
Over de hoge waarde van lage waarden

Paul Schnabel

Kunst trekt meer mensen dan ooit, maar de echte, hoge kunst wordt versmaad.

Paul Schnabel lust dit cliché niet. Hij roept de bewoners van de wereld van het

kunstbeleid op beter te kijken naar het publiek en meer waarde te hechten aan

de simpele genoegens die met de beleving van kunst zijn verbonden.

Een pleidooi voor waarden als plezier, status, bewondering en trots.

Het gaat goed met de kunst in Nederland
Meer dan ooit wordt kunst massaal aangeboden, komt men er massaal op af en wordt er
werkelijk massaal van genoten. In de beeldende kunst zijn er de block busters als de grote
Vermeer-tentoonstelling in het Mauritshuis, Van Monet tot Matisse in het Gemeente-
museum of jan Steen in het Rijksmuseum. Daarnaast is er het verrassende succes van
Gerrit Komrijs selectie uit de depots van het Amsterdamse Stedelijk Museum, de ontdek-
king van het vroege werk van Kees van Dongen en het eerherstelvoor Alma Tadema (de
schitterendste Nederlandse schilder van de negentiende eeuw). Je ziet de bezoekers genie-
ten en bewonderen, verrast door de pracht die zolang verborgen bleef.

In Groningen en Maastricht zijn de nieuwe musea ondanks hun bescheidenen ten dele
onmogelijk opgestelde collecties, toeristische trekpleisters geworden. Het aantal door parti-
culier initiatief ontstane musea is in korte tijd verveelvoudigd en op nationale schaal worden
tot voor kort financieel onmogelijk geachte aankopen gedaan, al zal niet iedereen begrijpen
dat voor een glad gepolijste kleine Brancusi een vermogen wordt neergeteld.

Het blijft niet bij beeldende kunst alleen. Bijna iedereen is naar de Phantom of the

Opera geweest, een commerciele productie in een voor meer dan vijftig miljoen verbouwd

commercieel geexploiteerd theater. Ook de echte opera is in Nederland nu weer minstens
zo populair als een eeuw geleden. Van het puriteinse dédain ten opzichte van deze kunst-
vorm is niets meer te bespeuren. Hetzelfde geldt voor de literatuur. Een pompeuze cyclus
als De tandeloze tijd van A.ETh. van der Heijden haalt oplagecijfers die Louis Couperus

pas nu bereikt en Harry Mulisch' De ontdekking van de hemel is in de Amerikaanse pers ont-

vangen als een van de grote romans van deze eeuw. Ook gaat het weer goed met het toneel
en de variatie in het cabaret lijkt oneindig.

Het is niet meer dan een kleine selectie uit het vele dat in 1996 op het gebied van de
kunst in Nederland was te zien, te horen, te lezen en te beleven. Wie denkt dat het vroeger
beter was, moet weten dat het toen zeker niet meer was. In zijn dissertatieover het Rotter-
damse kunstleven sinds de negentiende eeuw liet Erik Hitters zien dat ook de hogere burge-
rij in de toen al welvarende stad nauwelijks toegang had tot kunst.' Er was vrijwel niets
goeds op het gebied van schilderkunst te zien (de enkele musea waren bovendien bijna nooit

voor het publiek geopend), er werd op een laag niveau gemusiceerd en het toneelaanbod
kon al helemaal niet serieus worden genomen. Alleen opera en literatuur (beide slechts toe-
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gankelijk voor een kleine bovenlaag) werden niet helemaal door de grootburgerlijke, maar
toch weinig ontwikkelde smaak bepaald.

