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Redactioneel

Economische argumenten en economische
waarden lijken in het publieke debat bijna
onaantastbaar. Milieubescherming en vermin-
dering van de werkdruk zijn vaak alleen
bespreekbaar als 'de' economie of 'de' zaak er
niet onder lijdt, dus alleen in zogenaamde win-
win-situaties. En dat is maar één voorbeeld van
economisering, één van de vele situaties waar-
in het lijkt alsof mensen leven voor de econo-
mie, om veel en efficiënt te produceren en te
consumeren, in plaats van dat een goed func-
tionerende economie ontplooiing van mensen
en culturele groei mogelijk moet maken. De
verhouding tussen economie en cultuur is dui-
delijk belangrijk. In het themagedeelte van dit
nummer gaat het om die veelvoudige relatie
tussen Cultuur en Economie.
Na een vrij algemeen begin wordt de aandacht
speciaal gericht op de kunsten. Ook die wor-
den meer en meer met economische maatsta-
ven beoordeeld. In de Nederlandse context is
hier het afgelopen jaar naar aanleiding van het
debat rond het nieuwe beleid van staatssecre-
taris Van der Ploeg uitvoerig en vaak emotio-
neelover gesproken. Wat is de kunst ons waard
in een tijd dat vele miljarden als 'extraatjes' de
staatskas instromen? Wat is de rol van de over-
heid om de kunsten te bevorderen en in stand
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te houden? Welke keuzes kan en moet zij
maken? Over deze vragen is al veel gezegd en
geschreven. Dit nummer gaat vooral in op de
situatie in het Zuiden, in landen waar de over-
heid zeer weinig prioriteit aan kunst en cultuur
wil enjof kan geven.

Cultuur en economie

Zoals gezegd is het een veelvoudig thema. We
halen enkele aspecten en vragen naar voren,
waarbij we aangeven waar de bijdragen in dit
nummer over gaan. Men kan 'economie' en
'economisch beleid' smal opvatten en dan naast
andere maatschappelijke sectoren (zoals cul-
tuur), wetenschappen en beleidsterreinen zet-
ten en wegen. Het komt er dan op aan om te
laten zien dat het in het leven om meer dan
economie gaat. Of men kan proberen 'econo-
mie' breed op te vatten als uiteindelijk betrek.
king hebbend op de behoeftebevrediging van
allen. Als men behoeftebevrediging niet tot het
materiële beperkt, dan kunnen milieudoelstel-
lingen en culturele doelstellingen deel uit gaan
maken van het economisch beleid. Is 'econo-
misering' in dit laatste geval dan slecht? Mis-
schien is het wel een effectieve manier om
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ervoor te zorgen dat zaken als milieu, gezond-
heid, zorg, onderwijs en cultuur in de econo-
mie worden meegeteld? Of doen we er
verstandiger aan om niet te proberen dit soort
zaken economisch te kwantificeren, omdat ze
zich daar niet voor lenen?

'Is het al moeilijk rekening te houden met het
sociaal kapitaal - want echt gemeten worden
kan het niet -, het denken in termen van cul-
tureel kapitaal is vrijwel onmogelijk in de hui-
dige situatie. Begin over zingeving en je maakt
je in de kringen van politici, journalisten, zaken-
lieden en wetenschappers onsterfelijk belache-
lijk.' (Klamer 1998: 133)

Als dat zo is, hoe komt dat dan? Zien andere
economen dan Klamer het belang van sociaal
en cultureel 'kapitaal' dan niet in? Zonder een
stevige basis van onderling vertrouwen en een
heleboel informele zorg kunnen samenleving
en economie toch niet goed functioneren?
Leven economen, politici, journalisten, zaken-
lieden en wetenschappers in een aparte sub-
cultuur, of is de hele Westerse publieke sfeer op
quasi-zakelijke wijze vertechnocratiseerd? Is er
iets aan deze situatie te doen? En wat? De strijd
aanbinden met de economisering? Of juist laten
zien dat sociale en culturele waarden het hart
van de economie (horen) uit (te) maken, en dat
er anders 'geëconomiseerd' zou moeten wor-
den? De eerste twee bijdragen aan dit nummer
gaan in op een aantal van dit soort vragen. Joe
Brenner benadrukt het belang van een goed
stelsel van collectieve voorzieningen (zorg,
onderwijs, openbaar vervoer en dergelijke) en
de vitale waarden en normen die daarvoor in
cultuur en samenleving aanwezig moeten zijn.
Arjo Klamer laat evenals Brenner zien dat eco-
nomie en economische wetenschap functione-
ren in een waardegeladen culturele context en
hij spitst dat als volgt op Nederland toe: 'Het
vertrouwen op het eindeloos vergaderen is de
karakteristiek bij uitstek van het corporatisme
dat de Nederlandse economie kenmerkt'. Kla-

Humanistiek nr.4, 1ejaargang december 2000

mer beoordeelt deze Nederlandse corporatisti-
sche cultuur (denk aan 'het poldermodel') tame-
lijk positief. Een verschil met Brenner is dat de
laatste voortdurend de nadruk legt op de
belangrijke rol die de overheid in het reguleren
van de markteconomie zou moeten spelen. Kla-
mer relativeert de tegenstelling tussen markt
en overheid en wijst op een derde dimensie die
hij 'de sociale sfeer' noemt.
Een belangrijk aspect van de relatie tussen eco-
nomie en cultuur betreft de vraag wat armoe-
de (en rijkdom) is. De eerste associatie bij het
woord 'armoede' zal meestal economisch zijn:
het verwijst naar weinig middelen van bestaan
hebben, zoals een laag inkomen en weinig
bezittingen. Er is echter alle reden om met Lolle
Nauta naast economische armoede ook socia-
le en culturele armoede te erkennen.

'Werkloosheid is voor de betrokkenen niet
slechts een economisch probleem dat zorgt voor
minder inkomsten; het is ook niet alleen een
sociaal probleem met in veel gevallen conse-
quenties, bijvoorbeeld voor de wijk waar men
woont en de mensen met wie men omgaat; het
is daarnaast ook een cultureel probleem dat
door de betrokkenen op een bepaalde manier
geïnterpreteerd en verwerkt wordt.' (Nauta
1981: 68-69)

Cultuur is dan de manier waarop mensen bete-
kenis geven aan de economische en sociale
omstandigheden waarin ze verkeren. Culture-
le armoede staat niet los van economische
armoede. Hoe die relatie er precies uitziet is
van groot belang. De laatste tien jaar is in ieder
geval duidelijk geworden dat een betaalde baan
niet het antwoord is op alle kwalen. Arbeids-
participatie, hoe belangrijk ook, is nog niet het-
zelfde als sociale participatie. Het vorige
nummer van het Tijdschrift voor Humanistiek,
dat handelde over uitsluiting en empowerment,
bevatte tal van bijdragen op dit terrein.
Onderscheid maken tussen culturele en eco-
nomische armoede is ook van belang in de
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relaties tussen zogenaamde ontwikkelde en

minder ontwikkelde landen. Ook voor 'ont-
wikkelingslanden' geldt dat culturele en eco-
nomische armoede elkaar vaak versterken,
maar ze vallen zelden volledig samen. De
manier waarop in het economisch rijke Neder-
land oudere mensen worden behandeld is een
bekend voorbeeld van wat veel buitenlanders
uit 'minder ontwikkelde' landen culturele
armoede zouden kunnen noemen. En in de
zogenaamde 'ontwikkelingssamenwerking'
(een term waar ook van alles over te zeggen
zou zijn) spelen economische en culturele
dimensies vaak op elkaar in. Is economische
vooruitgang in het Zuiden alleen mogelijk als
ze daar 'de' Westerse cultuur overnemen? Is
dat dan ook culturele vooruitgang? Leidt eco-
nomische globalisering tot economische voor-
uitgang en culturele homogenisering? Lopen
economische en culturele vooruitgang paral-
lel?
De relatie tussen cultuur en economie kan con-
creet gemaakt worden door te kijken hoe de
ontwikkelingen in een bepaalde sector verlo-
pen, bijvoorbeeld de sector van de audiovi-
suele media, communicatie en informatie.
Afgelopen jaar fuseerden twee Amerikaanse
mediagiganten: Time Warner en internetbedrijf
America Online, en in Europa deden het
Nederlandse Endemol en het Spaanse Telefó-
nica iets dergelijks. De belangrijkste overwe-
gingen achter dergelijke fusies zijn
bedrijfseconomisch van aard, maar wat is de
betekenis van dit soort economische proces-
sen voor de cultuur? Cees Hamelink geeft een
antwoord op deze laatste vraag, waarbij hij -
een aantal opmerkingen van Brenner illustre-
rend - duidelijk maakt dat economische voor-
uitgang voor de aandeelhouders van
informatie- en communicatie-ondernemingen
niet samenvalt met vooruitgang in cultuur en
samenleving. Hij stelt dat de grote, interna-
tionale media- en entertainment-bedrijven
eigenlijk vooral publieken verkopen aan adver-
teerders. Dat heeft grote gevolgen. Daar
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tegenover is het van belang om met meer

kracht op te komen voor culturele mensen-
rechten. Overigens geeft Hamelink aan, dat
het bij de ontwikkeling in de richting van een
sterk door reclame bepaalde Billboard Society
om wereldwijde processen gaat, die evengoed
gelden voor samenlevingen in het rijke Wes-
ten of Noorden van de wereld, als voor landen
in het Zuiden.

Kunst en economie

We begonnen dit redactioneel (en dit nummer)
met vragen rond de cultuur met een kleine c.
Maar we stellen ook kwesties aan de orde
betreffende Cultuur met een grote C, vooral
kunst dus. Gevraagd naar een tip voor de vol-
gende generatie ontwikkelingswerkers gaf
Prins Claus in 1999 het volgende antwoord:

'Geef de ontvangers [van hulp] niet steeds het
gevoel dat zij outsiders zijn, de paria's van
deze wereld voor wie kruimels genoeg zijn.
Geld is niet het belangrijkste. Geld kan dingen
kapot maken. En geef mensen in Afrika niet
het gevoel dat zij geen cultuur hebben. Volgens
oud-president Julius Nyerere van Tanzania
maakten de kolonialen de Afrikanen altijd wijs
dat zij geen cultuur hebben en dat de enige
cultuur in Europa te vinden was. Dat was al
erg genoeg. Maar erger nog was het dat onze
mensen deze onzin en beschuldigingen nog
geloofden ook. De steun aan Afrikaanse mode-
ontwerpers, vorig jaar door het Prins Claus
Fonds, was een eerbetoon aan de cultuur van
Afrikanen die tot expressie komt op manieren
die wij met open mond gadeslaan. Een Afri-
kaanse modeshow bij volle maan in een woe-
stijn in Afrika, daar wil ik eens naar toe. En
dan wil ik ook nog een Sahel-opera of musi-
cal zien met alleen mensen uit die regio, inclu-
sief de regisseur, met als thema: de
karakteristieken van de koloniale bestuurder,
vooral de komische of belachelijke, en hoe die
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typologie is terug te vinden bij zijn Afrikaan-
se opvolger. Verantwoord leiderschap, dat is
toch wat het meest ontbreekt in Afrika.' (Van
Beurden en Seroo 1999)

In dit advies komt niet alleen de betekenis van
kunst voor het zelfbesef van mensen naar
voren, maar ook het gevaar van cultureel
imperialisme vanuit het Noordwesten van de
wereld en de kritische functie die kunst in een
samenleving kan vervullen. Een belangrijk deel
van dit themanummer is gewijd aan de bete-
kenis die kunst heeft en kan hebben in de ont-
wi kkel ingssamenwerki ng.
Virginia Pérez-Ratton bespreekt in haar artikel
de situatie in Midden-Amerika en de enorme
invloed die de cultuur uit de Verenigde Staten
daar heeh. Ze vraagt zich zelfs af hoe aan men-
sen die op het platteland van Midden-Amerika
achterblijven, kan worden uitgelegd dat er
andere manieren van leven zijn dan de Ameri-
kaanse. Een geëmigreerde neef die na een paar
maanden werken in de VS een auto kan kopen,
poneert een levens ideaal waar nauwelijks
tegenop te boksen is. Waar het Pérez-Ratton
vooral om gaat, is het doorbreken van het cul-
turele eenrichtingsverkeer tussen de VS en de
landen in Centraal-Amerika. Hoe kunnen we
ervoor zorgen dat de mondiale cultuur vanuit
alle plaatsen op de wereld gevoed wordt, en
niet slechts vanuit enkele machtige centra? Ze
vertelt over de strategie die in dit verband
gevolgd wordt door het museum voor heden-
daagse kunst in Costa Rica dat zij zelf heeh hel-
pen oprichten.
Na dit artikel vanuit Midden-Amerikaans
gezichtspunt volgt een artikel uit een heel
ander deel van de wereld. Olga Markova schrijft
over het rotsige pad van de kunst in het uitge-
strekte, dunbevolkte en zeer multinationale
Kazachstan na het uiteenvallen van de Sovjet-
Unie. Zij beschrijh hoe in de nieuwe, chaotische
situatie de Kazachstaanse kunst niet alleen
werd beroofd van een vanzelfsprekend cen-
trum en oriëntatiepunt, Moskou, maar ook
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geconfronteerd werd met het wegvallen van
overheidssteun voor de kunst en de emigratie
van talloze kunstenaars. Zoals een van hen zei:
'Hoe is het mogelijk boeken te schrijven,
muziek te componeren en schilderijen te ver-
vaardigen, terwijl het schip zinkende is?' Het
artikel geeft gedetailleerde informatie over de
kunstwereld van Kazachstan en maakt melding
van snelle veranderingen en snel wisselende
perspectieven gedurende de laatste tien jaar.
Nu groeit er een nieuwe generatie kunstenaars
op die zo vrij is van banden, ideologie, priori-
teiten en stijl, dat ze niet eens weten welke
vorm van kunst de 'hunne' is. Het artikel van
Markova laat zien dat de overgang van een
door de staat bestuurde economie naar een
markteconomie de kunst niet onberoerd laat,
maar dat andere ontwikkelingen (onafhanke-
lijkheid van Rusland, globalisering, versterking
nationalisme) de kunst in Kazachstan minstens
even sterk stempelen.

