, Muscumskunde usw.),

gewinnt gerade die klassische Soziologie -und auch die Kultursoziologie- Relevanz utid Aktualitat.
Kapitel 2 bietet eine formale Bestimmung der Begriffe: Legitimitiit,

Legitimierung, Legitiniation. AuBerden werden die spezifischen Legitimittitsprobleme besprochen, die fur den heutigen (holl:indischen) Wohlfahrtsstaat („verzorgingsstaat-) ketinzeichnend sind.
Schr betiierkenswert ist es, daB deni Sprecheti uber Legitiniitgit,
sowohl im alltiglichen wic im wissenschaftlichen Sprachgebrauch, fast
immer eine begriffliche Zweiteilung zugrunde licgt: Legitimitat versus
Legitiniierung/Legitiniation. Denizufolge werden die Begriffe Legitimierung und Legitimation iii unklarcm und verwirrendem 1)urcheinander verwendet.
Ausgangspunkt der begrifflichen Analyse ist deim auch die Oberlegung, daB eine begriffliche 1)reiteilung entwickelt werden muB, in der
die Begriffe Legitimit.it, Legitimierung und Legitimation genau votieinander unterschieden werden.

Grundlage fiir ineine eigene Begriffsbildung war eine Analyse der

theoretisch-soziologischen Arbeiten zu diesem Thema von Max Weber,
Jurgen Habermas, Niklas Luhmann und Peter Berger/Thomas Luckmann.
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Der Begriff Legitimit:it bezicht sich auf einen bestimmten, variabelen Zustand institutioneller Verlibltnisse; dieser Zustand bedeutet, daB
jemands institutionell bestimmte Position und Rolle iind die damit
verbundenen Anspruche auf Macht, Status, Vorrechte usw. von
denjenigen, mit denen er iiiteragiert, freiwillig akzeptiert werden, weil
dieseni Verhiiltnis als solchem fur den Betroffimen relevante Werte

zugrunde liegen; Legitimitiit heiBt, daB das Verhbiltnis durch das
gegenseitige Verhalten der Betroffenen konsolidiert wird.
Der Begriff Legitimierung bezieht sich auf den ProzeB der Produktion, der Handhabung oder der Wiederherstellung der Legitimitiit

institutioneller VerhJltnisse, durch explizite oder iniplizite Kl:irung und
normative Rechtfertigung derselben.
Explizite Legitiniierung beinhaltet ein dircktes und „ausgesprochenes" Ausspiclen von Legitimationen, iniplizite Legitimicrung beinhaltet
eine derartige Strukturierung des Handelns anderer Menschen, daB iii
ihrcm BewuBtseiii Legitimationeti hervorgerufen werden.
1)er Begriff Legitiniation bezieht sich auf Kognitiotien, die in
Legitimierungsprozessen verwendet werden kilnnen und deren legitimierende Kraft darauf beruht, daB sie, direkt oder indirekt, fur den
Betroffenen relevante Werte hervorrufen.
Im zweiten Teil dieses Kapitels wird kurz analysiert, welche

spezifischen Legitiniitiitsprobleme fur den modernen holliindischen

„verzorgingsstaat" kennzeichnend sind. Der „verzorgingsstaat" ist eine
Gesellschaft in der, per oder kraft Gesetzgebung, fur alle Burger nicht
nur die traditionellen Burgerrechte und politischen Rechte, solidern
auch bestiminte soziale Ilechte vom Staat garantiert werden. Dieser
Staat ist ein bemerkenswert aktiver Staat, der nicht nur eine direkte,
eigene Zzistindigkeit fur diese „Qualitbt des Lebens" akzeptiert hat,

sondern der es auch den zahlreichen 6ffentlicheii Einrichtungen ermijglicht, die von den Burgern verlangten 1)ienste zu produzieren. Es ist
charaktcristisch fur eine moderne Gesellschaft -und ganz gewill auch fiir

den heutigen „verzorgingsstaat"- daB Legitimitbt, aus strukturellen
Grunden, in hohem MaBe verletzlich geworden ist. So wird zuni
Beispiel der Staat inimer nichr zustiitidig gehalten tiir Prozesse, und vor
allem deren Auswirkungen, die er nicht 15nger effektiv beherrschen
kann.