Het kan nog beter maar het wordt nooit helemaal goed
Al les is anders geworden. Het publiek werd groter, het aanbod breder, de kwaliteit hoger en
de smaak verfijnder. Zijn de dragers van het cultuurbeleid de regisseurs, de producenten,
de galeristen, de cultuurambtenaren, de critici, de docenten, de onderzoekers zijn zij nu
ook blij met de zoveel groter geworden belangstelling en zo duidelijke blijken van enthou-

siasme en dankbaarheid? Zoals meestal, een vraag die zowel met ja als nee kan worden
beantwoord. Met la', want de commerciele manier waarop het grote publiek tegenwoordig
wordt benaderd met een toegankelijk kunstaanbod brengt meer mensen met kunst in con-
tact: het Prinsengrachtconcert, het Radio Filharmonisch Orkest in stadion Arena, Tussen
kunst en kitsch. De niet-pedagogische, niet-moralistische en niet-elitaire manier van het pre-
senteren van kunst spreekt aan. Dat geldt zowel voor de kunstliethebbers als voor het
nieuwe grote publiek. Pierre Janssen en Henk van Os verleiden en overtuigen door de mee-
slepende vreugde van hun kennis en kennerschap. De hoge waarde van lage waarden als

genot, plezier en bewondering maakt hun verhalen opwekkend zonder alleen maar opvoe-
dend te willen zijn. Het effect is er niet minder om, maar wel anders: niet opvoeden tot
kunst, maar voeden met kunst.

Het antwoord van de dragers van het kunstbedrijf op de vraag of ze blij zijn met de
grotere belangstelling is ook 'nee'. Er zijn immers, zo is hun stelling, maar weinig aanwij-
zingen dat de meeste mensen verder kijken dan wat voor hen zo aantrekkelijk in de etalage

van de kunst wordt neergezet. De interesse blijft beperkt tot de gemakkelijke kunst, tot wat
traditioneel en herkenbaar is, deel van een canon van bloemlezingen, die elke band met de
maker of zelfs het oorspronkelijke werk verloren hebben. Music for the millions, Honderd

meesterwerleen, Het mooiste uit...: het gemakkelijke fragment wint het van het moeilijke geheel.

Omdat veel kunst nu bovendien in een technisch perfecte uitvoering, uitlichting of uit-

stalling kan worden geboden, neemt de toegankelijkheid voor de realiteit van het kunstwerk
af. De cd, de reproductie en de documentaire overtreffen het origineel in glans; het is de
belichting en de kleur van de achtergrond die van een kunstwerk een ornament in een op
effect bedacht esthetisch kader maken. De huidige cultuur van gemakkelijke en geperfec-
tioncerde kunst kweekt geen publiek van echte liefhebbers en stompt de kunstzin af.

Elitair estheticisme
Ik chargeer de standpunten, maar niet de overdrijving maakt zowel het ja als het nee
ondeugdelijk. De vooronderstellingen die aan beide antwoorden ten grondslag liggen zijn
in allerlei opzicht verkeerd. Ze zitten ethisch op een verkeerd spoor, omdat ze getuigen van

neerbuigendheid. Esthetisch verliezen de antwoorden hun zin, omdat ze kunstwerken
reduceren van een doel op zich tot instrumenten van cultuureducatie. Empirisch zijn het

ja- noch het nee-antwoord houdbaar, omdat we nog maar weinig weten van het op een
bepaald niveau `blfiven hangen' of het `doorgroeien' in de receptie van kunst, laat staan dat
er iets zinnigs gezegd kan worden over de mogelijkheid van afstomping door overvoering of
een te hoge perfectie van de uitvoering.

Uiteindelijk komen zowel het bevestigende als het ontkennende antwoord neer op de
paradox van een elitair estheticisme: enerzijds wordt betreurd dat niet iedereen het goede



mooi vindt, anderzijds kan wat iedereen mooi vindt, niet echt goed zijn. In de kunst is het
populaire altijd verdacht. Al maakt Corneille mooier werk dan ooit, het Ian' niet meer,
omdat het te zeer commercieel wordt geexploiteerd en deel is geworden van de esthetische
entourage van alledag. Kitsch is het niet, maar als decoratie heeft het zijn onderscheidend
vermogen, en dus zijn reputatie en exclusiviteit, verloren (iedereen vindt het `mooi', erger
nog: 'prettig'). De kunst zelf hoeft het niet te hebben van exclusiviteit, de kunstenaar mis-
schien een beetje, maar de kunstwereld leeft ervan.