Ontwikkelingssamenwerking in de
kunst

In mei 1995 ging het cultuurfonds van Hivos (het
Humanistisch Instituut voor Ontwikkelingssa-
menwerking) van start. Het Hivos Cultuur Fonds
heeft een omvang van ca. 5% van het totale
Hivos-budget (in 1999 was dat 6,1 miljoen gul-
den) en stimuleert culturele uitingen in
ontwikkelingslanden die een kritisch reflecte-
rende rol spelen binnen de samenleving. De
coördinator van het Hivos Cultuur Fonds, Paul
van Paaschen, schetst in zijn artikel de achter-
gronden en activiteiten van belangrijke cul-
tuurfondsen die zich richten op het Zuiden. Hij
schenkt speciale aandacht aan de Nederlandse
situatie en aan de twee particuliere Nederland-
se fondsen, het Prins Claus Fonds (opgericht op
6 september 1996 met een kapitaal van vijf
miljoen, te besteden in vijf jaar) en natuurlijk
het Hivos Cultuur Fonds.
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Sprekend over de Nederlandse situatie dringt
zich de vraag op hoe het met kunst en econo-

mie in Nederland is gesteld. We hebben nu Riek
van der Ploeg, een econoom, als staatssecre-
taris voor cultuur, en er is in september een
nieuwe cultuurnota voor de periode 2001-2004
door hem gepresenteerd. Van der Ploeg spreekt
over de kunstenaar als ondernemer, verdeelt
miljoenen aan overheidssubsidies en wil cul-
turele diversiteit bevorderen. Costa Rica en
Kazachstan lijken ver weg, maar de artikelen in
dit nummer van het Tijdschrift voor Humanis-
tiek laten ook zien dat er overeenkomsten zijn
en momenten van herkenning. Hoe zou het ook
anders kunnen zijn?

Als we het hebben over kunst en cultuur in
ontwikkelingssamenwerking, rijst de vraag hoe
economische en culturele ontwikkeling zich in
het algemeen tot elkaar verhouden. Daar wordt
in vogelvlucht op ingegaan door Adriaan van
der Staay, vice-voorzitter van het Prins Claus
Fonds. Hij schetst hoe vanaf de jaren vijftig cul-
tuur steeds minder wordt gezien als een belem-
mering voor economische ontwikkeling. Cultuur
wordt tot hulpmiddel en wordt uiteindelijk op
een conferentie in 1982 in Mexico uitgeroepen
tot doel van ontwikkeling. Economische groei
wordt zo van doel tot middel. Het komt er dan
op aan rekening te houden met de wensen en
waarden van mensen. Wat voor soort economi-
sche groei willen we? Nationaal zijn er in veel
landen wel democratische structuren om daar-
over te beslissen, maar er bestaat geen wereld-
parlement en wereldregering. De UNESCO kan
wel een zekere rol vervullen, maar het is en
blijft heel belangrijk om interessante en waar-
devolle stemmen in het debat over de ontwik-
keling van de mensheid als geheel - in al zijn
diversiteit - op te sporen en te versterken. Dat
is waar het Prins Claus Fonds (waarvan Van der
Staay vice-voorzitter is) een bijdrage aan wil
leveren. De grens tussen cultuur en Cultuur is
daarbij vervaagd: het gaat om waarden, om het
bevorderen van het mooie en het goede.
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Het is niet toevallig dat de twee belangrijkste
Nederlandse particuliere fondsen voor cultu-

rele ontwikkelingssamenwerking in 1995/1996
werden opgericht. Toen was bij Nederlandse
beleidsmakers het inzicht gerijpt dat het merk-
waardig is om (economische) ontwikkelings-
samenwerking los van cultuur te zien. Het is
de vraag of dit inzicht ook doorgedrongen is
tot het grote publiek. Het lijkt erop dat men-
sen (Nederlanders?) gemakkelijker de beurs
trekken als hen gevraagd wordt ellende en
economische armoede elders op de wereld te
verlichten, dan wanneer hen gevraagd wordt
om daar mooie, intrigerende en confronte-
rende dingen mogelijk te maken. Hoe belang-
rijk vinden Nederlanders kunst en cultuur
eigenlijk voor zichzelf?
Iemand die kunst voelbaar heel belangrijk
vindt - mede vanwege haar kritische functie in
de samenleving - is Chenjerai Hove uit Zim-
babwe. Hij gaat in zijn bijdrage, die het the-
magedeelte afsluit, onder meer in op het
belang van buitenlandse steun voor de ont-
wikkeling van de kunst in het Zuiden en op
enkele risico's van dergelijke steun. Hove toont
ook een sterk besef van hoe allerlei zaken met
elkaar samenhangen. Bijna zeventig procent
van de bevolking in Zimbabwe kan niet lezen
en schrijven. Van de dertig procent die kan
lezen, kan misschien tien procent het zich
permitteren om een boek te kopen. Hove is
gaan denken dat in sommige Afrikaanse lan-
den politici blij zijn met een bevolking die nau-
welijks kan lezen. Analfabetisme, hoge prijzen
voor boeken en slechte verbindingen tussen
delen van het land komen effectief neer op
censuur.
De redactie streeft ernaar in het TvH ook regel-
matig culturele columns, contrapunten, impul-
sen en intermezzo's op te nemen. Het leek ons
een goed idee die in dit nummer mede uit het
Zuiden van de wereld afkomstig te laten zijn.
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Aansluitend op het themagedeelte over Eco-
nomie en cultuur bevat dit nummer twee
kunstwerken en een culturele column over het
thema muziek. De kunstwerken zijn van Inge-
borg Oderwald, de column is van de hand van
Cas per Vogel en gaat over de betekenis van
kerkmuziek in een geseculariseerde wereld.
Dan volgt een artikel van Rob Buitenweg over
rechten van allochtonen. Buitenweg gaat in
zijn artikel in op de vraag of in een multicul-
turele samenleving specifieke groepsrechten
van allochtonen moeten worden beschermd,
of dat voor hun situatie het beginsel van gelij-
ke rechten voldoet.
In de rubriek met recensies bespreekt Henk
Procee Pieter Boele van Hoensbroeks studie
over politieke discoursen in het Afrikaanse
denken. Deze studie gaat in op de taal waarin
belangen en politieke ideeën worden gearti-
culeerd. Grote verdienste van dit boek is vol-
gens Procee dat het Afrika op de intellectuele
kaart zet. Han Banning gaat in op de door Jan
Hein Mooren geschreven bundel Bakens in de
stroom. Het gaat hierin met name om de
gezondheids- en ouderenzorg. De bundel
bestaat uit drie delen: een theoretische ver-
handeling over zingeving, de presentatie van
een zestal casussen uit de praktijk, en een nar-
ratieve evaluatie daarvan. Geestelijke verzor-
ging staat ook centraal in het boek van de
Leidse godsdienstsocioloog Meerten ten Borg,
dat wordt besproken door Marcelle Mulder.
Van de geschetste toekomstperspectieven ver-
wacht ze minder dan Ten Borg.
Afsluitend wordt in Signalementen aandacht
besteed aan studiedagen, tentoonstellingen,
boeken en tijdschriften.
De themagedeelten van de komende nummers
van het Tijdschrift voor Humanistiek zullen gaan
over empathie, diversiteit en multiculturaliteit,
en defensie. Wie een bijdrage wil leveren kan
contact opnemen met de redactiesecretaris. Zie
ook de website http://www.human.nl

Peter Derkx en Paul van Paaschen
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Cultuur heeft een grote
invloed op het
economische gedrag

Peter Derkx

Een interview met professor Yehojachin
S. (kortweg: Joe) Brenner, hoogleraar

economie in de faculteit sociale weten-
schappen aan de Rijksuniversiteit

Utrecht in de periode 1972-1996. Zijn

nieuwste economische publicatie is A
Theory of Fuif Employment (tweede edi-
tie; New Brunswick, USA and London,
UK, Transaction Publishers, 2000) dat
hij samen met zijn vrouw, Nancy Bren-
ner-Golomb, heeft geschreven.
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Er wordt tegenwoordig veel gesproken over de economi-
sering van de samenleving, de politiek en de cultuur. Ook
directeuren van ziekenhuizen en bibliotheken spreken nu
over hun 'producten', hun 'klanten' en hun 'markt'. En de
maatschappij wordt veranderd, zodat zij past bij een glo-
bale economie die 24 uur per dag draait, zeven dagen per
week. Vindt u ook dat er sprake is van economisering van
de samenleving, en zo ja, wat vindt u daarvan?

Iedereen die in het begin van de jaren dertig van de
twintigste eeuw in Europa leefde, kende de armoede en
de werkloosheid. Het was de tijd waarin Keynes zijn
economische theorie ontwikkelde, waarin communis-
tische partijen zich een positie veroverden en maat-
schappelijke verandering eisten en waarin de ideeën
over de verzorgingsstaat ontstonden. Tegelijkertijd
kwam ook het fascisme op. De fascisten zeiden dat eco-
nomie verwerpelijk was.i\lleen koeien', zeiden ze, 'den-
ken aan niks anders dan aan vreten en aan waar het
beste gras te vinden is. De mens is voor iets beters op
aarde. Rembrandt en veel andere groten zijn arm
gestorven. Vergeet de economie. Dat is onbelangrijk: Dat
was de strijd tussen communisten,sociaal-democraten
en liberalen enerzijds en allerlei kleuren rechts-extre-
misten anderzijds. De rechts-extremisten wisten dat ze
de economische problemen niet konden oplossen.
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De val van het fascisme in 1945 was ook een overwin-
ning voor de mensen die zeiden dat recht op eten en
drinken tot de mensenrechten behoren. Toen kwamen
ook de ideeën achter de verzorgingsstaat in de mode.
De belangrijke economische literatuur van na de oor-
log hield zich niet met bedrijfseconomie bezig maar
met macro-economie, met de vraag hoe je de terug-
keer kon voorkomen van armoede en isolement van
mensen. Ik ben een kind van deze ontwikkeling. Ik heb
eraan bijgedragen. Maar wij hebben een fout gemaakt.
Wij dachten dat mensen die het niet nodig hebben,
niet zullen stelen. Wij dachten dat, als je mensen socia-
le zekerheid biedt, dat ze daar geen misbruik van zou-
den maken. Liberalen deden het meestal onbewust,
maar sociaal-democraten in de regering wilden echt
niet zien dat ook gewone werknemers op grote schaal
fraudeerden. Tien, vijftien jaar lang gingen de ogen
dicht voor het misbruik van de sociale voorzieningen.
In de jaren vijftig ging het nog goed. Mensen voelden
zich ook solidair met armen in de Derde Wereld. Ont-
wikkelingssamenwerking ontstond in een sfeer van
solidariteit en goede wil, verankerd in de cultuur van
die tijd, in het algemene denken over wat hoort en wat
niet.
Voor de volgende generatie lag dat anders. Die was
gewend alles te krijgen. Voor haar was de verzor-
gingsstaat een melkkoe, niet een instrument om ellen-
de en chaos te voorkomen. Iedereen probeerde voor
zichzelf het beste uit de regelingen te halen. Dat begon
een schaduw over de verzorgingsstaat te werpen. Een
ander probleem was de bureaucratisering. Net als de
door Milovan Djilas beschreven nieuwe klasse in de
Sovjet -Unie had je ook in het Westen een nieuwe klas-
se die groot geld beheerde dat niet van henzelf was.
Zelfs voor lagere ambtenaren is het gemakkelijker om
iemand die erom vraagt, gewoon een uitkering te
geven dan om vervelend te gaan doen. En hogere amb-
tenaren krijgen allures en geven gemakkelijk veel geld
uit. Het kost hun zelf toch niks. De hele linkervleugel
vond het lastig - ook electoraal - om misbruik goed
onder ogen te zien en er maatregelen tegen te nemen.
In die situatie werd het gemakkelijk voor mensen als
Thatcher en Wiegel om de verzorgingsstaat overal de
schuld van te geven en te pleiten voor een ouderwet-
se laissez-jaire-economie. Deze situatie ging ook
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gepaard met een nieuwe cultuur. Er ontstond een sfeer
van pakken wat je pakken kunt, waarbij het falen van
links ook leidde tot politieke apathie en tot wantrou-
wen tegen politici en politiek in het algemeen.
In de academische economische wetenschap krijg je
in deze situatie een vloed aan bijzonder slimme arti-
kelen met mathematische formules die zo elegant zijn
dat zelfs wiskundigen ervan genieten, maar gebaseerd
op min of meer plausibele maar volstrekt willekeuri-
ge vooronderstellingen. Dit leidt tot zeer precies gefor-
muleerde maar irrelevante conclusies. Het meest voor
de hand liggende voorbeeld van een dergelijke voor-
onderstelling is de gedachte van Adam Smith dat een
onzichtbare hand ervoor zorgt dat het door iedereen
nastreven van eigen particulier belang automatisch
samenvalt met wat in het algemeen belang is. Er hoeft
wat dat betreft verder geen enkel beleid te worden
gevoerd. Ook al bestreden Ricardo, Marx en Keynes
deze vooronderstelling, de meeste hedendaagse eco-
nomen gaan stilzwijgend van dit oude metafysische
postulaat uit, meestal in de verhullende vorm van de
equilibrium-gedachte. [Dit is de gedachte dat een goed
functionerend prijsmechanisme onder een stelsel van
volledige concurrentie voortdurend automatisch het
evenwicht tussen vraag en aanbod herstelt. - PD]
In de huidige kapitalistische economie is het denken
in termen van winst het enige dat overgebleven is, ook
buiten de particuliere ondernemingen. Als je iemand
in de Middeleeuwen gevraagd zou hebben: 'Wil je tien
gulden of wil je honderd gulden voor je werk van-
daag?', dan zat die persoon met een dilemma. Honderd
gulden was wel mooi, maar het klopte niet. Het was
te veel. Tien gulden was de redelijke prijs. Als hij meer
zou accepteren, zou hij niet in de hemel komen. Het
verdwijnen van God als bewaker van het gewenste
maatschappelijke gedrag, vraagt om vervanging door
een andere cultuur die een redelijke maatschappij
ondersteunt. In onze cultuur is het najagen van winst
het enige dat overgebleven is. Een humanistische cul-
tuur voor de grote groep gewone mensen is niet tot
stand gekomen. Vroeger ging je naar de universiteit
met een moreel ideaal. Er waren altijd uitzonderingen,
maar toonaangevend waren ze niet. Je kunt veel over
ouderwetse hoogleraren zeggen, maar steekpennin-
gen accepteerden ze niet. Ze gingen niet met jonge stu-
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dentes naar bed in ruil voor goede cijfers. En ze voel-
den zich verantwoordelijk voor hun medewerkers.
Noblesse oblige. (Tegenwoordig zien hoogleraren het
als hun taak zo veel mogelijk artikelen uit hun team
onder de eigen naam te laten verschijnen.) Ook in het
bedrijfsleven was het zo. Toen ik hier begin jaren
zeventig in Bilthoven kwam wonen, praatten direc-
teuren op feestjes nooit goedkeurend over belasting-
omzeiling of -ontduiking. Tegenwoordig worden trots
de nieuwste trucs doorverteld over hoe je succesvol
kunt frauderen. Dat wil zeggen dat er een cultuurom-
slag heeft plaatsgevonden. We leven nu in een andere
wereld dan in de jaren vijftig, zestig, zeventig.
De situatie is niet helemaal hopeloos. Iedere generatie
zet zich in zekere zin af tegen de vorige. Ik hoop dat
er ook nu weer een generatie opgroeit die ziek wordt
van dit soort toestanden. Ik weet het niet, maar ik hoop
het wel.

Kun je niet een onderscheid maken tussen het ver-
schijnsel dat iedereen uit is op eigen gewin en het ver-
schijnsel dat alles economisch wordt besproken en
beargumenteerd, ook als het over een ziekenhuis gaat
en over het algemeen belang? Economisering en ego-
centrisme hoeven toch niet hetzelfde te zijn?