Es katin also von ciner zunehmenden Verletzbarkeit der Legitimitat

und von einem zunchmenden Bedurfnis nach festen Legitimitditsgrunden gesprochen werden. Gleichzcitig aber kann festgestellt werden, daB
gerade solche Legitimitbtsgrunde im Verlaufe des historischen Moderni-

sierungsprozesses ati Kraft eingebiiBt haben, weil sic ihre, in festen
Traditione11 gewurzelte, Selbstverstbndlichkeit verloren haben.

Gefolgert wird, daB es sinnvoll ist, 8ffentliche Diskussionen zu
analysieren und zu interpretieren als ein „Suchen nach Legitimit:it"
271

Gefolgert wird auBerdem, daB spezifische Aufmerksamkeit fur die
Position und die Probleme der 6ffentlichen Einrichtungen zweckhaft
wiire. Nicht nur weil Legitimitiitsstudien sich bisher fast immer auf Staat
und Politik beschrlinkt haben, aber auch weil gerade solche Einrichtungen im modernen „verzorgingsstaat" einc zentrale -und auch schr
interessante- strukturelle Position einnehmen, weil gerade hier entgegengesetzte Tendenzen aufeinander stoBen. Einerseits sind sie ja eineni
immer starker werdenden Druck von Seiten des Staates ausgesetzt (ste
mussen mehr, bessere und billigere Dienste produzieren): andererscits
gibt es auch einen zunehmenden Druck ihrer „Professionals" und von
Seiten des Publikums.
Kurz: Es ist aus mehreren Griinden zweckhaft, gerade die Position
der Bffentlichen Einrichtungen zu analysieren, wenn man ein breitcres

Verstdndnis fiir die aktuellen Legitiniittitsprobleme zu gewinnen sucht.
Gerade dies ist der Zweck der folgenden Kapitel, in der das Museum
Objekt der Untersuchung ist.
Kapitel 3 bietet eine Beschreibung und Analyse des gesellschaftlichen
Funktionierens der Muscen in den Niederlanden. Dieses Kapitel
schildert also einen allgemeinen, musealen Kontext, damit die (staatli-

st5dtische) Muscumspolitik verst ndlich wird und
damit auch die spezifischen Probleme der Kunstmuseen siclitbar
che, provinziale,
werdeti.

Zuerst wird einc kurze Skizze der historischen Entwicklung des
Museums und des niusealen Delikens geboten, eiiie Entwicklung, die als
ein ProzeB der Modemisiemng bezeichnet werden muB.
Nicht nur gab es eine sehr starke, sogar exponctitielle Steigerung ubrigens weltweit - der Zahl der Muscen, sondern auch iii qualitativer
Hinsicht hat sich in und fur die Muscen schr vieles ge:indert, insbesondere auch wdhrend des letzten Jahrzehnts: Zunehmende Spezialisierung
und 1 )ifferenzierung der Museen, zunchmende Rationalisicrung lind
Professionalisierung der Museunisarbeit, zunchniende 1)emokratisierung des Museums.
Kurz: Auch das Museum, sogar das Museum wurde man fast sageii,
ist letzten Endes in den Bann der Modemisicrung geraten.
AnschlieBend wird analysiert, wie Museen klassifiziert werden
kdnneti. Bemerkenswert sind die vielen Versuche ini letzten Jahrzchnt,
neue Klassifikationen zu entwerfen, die nicht liinger auf den altbekatinten, kollektionsbestimmten Unterschieden fundiert sind, sondern denen
eine Differenzierung der gesellschaftlichen Funktionen der verschiedenen Museen zugrunde liegt. Bemerkenswert ist aber vor allcm, daB das
klassifikatorische Denken weitgehend gefarbt worden ist durch die
Frage, wer genau fur das Funktionieren der unterschiedenen Museen
zustdndig sein soll: Staat, Provinz oder Stadt.
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Drittens werden die verschiedenen Aspekte der Inusealen Arbeit
kurz besprochen: Samnieln, Konservieren/Restaurieren, (wissenschaftlich) Dokumenticren, Pr:isentieren, Informieren/Bilden.
Bemerkenswert ist uiiter andereni das schnell zunchniende Gewicht
der Prisentationsfunktion, insbesondere auch in Museen fiir moderne
Kutist, die sich, laut cities Kritikers, immer mehr in ,,Ausstellungsmaschinen" verwandelt haben. Benierkenswert ist ohne Zweifel auch die
schnelle Entwicklung der Bildungsfunktionen der Museen.