Het fijne onderscheid
Gevestigden in de kunst laten door hun elitair estheticisme geen ruimtevoor tevredenheid
of blijdschap. Het is de zorg over het verdwijnen van het onderscheid tussen massa en elite,
tussen publiek en expert, over het verdwijnen van de eigen bijzonderheid dus, die ten
grondslag ligt aan de zorg over het gebrek aan onderscheidingsvermogen van het publiek.
In alles klinkt de behoefte aan distinctie door, een onderscheid tussen deskundigen en dege-
nen die niet kunnen oordelen.

Een ontwikkeld smaakbesef wordt als een schaars maatschappelijk goed gezien: smaak

kan per definitie geen kenmerk van velen of allen zijn. De behoefte aan distinctie in termen
van smaak wordt steeds meer alleen nog een zelfonderscheid: the arbiter of taste heeft zelfs in

de mode nauwelijks nog betekenis want de anonieme straat dicteert het modebeeld, niet de
modecriticus of de ontwerper. Meer en meer geldt hetzelfde in de wereld van de kunst. Het
oordeel van de insiders is vooral relevant voor wie zelf tot die groep wil gaan horen; buiten-
staanders weten niet eens dat hun smaak ontzegd wordt. Het kan hun ook weinig schelen,
ze vinden het belangrijker om niet te ver af te wijken van de smaak van de eigen omgeving.
De dictators van de goede smaak hebben steeds minder, en vooral minder slaafse volgelin-
gen. Niet zelden zijn de dictators nu zelf volgelingen van wat 'de straat' als nieuw en inte-
ressant heeft ontdekt.

Mensen zoeken in kunst ook lage waarden
Het Nederlandse kunstbeleid sinds de Tweede Wereldoorlog stond achtereenvolgens in het
teken van schoonheid, welzijn en kwaliteit, respectievelijk het kunstwerk, de samenleving

en de kunstenaar.2 Maar nooit in het teken van het kunstpubliek, van de kunstgenieter en
kunstliefhebber, die het gaat om het plezier voor ogen en oren, het genoegen van de ont-
spanning en de verrassing van het beleven, meeleven en herleven, ten slotte ook om de
gezelligheid, om deel uit te maken van het publiek. Vol lust is ook de trotsop het bezit van
een bepaald kunstwerk, de herinnering aan een bijzondere muziekavond of het paraat heb-
ben van een mooi gedicht. De verbinding van kunst met lust in de ruimste zin van het
woord, met de feestelijke kanten van het bestaan, met het verlangennaar versiering en ver-
andering, lijkt in het kunstbeleid nooit een thema te zijn.

Natuurlijk kan ook distinctie een plezier zijn, onderscheid in positieve zin is dat altijd.
Kunst kan een plek hebben in het zoeken naar bevestiging en verhoging van de eigen status.
De mecenas en kunstverzamelaar blijft voortleven in de kunst die hij heeft laten maken of
het museum dat zijn naam draagt. Wie zou Boijmans of Van Beuningen of Kröller-Mfiller

nog kennen zonder hun museum? Van Abbe is net zo veel Eindhoven als Philips en zelfs in

Venlo zou de naam Van Bommel-Van Dam geen begrip geworden zijn als dit echtpaar de
stad geen museum had nagelaten. Hoe vreselijk is het niet voor de kunstbezitter dat hij uit
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gevaar voor diefstal zijn trotse bezit niet meer in het openbaar kan tonen met een koperen
naamplaatje op de lijst? Dat kan pas weer als het echt een museumstuk is geworden en de

naam van de schenker zo groot geschreven wordt als de naam van de maker.

Het zijn geen hoge waarden, die ik hier beschrijf. Lage waarden als plezier, status,

bewondering en trots geven kunst haar functie in het dagelijks leven en het zijn ook vaak

deze waarden die schuil gaan achter de hoge waarde die kunst gezocht en gekocht maakt.