Als het er alleen om gaat een ziekenhuis goed op orde
te hebben en administratief alles goed verantwoord te
hebben, zou het goed zijn. Maar als een ziekenhuis-
directeur zijn ziekenhuis economisch benadert om zijn
eigen prestige te vergroten, dan pakt het heel anders
uit. Als je erop kunt vertrouwen dat er bezuinigd wordt
op sommige posten om de zorg op andere punten
belangrijk te verbeteren, dan zou er niets tegen zijn.
Maar als de directeur bezuinigt om gehoor te geven
aan een overheidsbesluit, in plaats van te zeggen dat
dit ten koste gaat van zieke mensen en tegen het besluit
te vechten (wat je niet geliefd maakt bij de overheid en
je verdere carrièremogelijkheden schaadt), dan is het
een ander verhaal. Als je leeft in een cultuur waarin 'ik'
altijd eerst komt, dan vindt economisering altijd plaats
ten gunste van egocentrische particuliere belangen.
Economisering is een onderdeel van een meer omvat-
ten de culturele revolutie die heeft plaatsgevonden. De
doelen van een maatschappij zijn een kwestie van cul-

Humanistiek nrA, 1ejaargang december 2000

tuur. Een eng materialistische samenleving vat veilig-
heid, welzijn en de ontplooiing van talenten anders op
dan een samenleving bewogen door compassie, soli-
dariteit en het streven naar waarheid. Ontplooiing van
individuen is iets anders dan egocentrisme.

Toen ik ooit iets van economie wilde weten, heb ik het
Aula-boekje De magische vijfhoek van]. Beishuizen, A.
Heertje e.a uit 1976 gelezen. Daarin worden als de vijf
doelstellingen van economisch beleid opgevoerd: (1) een
evenwichtige arbeidsmarkt; (2) een evenwichtige eco-
nomische groei; (3) een stabiel prijsniveau; (4) een
rechtvaardige inkomensverdeling en (5) een evenwich-
tige betalingsbalans. Er wordt aan toegevoegd dat deze
opsomming neutraal is. Over deze opsomming is geen
discussie nodig. Het debat gaat altijd over de invulling
en onderlinge verhouding van deze doelen. Hoe kijkt u
daar tegenaan?

Er zijn in feite drie doelen die in alle tekstboeken ver-
schijnen: (1) efficiency; (2) stabiliteit; (3) equity. Met
de eerste twee zal geen enkele econoom een probleem
hebben. Equity is een probleem. Het is niet hetzelfde
als equality, gelijkheid, het gaat om fairness. Ik had een
keer een gesprek met een vriend over de financiering
van onderwijs. Ik dacht dat het vanzelfsprekend was
dat, als elk kind gelijke kansen moet hebben, de over-
heid moet betalen. Mijn vriend was daar echter tegen.
Hij zei dat zijn buren lui waren, niet werkten, aan de
drank waren, niet spaarden, enzovoorts. 'Ik spaar voor
een goede toekomst voor mijn kinderen, dat ze later
een goede baan vinden. Dan zou ik ervoor moeten
betalen dat de kinderen van mijn buren beter kunnen
concurreren met mijn eigen kinderen?' Het antwoord
daarop is natuurlijk dat de kinderen niet verantwoor-
delijk zijn voor de zonden van hun ouders. Maar het
verduidelijkt wel dat wat volgens de een rechtvaardig
is, dat volgens de ander niet is.

Dus dat klopt wel met dat boekje? Iedereen is voor equi-
ty, maar wat equity inhoudt, is omstreden?

De vergelijking die altijd gemaakt wordt, is die tus-
sen een econoom en een timmerman. Van de tim-
merman wordt dan gezegd, dat de opdracht voor de
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tafel door iemand anders is gegeven en dat hij de
opdracht alleen maar uit hoeft te voeren. Bij de eco-
noom ligt het echter anders. Wie is de baas die de
opdracht geeft en weet die, zonder economische ken-
nis, eigenlijk wel wat hij wil? Het is wel erg gemakke-
lijk om te zeggen dat de overheid de opdracht geeft en
dat je die dus uitvoert. Zo zeiden veel Duitsers na de
Tweede Wereldoorlog ook Befehl ist Befeh!' Economen
hebben een eigen individuele verantwoordelijkheid.
De econoom moet meer dan de timmerman weerwerk
geven tegen zijn opdrachtgever. Als ik als econoom de
opdracht krijg om een economisch plan uit te werken,
dan moet ik ook denken aan de mensen die eventu-
eel het slachtoffer worden van dat plan. Laat ik een
voorbeeld geven. Stel dat ik voor de gemeente een plan
moet maken voor de privatisering van het busvervoer
in Bilthoven, want dat lijkt de wethouder efficiënter en
goedkoper. Dan kan ik berekenen wat een buskaartje
gaat kosten als een busmaatschappij efficiënt gaat wer-
ken. Maar ... dan komt er geen buslijn langs die twee
bejaardenhuizen waar af en toe een of twee bejaarden
instappen. Ik zeg dat tegen de gemeente en die zegt
dan dat dat opgelost kan worden door die route aan de
busmaatschappij voor te schrijven. Dan zal de bus-
maatschappij zeggen dat dat niet efficiënt is en ze zal
daar een subsidie voor vragen. Als ik die subsidie mee-
bereken, blijkt dat een eigen gemeentelijk vervoerbe-
drijf alles bij elkaar toch efficiënter en goedkoper is
dan het geprivatiseerde busvervoer. De particuliere
busonderneming moet namelijk ook nog winst
maken, terwijl het gemeentebedrijf alleen maar quit-
te hoeft te spelen. Het idee dat economie iets technisch
is, klopt niet. Een econoom kan zijn handen niet in
onschuld wassen. Hij is verantwoordelijk voor de
gevolgen van zijn activiteiten. Economie heeft een
technische kant, maar wat een econoom doet heeft ook
altijd metfairness te maken. Dat magje niet negeren,
ook al hebben politici het democratische beslissings-
recht. Een econoom moet zich altijd afvragen ofhij de
verantwoordelijkheid wil dragen voor de gevolgen van
zijn activiteiten.

Zou je kunnen zeggen dat er op die manier een cultuur
van economen bestaat, een economencultuur?
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Ja zeker, maar je had eerst de cultuur van de planners
van de verzorgingsstaat. Nu heb je de cultuur van de
vrije markt. Als nu een economiestudent een baan wil,
dan moet hij zich voegen in die laatste cultuur. Behal-
ve misschien aan de top van organisaties, waar ze ook
waardering hebben voor iemand die buiten de regels
van de vrije markt denken kan.

In kringen van mensen die zich met milieu bezig hou-
den, hoor je wel dat we af moeten van economische
groei. Men heeft het over een economie en een cultuur
van het genoeg. Ik denk bijv. aan Bob Goudzwaard en
aan het boek Beyond Growth van Herman E. Daly (Bos-
ton, 1996). Wat vindt u daarvan?

Hier is sprake van een misverstand betreffende het
begrip 'economische groei'. Als ik een snoepfabriek
bouw, geeft dat economische groei omdat er inkomens
gegenereerd worden. Economische groei is gewoon een
getal voor de hoeveelheid inkomen die erbij gekomen
is in de afgelopen periode. De extra tandartsen die
nodig zijn om de gaatjes te vullen bij de kinderen die
snoep eten, betekenen ook een bijdrage aan de eco-
nomische groei. Het planten van bomen kan een even
grote bijdrage leveren aan de economische groei als
het kappen van bomen. Groei is gewoon een statistisch
cijfer dat niets zegt over wat erachter zit. De laatste
honderd jaar is het aantal mensen dat werkzaam is in
de landbouw en industrie door de ontwikkeling van
de technologie voortdurend teruggelopen en het aan-
tal mensen in de dienstensector gestegen. Dat betekent
dat er al lange tijd sprake is van economische groei in
sectoren die minder vervuilend zijn. En zo komen we
op mijn favoriete thema: de inkomensverdeling. Als
honderd mensen werken en ieder een gulden verdient,
is het totale inkomen honderd gulden. Als tien men-
sen werken en ieder tien gulden verdient, is het totale
inkomen ook honderd gulden. Een statistisch inko-
menscijfer vertelt je heel weinig over wat er achter zit
en ook over wie ervan genieten en wie er het slacht-
offer van zijn. De mensen nu die tegen economische
groei zijn, denken altijd alleen aan vervuiling, uitput-
ting van grondstoffen, verdwijning van natuurgebie-
den, enzovoorts, maar ze denken niet aan betere
bejaardenzorg, betere medische voorzieningen, scho-
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ner water, betere vakantiebestedingen, beter onder-
wijs, enzovoorts. Waarom denken ze zo eenzijdig?
Omdat in de huidige economische cultuur van winst
voorop en terugtredende overheid de collectieve sec-
tor wordt ondergewaardeerd. De niet of minder ver-
vuilende activiteiten behoren voor het grootste deel tot
de collectief bekostigde voorzieningen, terwijl de meer
vervuilende activiteiten vooral zitten in de particulie-
re sfeer. Door de dominantie van de particuliere sec-
tor leidt economische groei op het ogenblik inderdaad
tot grotere milieuproblemen. Het besteden van meer
inkomen via de collectieve sector maakt het mogelijk
om heel veel economische groei te hebben met weinig
milieuproblemen. Dat is één reden waarom ik denk dat
economische groei niet in strijd is met een goed milieu
en een betere maatschappij. Het hangt ervan af hoe de
winsten verdeeld worden tussen de particuliere en de
publieke sector. Maar geen mens wil dat nu horen!
Economische groei is nodig. De vraag is alleen: kies je
voor openbaar vervoer of voor particuliere auto's? Kies
je voor een luchthaven op een eiland in zee of voor uit-
breiding van Schiphol? Enzovoorts. Dat soort vragen
heeft echter niets te maken met voor of tegen econo-
mische groei. Het gaat om de verdeling van inkomens
over de particuliere en de collectieve sector! De par-
ticuliere sector kan alleen letten op winstcijfers, en dat
is terecht. Als je directeur van een bedrijfbent en geen
winst maakt, dan ben je niet lang directeur meer. Bij
de volgende vergadering van aandeelhouders word je
afgezet. De overheid kan wel andere zaken dan winst
voorop stellen.
Een tweede punt is het volgende. Als je zegt dat je geen
economische groei wilt, dan verdoem je de hele Derde
Wereld tot eeuwige armoede. Economische groei is
absoluut noodzakelijk.

Als de directeur van een particuliere onderneming winst
voorop moet stellen, wat vindt u dan van bedrijfsethiek?
Wat zijn daar de mogelijkheden voor? Wat betekent dat
dan?

Dat betekent weinig. Ik kan me voorstellen dat een
directeur die christen of humanist is, een deel van de
winst aan de kerk geeft of in aandelen voor werkne-
mers stopt of besteedt aan betere arbeidsomstandig-
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heden. Er zijn goede mensen en slechte mensen. Maar
alle directeuren van particuliere ondernemingen moe-
ten winst maken. Het enige dat een bedrijf kan beper-
ken in zijn speelruimte om winst te maken, is
wetgeving. Stel je werkt in de kerncentrale van Dode-
waard. Als werknemer ontdek je iets en je stapt naar
de directeur en je meldt dat er een probleem is, dat het
niet zeker is, maar dat er een reële kans is dat het mis
gaat. De directeur realiseert zich meteen dat dat een
hoop geld zou kunnen gaan kosten. Hij woont twin-
tig kilometer van de centrale vandaan en zegt: 'Jongen,
hou je mond. We zullen zien wat we eraan kunnen
doen: Als je dan naar de overheid of een controleren-
de instantie stapt, zul je zien dat al je collega's je als ver-
rader beschouwen. Want of de centrale explodeert of
niet is onzeker, maar als de inspectie komt en de cen-
trale sluit, dan staan ze allemaal zonder baan op straat.
In een maatschappij waarin winst voorop staat, is
iedereen, directeur en werknemer, slachtoffer van het
systeem. Nu lijkt het nogal mee te vallen, omdat men-
sen niet zo bang zijn voor werkloosheid. Daarom kan
er nu gepraat worden over ethiek. Over twee jaar kan
dat weer heel anders liggen. En ook nu hebben men-
sen een hypotheek of kinderen op school of ... en dat
brengt verantwoordelijkheden met zich mee. Over
ethiek praten op bedrijfsniveau is een mooie exerci-
tie en je voelt je goed als je docent in ethiek bent, maar
ik vind het niks. Bedrijven zijn afhankelijk van het
marktmechanisme en van hun winst en dat bepaalt
wat ze wel en niet kunnen doen.

U vindt dus dat ondernemers horen te streven naar
winst. Dat is hun taak. Als er maatschappelijk verder
iets anders moet, dan is dat niet hun taak, maar moet
dat op een andere manier geregeld worden?

Juist. En het kan geregeld worden door de overheid, als
die te maken heeft met een goed geïnformeerd publiek
dat met democratische middelen het beleid kan beïn-
vloeden. De overheid heeft bijvoorbeeld een machtig
instrument. Zij kan belastingen verhogen en verlagen.
Ze heeft een enorm budget dat ze kan besteden aan
belastingverlaging of aan milieuverbetering, aan een
klagende middenstand of aan een vliegveld in zee. Als
je heel arm bent als particulier, kun je niets sparen. Je
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hebt al je geld nodig voor eten, drinken, dak boven je
hoofd. Als je rijk bent, nemen je keuzemogelijkheden
toe. Je kunt sparen, beleggen, een mooier huis bouwen,
een tweede, derde en vierde vrouw nemen. Een rijke
maatschappij zoals de Nederlandse, de Amerikaanse,
de Franse of de Saoedi-Arabische heeft zo ook een
keuze. De Zweden hebben een andere keuze gemaakt
dan de Fransen, de Amerikanen weer een andere. De
Zwitsers, heel rijk, letten net als de Nederlanders goed
op de centen. Zij hebben besloten hun landschap niet
kapot te laten maken. Het resultaat is duidelijk zicht-
baar. De sleutel zit echt hier: het is een maatschappe-
lijke keuze welke opdracht economen krijgen. De
econoom kan niet bepalen hoe de maatschappij
beslist, maar zijn werk wordt er wel door bepaald. En
dat is dus cultuur. Kennedy zei nog: 'Do not ask what
the state can do for you, but what you can do for the
state.' Of je het ermee eens bent of niet, dat soort
gedachten zijn cultuurgoederen met een grote invloed
op het economische gedrag. Daarom denk ik dat de
toekomst niet bepaald wordt door hoe de economie
geregeld wordt, maar door wat kinderen op school
leren. Als ze op school leren dat ze altijd de eerste en
de beste moeten zijn, dan kom je uit bij een maat-
schappij waarin winst het belangrijkste is.Als ze leren
dat je je medemensen moet liefhebben, krijg je een
andere maatschappij.