Auf Grund der Analysen

dieses

Kapitels wird u.a. folgendes

gefolgert:

- Auch Museen sind einem zunehmenden Druck unterworfen, ihre
Existenz und ihr gesellschaftliches Funktionieren zu legitimieren; als
6ffentliche Einrichtungen mussen sie gesellschaftlich „nutzlich" sein
und vor allenl sollten sic jedem (twas zu bieten haben;
- Ein wichtiges Problem fur die Museen ist gegeben mit der Tatsache,
daB einerseits der Legitimicrungsdruck Zunimmt und daB andererseits selbstverstiindliche und unumstrittene Legitimationen fur das
Museum immer weiiiger vorhanden sind, weil es ein eindeutiges

Museuniskonzept einfach nicht niehr gibt;
- Die Legitimitlitsprobleme der Museen werden noch dadurch verschiirft, daB sich in Museen Differenzierungsprozesse vollziehen;
mehrere Gruppen von „Professionals", die sich von ihren eigenen
professionellen Werten (und Interessen!) fuhren lassen, entwickeln
unterschiedliche Legitimationen fur das Museum.
Kapitel 4 bietet eine Beschreibung der Struktur des Muscumsbereichs in
den Niederlanden und eine Analyst der (staatlichen, provinzialen und
suidtischen) Museumspolitik.
Die Struktur des Muscumsbercichs, sowoh] aufnationaler, provinzialer als auch auf stidtischer Ebene, ist das Produkt einer ungeplanten,
historischen Entwicklung und mall muBte eigentlich sagen, daB es
einfach kaum eine rationell-geordnete Struktur gibt. So gibt es Z u Ill
Beispiel (fast) keinc Koordination der Sammelprogramme der Museen
und ebenso wenig cine Obersicht der musealen „Gesamtkollektion"
Bemerkenswert ist auch, daB Museen, auch wetin sic im ubrigen gaiiz
vergleichbar sind, auf sehr verschiedene Weisen finatiziell unterstiitzt
werden; diese vtillig unsystematische Subventionierung der Museen ist
AnlaB vieler Kontroversen gewesen.
Was die staatliche Museunispolitik angeht, muB erstens bemerkt
werden, daB es eigentlich wlihrend vieler Jahrzehnte uberhaupt keine
oder wenigstens keine explizitierte Muscumspolitik gegeben hat.
Voni Anfang der zwanziger bis Mitte der siebziger Jahre hat der Staat
sich fast nur beschdftigt mit der Verwaltung der eigenen „ Reichsmiiseen" und mit der, wic gesagt unsystematischen, Subventioniening
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eines Teils der nicht-staatlichen Museen. Erst ab Anfang der siebziger
Jahre wurde die Struktur des gesamten Museumsbereiches Objekt des
museumpolitischen Denkens. Diese Entwicklung fuhrte zu einem
ministeriellen Entwicklungsplan fiir die Museen, der 1976 ver8ffentlicht
wurde. Diescs museale Verwaltungsprogramm bedcutcte vor allem
einen krUftigen Impuls fur die 6ffentliche Museumsdiskussion, unter
anderem auch weil es so manchen umstrittenen Vorschlag enthielt. Der
Minister vertrat die Meinung daB eine grunds:itzliche Erneuerung der
Museen notwendig sei; die Muscen sollten sich in kurzester Zeit in

publikumsfreundliche und pkidagogisch orientierte Bildungszentren
verwandeln; sic sollten dabei viel intensiver, und weniger unverbindlich,
mit den anderen Einrichtungen im Bildungsbereich zusammenarbeiten,
ohne daB iibrigens fur solche neuen Aufgaben die zus:itzlichen finanziellen Mittel zur Verfugung gestellt werden kijnnten.
Ansichten wic diese wurden von manchen Betroffenen als eine
GefShrdung empfunden; man furchtete einen Qualitiits- unt Identitjtsverlust der Muscen und vor allem auch einen Verlust der musealen
Autonomic. Fur die plidagogischen Mitarbeiter der Museen dagegen
bedeutcten solche Plline cher eine ministerielle Anerkennung der eigencii