Kunst wordt met ogen en oren genoten en met mond en handen gemaakt: in beide situ-
aties gaat het om gevoelens en gedachten die door de vorm een bijzondere belevingskwali-

teit hebben gekregen. De maker streeft deze kwaliteit na, en hij heeft een publiek nodig om
haar te kunnen tonen en bewijzen. Zo heeft ook de kunstliefhebber zelf weer publiek nodig
waarin hij zijn goede smaak kan spiegelen. Wat er op het eerste gezicht uitziet als een door

individualiteit en uniciteit bepaalde wereld en wat zich ook graag als zodanig presenteert, is
eerst en vooral een sociale wereld. Het is deze ambiguiteit die de relatie kunstenaars, critici
en publiek levend houdt.

Wat willen de cultuurdragers van de kunst?
Kunst moet vooral vernieuwend, baanbrekend en experimented zijn. De goede navolging,
het deel uitmaken van een traditie, het beheersen van het vak, het staat allemaal in de hier-
archie van de waardering op een veel lager plan dan originaliteit of vernieuwing. In de

waardering van de avant-garde ligt het verschil tussen de cultuurdragers, de 'kunstzinni-
gen', en het publiek. Kiezen voor de avant-garde betekent ook altijd kiezen voor de kunste-
naar, voor wat hij over zichzelf en over de wereld wil zeggen of lijkt te willen zeggen. Vaak

kent hij zijn eigen verhaal niet en is hij wat hemzelf betreft meer vorm dan inhoud. De bele-
ving en de interpretatie van de vorm wordt dan zijn verhaal, zo verteld dat het werk de uit-
drukking van een tijdsgewricht lijkt, of is.

Dit is echter toch niet het belangrijkste van een kunstwerk. Het doet te kort aan de
betekenis die het kunstwerk heeft voor degene die het bekijkt, leest of hoort. Die is niet
zozeer geinteresseerd in waar het voor staat, maar wat het hem doet als hij ervoor staat.

Spreekt het aan, roept het iets op, ontstaat er een gevoel dat er eerst niet was, kortom veran-
dert het iets in de lezer, de luisteraar of de kijker. Natuurlijk is niet alles wat gevoel oproept,

daarmee meteen ook kunst, maar kunst die geen gevoel meer oproept, mag met recht
kunstgeschiedenis worden genoemd.

De eenzijdige nadruk op `moderniteit' als onderscheidend kenmerk is een riskant uit-
gangspunt gebleken voor het cultuur- en kunstbeleid, omdat het ertoe leidt dat de betekenis
van vakmanschap en kwaliteit, van traditie en continuiteit, van talent en ambitie, van

publiek en afnemer, te veel wordt gerelativeerd. Vooral in de beeldende kunst heeft het tot
een eenzijdige voorkeur geleid voor een onbedoeld academisme: decoratieve abstractie,

simplistische cultuurkritiek en cerebrale conceptuele kunst. Weinigen houden ervan die

kunst houdt ook niet van hen en dat verandert ook niet echt, zoals ook het overgrote deel
van de Ilassieke' muziek van deze eeuw ongespeeld en onbeluisterd de grens van het mil-
lennium zal overgaan. Het is allemaal minder een kwestie van gewenning en opvoeding dan

van beleving, bewondering en overgave. Ook kunst heeft onmiskenbaar zijn `aaibaarheids-

factor', die tot uitdrukking komt in de wens naar aanraking en bezit. Kunst heeft ook een
huisdierfunctie. Het is een bron van hechting.