Peter Derkx is universitair hoofddocent historische humanis-
tiek aan de Universiteit voor Humanistiek in Utrecht. Hij houdt
zich vooral bezig met de geschiedenis van het humanisme in
Nederland sinds 1850 en met de (on)mogelijkheden van een
humanistische levensbeschouwing gebaseerd op wetenschap
(met name evolutiebiologie).
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De markt
verhaal

Arjo Klarner

•IS ook maar een

'Leve de mark!', roepen liberalen. 'Leve
overheidsinterventie,' proberen de

sociaal-democraten nog, om van hun

neo-Iiberale vleugel de roep om meer
ruimte voor marktwerking te moeten
horen. De markt versus de overheid:
om die tegenstelling lijkt iedere maat-
schappelijke discussie te draaien. Of
het nu over problemen met thuiszorg,
studiefinanciering, de kunsten of Euro-
pa gaat, de markt dan wel de overheid
is de oplossing. De twee-eenheid van
markt en overheid domineert het
gesprek van de dag zodanig dat een
derde alternatief ondenkbaar is gewor-
den. Dat is de macht van de gangbare
ideologie. En dat terwijl we in de Neder-

landse samenleving iedere dag dat
alternatief waarmaken.
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In dit essay doe ik opnieuw een poging de macht van
deze ideologie te doorbreken. Daartoe is het eerst zaak
haar te typeren. Ik doe dat onder andere met behulp
van een aantal plaatjes. Vervolgens zal ik laten zien hoe
cultuur een rol van betekenis speelt in het economi-
sche verhaal. Zodra dat duidelijk is, gaat een nieuwe
wereld open. Dan wordt de sociale dimensie zichtbaar,
waarin zoveel van dat wat van waarde is in het men-
selijk leven tot stand komt, buiten de markt en de over-
heid om. Ziet u dit eenmaal, dan ligt dat sociale zo voor
de hand dat u zich kunt afvragen waarom de fixatie op
de twee-eenheid van markt en overheid zo machtig
heeft kunnen worden dat het nu een ideologie is. Hoe
dan ook, deze ideologie dwingt ons tot deze omweg om
oog te krijgen voor de corporatistische wijze waarop
Nederlanders, en niet alleen zij, zoveel van waarde
generen.
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Vraag economen naar de markt en u krijgt dit als ant-
woord:

De markt in de optiek van de gangbare ideo-
logie

Afbeelding 1: de markt volgens economen
Deze vier lijnen tekenen 'de markt'. Ze geven de vier
belangrijkste elementen:
a. Het product, gemeten in hoeveelheden langs de

horizontale as
b. De prijs van dat product, gemeten langs de verti-

cale as
c. De aanbod van het product, gemeten als hoeveel-

heden die aangeboden worden bij een bepaalde
prijs

d. De vraag naar het product, gemeten als de
gevraagde hoeveelheden bij een bepaalde prijs.

echt gezien. Het plaatje heeft iets van een Mondriaan (al
zou Mondriaan grote problemen hebben gehad met de
diagonalen). De moderne economische wetenschap
heeft dan ook veel gemeen met de moderne abstracte
kunst. Net als de moderne kunst probeert ze een com-
plexe wereld in abstracte, universeel geldende vormen
uit te drukken. Net als moderne kunstenaars zijn
moderne economen ingekeerd, in die zin dat ze meer
met hun eigen idioom en medium bezig zijn dan met
de werkelijkheid (Zie Klamer 1993). In het begin was
dit plaatje ongetwijfeld net zo merkwaardig als het vol-
strekt abstracte schilderij dat Kandinsky voor het eerst
schilderde in 1911. Op dit punt was de wetenschap de
kunst te snel af, want het economische plaatje dateert
van 1891 toen Alfred Marshall, een beroemd Engelse
econoom, het in zijn Principles of Economics liet zien.
Maar hij deed dat wel in een voetnoot. Dat het zoveel
zou gaan betekenen kon hij toen niet voorzien.
MarshalIs plaatje heeft bijgedragen tot de volgende
inzichten:
1. Prijs is waarde. Klassieke economen hebben het

hoofd gebroken over het waardeprobleem met puz-
zels als de grote waarde van een diamant tegenover
het 'waardeloze' water. De arbeidswaardetheorie kon
deze puzzel niet oplossen, omdat verschillen in de
arbeid die voor productie nodig is, het waardever-
schil niet kunnen rechtvaardigen. De subjectieve
waardenleer, die waarde tot een zaak van menselij-
ke voorkeuren maakt, was onbevredigend omdat
deze geen rekening hield met de invloed van kos-
ten van productie. Het plaatje met vraag en aanbod
combineert beide theorieën en laat zien dat de
waarde van een product in de markt bepaald wordt
in een wisselwerking tussen aanbod (met arbeid
als belangrijkste factor) en vraag (waar voorkeuren
een rol spelen). Evenwicht wordt bereikt wanneer
de prijs zodanig is dat de gevraagde hoeveelheid
gelijk is aan de aangeboden hoeveelheid. Door te
stellen dat die prijs ook de waarde is, zijn we af van
de moeilijke en uiteindelijk ongrijpbare discussies
over objectieve en subjectieve waarden. Water heeft
een lage prijs omdat het aanbod zo groot is dat de
hoge vraag ernaar erbij in het niet valt, en dia-
manten zijn duur omdat de vraag ernaar hoog is en
het aanbod erg laag.

aanbod

vraag

ho eve elheid

prijs

Studenten economie worden doodgegooid met deze
vier lijnen. Ze leren wat achter de aanbod- en vraag-
curven schuilgaat (indifferentiecurven en productie-
functies bijvoorbeeld) en leren met de curven te
schuiven. Ze weten al heel snel dat het punt waar de
aanbod- en vraagcurven elkaar snijden, het belang-
rijkste punt van alle is omdat daar de markt in even-
wicht is. Ja, evenwicht, want daar is het in de
economische wetenschap allemaal om te doen. Op het
punt van evenwicht komt de markt tot rust. Aldaar
realiseren aanbieders en vragers het optimaal bereik-
bare. Iedere afwijking van het evenwicht richt meer
schade toe dan dat het oplevert (dit is in gewoon
Nederlands de vertaling van het economische begrip
van Pareto-optimaliteit).
Studenten werken zo intensief met deze tekening dat
de meesten snel vergeten hoe abstract dit plaatje is.
Want realistisch kan je dit plaatje moeilijk noemen.
Niemand heeft natuurlijk ooit een aanbodcurve in het
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2. De tweezijdigheid van de economie. Het plaatje sti-
muleert tweezijdig over de economie te denken en
wel in termen van de vraagzijde en in die van de
aanbodzijde. Gaat de prijs voor een of ander pro-
duct omhoog, dan is de opdracht uit te zoeken of
de oorzaak aan de aanbodkant of aan de vraag-
kant ligt. Gaan arbeiders staken dan denkt de eco-
nomisch geschoolde eerst aan de consequenties
voor de aanbodzijde (want arbeid is een produc-
tiefactor en de kosten ervan beïnvloeden het aan-
bod van producten); gaat het om een verandering
in smaak dan gaan de gedachten eerst uit naar de
vraagzijde. (In het plaatje tekenen we deze gebeur-
tenissen door de aanbod- dan wel de vraaglijn te
verschuiven.) Op deze manier disciplineert het
plaatje het economisch denken.

Ik pik er maar wat elementen uit. Het plaatje biedt
zoveel meer voor een ieder die goed wil kijken. Een
bekend Chinees spreekwoord geeft de waarschuwing:
een afbeelding zegt meer dan duizend woorden. Het
is niet anders met dit plaatje. Een verticale aanbod-
lijn geeft bijvoorbeeld aan dat het aanbod constant
is en dat de evenwichtsprijs geheel bepaald wordt
door de vraag. Teken de vraagzijde verticaal en het
aanbod bepaalt de prijs (of waarde) van het product.
Het is verder zinvol plaatjes van allerlei markten
naast elkaar te tekenen, want dan wordt duidelijk dat
vragers in de ene markt aanbieders zijn in een ande-
re. (Brood kopen kan alleen nadat iets verkocht is,
zoals arbeid op de arbeidsmarkt.) De plaatjes naast
elkaar laten zien dat alle markten een groot systeem
vormen waarin alles van alles afhankelijk is. Wil op
een dag kleine Lucas geen Brinta meer, dan verstoort
hij het evenwicht in de markt voor Brinta met reper-
cussies voor markten over de gehele wereld, hoe
minuscuul ook. Als gevolg daarvan zullen tal van
prijzen en hoeveelheden veranderen, totdat de mark-
ten een nieuw evenwicht bereikt hebben. Geloof het
of niet, een beetje econoom likt de vingers afbij al de
mogelijkheden die het abstracte plaatje van de markt
biedt.
Tot dusver zeg ik niets bijzonders. Iedere econoom
zal deze kenschetsing direct herkennen en niet-eco-
nomen zijn waarschijnlijk zodanig geïndoctrineerd
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dat ook voor hen dit alles niet al te wezensvreemd
overkomt (willen de laatsten meer weten dan helpt
ieder economisch handboek). De behandeling doet
neutraal aan. 'Vraag', 'aanbod' en 'prijs' zijn afstan-
delijke en objectieve begrippen. Het begrip prijs stelt
economen in staat het geladen begrip 'waarde' te ver-
mijden. De waarde van een goed is de prijs die de
markt bepaalt. Het klinkt wetenschappelijk. En zo
willen economen u ook graag doen denken. Mars-
halls plaatje is zo aantrekkelijk omdat het uitblinkt
in afstandelijkheid en abstractie.
De abstractie komt ook tot uitdrukking in de metaf-
oor van de machine waar economen zo verzot op
zijn. Let maar op hun woorden en uitdrukkingen. De
economie wordt in hun vertoog een grote machine
met markt- en prijsmechanismen, elastische vraag
en aanbod, inflatie en acceleratoren. De mechanische
retoriek houdt de wetenschappelijke aura van het vak
in stand. Maar laat u niet in de luren leggen. Zo objec-
tief is de economische karakterisering van de markt
ook weer niet. De ideologie is kwetsbaar als we bereid
zijn onze zinnen te verzetten.

Rechthoekig denken

Het belangrijkste effect van het marktdenken langs de
lijnen die economen uitstippelen is wat ik 'rechthoekig'
denken zal noemen. Ik denk nu niet zozeer aan Mond-
riaan, maar aan de moderne architectuur die met rech-
te hoeken, strakke lijnen en sobere kleuren zakelijkheid
en functionaliteit wil uitstralen. De rechthoek symbo-
liseert objectiviteit en anonimiteit. De goed functione-
rende markt is anoniem in de zin dat uw persoonlijke
relatie met de verkoper in principe geen rol speelt. U
hoeft niet speciaal aardig te doen tegen de kassière van
de supermarkt om de koopwaar mee te kunnen nemen.
Het enige dat telt is of u de juiste prijs betaalt. Die prijs
is objectief in die zin dat ze hetzelfde is voor iedereen,
ongeacht kleur en welke eigenaardigheid ook. AIs een
afgemeten eenheid is de prijs in mijn beeldspraak
'rechthoekig' .
Economen zijn zo ingenomen met de rechthoek als
vorm voor hun denken dat ze ook het menselijk han-
delen 'rechthoekig' voorstellen. Daarmee bedoelen ze
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dat de markt tot berekenend, dus rationeel, gedrag aan-
zet; stommiteiten worden snel afgestraft. De markt en
de calculerende burger zijn een twee-eenheid, althans
in de optiek van de econoom. Het volgende plaatje
beeldt deze economische denkwijze uit:

m"kt

prijs

ratiomliteit

het meetbare

Afbeelding 2. De wereld volgens de rechthoek
De rechthoek staat voor het objectieve, het rationele,
het berekenende. Hij is levensgroot want de typische
econoom wil in principe alles wat er onder mensen
gebeurt binnen de rechthoek denken en zo weinig
mogelijk overlaten aan de kleine cirkel, het domein
van het persoonlijke, het morele, het psychologische,
oftewel alles dat normaal met het menselijke geasso-
cieerd wordt. Wanneer de meesten van ons in roman-
tische termen over iets als het huwelijk willen spreken
(dus binnen de cirkel volgens het bovenstaande plaat-
je), probeert de econoom het verschijnsel in recht-
hoekige termen als vraag, aanbod, rationele keuze en
de kosten van hofmakerij te vatten. Economen als
Gary Becker, Robert Lucas en Milton Friedman zijn
daar meesters in. Weinig menselijks ontsnapt hun
rechthoek. Wat overblijft voor de cirkel is individu-
ele smaak; daarover, zo menen ze, is niets weten-
schappelijks (oftewel niets rechthoekigs) te zeggen,
hoewel recentelijk Becker ook smaakvorming binnen
de rechthoek probeert onder te brengen (Becker
1996).
Ook buiten de economische wetenschap lijkt de recht-
hoek steeds groter te worden in de menselijke ver-
beelding. In navolging van economen zien politici
steeds meer mogelijkheden voor de rechthoekige
markt. Het is nu mogelijk om over iets kwetsbaars als
zorg te denken als een 'product' met een 'prijs', dat in
een 'markt"verkocht' en 'gekocht' kan worden. Con-
tracten in het geval van een huwelijk zijn inmiddels
vrij normaal en het Oranje-elftal is handelswaar
geworden. Rechthoekig wordt de wereld wanneer dat
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wat van waarde is tot een prijs gereduceerd kan wor-
den. En dat is een uitkomst, zo laat de econoom weten,
vooral wanneer wij met vreemden willen handelen.