Ambitionen.
Festgestellt werden kann, daB das ambitidlse und umstrittene Programm des Ministers bis jetzt nur in sehr geringem MaBe realisiert
worden ist. Demzu folge wurde 1985 ein zweiter Museumsplan ver8 ffentlicht, ein Plan. der weniger theoretisch-muscologisch unterbaut.
aber dafur schr viel pragmatischer ist.
In diesem neuen Plan werden keine groBen Perspektiven geschildert,
aber es werden jetzt viele konkrete Entscheidungen angekundigt. Diese
Entscheidungen haben eines gemeitisam: Der Staat will die Zustiindigkeit fur die nicht-staatlichen Museen, fur die er im Laufe der Zeit eine
gewisse Mitverantwortung auf sich genommen hat, endgultig beenden
und den Provinz ubergeben, damit er sich villlig auf die Verwaltung der
cigenen Muscen und auf die generelle Unterstutzung des gesamten
Museumswesens konzentrierell kann.
Gefolgert wird erstens, daB die Entwicklung einer staatlichen
Museumspolitik wiihrend des letzten Jahrzehnts fiir die Museen ohne
weiteres sehr belastend gewesen ist, und zweitens daB diese Entwicklung cine gewisse, sci cs etwas versp5:tete, Politisicrung des Museumswesens zur Folge hatte. Die Formulierung ciner Muscumspolitik
bedcutete, daB vicles problematisiert wurde und das nianche unistrittenen Fragen an die Oberflichc kamen.
Von zentraler Bedeutung war selbstverstlindlich die Frage nach der
Eigenart und nach den spezifischen eigenen Qualititen des Museums.
Festgestellt wird zum SchluB, daB der gewachsenc Legitimierungsdruck noch dadurch verschfirft wurde, daB es gerade ab 1976 fur die
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Betroffenen immer klarer wurde, daB sie eher mit ciner Abnahme als
mit einer Zunahme der finanziellen Mittel zu rechnen hlitten.
In zwei weiteren Abschnitten wird eine Analyse geboten der provinzialen und der stJdtischen Museumspolitik. Es war notwendig iii diesen
Abschilitten globalisicrend und verglcichend zu verfahren.
Schr auffillig ist, daB cs zwischen den Provinzen gatiz groBc
Unterschiede gibt in Bezug auf ihre musealen Tiitigkciten.

In den nBrdlichen und sudlichen Provinzen, wo es fast keine
Reichsmuscen gibt, spielt die provinziale Verwaltung eine relativ
wichtige Rolle. Im allgenieinen muB aber festgestellt werden, daB die
Provinzen nur cinen geringen musealen Beitrag leisten. Dies gibt AnlaB
zur Frage, ob die provinzialen Verwaltungsorgane fiir die neuen
Aufgaben adliquat zugedistet sind die gerade sic, der Entwicklung der
staatlichen Museumspolitik zufolge, bekommen werden.
Stiidte und Genicinden dagegen spielen auf muscalem Gebiet eine
sehr aktive Rolle. Fast alle St:idte besitzen ihr eigeiies Museum oder
sogar mehrere. Die museunispolitischen Unterschiede zwischen den
Stlidten sind dabei aber sehr groB, und das htingt nicht nur init der
Eigenart und der GruBe dieser Stidte zusaminen, sondern zweiffellos
auch mit unterschiedlichen allgemcin kulturpolitischen Ausgangspunkten und Zielsetzungen
Ein vorherrschetides Problem, ubrigens nicht nur auf dieser stidtischen Ebene, ist die inimer problematischer werdende Finanzicrung der
Museen. Fast uberall werden die Muscen mit einscheidenden SparmaBnahmen konfrontiert. Solche MaBnahmen werden gerade iii einer
Epoche getroffen, iii der die Lasten schnell zunchmen, vor allem auch in
den Kunstmuseen; man denke an die Preisentwicklung auf dem
Kunstmarkt, die scharfen Erhuhungen der Etiergiepreise (schr wichtig

fur Museen!) und der Ausstellungskosten (z. B. Versicherungspriimien!).