Het kunstbeleid heeft als onderdeel van een meer algemeen cultuurbeleid de neiging



voorbij te gaan aan wat er aan kunst te beleven valt. De lage waarden verdwijnen in de scha-

duw van hoge waarden als originaliteit, maatschappijkritiek, emancipatie, zelfexpressie, en
wat er op een gegeven moment als cultuurpolitiek correct wordt beschouwd. Hoeveel kun-

stenaars kunnen die hoge waarden zelf aan, beschikken over de Guernica-kwaliteit waardoor

ze vorm en pretentie overtuigend kunnen verbinden? De keuze voor hoge waarden leidt
onvermijdelijk tot een moderniteit die snel gedateerd is: wat kwaliteit zou moeten hebben,
blijkt alleen maar modieus te zijn geweest. Het kunstbeleid geeft bij de verdeling van

schaarse middelen de voorkeur aan kunstenaars en instellingen die niet meer de taal van de
kunst, maar de kunsttaal van de subsidievoorwaarden spreken. Dat was lang de klacht van
figuratief werkende schilders en beeldhouwers, het is nog steeds het verwijt van de corn-
merciele toneelproducenten.

De bijzondere relatie tussen kunst en publiek
Kunst ontleent zijn betekenis aan de relatie tot een publiek (dit is niet hetzelfde als de rela-
tie met het publiek). Kunst op zichzelf is niet meer dan een reservoir van betekenis- en
ervaringsmogelijkheden dat wacht op publiek. De kunstenaar is complementair aan het
publiek, wil indruk maken, niet imponeren maar bewegen: ontroeren, behagen, mishagen.
Anders dan de kunst heeft de wetenschap in principe geen publiek nodig, wetenschap
wordt door waarheid gestuurd en in principe zou ieder ander in dezelfde omstandigheden
tot dezelfde resultaten dienen te komen. De bewaker van de waarheid is het collegiale
forum van de andere wetenschappers.

Kunst heeft publiek nodig, omdat het door 'schoonheid' wordt gestuurd en dat gege-
ven vraagt ook voor de kunstenaar altijd weer om een oordeel. Dat is niet alleen omdat

iedere andere kunstenaar onder dezelfde omstandigheden toch tot andere resultaten zou
zijn gekomen, maar ook omdat de beoordeling het selectie-instrument bij uitstek is. In de

wetenschap gaat het bij de beoordeling om de toetsing van de methode in relatie tot de
vraagstelling, niet tot de uitkornst. In de kunst gaat het om de beoordeling van de uitkomst:
is het kunst? Alleen als het antwoord van de critici daarop la' is, wordt de interesse gewekt
en de deur naar het publiek geopend. Alleen dan ook worden de uitkomsten van het werk
van de kunstenaar zelf ook weer onderwerp van wetenschappen, die zich niet bezighouden
met de vraag wat kunst is3, maar wat dit kunstwerk en wie deze kunstenaar is.

De verrukking der zintuigen en de pleats van het lellike
Het leidende principe van wetenschap is waarheid, van recht billijkheid en van ethiek juist-
heid. Bij kunst hoort schoonheid als kenmerk; schoonheid die beleefd wordt in de vorm,
maar ook schoonheid in de beleving zelf. Mensen maken en zoeken kunst orn de schoon-

heid van kunst te beleven, maar ook om het gevoel van schoonheid zelf te kunnen oproepen.

Er wordt zelden aan gedacht dat mensen actief kunstbeleving zoeken omwille van het genot

van het gevoel dat daarbij hoort. Kijken naar iets moois is ook 'mooi kijken'; dat wat het oog
streelt, wil ook door het oog gestreeld worden, steeds weer. De zintuigen hebben zin ver-
rukt te worden en kunst is voedsel voor de zinnen en de zintuigen. In het vaak gesmade
feest van de herkenning wordt daar iets van zichtbaar: het weten wat er komen gaat is de

geur die de eetlust van de zintuigen al bij voorbaat aangenaarn prikkelt. Ook als er nog niets
is, is men er al klaar voor en is het gewenste gevoel beschikbaar.