Maar de rechthoek opereert in een zee van
waarden

De verleiding om de wereld te bezien via afbeelding 2 is
groot gebleken. Maar de populariteit ervan neemt niet
weg dat het een ernstig vertekend beeld geeft van de
werkelijkheid. Met dit beeld voor ogen zult u, de lezer,
hoogstwaarschijnlijk het merendeel van de 'waar-
den-volle' interacties tussen mensen over het hoofd
zien. U zult verstoken zijn van inzichten in de morele
dimensies van wat wij mensen doen en laten en zonder
begrip zijn voor de culturele context waarin al het han-
delen, dus ook het economische handelen, betekenis
krijgt.
Voor de motivering van een alternatief beeld doet de
econoom er goed aan te beginnen met het lezen van de
eerste serieuze filosoof van het dagelijks brood, Adam
Smith. Bij de eerste lezing van The Wealth ofNations
loopt u de kans hem, net als de meeste andere econo-
men van nu, het vierkante hoofd van de moderne eco-
noom toe te dichten. 'In civilised society: schreef Smith
een tweehonderd jaar geleden,' [man 1 stands at al times
in need of the cooperation and assistance of great mul-
titudes, while his whole life is scarce sufficient to ga in
the friendship of a few persons:(The Wealth ofNations,
Part I, Chapter II). Dus moet hij ruilen op de markt. En
daar gaat het er heel anders aan toe dan in een gezin
of in een vriendenkring. Want: '[ijt is not from the
benevolence of the butcher, the brewer, or the baker, that
we expect our dinner, but from their regard to their own
interest: (ibid) De gangbare uitleg is dat Adam Smith
het individualisme predikte. Als iedereen maar uit
eigenbelang handelt, dan komt het met behulp van zijn
befaamde 'onzichtbare hand' wel goed. In de rechthoe-
kige taal van nu heet het dat met rationele individuen
het prijsmechanisme een evenwicht genereert. Geen
overheid hoeft daar iets aan te doen. Laissez-passer.
Ieder voor zich, God voor ons allen. Vrijheid, blijheid.
Dat is evenwel niet de boodschap die Adam Smith wilde
achterlaten. Als morele filosoof beklemtoonde hij eer-
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der de morele dimensies van het menselijk handelen.
Dat blijkt onder meer uit het andere boek waar hij
beroemd om was in zijn tijd, The Theory of Moml Sen-
timents (1759, laatste editie 1790). In dat boek betoogt
hij dat het handelen uit eigenbelang een zaak van pru-
dentie is wanneer we de gevolgen van onze acties voor
anderen moeilijk kunnen voorzien. Bedachtzaam han-
delen is zeker geboden in een marktsituatie wanneer de
andere partij een onbekende is. Dat neemt niet weg dat
compassie voor hem de voornaamste deugd blijft, met
liefdadig gedrag als een van haar uitingen. In zijn optiek
kan een goede samenleving niet zonder dergelijke
morele gevoelens. Voor hem is de economie dus inge-
bed in een morele sfeer.
Gestimuleerd door het schrijven van sociologen als
Anton Zijderveld en politicologen als Robert Putnam
zouden we nu zeggen dat markten niet functioneren
zonder het vermogen van mensen om met elkaar om te
gaan en elkaar in zekere mate te vertrouwen. Dat socia-
le vermogen heet inmiddels sociaal kapitaal, een mooi
economisch begrip dat aandacht vraagt voor het belang
van investeringen in sociale netwerken, met vertrou-
wen als een van de opbrengsten.
Kloppen deze theorieën, dan moeten we concluderen
dat het handelen en denken in uitsluitend rechthoeki-
ge termen, geen recht doen aan een menselijke samen-
leving. Al het menselijk handelen heeft ook een sociale
en een culturele dimensie die niet in rechthoekige ter-
men te vatten zijn. Mensen geven elkaar aandacht, lief-
de, zorg, vriendschap en zoveel meer van waarde dat
niet te reduceren is tot een prijs. Emoties en passies
hebben grillige vormen die geweld aangedaan worden
wanneer ze in een rechthoek moeten passen. Ook het
handelen in de markt is onderhevig aan passies. Onder-
nemers nemen risico's tegen beter weten in, marketeers
vuren elkaar aan met de geloofsovertuiging dat alles
te verkopen moet zijn, en wijs geworden managers zoe-
ken hun heil in seminars voor spirituele verdieping.
Daarom stel ik voor dat het volgende plaatje meer recht
doet aan de werkelijkheid:
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Afbeelding 3. De rechthoek ingebed
De rechthoek opereert in een grillige ruimte die ik voor
het gemak 'cultuur' noem. De economie is ingebed in
cultuur zoals Karl Polanyi het uitdrukte. Nieuw is dit
niet. Dit beeld gaat tenminste terug tot Adam Smith,
maar komt ook op bij het lezen van Aristoteles. De klas-
sieke denkers zagen de wereld in een moreel licht. Dus
als zij naar het economisch handelen keken, dan wilden
ze begrijpen wat goed, natuurlijk, of in overeenstem-
ming met het wezen van de dingen was. Aristoteles ver-
oordeelde bijvoorbeeld het vragen van rente, omdat het
verdienen van geld met geld in strijd was met de essen-
tiële functie van geld als ruilmiddel.
Kijk met dit plaatje naar de economie en de ogen gaan
open voor tal van verschijnselen die niet of nauwelijks
opvallen in de rechthoek van economen. Ik noem er een
paar die van belang zijn voor het begrijpen van de
Nederlandse economie, maar begin met een verschijn-
sel met algemene consequenties voor de beoordeling en
de waardering van de markt.

a. De markt is cultureel ingebed
Het tekort van de rechthoek wordt eens te meer dui-
delijk in de inbreuk die het gebruik van geld kan
maken op dat wat waardevol is onder mensen. Geld
is het rechthoekige instrument bij uitstek, want geld
dwingt objectief en precies te zijn. In de markt gaan
goederen en diensten tegen een bepaalde som geld van
hand tot hand. Dat betekent dat de waarde precies vast
dient te staan. De prijs is de gemeten waarde van een
goed. In de meeste gevallen gebeurt dit meten zonder
dat iemand zich er druk over maakt. Maar een moe-
der die haar kind verkoopt voor 10.000 gulden, dient
op een uitbarsting van morele verontwaardiging te
rekenen. Ook liefde en vriendschap zijn voor geen prijs
te koop. Veel kunstenaars worden nerveus wanneer de
waarde van hun kunst in een prijs wordt uitgedrukt.
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In al deze gevallen doet het rechthoekige van die prijs,
dat van alles een pot nat maakt, het goed geen recht.
De taboes maken helder dat de rechthoek van de
markt niet op zich staat, zoals economen ons willen
doen geloven. Het handelen in de markt is mogelijk
dankzij de waardering van haar objectiverende wer-
king. En tegelijkertijd stimuleert het al de waarden die
daarmee samenhangen. Stap vanuit een gezin de
markt in, en u zult merken dat het handelen anders is,
een ander gevoel genereert, en dus ook andere more-
le gevoelens. In de markt krijgt u bewondering voor
ondernemerslust, voor initiatief, voor berekenend
gedrag en een zakelijke opstelling. In de markt dienen
relaties een concreet nut. Iedereen weet dat en nie-
mand die daar moeilijk over doet. Probeer eens vol-
gens dezelfde waarden in de context van een
vriendenkring of een familie te opereren: het zal u niet
in dank worden afgenomen want in die sfeer gelden
andere waarden, zoals de waarden van meelevendheid,
zorgzaamheid, belangeloosheid, zachtheid en een
doorleefde gevoeligheid. In de wereld zoals wij haar
beleven opereert de rechthoek van de markt dankzij
een cultuur die haar goed gezind is. En dat is het beeld
van het bovenstaande plaatje.

b. De sociale sfeer opereert in een ander waar-
densysteem

In vriendschap is de cultuur van de markt dus onge-
past. Hetzelfde geldt voor de huiselijke kring, onder
collega's en zelfs binnen een bedrijf. Let maar eens op:
het aandeel van markttransacties in al de transacties
tussen mensen is minuscuul. We geven complimen-
ten, tips, meningen en aandacht aan elkaar, zonder dat
er geld bij te pas komt. Moeders geven hun carrière op
voor hun kinderen, zonder dat ze berekenen wat die
gift waard is (zouden ze dat wel doen, dan zouden niet
alleen hun kinderen daar gek van opkijken). Het groot-
ste deel van ons leven speelt zich af buiten de markt
om. Maar binnen de rechthoek blijft dat deel vrijwel
geheel verborgen. Noem dat deel de sociale sfeer.
Dit betekent niet dat in de sociale sfeer niet geruild
wordt. Zelfs vrienden ruilen in zekere zin. Geeft de ene
vriend de ander een lift, dan mag hij ter zijner tijd iets
terug verwachten. Het cruciale verschil met een gewo-
ne markttransactie is evenwel dat in een markttrans-
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actie de waarde van het geruilde goed gemeten wordt
(in een geldbedrag), terwijl in de sociale sfeer het wan-
neer, het hoe, en het wat meestal onbepaald is. Het
tegengebaar voor de lift kan een bedankje zijn, ofhulp
bij de verhuizing vijf jaar later. De zorgzame moeder
krijgt wellicht genoegdoening uit de maatschappelij-
ke erkenning voor haar inspanningen. Wie weet. Han-
delen in de sociale sfeer vereist inschatting van de
waarden die haar beheersen. Wanneer onder sommi-
ge omstandigheden een bedankje volstaat, is in een
andere situatie een groots gebaar wenselijk.
De ambiguïteit van het handelen in de sociale sfeer is
belangrijk voor het onderhouden van waarden die in
het rechthoekige handelen van de markt kwetsbaar
zijn. Liever denken we niet na over wat de liefde ons
kost. Noem een getal en u devalueert direct de erva-
ring. Liefde, vriendschap, kunstzinnige en religieuze
ervaringen: het zijn allemaal waarden die alleen bui-
ten de rechthoek om in stand gehouden kunnen wor-
den. Waar de liefde breekt, als in een scheiding, daar
begint de berekening in rechthoekige termen. Dan wil-
len de partijen al dat wat waarde was in geld uitgedrukt
zien. In de rechtszaak krijgt smart een prijs, ook wel
het smartengeld genoemd. Maar gelukkig speelt het
leven zich niet geheel af in rechtszalen en andere recht-
hoekige omgevingen. Een leven dat de sociale sfeer
moet ontberen zou onmenselijk, zo niet onmogelijk,
zijn.

c. De culturele dimensie richt de aandacht op het
verschijnsel van de praateconomie

Die vormeloze massa die ik cultuur noem, krijgt gestal-
te in het gepraat van mensen. Dat mensen veel praten
moge duidelijk zijn. Ga nu in de rechthoek staan en het
lijkt erop dat de mechaniek van de economie geruis-
loos verloopt. Mensen voeren mechanische bereke-
ningen uit en prijzen zorgen automatisch voor
evenwichten in de markten. In werkelijkheid praten
mensen meestal heel wat af voordat ze tot hun beslui-
ten komen en in echte markten is het geschreeuw even-
min van de lucht. Veel van dat gepraat gaat over wat
men wil. Blijkbaar liggen de voorkeuren niet zo vast als
economen in hun rechthoek graag veronderstellen. Hoe
groter de risico's, hoe meer er gepraat wordt. Handela-
ren in de financiële markten doen niets anders.
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Al dat gepraat is enorm kostbaar. McCloskey en ik heb-
ben berekend dat minstens een kwart van het Ame-
rikaanse BNP bestaat uit bestedingen aan het elkaar
overtuigen en het met elkaar praten; denk maar aan
de kosten van telefoongesprekken, van zakenreizen,
reclame, verkopers en consuiting (Klamer & McClos-
key 1996). Voor Nederland heb ik dezelfde berekening
nog niet gedaan, maar het zou me niet verbazen als de
cijfers de Nederlandse economie aanwijzen als een
praateconomie bij uitstek.
Het gepraat in de markten dient onder meer de
meningsvorming wanneer zekerheden niet te koop
zijn. Mensen praten om zich een beeld te vormen van
de markt. Die mening kan de eigen voorkeur betref-
fen, de risico's van de verschillende opties en de waar-
de van het te verhandelen goed. Wanneer u twijfelt,
praat u met uzelf en anderen. Men praat binnen bedrij-
ven om met elkaar op een lijn te komen en in een over-
legeconomie als de Nederlandse is het eindeloze praten
een voorwaarde voor het bereiken van de noodzake-
lijke consensus tussen de sociale partners. In plaats
van te vertrouwen op de markt, schuiven de partijen
voortdurend in vergaderkamers bij elkaar aan tafel om
al pratende tot overeenstemming te komen, of ze zet-
ten adviesraden aan het werk die op hun beurt aan het
vergaderen slaan. Zo gaat dat in een economie als de
Nederlandse. Het tekent de Nederlandse cultuur.

De Nederlandse economie functioneert in een
corporatistische cultuur

Wekomen nu bij ons doel. Want het vertrouwen op het
eindeloos vergaderen is de karakteristiek bij uitstek
van het corporatisme dat de Nederlandse economie
kenmerkt. Het corporatisme manifesteert zich in
instellingen als de SER (de Sociaal Economische
Raad), de Stichting van de Arbeid en het cao. Zij zijn
de weerslag van een corporatistische cultuur die erop
gericht is dat mensen samenwerken als partner, hoe
verschillend hun individuele belangen ook mogen zijn.
Een vroege vorm hiervan was het gilde, waarin een
beroepsgroep verenigd was met het doel als een orga-
nisch geheel te opereren. Deze corporatistische vor-
men geven aanleiding tot andere waarden,
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verwachtingen en omgangsvormen dan het individu-
alistische en mechanische beeld van het moderne eco-
nomische denken. In corporatistische vormen staat
samenwerking, niet concurrentie, voorop en zijn men-
sen en organisaties partners van elkaar en geen par-
tijen.
De stam van 'corporatisme' is 'corpus', wat lichaam
betekent. Terwijl ieder onderdeel van een machine ver-
vangbaar is Ceen nieuwe carburator doet de motor als
vanouds lopen Cheeft de vervanging van een ledemaat
blijvende gevolgen. Zelfs als de beste chirurg erin
slaagt een afgerukte arm weer keurig terug te zetten,
zal het organisme nooit meer de oude worden, al ware
het vanwege de herinnering aan het gebeuren. Verder
benadrukt het beeld van een lichaam de verregaande
afhankelijkheid van alle ledematen. Doet de kleine
teen pijn, dan heeft de rest van het lichaam er last van,
hoe zinloos dat teentje verder ook moge zijn. Zoals de
vorm van het gilde aangeeft, heeft het beeld van een
lichaam de vormgeving van christelijke samenlevin-
gen geïnspireerd. De metafoor van het mechanisme
inspireerde eerder moderne vormen zoals de markt en
de rationele bureaucratie. Het corporatistische van de
Nederlandse samenleving manifesteert zich in de over-
legstructuren met haar talloze adviesraden, de beeld-
spraak van sociale partners als we het over vakbonden
en werkgevers hebben en het familiegevoel dat opval-
lend sterk blijft zowel binnen gezinnen als in organi-
saties en de samenleving in het algemeen.
Stuk voor stuk zijn deze instellingen en beeldspraak
ondenkbaar in een marktgerichte cultuur als de Ame-
rikaanse. In de VS zijn werkgevers en werknemers
opponenten in een strijd om macht en inkomen; het
beeld van partners die in een overlegstructuur tot
overeenstemming komen, zou absurd zijn in die con-
text. Tegenover het familiegevoel in de Nederlandse
werksfeer staat de nadruk op individualistische waar-
den in Amerikaanse bedrijven. Een werknemer die
daar loonsverhoging wil, zorgt voor een aanbieding
van een concurrent. In Nederland zou het gegeven dat
de werknemer met de concurrent gepraat heeft als een
teken van disloyaliteit beschouwd kunnen worden (zie
ook Klamer 1991).
Deze verschillen in waarden hebben niet alleen con-
sequenties voor individuen die vanuit de ene cultuur
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in de andere willen stappen (probeer het maar eens)
maar ook voor het reilen en zeilen van een economie
als geheel. Een corporatistische samenleving blijkt bij-
voorbeeld goed in staat prijsstabiliteit te realiseren
maar kan vergeleken met een op ondernemerslust
afgesteld systeem als het Amerikaanse traag zijn met
het inspelen op nieuwe ontwikkelingen. Stroperigheid
en saaiheid zijn de prijs voor stabiliteit en egaliteit.
Hoe dan ook, het corporatisme kan niet zonder meer
opgelegd worden. De wijze waarop het in Nederland
functioneert, heeft alles te maken met de tradities van
dit land. Ook het corporatisme is cultureel ingebed.