Durch die eben erwiihnten Entwicklungen ist die Betriebsfuhrung der
Museen wiihrend der letzten Jahre inimer problematischer geworden.
Eine der Folgen dieser Entwicklung ist Obrigens, daB sich die
Einstellung zum ,, Sponsoring" weitgehend gelindert hat. Ein anderer
Aspekt der erwihnten SparmaBnahmen ist, daB die Museen sich immer
mchr in ciner Konkurrenzposition anderen kulturellen Einrichtungen
und auch anderen Museen gegenuber befinden; daB dadurch der
Legitimationsdruck noch weiter verschiirft wird, spricht schon fur sich.
Kapitel 5 bietet eine Bestandsaufnahme und Analyse der 8ffentlichen
Museumsdiskussion zwischen 1975 und 1985. Zuntichst wird cine
Obersicht der unterschiedlichen Standpunkte in Bezug auf (u.a.)
folgende Themen geboten: Die Aufgabe, die Eigenart, die verschiedenen muscalen Funktionen, dic gesellschaftliche Position und die spezifi275

schen Probleme des Kunstmuseums. Auch wurden die verschiedenen

Standpunkte hinsichtlich der Begriffe Kunst und Kultur analysiert.
Auf Grund dieser Analyse wurden vier „ typische" Museuniskonzepte konstruiert, die als integrale Legitimationen fiir das Kunstmuseum
verstanden werden klinnen. In jedem dieser „Typen" werden die
Einzelansichten hinsichtlich des Museums in einen konsistenten Zusammenhang gebracht. Leitmotiv der „Typen"-Konstruktion war die
Oberzeugung, daB jeder „Typus" wenigstens cine klare Konzeption
hinsichtlich der Beziehung zum Publikum und der Beziehung zur
Gesellschaft enthalten sollte.
Was die Beziehung Museum-Publikum anbetrifft, kdnnen zwei
grundverschiedene Ansichten unterschieden werden: Die Oberzeugung
derjenigen, die mcinen, daB das Museum cine ausgesprochen erzicherische Aufgabc zu erfiillen hiitte einerseits, und die Ansicht, daB das
Museum nur informieren sollte und daB es sich im ubrigen sehr
zuruckhaltend zu benehmen hat andererseits.
Hinsichtlich der Beziehung zur Gesellschaft k8nnen ebenfalls zwei
verschiedene Standpunkte unterschieden werden: Die Aiisicht, daB das
Museum vor allem scine eigenen itistitutionellen Grenzen betonen sollte
einerseits und die Ansicht, daB es gerade notwendig sei, solche
traditionellen Gretizen zu sprengen andererscits.

Im kiassischm Museumskonzept wird das Museum vor alleni legitimiert
unter Hinweis auf die lebenswichtige Bedeutung einer Obertraguiig der

kulturellen Tradition, fir die die Kunstentwicklung als mitkonstituiercnd betrachtet wird.

Das Museum ist vor allem der Ort, wo fur die Kultur vitale Werte
bewahrt und ubertragen werden. Das Museum ist, in diesem Konzept,
ein Tempel der Musen, ein bevorzugter Ort der klassisch-burgerlichen
„Bildung". Ill diesetii Konzept wird betont, daB eine Handhabzing der
eigenen Gretizen fur das Museum lebensnotwendig ist; das Museum ist
bisher eine ganz autonome Eitirichtung gewesen utid sollte es bleiben,
danlit cs die spezifischen eigenen Auf-gaben auch iii Zukunft crfullen
kann.