Betekent het kiezen voor schoonheid en voor de beleving van schoonheid als doel op
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zich nu ook dat kunst niet innovatief, zelfexpressief, maatschappijkritisch, emancipatorisch,
politick of ethisch kan zijn? Nee, dat kan allemaal, maar het esthetische heeft het primaat, in
de vorm en in de beleving. Al het andere is secundair en pas interessant in een als esthetisch
te beleven kader. Goede gedachten leveren lang niet altijd goede kunst op, slechte gedach-
ten soms wel. De ideeenwereld van veel negentiende-eeuwse opera's is abject, maar er zijn

maar heel weinig politiek correcte twintigste-eeuwse opera's die artistiek zelfs maar in hun
schaduw kunnen staan. De keuze is dan niet moeilijk.

Mag kunst wel lelijk zijn? Ja, maar alleen als uitzondering, als bewuste keuze voor het

lelijke als bevestiging van het esthetische contrapunt. Uiteraard wordt niet van alles onmid-
dellijk de later zo evidente schoonheid ingezien. Toch brengt elke tijd kunst voort die blij-
vend lelijk wordt gevonden en daarom meestal na verloop van tijd ook niet meer als kunst
wordt beschouwd, behalve dan in kunsthistorisch opzicht. (Toch geldt ook hier dat de
poging tot esthetische waardering de entree voor de wetenschappelijke aandacht vormt.)
Het telt uiteindelijk niet meer mee, omdat er geen publiek voor kan worden gevonden. Het
lelijke kan als zodanig niet genoten worden. Niemand is geinteresseerd in akelige muziek,

saaie boeken, vervelende toneelstukken en slechte schilderijen. Smaken kunnen verschillen,
maar waar niemands smaak wordt aangesproken, behalve misschien die van de maker, hoort

de ruimte die een kunstbeleid daarvoor biedt, klein te zijn. Wat ieder in zijn eigen tijd en
met eigen middelen wil doen, is een andere zaak, maar het is de vraag of er in het recente
verleden uit overwegingen van `moderniteit' niet te veel aandacht en geld is gegeven aan

kunst die zelfs bewust geen aanspraak wil maken op een schoonheidsbeleving en al evenmin
getoetst wil worden op de kwaliteit van het vakmanschap. `Moderniteit' dwingt tot het kie-
zen voor wat 'morgen' mooi of belangrijk zal worden gevonden. Dat werkt niet.

De hybride nota Pantser of ruggengraat
De nadruk die ik leg op de publieksafhankelijkheid van kunst, op de betekenis van beleving

en schoonheidservaring, keert nauwelijks terug in verschillende kunstnota's, stukken van
departement en Raad voor Cultuur, in de sociologische studies en de subsidieaanvragen.
Ik pleit ervoor op de manier waarop ook in de gezondheidszorg de afgelopen decennia aan-
dacht is gevraagd voor de rol van de patient als opdrachtgever in de zorg, maar ook als ver-

antwoordelijke voor zijn eigen lichaam en gezondheid. Het proces van acceptatie van en

vormgeving aan deze principes is nog in volle gang. Interessant daarbij is dat het niet op
voorhand al duidelijk was hoe aan deze principes vorm gegeven kon worden zonder aan de

professionaliteit van artsen of de kwaliteit van zorg afbreuk te doen. De mogelijkheden
moesten worden ontdekt en ontwikkeld.

Ik pleit niet voor een simpelweg volgen van de stem des yolks als uitgangspunt voor het
kunst- en cultuurbeleid, maar op een bezinning op de functie van het publiek in de kunst en
op de functie van kunst voor het publiek. Het woord kunstconsument probeer ik daarbij net

zozeer te vermijden als de uitdrukking kunstproducent, omdat ikdenk dat daarmee onrecht
wordt gedaan aan het bijzondere karakter van kunstuitingen en hun betekenis voor kunste-
naar en kunstliefhebber. Er is een markt voor kunst, maar aandacht voor het kunstpubliek is
niet hetzelfde als simpelweg kiezen voor een ruilmodel. Het gaat mij om een `beleef'model.