Conclusie

Plaatjes zijn meer dan dat. Plaatjes kunnen de blik van-
gen en fixeren. Nu domineert de rechthoek met als
gevolg dat de culturele en sociale dimensies van de
economie gauw over het hoofd gezien worden. Veran-
deren we het plaatje en plaatsen we de rechthoek van
de economie in haar culturele context dan ziet de
wereld er anders uit. We denken haar als een organis-
me en herkennen de rol van waarden, het praten daar-
over, en, wat Nederland betreft, de corporatistische
cultuur.
Het verhaal is daarmee niet af. Integendeel, met het
openbreken van de rechthoek en door haar te plaatsen
in een culturele context, komen tal van nieuwe vragen
op ons af. De vraag die me bijvoorbeeld bezighoudt
betreft de weerbarstigheid van een cultuur als de
Nederlandse. Zal 'het typisch Nederlandse' het loodje
moeten leggen tegen het geweld van vooral een recht-
hoekig Europees beleid, of is een versteviging van het
eigene juist de respons? En wat gebeurt er met de
Nederlandse egalitaire waarden wanneer de kleine
groep rijke Nederlanders snel de afstand met de rest
kan vergroten en de belangstelling voor de mensen die
het moeilijk hebben tanende blijft? Wat is dat Neder-
landse eigenlijk?
De reactie van mensen die liever binnen de rechthoek
blijven denken, is meestal de vraag of ik hiermee nog
economie bedrijf. Ik antwoord momenteel met het
beeld van de dronkaard die zijn sleutels onder het licht
van de straatlamp zoekt, 'omdat daar het licht schijnt'.
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Het is zonder meer waar dat binnen de rechthoek de
dingen er helder en duidelijk uitzien, maar de waar-
heid dwingt ons daarbuiten te zoeken.

Arjo Klamer is hoogleraar kunst- en cultuurwetenschappen,
in het bijzonder de economie van kunst en cultuur aan de
Erasmus Universiteit te Rotterdam.

Literatuur

Becker, Gary (1996) Accountingfor Tastes, Cambridge:
Harvard University Press

Frey, Bruno (1997) Not fust For the Money: An Econo-
mic Theory of Personal Motivation, London:
Edward Elgar

Klamer, Arjo (1991) Verzuilde Dromen: 40 jaar SER,
Balans

Klamer, Arjo (1996) The Value of Culture Edited,
Amsterdam University Press and Ann Arbor: Uni-
versity of Michigan Press

Klamer, Arjo (1993) 'Modernism in Economics: An
Interpretation beyond Physics', in Neil de Marchi
(ed.), Non-Natural Science: Refiecting on the
Enterprise of More Heat than Light, Durham: Duke
University Press, pp. 223-248

Klamer,Arjo en Deirdre McCloskey (1996)'One quar-
ter of GDP is Persuasion', in American Economic
Review (May)

Marshall, Alfred (1891) Pinciples of Economics, Mac-
millan

Smith, Adam (1759) The Theory of Moral Sentiments
Smith, Adam (1776) The Wealth ofNations

Humanistiek nr.4, Ie jaargang december 2000



-
Een feministische
uitgeverij in India

Urvashi Butalia

Zo veel ondernemingen beginnen in dromen. Velejaren
geleden droomde ik over een feministische uitgeverij in
India. De droom ontstond als iets persoonlijks. De reali-
satie van de droom daarentegen was openbaar. Onze
vrienden in de wereld van de uitgeverij reageerden op
voorspelbare wijze: met tolerantie en scepticisme. Tole-
rantie, omdat mijn collega, Ritu Menon, en ik ruime
ervaring in het uitgeven hadden, en bedenkingen omdat
we vrouwen zijn. Kunnen vrouwen een succesvolle
onderneming opzetten? Een onderneming alleen voor
vrouwen? Zijn er voldoende vrouwelijke auteurs om een
uitgeverij gaande te houden? Het maakte niet uit dat de
onderneming zich richtte op de helft van de populatie;
het doel van de uitgeverij werd gezien als 'beperkt'. Op
dit moment heeft niemand meer zulke bedenkingen.
Na veertien jaar laten we geen tekenen van vermoeid-
heid zien. De commerciële uitgeverijen zijn zich zelfs op
de markt gaan richten die door Kali is ontsloten! Daar
zijn we woedend over, maar we zien het ook als een
teken van succes, omdat vrouwelijke auteurs nu een
keuze tussen verschillende uitgevers hebben. Op dit
moment hebben we al zestien jaar overleefd op de
markt en we gaan ervan uit dat we de volgende zestien
jaar ook nog aanwezig zullen zijn.

(vertaald uit het Engels)
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Urvashi Butalia is oprichtster en directrice van Kali for
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Conglomer aten,
Concentratie en Cultuur
Notities bij megafusies op de communicatiemarkt

Cees). Hamelink

In dit artikel wordt een overzicht gegeven
van de meest recente ontwikkelingen op

de internationale communicatiemarkt. De
empirische gegevens over concentratie-

vorming op deze markt dienen als basis
voor een betoog over de culturele risico's
die ontstaan als gevolg van de groeiende
economische macht in de infocom-sector
van de wereldmarkt.
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In de afgelopen jaren is op de wereldmarkt de handel
in communicatie/informatiegoederen (zoals compu-
ters, mobiele telefoons en TV programma's) en
communicatie/informatiediensten (zoals telecom-
munica-tiediensten en reclameadviesdiensten) steeds
omvangrijker geworden. Deze infocom-sector van de
internationale economie vertegenwoordigt ruim 20%
van de wereldhandel. In indirecte zin is dit nog veel
meer, omdat vrijwel elke vorm van internationale
handel afhankelijk is geworden van communicatie-
infra-structuren en informatieverwerking. De info-
com-sec-
tor van de wereldmarkt bestaat uit: hardware-bedrij-
ven (zoals IBM en Siemens) die onder meer compu-
ters en telecommunicatie-apparatuur leveren;
software-bedrijven (zoals Microsoft en Bertelsmann)
die onder meer computerprogramma's, films, muziek
en boeken produceren; en netwerk-bedrijven (bij-
voorbeeld AT&Tof MCI WoridCom) die voor infrast-
ructuur en verbindingen zorgen. De snel groeiende
infocom-markt wordt over het algemeen gezien als
de meest dynamische factor in de ontwikkeling van
nationale economieën en van de wereldeconomie. In
de verschillende segmenten van deze markt is spra-
ke van een sterke (en nog toenemende) concentra-
tie van aanbieders.
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Op de wereldmarkt voor personal computers (in 1999
rond de 400 miljard dollar) beheersen vijf bedrijven
ruim 70% van de wereldmarkt. Dit zijn IBM, Hewlett
Packard, Fujitsu, Compaq, en Dell Computer. In 1999
wordt de wereldmarkt voor amusement vrijwel geheel
gedomineerd door maar zes media- en entertainment-
bedrijven, te weten

Time Warner (VS) 27.333 (omzet in miljoen
dollars)
Disney (VS) 23.402
Bertelsmann (Duitsland) 14.811
News Corp. (Australië) 13.715
Viacom (VS) 12.859
Seagram (Canada) 11.784

(Bronnen: Fortune, Business Week en Jaarverslagen)

Op de wereldmarkt voor muziek staat in 2000 Seagram
Universal Music (dat in 1998 Polygram kocht van Phi-
lips en dat zelf inmiddels is aangekocht door Vivendi)
aan de top met een marktdeel van 21%, daarna volgen
Sony Music met 17%,het Britse EMI met 14%,Warner
Music met 12% en het multimediabedrijfBertelsmann
met 11%. Vijf bedrijven tekenen dus voor driekwart
van de internationale muziekmarkt.

Consolidatie

Het tijdschrift Business Week doopte de jaren negentig
'het tijdperk van de consolidatie'. Op alle belangrijke
(inter)nationale markten was sprake van fusies, over-
names en samenwerkingsverbanden. Overal in de
wereld fuseerden grote telefoonbedrijven, gingen
mega-accountantskantoren samenwerken, praatten
verzekeraars en banken over besparingen door samen
te gaan en versterkten uitgevers hun positie op de
markt door gezamenlijk optreden.
In de telecommunicatiebranche leidden privatisering
en liberalisering tot grote druk op de prijzen voor tele-
communicatie-dienstverlening en daarmee tot de
noodzaak om door middel van fusies voldoende finan-
ciële slagkracht te ontwikkelen. Megadeals zoals tus-
sen Alcatel (Frankrijk) en DSCCommunications Corp.
(VS) of tussen Northern Telecom (Canada) en Bay
Networks (VS) toonden aan dat op de wereldmarkt
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'consolidatie' inderdaad het sleutelwoord is geworden.
Door te fuseren kunnen bedrijven kostenvoordelen
behalen, die leiden tot nieuwe concurrerende verhou-
dingen met andere bedrijven, die dan ook zelf weer op
zoek gaan naar partners. Consolidatie betekent dat
bedrijven hun concurrenten opkopen of ermee samen-
gaan, zodat de controle over een markt in handen van
een steeds kleiner aantal ondernemingen komt. Iro-
nisch genoeg brengt juist de noodzaak van een ster-
ke concurrentiepositie bedrijven ertoe met anderen
samen te werken of zelfs geheel te fuseren. Om op de
wereldmarkt mee te kunnen spelen, is het noodzake-
lijk een voldoende groot deel van die markt te beheer-
sen. Als dat niet lukt, wegen de investeringen van een
bedrijf niet op tegen de inkomsten. Juist op de info-
com-markt is dit een belangrijke overweging, omdat
daar de kosten van de technische infrastructuur, van
marketing en reclame, en van de inhoudelijke pro-
ductie zeer omvangrijk zijn. We zien dan ook dat op
deze markt een groot aantal fusies en overnames
plaatsvindt.

De meest spraakmakende fusie in 2000 is het eerste
TVlinternet-huweiijk: de combinatie van Time War-
ner met AOL.Begin januari neemt het internet -bedrijf
America On Line met een omzet (in 1998/99) van 4,77
miljard dollar en 12.100 werknemers de multimedia-
onderneming Time Warner met een omzet van 14,58
miljard dollar en 67.500 werknemers over. Met deze
deal tussen de nieuwe en de oude economie is een
bedrag van 183miljard dollar gemoeid. De fusie brengt
producenten van inhoud zoals de gedrukte media
Time, People, Sports Illustrated, Money en Fortune,
AV-media zoals filmstudio's Warner Bros en Turner
Classic Movies, en omroepbedrijven zoals CNN, HBO,
TNT en de muziekuitgever Warner Music samen met
distributeurs zoals Time Warner Cable en internet-ser-
vice provider AOL. In januari 2000 schreef de Finan-
cial Times dan ook dat deze fusie een belangrijke stap
is op weg naar een mondiale samenleving waarin alle
mediaplatforms gecombineerd zullen zijn.
Een kanttekening bij deze fusie is nog dat telecom-
municatiegigant en kabelbedrijf AT&Teen 9%-belang
in Time Warner heeft en een aandeel van 25.5% in
Time Warner Entertainment. Dit betekent dat
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AOL/Time Warner een exclusieve deal met AT&T kan
maken voor interactieve TV.AOL is de belangrijkste
online-dienstverlener in de Verenigde Staten en Time
Warner beheert belangrijke leveranciers van inhoud
zoals CNN, TBS, TNT en het Cartoon Network.AT&T
fuseerde inmiddels met het bedrijf TCI waardoor de
onderneming ook toegang kreeg tot distributiekana-
len voor informatie en amusement. Deel van het nieu-
we bedrijf is Liberty Media dat aandelen heeft in
Discovery Channel en in B1ackEntertainment Televi-
sion.
In begin 2000 kondigden ook Warner Music (onder-
deel van Time Warner) en de grote Britse muziekpro-
ducent EMI aan samen te willen gaan. Hiermee zou de
grootste muziekuitgever ter wereld ontstaan met een
geschatte jaaromzet van 8,3 miljard dollar. De bezwa-
ren van de Europese Commissie tegen deze kartelvor-
ming hebben er inmiddels toe geleid dat de bedrijven
van een volledige fusie afzien, maar ze hebben wel
bevestigd vormen van samenwerking te onderzoeken.
In Europa vond in april 2000 de fusie plaats tussen het
Belgische Albert Frère, het Britse Pearson TV en de
Bertelsmann Omroepdivisie. Hiermee werd een Euro-
pees platform gecreëerd dat de concurrentie met de
Amerikanen aankan. Intussen verkennen ook de Duit-
se Kirch-groep, Rupert Murdoch's BSkyB en Berlusco-
ni's Mediaset mogelijkheden voor nauwe samenwerking.
In mei 2000 verwierf in de Verenigde Staten het bedrijf
Viacom voor 30 miljard dollar het TV-station CBS.Via-
com (dat onder meer eigenaar is van het populaire
MTV) kreeg hiermee 35% van de Amerikaanse
radio/TV markt in handen.
In juni 2000 breidde het Franse conglomeraat Viven-
di haar media-investeringen uit met de acquisitie van
het Canadese familiebedrijf Seagram (eigenaar van
onder meer Universal Studios en Polygram.) In 1999
had Vivendi een omzet van 41 miljard dollar. Hiervan
kwam 22 miljard dollar uit nutsbedrijven, II miljard
uit bouwbedrijven, 4 miljard uit telecommunicatie en
de rest uit media-activiteiten zoals het betaal- TV-sta-
tion Canal+, de uitgeverij Havas en een 24.5%-deel-
name aan het satelliet- TV-station BSkyB van Rupert
Murdoch. De nieuwe combinatie die Vivendi Univer-
sal gaat heten, verwacht een jaaromzet van ruim 65
miljard dollar te halen in 2001.
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Conglomeraten

Een belangrijk kenmerk van de grote ondernemingen
die als gevolg van de fusies en overnames ontstaan,
is de integratie van uiteenlopende bedrijfsactiviteiten.
De belangrijkste deelnemers op de infocom-markt zijn
conglomeraten. Voorbeelden zijn het multimedia-
conglomeraat Bertelsmann dat boeken, muziek-CD's,
televisieprogramma's en tijdschriften verkoopt, ofhet
industriële conglomeraat General Electric (wasma-
chines, kruisraketten, gloeilampen, satellieten, TV-pro-
gramma's en muziek) en het bedrijf van de Italiaanse
mediabaron Sylvio Berlusconi dat handelt in TV,spag-
hetti, verzekeringen en supermarkten.
Het ontstaan van conglomeraten is onder meer ver-
oorzaakt door het feit dat de digitale informatie- en
communicatietechniek de integratie van voorheen
gescheiden technieken mogelijk maakt. Dat wil zeggen
dat de technieken van telecommunicatie, computers
en televisie 'convergeren': één techniek wordt de dra-
ger van beeld, geluid (muziek en stem), tekst en data.
Deze technische convergentie maakt het voor onder-
nemingen aantrekkelijk zich te richten op het beheer
van zowel hardware als software, van zowel de dragers
van informatie als van de informatie zelf. Een klassiek
voorbeeld van deze convergentie is het Japanse Sony
dat de productie van apparaten (TV toestellen, de
walkman, CD-afspeelapparatuur) combineert met het
maken van mms en muziek-CD's. De convergentie van
hardware en software betekent ook dat de bedrijven
proberen het maken van inhoud en het distribueren
daarvan met elkaar te combineren. DeAOL/Time War-
ner-fusie is hiervan een voorbeeld.
In het kielzog van deze fusie wordt dan ook levendig
gespeculeerd over de vraag welke distributeurs inhoud
zoeken en welke producenten van inhoud op zoek zijn
naar distributiekanalen. Zal Microsoft deals sluiten
met AT&T en met Walt Disney? Welke partner zoekt
zoekmachine YAHOO?
Het vormen van conglomeraten wordt ook gemoti-
veerd door het feit dat bedrijven op de infocom-markt
niet kunnen overleven als ze zich uitsluitend op één
product richten. Winst wordt voornamelijk gemaakt
als gevolg van cross-selling. De Disney-film Lion King
bijvoorbeeld bracht 300 miljoen dollar aan bioscoop-
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inkomsten op en 1 miljard dollar als totale winst. Voor
de totale winst tekenden alle van de film afgeleide pro-
ducten zoals het themapark in Disneyworld, een tv-
serie, een boek, speelgoed en zelfs lesmaterialen.