Im atito,/0112,1 Museuniskonzept wird das Museum vor allem legitimiert
unter Hinweis auf die spezifische Bedeutung einer Ubertragung der
Kunsttradition als solcher. 1 )abei wird die Kunst keineswegs als eitie
-hdhere" Wirklichkeit sondern durchaus als eine „eigene" Wirklichkeit
bewertet.

Das Museum ist vor allem der Ort, wo cin (interessiertes) Publikum
von spezialisierten Sachverst:indigen uber die Kunstentwicklung informiert wird, damit es sich ein eigenes Urteil bilden kann; das Museum
hat, in dieseni Kotizept, keine weiteren Erziehungsaufgaben. Hinsicht276

lich der Beziehung Zur Gesellschaft wird, wie im klassischen Konzept,
betont, daB das Museum seine eigenen Grenzen beachten und wahren
soll. Das Museum sollte vor allem ein Haus fur die Kunst bleiben und es
sollte seine prekiire Freiheit so gut wie nur muglich bewahren, damit cs
den Interessen der Kunst -und auch nur diesen- dienen kann.
Im „responsive,t" Museumskonzept wird das Museum vor allem
legitimiert unter Hinweis auf die Bedurfnisse des Publikums cinerseits
und auf die vitale Bedeutung einer kulturellen Emanzipation der
Bevulkerung andererseits. Diese Emanzipation wird aber vor allem
verstanden als eine Entwicklung der eigenen Werte, der eigenen
listhetischen Prliferenzen, der eigenen Kreativitiit der unterschiedlichen
Gruppen der Bev61kerung.
Das Museum verfugt uber die Mittel, um durch eine Konfrontation
mit der Kunst und durch eine Skala zusiitzlicher Aktivitdten diese
Emanzipation zu f6rdern. Das Museum hat also in diesem Konzept
zwar zweifellos eine Bildungsaufgabe, aber der Begriff Bildung darf

jetzt nicht im klassisch-burgerlichen, sondern er muB im erwiihnten

emanzipatorischen Sinne verstanden werden.
Hinsichtlich der Beziehung zur Gesellschaft wird betont, daB eine
Sprengung der traditionellen institutionellen Grenzen notwendig sei;
damit es seine Aufgaben crfullen kann, muB das Museum einfach ein
„offenes Haus" werden.

Im avant-gardistisdien Museumskonzept wird das Museum vor allem
legitimiert unter Hinweis auf die lebenswichtige Bedeutung einer
andauernden Erneuerung der Kultur; in diesem ProzeB spielt (u. a.) die
Kunst eine Bahnbrecherrolle.
Das Museum verfugt uber die Mittel, um sowohl die Kunstentwicklung als solche als auch die Kunstdiskussionen zu stimulieren. In diesem
Konzept ist das Museum eher ein Informationszentrum als ein Bildungszentrum; das Museum sollte vor allem Konfrontationen bieten.
Wic im responsiven Konzept wird betont, daB eine Sprengung der
gegebenen musealen Grenzen geboten ist. Das Museum sollte eine ganz
offene -und aktivistische- Einrichtung sein, die schnell auf neue
Entwicklungen, sowohl in der Kunst als auch in der Gesellschaft,

reagieren kann.

Resultat der Analyse ist nicht nur die Konstruktion dieser vier „Typen",
die im Text ini eitizelnen beschrieben werden. AuBerdem werden auch
SchluBfolgerungen formuliert in Bezug auf die Muscumsdiskussion als

solche. Es wird (u.a.) gefolgert:
es einen sehr groBen Unterschied gibt zwischen 8ffentlichen
Iniage und Wirklichkeit und daB es infolgedessen zu ernsthaften

- daB
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Beurteilungsfehlern fGhrt, dieses 6ffentliche Image fi r Museums-