In de nota Pantser of ruggengraat van staatssecretaris Nuis vind ik daar soms iets van

terug, maar als geheel is het toch vooral een hybride stuk, dat elementen uit verschillende
beleidstradities en kunst- en cultuurideologieen op willekeurige wijze bijeenbrengt. Dat
komt allereerst tot uitdrukking in de vermenging van kunstbeleid en cultuurbeleid, waarbij



cultuur vooral in de ruime sociologische en welzijnszin van het woord wordt geinterpre-
teerd. Kunst is daarin een soort ondercategorie. Tegelijkertijd wordt veel van wat dan ook
tot cultuur gerekend zou moeten worden (sport, recreatie, mode, leefstijl, eetgewoonten,
reclame, popmuziek, religie) bijna geheel buiten beschouwing gelaten.

De verbinding tussen kunst en cultuur wordt onvoldoende gelegd waar hij wel zit: in
een groot en stedelijk levend publiek met vrije tijd, een behoorlijke opleiding en financiele

middelen. Voor dit publiek is kunst een deel van een cultureel patroon, waarin de grenzen
tussen amusement, verstrooiing, dagbesteding, sport, mode en kunst nogal diffuus zijn (al
bestaan ze wel). Het is een publiek dat sterk op beleving is ingesteld en daarin ook over een

in historisch opzicht unieke mate van training en ervaring beschikt. In de nota-Nuis treedt
de stad overigens wel al als brandpunt van cultureel leven op. Een begin is er dus.

Uitgaande van de betekenis van kunst voor een dergelijk publiek verwacht men in een
volgende kunstnota geen beschouwingen over 'pantser' of `ruggengraat' maar gedachten over

wat `leuk, mooi, aardig, ontroerend, spannend' is, over wat met fantasie gemaakt is en afwis-

seling in het leven brengt, over de feestelijkheid en soms zelfs nationale trots die met bepaalde

manifestaties gepaard gaat, over de vreugde over esthetiek als deel van het dagelijks leven.

Meer dan ooit is esthetiek een deel van het dagelijks leven en kunst in alle uitingsvormen en

van de hoogste kwaliteit een vanzelfsprekendheid. Het eigendom ervan is net zo exclusief
als het vroeger was, maar eigendom is allang niet meer de voorwaarde voor kunstgenot.

Het kunstpubliek bestaat in nota's uit aantallen en leeft in achterstandssituaties.
Kunstnota's gaan over de verdeling van kunstgeld, de spreiding van kunst en cultuur, de
bevordering van participatie, de keuze voor kwaliteit, het belang van zelfontplooiing, de

opleiding en financiering van kunstenaars. Ze gaan zelden over kunst en nog minder over
wat kunst betekent. Kunst wordt te veel in dienst van iets anders geplaatst dan van de kunst
zelf en van degenen voor wie kunst wordt gemaakt. Toch is kunst voor hen belevingsbepa-
lend en identiteitsvormend, zowel op persoonlijk vlak als op het niveau van de nationale en

internationale samenleving.

Een emotionalisering die opwekt
Als kunstbeleid en kunstbedrijf zich meer zouden orienteren op het publiek en zijn bele-
vingsbehoeften, wordt het buitenstaanderperspectief belangrijker voor de kunst en meer
geaccepteerd als uitgangspunt voor het kunstbeleid. Wat kan dit concreet betekenen? Duide-
lijk is dat juist in kunst steeds meer de verhoging van het contrast met het al geesthetiseerde
dagelijks leven worth gezocht, een beleving van kunst in termen van 'echtheid', gezamen-
lijkheid en opgeroepen emoties. Dit verklaart de nieuwe grote populariteit van de opera, maar

ook de herwaardering van helderheid in de schilderkunst. Emotionalisering kan gevoels-
zwaarte maar ook lichtheid en levenslust inhouden: een stralen dat verlicht en opwekt.

Ik ben ervan overtuigd dat juist in de combinatie van esthetica en emotie de publieks-
orientatie een goed uitgangspunt kan zijn voor het kunstbeleid.

Noten
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