Concentratie

Grootschalige fusies en het ontstaan van transnatio-
nale infocom-conglomeraten leiden onvermijdelijk tot
een sterke concentratie van aanbieders op de wereld-
markt. In alle segmenten van de infocom-markt is
sprake van een heel klein aantal bedrijven dat de
markt domineert. Zo bleven in de jaren negentig min-
der dan tien informatie- en amusementsbedrijven
over die de wereld-mediamarkt beheren. Deze bedrij-
ven zijn maar tot op zekere hoogte elkaars concurren-
ten. Belangrijker is dat ze allemaal met elkaar
verbonden zijn via allerlei samenwerkingsverbanden.
Tussen bedrijven als Disney, Time- Warner, News
Corp., Sony, Seagram en Viacom bestaat een sterke
onderlinge afhankelijkheid, omdat zij elkaars leve-
ranciers en klanten zijn. Disney levert bijvoorbeeld
televisieprogramma's die Time- Warner (Warner Brot-
hers) uitzendt. Sony produceert televisieprogramma's
die News Corp. (Fox Broadcasting) uitzendt. Viacom
(Paramount) maakte een film (Face/Off) waarvoor
Disney de muziek verzorgde (Hollywood Records) ter-
wijl News Corp. (Harper Collins) het boek waarop de
film is gebaseerd uitgaf. News Corp. (Twentieth Cen-
tury Fox) en Viacom (Paramount) produceerden de
Titanic film waarvoor Sony (Sony Classical) de muziek
maakte, waarvan News Corp. (Harper Collins) het
boek uitgaf, terwijl Time Warner (HBO) de distributie
van film en video verzorgde.
Niet alleen in het segment van de amusementspro-
ductie maar ook in de internationale nieuwsvoorzie-
ning is sprake van krachtige concentratie. Eigenlijk is
het wereldnieuws een volstrekt Angelsaksisch duopo-
lie. De productie en distributie van audiovisueel
wereldnieuws bijvoorbeeld wordt beheerd door de
Amerikaanse bedrijven APTV (de filmpoot van pers-
bureau Associated Press), CNN (dat deel is van de
AOL/Time Warner fusie), NBC (dat eigendom is van
General Electric), ABC (dat eigendom is van Walt Dis-
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ney) en CBS (eigendom van Viacom, onder meer eige-
naar van MTV)en het Britse bedrijf ReutersTV, de
filmtak van het persbureau Reuters.
Een interessant voorbeeld van de ontwikkelingen op
de infocom-markt vormt de activiteit van Microsoft-
baas Bill Gates die zich steeds meer profileert als
'mediabaron'. In april 1997 kocht Gates voor $425 mil-
joen WebTV Networks, een bedrijf dat set-top boxes
maakt om het WWW te verkennen via de televisie. In
juni 1997 investeerde Microsoft een miljard dollar in
het kabelbedrijf Comcast Corp., het vierde kabelsys-
teem in de VS. In juni 1998 besloot Microsoft samen
met Compaq Computer Corp. een bedrag van 425 mil-
joen dollar te investeren in 20% van de aandelen van
het kabelbedrijf Road Runner. Inmiddels werkte
Microsoft ook al samen met het televisiestation NBC
in een nieuw kanaal op kabeltelevisie: MSNBC. Het
doel van al deze acquisities is om een grotere markt te
vinden voor software van Microsoft (Windows en
andere programma's) en voor een reeks digitale dien-
sten zoals de verkoop van automobielen en reizen.
Zelfs media magnaat Murdoch begon van al deze acti-
viteit ongerust te worden. In The Guardian zei hij op
8 december 1997:'We have to stay on our toes to make
sure Bill Gates doesn't erect a tollgate in every house'.

Concentratie en Cultuur

Bij de vraag naar de culturele gevolgen van de con-
centratie op de internationale infocom-markt moet de
volgende voetnoot worden geplaatst. De recente
megafusies zijn integraal onderdeel van een politiek-
economische omgeving die bepaald wordt door pro-
cessen van deregulering, privatisering, liberalisering
en globalisering. In deze processen worden produc-
tie en distributie van culturele producten steeds meer
het domein van particuliere, commerciële bedrijven
die handelen op een wereldmarkt ten aanzien waar-
van de voornaamste beleidsregel is dat cultuurbeleid
geen belemmering voor vrije handel mag vormen.
De mega-conglomeraten die op de wereldmarkt bio-
scoopfilms, TV-amusement, wereldnieuws, muziek,
boeken en tijdschriften leveren, vertegenwoordigen
economische macht. Informatiestromen zijn essentieel
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voor internationale markten en de infocom-conglo-
meraten beheersen deze stromen. Bovendien is hun
omvang een belangrijke factor. Met de AOL/Time
Warner-fusie ontstond een bedrijf dat evenveel waard
is als de Nederlandse economie. De beurswaarde van
AOL/Time Warner ligt rond de 350 miljard dollar. Het
Bruto Nationaal Produkt van Nederland in 1999 ver-
tegenwoordigde een waarde van ruim 800 miljard gul-
den.
Deze machtsvorming houdt belangrijke culturele risi-
co's in. Het aantal 'sluiswachters' dat - vooral aan de
hand van commerciële overwegingen - bepaalt welke
producten worden gemaakt en verspreid, neemt af.
Culturele productie in verschillende marktsegmenten
wordt in toenemende mate beheerd door een heel
klein aantal mega-producenten.
Welke gevolgen dit kan hebben werd in mei 2000 dui-
delijk met de zogenaamde blackaut battle: Time War-
ner (eigenaar van Time Warner Cabie) besloot de
programma's van ABClDisney van het scherm te
weren. Miljoenen Amerikaanse TV-kijkers moesten
daardoor hun favoriete TV-programma Who Wants ta
be a Millianaire missen. Kern van de twist was het
bedrag dat Time Warner aan Disney moet betalen om
haar producties te verspreiden. Inmiddels is het con-
flict bijgelegd, maar het toonde wel duidelijk aan welke
macht de kabel- en internet-distributeur heeft. Belang-
rijk op de achtergrond is de wens van ABC/Disney om
redelijke toegang te houden tot het internet via de
combinatie AOL/Time Warner. Dit wil zeggen dat
AOL/Time Warner niet de eigen producenten zoals
CNN en HBO een betere interactieve dienstverlening
zou moeten bezorgen. In ieder geval betekende de
black out voor Disney een enorm verlies in rec1ame-
inkomsten en voor miljoenen TV-kijkers waren de
ABC-nieuwsuitzendingen niet toegankelijk. De finan-
ciële strijd tussen de conglomeraten heeft zo ook een
belangrijk gevolg voor het belang dat een samenleving
heeft bij de publieke toegang tot regelmatige nieuws-
voorziening!
De conglomeraten worden als het ware de censoren
van de glabal village. Zij zijn de belangrijkste vormge-
vers van de culturele omgeving voor de wereldbevol-
king.
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Diversiteit

In zijn NRC-Handelsblad-commentaar schrijft Hof-
land (1311/00) dat naarmate de mediaconglomeraten
in de entertainment-industrie groeien, de publieke
smaak verder gelijkgeschakeld wordt: 'Economische
groei in de media leidt tot culturele gelijkschakeling'.
Voor het succesvol opereren op de wereldmarkt moe-
ten deze bedrijven een aanbod dat wereldwijd aan-
trekkelijk is, verkopen aan een zo groot mogelijk aantal
mondiale klanten.De top-entertainment-bedrijven
voorzien via hun Hollywood-studio's vrijwel overal ter
wereld in de nog steeds groeiende vraag naar TV-pro-
gramma's. Vrijwel alle landen - afgezien van de VSmet
slechts 10% TV-import - importeren TV-programmàs
en 80% van deze import komt uit de VS. Deze pro-
ductie is vooral gericht op de grootste gemene cultu-
rele deler, waardoor het maken van vernieuwende
programma's en controversiële genres onwaarschijn-
lijk wordt.
Nu is sinds de opkomst van het internet en de snelle
groei van kleine bedrijven in de nieuwe economie de
vraag aan de orde of dit risico van culturele gelijk-
schakeling er nog wel toe doet. De aanhangers van de
nieuwe economie stellen immers dat de wereldmarkt
een sterk piramidevormig patroon vertoont, waarbij
tegenover de sterke consolidatie van mega-conglome-
raten aan de top (die vooral massamarkten bedienen)
er een sterke instroom van veel nieuwe bedrijven is die
zich vooral op gediversifieerde, zogenaamde 'niche-
markten' richten.
Hiermee wordt de vraag of de concentratie aan de top
van de markt bedreigend is voor culturele diversiteit
en kwaliteit, sterk afhankelijk van de werkelijke bete-
kenis van die niche-markten. Zijn zij op termijn vol-
doende krachtig om te overleven? Wat gebeurt met de
nieuwe-economie-bedrijven als ze B zoals het befaam-
de Amazon.com - verliezen blijven maken of als ze
integendeel juist winst zouden gaan maken? Worden
ze tenslotte overgenomen door conglomeraten of vor-
men ze zelf combinaties met oude-economie-bedrij-
ven? Gaan de topbedrijven die de massamarkten in
beheer hebben tenslotte ook de niche-markten behe-
ren?
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Funshoppen als levensstijl

Het grootste culturele risico van de huidige ontwikke-
lingen schuilt in de omstandigheid dat het belangrijk-
ste product op de infocom-markt tenslotte de reclame
is. In veel commentaren op de AOL/Time Warner-fusie
werd er dan ook op gewezen dat hiermee een conglo-
meraat werd gecreëerd waar geen adverteerder omheen
kan.
Voor de producenten van culturele goederen zijn in toe-
nemende mate de inkomsten uit reclame essentieel
voor de bedrijfsvoering. Daarom is het voor deze
bedrijven uitermate belangrijk een zo groot mogelijk
publiek aan te trekken. Dit publiek (lezers, kijkers, luis-
teraars) wordt als het ware verkocht aan de adverteer-
ders: hoe meer lezers, kijkers of luisteraars, hoe hoger
de prijs die adverteerders moeten betalen. De interna-
tionale media- en entertainment-conglomeraten han-
delen dus eigenlijk vooral in publieken.
De miljoenen mensen die wereldwijd deze publieken
vormen, zijn in de eerste plaats belangrijk als doelwit-
ten voor commerciële berichten. Dit is niet slechts zo
bij de conventionele media (zoals krant, radio of TV),
ook het nieuwe medium internet is in toenemende
mate drager van reclameboodschappen. Nu het inter-
net -gebruik fors begint toe te nemen, groeit de belang-
stelling voor de mogelijkheid om via het internet geld
te verdienen. Een belangrijke bron van inkomsten zou
hier reclame kunnen zijn. Alhoewel het internet tot
dusver vooral functioneerde als tamelijk vrij medium
voor niet-commerciële vormen van informatie-uit-
wisseling, is inmiddels de race om reclame-inkomsten
van start gegaan. Steeds meer internet-toegangspoor-
ten of webportalen hebben inmiddels hun websites ver-
anderd in verzamelplaatsen van allerlei diensten en
producten die adverteerders aanbieden. De succesvol-
le webportalen beginnen veel te verdienen aan exclu-
sieve contracten met adverteerders. Bij het gebruik van
zoekmachines zoals Yahoo! verschijnen koppelingen
naar adverteerders zodra de gebruiker een zoekwoord
intypt. Adverteerders zijn bereid tienduizenden gul-
dens per zoekwoord te betalen. America On Line vraagt
voor exclusieve contracten met adverteerders bedra-
gen in de orde van grootte van 200 miljoen gulden per
jaar.
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Over de hele wereld worden steeds meer mensen dage-
lijks geconfronteerd met allerlei vormen van reclame.
Niet slechts via de massamedia, maar ook in openba-
re gebouwen, in scholen, op het sportveld, op de bil-
lboards op straat en langs de snelweg, in treinen, trams,
bussen en abri's van het openbaar vervoer: er zijn
haast geen reclame-vrije zones meer.
Alhoewel het gebruikelijk is te suggereren dat wij de
opkomst van een mondiale informatie- of kennissa-
menleving meemaken, is in feite een Global Billboard
Society aan het ontstaan, waarin adverteerders steeds
meer nieuwe producten moeten zien te slijten. Om de
aanschaf van dit sterk groeiend volume aan con-
sumptiegoederen te stimuleren, wordt steeds vaker op
grote schaal hetjunshoppen aangeprezen als een nieu-
we vorm van vrijetijdsbesteding. Reclameboodschap-
pen zijn eigenlijk de missionarissen van een op
consumptie gerichte levensstijl waarinJunshoppen de
ultieme levensvervulling is.
Voor deze nieuwe levensstijl is de shopping mali (al of
niet in elektronische vorm) de geëigende plek. De mali
staat model voor een markt waarop mensen voortdu-
rend moeten kopen, ook als ze de waren niet nodig
hebben en als ze weten dat ze milieubelastend zijn.
Mails zijn de tempels van het neo-liberale fundamen-
talisme. Terwijl mensen in het godshuis bidden niet in
verzoeking te worden gebracht, is hun mantra in deze
pelgrimsoorden die van de hebzucht 'Breng mij in ver-
zoeking!'