wirkhchkeit zu halten;
- daB es im allgemeineren Sinne eine Verselbstlndigung des Verbalen
-und insbesondere der Legitimationen- gibt und daB die Verbindung
zwischen (legitimierender) „Theorie" und (musealer) „Praxis"
liuBerst zerbrechlich geworden ist;
- daB die Museumsdiskussion tatsiichlich kaurn title Diskussion war,
in der Ansichten gegenseitig kritisierbar gemacht und kritisiert
werden; die Diskussion war meistens bloB eine gegenseitige Formulierung der eigenen Ansichten, die kaum zu einer diskursiven
Entwicklung derselben fuhrte;
- daB Legitimationen fur das Kunstmuseum sehr eng mit Legitimationen fiir die Kunst verknupft sind, was ubrigens auch den Stil der
Diskussion weitgehend beeinfluBt hat;
- daB es heutzutage, wie auch aufGrund der theoretischen Oberlegungen erwartet werden konnte, mehrere logisch-konsistente, aber
grundverschiedene Legitimationen &ir das Kunstmuseum gibt, die
um die Gunst des (intellektuellen) Publikums werben;
- daB, hinsichtlich dieser Beliebtheit unterschiedlicher Museumskonzepte, modische Tendenzen unverkennbar eine ganze wichtige Rolle
spielten; Ansichten die vorgestern noch „ en vogue" waren, waren
gestern schon hoffnungslos altmodisch;
- daB, trotz aller Diskussionen, wkihrend des letzten Jahrzehnts kaum
neue museale Ansichten entwickelt worden sind; die Standpunkte,
die in der Diskussion vertreten worden sind, sind fast alle unverkennbar historischen Ursprungs, wie sehr die Betroffenen auch versucht
haben ihre eigenen Ansichten als „neu" darzustellen.

Der Epilog reflektiert in cinem Ruckblick die Analysen, die in den
einzelnen Kapiteln dieses Buches besprochen wurden. Frage ist was uns,
mehr im allgemeinen, eine Studie des Museums und eine Analyse der
Museumsdiskussion uber unsere Gesellschaft lehren k8nnen. Es wird
die These formuliert, daB die mangelhafte Verbindung zwischen
Theorie und Praxis, zwischen dem Handeln und dessen Legitimationen
offensichtlich nicht nur kennzeichnend ist fik die Museen, und daB in
dieser Hinsicht von einer allgemeinen kulturellen Problematik gesprochen werden muB. In diesem Zusammenhang wird behauptet, daB eine
„Musealisierung der Kultur" heutzutage unverkennbar ist.
Der Begriff „ Musealitiit der Kultur" ist nicht neu; er wurde u.a. von
H. Lubbe verwendet (Lubbe, 1983), Meistens wird mit diesem Begriff
nur darauf hingewiesen, daB es in unserer Gesellschaft immer mehr
Leute gibt, die sich aktiv an der Bewahrung der Kultur (und der Natur)
beteiligen wollen. Diese Musealisierung der Kultur sollte als eine

Kompensation fur die identit5tsbedrohenden Effekte
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des

Moderni-

sierungsprozesses verstanden werden. Obwohl ich mit dieser These auf
grund meiner eigenen Analysen der Entwicklung der Museen ohne
weiteres einverstanden bin, habe ich den Begriff -Museali t der

Kultzir" radikalisiert.

Meine Hauptthese ist, daB unsere Kultur immer mehr einem
Museum dhnlich wird; unsere Bezichung zu „Ideen" und Werten, die
fir den Begriff Kultur konstitutiv sind, gleicht immer mchr unserer
Beziehung zu den Objekten im Museum. Diese Werte usw., die im
Laufc der Geschichte entstanden sind, stehen utis jetzt in ungeheurer
Mannigfaltigkeit, gleichzeitig und v811ig unverbindlich zur Verfiigung.
Wie die Objekte im Museum bilden sie unser kulturelles Erbe; mit
diesen Objekten habeti sie gemeinsam, daB sie, aus ihreni urspriinglichen Entstehungskontext losge16st, fortbestehen und, wichtiger noch,
daB sie auch zu unsercni wirklichen Leben eigentlich niir in ganz loser
Beziehung stchen. Wir kdinen whhlen was uns gefillt; vielleicht kdnnen
wir zu liulierem Konformismus gezwungen werden, aber niemand kann
uns dazu zwingen, das eine Gemiilde mehr als das andere zu m8gen, die
eine Oberzeugung h6her als die andere zu bewerten.
Kurz: Das Problem ist nicht, daB cs uns an Leitmotiven fur unser
Handeln fehlt, sondern vielmehr, daB es solche Motive gerade in so
bunter Mannigfaltigkeit gibt; das Problem ist nicht, daB es keinen Stil
gibe, der uns bei der Gestaltung unseres Lebens behilflich sein kunnte,
aber gerade, daB es so viele Stile gibt, wic ubrigens auch die
Entwicklung der Kunste bezeugt.
Behauptet wird zum SchluB, daB diese Musealitat der Kultur gerade
fur Legitimitatsfragen von huchster Bedeutung ist.
Legitimitat bedeutet, wie gesagt, daB Anspruche freiwillig und auf
grund relevanter Werte akzeptiert werden. In dem MaBejedoch, in dem
Werte keine Werte mchr sind, weil sie jeden UmriB, jede Permanenz,
jede Verbindlichkeit verloren haben, kann auch ilicht liinger von
Legitimit:it die Rede sein. In einer Welt, in der, wic der KOnstler Warhol
prophezeit hat, jedermann noch mal zehn Minuten beruhmt sein wird,
ist Ruhm ein Anachronismus geworden; in ciner Welt, in der das
freiwillige Akzepticren der Anspruche unscrer Mitmenschen nicht
lfinger auf festen, kollcktiven Fundamenten, sondern nur aufzufilligen,
individuellen Priiferenzen gegrundet wJre, wAre auch Legitimitiit ein
Anachronismus gewordai.
Iii so einer musealen Welt wird Diskussion zur Schau und Spielerei,
und beruht Legitimit:it nicht 1bnger auf Best:indigkeit sondern auf
Bchendigkeit.
Unsere Gesellschaft ist dabei, so habe ich im Epilog zu demonstricren versucht, sich in dieser Richtung zu entwickeln.
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Bijlage
Lijst van gdnterviewde personen

In het kader van deze studie hebben een groot aantal gesprekken plaats
gevonden met menscn die, direct of indirect, bij het functioneren van dc
musea betrokken zijn. Deze personen heb ik in het voorwoord
genoemd en natuurlijk mijn dank gebracht.
In hoofdstuk 5 werd, steeds aan het cinde van de afzonderlijke
paragrafen, geciteerd uit verslagen van gestructurcerde vraaggesprekken
met „museumdirecteuren". Naar deze interviews wordt in de tekst van
dat hoofdstuk door middel van de onderstaande lettercode verwezen.
De geinterviewden uit deze categorie waren:

a. drs. Th. van Velzen, directeur Haags Gemeentemuseuni (25 niaart
1982)

b. drs. H. Overduin, adjunct-directeur Haags Gemeentemuseum en
hoofd educatieve dienst (31 maart 1982)
c. dr. W. Beeren, destijds directeur Museum Boymans-Van Beuningen, Rotterdam (8 april 1982)

d. D. Couvee, destijds directeur

Frans Halsmuseum, Haarlem en

voorzitter van
e. dr. R. Oxenaar, directeur Rijksmuseum Kr6ller-Muller, Otterlo (24
de Nederlandse Museumvereniging (19 mei 1982)

mei 1982)
f. drs. F. Haks, directeur Groninger Museum (23 juni 1982)
g. ir. J. Leering, voormalig directeur Van Abbe-museum, Eindhoven (2

juli 1982)

h. mr. E. de Wilde, destijds directeur Stedelijk Museum, Anisterdani (5
juli 1982; 1 september 1982)
i. drs. R. Fuchs, directeur Van Abbe-museum, Eindhoven (8juni 1983;
1 september 1983)

j. drs. R. de Haas, destijds Rijksinspecteur voor Roerendc Monumentell en sccretaris van de Rijkscommissic voor de musea (24 mei 1983).
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Tilburg; aanvankelijk als docent en vanaf 1973 als lid van de directie van
Doctoraal-examen iii

de Akademie van Bouwkunst.
Daarnaast, voor kortere perioden, part-time werkzaam geweest, o. iii.
als consulent jeugd- en jongerenwerk, als vormingslcider en als
wetenschappelijk onderzoeker.
Thans werkzpam als directeur van de Dienst Kunst en Cultuur van de
gemeente Apeldoorn.
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