Creatieve makers

Tenslotte staat met de ontwikkelingen op de infocom-
markt de positie van de creatieve makers van inhoud
voor de conglomeraten op het spel. Hun artistieke vrij-
heid, journalistieke onafhankelijkheid en het morele
recht op hun producten worden door de ontwikkelin-
gen op de infocom-markt ernstig bedreigd.
Door de verstrengeling van belangen en afspraken met
grote adverteerders wordt het voor de journalisten van
TV-station NBC onmogelijk kritisch te berichten over
de grootste wapenleverancier van het Pentagon, moe-
derbedrijf General Electric. De journalisten op de
nieuwsafdeling van TV-station ABCkunnen geen kri-
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tische documentaire maken over de pretparken van
moederbedrijf Walt Disney, maar ook niet over de fast
food-industrie omdat Disney en McDonald's met
elkaar samenwerken.
Ook de controle over de artistieke kwaliteit van pro-
ducten staat steeds meer onder druk nu intellectuele
eigendomsrechten vooral in handen komen van grote
transnationale exploitanten en niet van individuele
creatieve musici, schrijvers of wetenschappers. Ener-
zijds is het verwerven van eigendomsrechten op artis-
tieke, literaire of wetenschappelijke inhoud een
belangrijk motief voor infocom-bedrijven om te fuse-
ren; anderzijds worden de creatieve makers gecon-
fronteerd met een afnemend aantal exploitanten voor
hun producten. Dit schept vooral voor freelancers een
bijzonder kwetsbare positie. Als de grote exploitant
de rechten opeist, blijft er maar weinig ruimte over
voor de makers om over hun werken te onderhan-
delen.
Het is bovendien opvallend dat in de recente inter-
nationale afspraken op het gebied van intellectuele
eigendomsrechten de dimensie van het morele recht
op intellectuele producten geen rol meer speelt. Met
de aanspraak op het morele recht van de creatieve
maker kan deze voorkomen dat werken worden
geëxploiteerd op manieren die strijdig zijn met
zijn/haar artistieke en intellectuele bedoelingen.

Bescherming tegen culturele risico's

In de afgelopen vijftig jaar is met de ontwikkeling van
de internationale mensenrechten ook een stelsel van
culturele rechten ontstaan, dat echter grotendeels
onderbelicht is gebleven en dat ook in de politieke
praktijk nog minder effectief gehandhaafd wordt dan
de burgerlijke en politieke mensenrechten. De cultu-
rele mensenrechten zoals neergelegd in diverse inter-
nationale overeenkomsten omvatten:

Het recht op toegang tot het culturele erfgoed en
cultureel leven van de gemeenschap waarin men
leeft;
Het recht om te delen in de vruchten van de
wetenschappelijke en technologische ontwikke-
ling;
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Het recht op het verspreiden en ontvangen van
een verscheidenheid aan culturele uitingen;
Het recht van culturele producenten op hun onaf-
hankelijke creativiteit en het morele recht op hun
werk.

In het licht van de ontwikkelingen op de wereld info-
com-markt, zou het een geweldige constructieve stap
zijn indien de internationale gemeenschap zou beslui-
ten de culturele rechten ernstig te nemen en te zor-
gen voor een meer effectieve vorm van controle op hun
naleving. Dit zou onder meer betekenen dat bij het
onderhandelen over nieuwe afspraken over de wereld-
handel (zoals in het kader van de Wereldhandelsorga-
nisatie) het voeren van cultureel beleid niet uitsluitend
wordt gezien als een poging tot het oprichten van han-
delsbarrières.
Ook zou de internationale gemeenschap een veel
krachtiger beleid moeten voeren tegen machtscon-
centratie op de wereld-communicatiemarkt. Het op dit
moment gehanteerde beleid ter bevordering van con-
currentie is zeer ontoereikend. Verder is het noodza-
kelijk dat de rechten van creatieve makers en in het
bijzonder van freelancers effectiever worden
beschermd door middel van afspraken tegen het over-
dragen van auteursrechten aan exploitanten.
Tenslotte zal het duidelijk moeten zijn dat de onaf-
hankelijkheid en diversiteit van culturele productie
niet vanzelfsprekend ontstaat indien men uitsluitend
vertrouwt op de mechanismen van de wereldmarkt.
Het corporate capitalism dat deze markt beslissend
beinvloedt, heeft andere prioriteiten op haar agenda dan
de kwaliteit en verscheidenheid van culturele produc-
ten. Ruimhartige publieke financiering van culturele
verscheidenheid is onvermijdelijk als samenlevingen
de culturele mensenrechten serieus nemen.
Een wezenlijk probleem hierbij vormt het feit dat de
culturele rechten een sterke maatschappelijke lobby
missen! Het mobiliseren hiervan behoort tot de grote
uitdagingen aan het begin van de eenentwintiste eeuw.

Cees]. Hamelink is hoogleraar aan de afdeling Communica-
tiewetenschap van de Faculteit der Maatschappij- en Gedrags-
wetenschappen van de Universiteit van Amsterdam.
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Top vijftig van de wereld-infocom-markt

De top vijftig van bedrijven op de wereld-infocom-
markt zag er in 1999 als volgt uit (met achtereenvol-
gens de rang in de top vijftig, de naam van het bedrijf,
het land van herkomst, de sector waarin het bedrijf
opereert en de omzet in miljoenen dollars).

1. NIPPON T&T, JAPAN, TEL, 93,592
2. IBM, USA, COM, 87,548

3. SIEMENS, GERMANY, EL/TEL, 75,337
4. HITACHl, JAPAN, EL/COM, 71,859

5. MATSUSHITA, JAPAN, EL, 65,556
6.AT&T, USA, TEL, 62,391
7. SONY, JAPAN, EL/ENT, 60,053
8. TOSHIBA, JAPAN, EL/COM, 51,635
9.SBC COMMUNICATIONS, USA, TEL, 49,489

10. HEWLETT PACKARD, USA, COM, 48,253
11. FUJITSU, JAPAN, COM, 47, 196

12. NEC, JAPAN, EL, 44,828
13. COMPAQ COMPUTERS, USA, COM, 38,525

14. WCENT TECHNOLOGIES, USA, NH 38,303
15. DEUTSCHE TELEKOM, GERMANY, TEL, 37,835
15. WORLDCOM, USA, TEL, 37,120
16. PHILIPS, NETHERL., EL/TEL, 33,557
17. VERlZON COMM., USA, TEL, 33,174
18. MOTOROLA, USA, EL/TEL, 30,931
19. BRITISH TELECOM, UK, TEL, 30,548
20. OLIVETTI, ITALY,TEL, 30,088
21. INTEL, USA, EL, 29,389
22. FRANCE TELECOM, FRANCE, TEL, 29,049
23. TIME WARNER, USA, ENT, 27,333
24. LM ERICSSON, SWEDEN, EL/TEL, 26,052
25. GTE, USA, TEL, 25,338
26. DELL COMPUTERS, USA, COM, 25,265
27. BELL SOUTH, USA, TEL, 25,224
28. ALCATEL, FRANCE, TEL, 24,558
29. TELEFÓNICA, SPAIN, TEL, 24,488
30. WALT DISNEY, USA, ENT, 23,402

Bronnen: Fortune, Business Week en Jaar-
verslagen
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31. CANON, USA, COM, 23,062
32. NORTEL NETWORKS, CANADA, NET, 21,287

33. NOKIA, FINLAND, EL/TEL, 21 ,090
34. SPRINT, USA, TEL, 19,930
35. MICROSOFT, USA, SER, 19,747

36. XEROX, USA, COM, 19,228
37. ELECTRIC DATA SYSTEMS, USA, SER, 18,534

38. CHINA TELECOM, CHINA, TEL, 18,485
39. SANYO ELECTRIC, JAPAN, EL, 18,090
40. CABLE &WIRELESS, UK, TEL, 14,826

41. BERTELSMANN, GERMANY, PUB, 14,811
42. NEWS CORP.,AUSTRALlA,ENT, 13,715

43. US WEST, USA, TEL, 13,182
44. LAGARDÈRE GROUp' FRANCE, PUB, 13,104

44. CISCO SYSTEMS, USA, NET, 12,154
45. VODAFONE, UK, TEL, 12,686
46. RICOH, JAPAN, COM, 12,997
47. VIACOM, USA, ENT, 12,859
48. SEAGRAM, USA, ENT, 11,784
49. SUN MICROSYSTEMS, USA, COM, 11,726
50. DAl NIPPON PRINTING, JAPAN, PUB, 11,556

TEL = telecommunicatiediensten/-apparatuur
EL = electronica/electronische apparatuur
NET = communicatienetwerken
PUB = uitgeverij
COM = computers
ENT = entertainment
SER = computerdienstverlening/software
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Cultural Perspectives in
a Glohal World: A Brief
View from Central
America

Virginia Pérez-Ratton

I have been invited to write on the sub-
ject of cultural hegemony in the Cen-
tral American area. Much has been

written and discussed on this subject.
The more recent political and economie

changes, which have resulted in a dif-
ferent world order, seem to function as
a further menace. What lies behind th is
unbalanced situation?
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As cultural agents, how can we define our work now
and towards the future, considering the changing poli-
tical and economie circumstances? What should be our
priorities and how can we take advantage of the glo-
bal communication and mobility in order to contri-
bute to a better equilibrium of the cultural flow?What
role do we expect from the state, from civil society?
I will intro duce my paper by briefly presenting the par-
ticular reality from which we must work and the con-
ditions under which the 'cultural hegemony' may be
analyzed, to allow for the implementation of some par-
tial strategies in the face of the most recent phenome-
non - globalization and its complex processes - which
has further modified the world outlook and caused
some unexpected reactions at the locallevel.

Hegemony and gIobaI times in CentraI
America

Until recently, the term 'hegemony' was hardly ever
used in Central America. Only a few intellectuals in
regions like this had reacted upon the continuous
adopting of foreign cultural patterns. This could be
due to the fact that we are mostly a post -colonial socie-
ty, used to the dynamic of inheriting culture from the
metropolis, and integrating it, albeit irregularly, to the
autochthonous, and forming more or much less hybrid
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societies, or, as Edouard Glissant has described them,
'composite cultures' (I). However, in the late 19th cen-
tury and particularly in the 20th century, it acquired
the form of a copy or an imitation of the cent ral, 'ata-
vic' cultures (2), of dominating powers, which allowed
littie space for otherness.lt was an accepted condition
for Third World countries, un-industrialized and usu-
ally sources of raw materials and agricultural goods,
to be also the recipients of manufactured products,
information, scientific and philosophical knowiedge,
literary and artistic production and thought, and more
recently of all sorts of entertainment, from audio visu-
al production, theme parks and art exhibitions to food,
drink and dress, just to name a few common cultural
imports from the developed world, where the'reaI' cul-
ture was supposed to be generated and History (with
a capital H') was written. This was initially in cohe-
rence with the ambivalent but generalized attitude of
love-hate, admiration and envy of whatever these
countries represented, both the ex-colonial metropo-
lis and the United States, as the new colonizer and
super power of the 20th century, whose influence has
grown progressively since the early 1950' s.
In relation to other areas of the Americas, indepen-
denee from Spain came early in Central America
(1821), and in a relatively less conflictive way compa-
red to the long and bloody struggles in South Ameri-
ca and the Caribbean. But as in the Caribbean, the
European colonial domination was gradually replaced
by the North American presence, economical power,
and political and military intervention. Cultural pat-
terns in the whole region have been affected by the ever
more dominant modeIs transmitted by its media,
increasingly so in the last 20 or so years. One of the
main channels by which this cultural hegemony has
been imposed are global communications: cable teIe-
vision series and talk shows, CNN news (a powerful
and effective global opinion former), soaps, musÎC-
and video-clips, plus many animated series and come-
dy hours which seem innocuous, but in fact transmit
and legitimize the American way oflife. Hegemonie
domination was also exerted by means of the cultur-
al mimesis the northward migrants were forced to
adopt, as a condition for their integration into the new
centres. lt is understandable th at many still dream of
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living, eating and dressing like Americans: the cultu-
re propagated is apopular, massive culture which does
not require an extra effort to be adopted; it is a cultu-
re of easiness, a 'light' culture oriented towards media,
entertainment, sports, games, and the like, and acces-
sible to anybody. While European culture usually
meant history, literature, philosophy and art, and was
commonly associated with sophistication, that is,
requiring a certain degree of education, and thus imp-
lied a certain exclusiveness, the North-AmerÎCan cul-
ture is exported only in its most basic eIements and
popular expressions, so it is easily and massively adop-
ted.
For a long time, under-developed countries had prac-
tically no internationally acknowledged production
related to the above mentioned, and whatever was
generated, except in some brilliant literary cases, was
usually destined to alocal future or, depending on the
country, used to create and maintain its exotic cate-
gory. Even some of the ancient cultures from the Ame-
ricas, Africa and the South Pacific were not considered
to be part of the world heritage, but rather, part of'pri-
mitive' cultural practices mainly of an anthropologi-
cal interest. But for the most part, hardly anybody
complained or even was fully aware of the implications
of this unilateral flow of goods, information and cul-
tural references. lt was just natura!. This attitude has
been progressively modified in the last decades of the
20th century and many changes have taken place wit-
hin our countries, but, as we will see, also within the
developed world, mainly as a consequence of immi-
gration.
Several additional factors have contributed to the cul-
tural penetration.ln the early sixties television started
in the region and by the end of the seventies it was
generalized in most urban households. Even the poor-
est neighbourhoods were flooded with antennas;
people preferred th is new form of accessible home
entertainment to any other and the acquisition of a
television set became a priority over adequate living
conditions. Everyone watched the same programs, for
the most part imported from the United States, and
later, in the early 80's, from Mexico and some South
American countries. The socio-cultural references
became more and more dependent on th is source, and

33



were generalized throughout the region, more so in the
face of weakening local educational systems and the
absence of local audio-visual production. Fast food
restaurants opened in Costa Rica around the mid-
seventies and marked the ent rance of all the Ameri-
can food chains like McDonald's and Pizza Hut, up to
the more elaborate but homogenized-style chain res-
taurants like Tony Roma's and Friday's. Wh at was a
novelty in 1979, had become an acquired social pat-
tem twenty years later. At the end of the 90's, the ope-
ning oflarge shopping mails and enclosed commercial
centres had started to replace the dangerous or
decaying urban centres as meeting places, initially
mostly for the younger upper classes, but slowly attrac-
ting everybody as our cities became more polluted,
noisy and prone to delinquency. In 1999 in Costa Rica,
severallarge American discount grocery outlets have
opened, with local partnership, and thousands oflocal
people flock to buy cheaper imported goods, all the
way from computers to home fumishings to food. All
this has affected the local commercial structure of
small grocery shops, butchers, popular markets B usu-
ally more expensive than large surfaces, but very
important in the keeping of a social tissue in sm all
communities Band in fact altered socio-cultural beha-
viour for most middle class people.And this is not only
true for the developing world: to a les ser extent, the
presence of these food chains, shops and audio-visu-
al or musical product ion from the USA is more and
more visible in Europe, parts of Africa and the Middle
East and Asia, particularly Japan. The younger gene-
rations are strongly influenced by this massive cultural
power. However, German, French or Japanese cultures
for example, are much more monolithic than those in
the un-industrialized world, so the penetration of new
habits and customs is probably slower in developed
countries or in those with a very st rong ancestral her-
itage, and maybe also have a stronger power of reac-
tion.
On the educationallevel, local public schools, badly
funded and overcrowded, have progressively been left
for the poorer classes, while middle and upper classes
study in bilingual American schools. This not only has
further established a social difference within our socie-
ties, but also has created a new class whose first refe-
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ren ces are completely belonging to the North Ameri-
can youth. Many of the professionals, formerly trained
in European universities, now emoll in American ones.
Business management schools have had astrong inf-
luence in their attitude towards economy and policy-
making.
This never-en ding flow has been a one way st reet for
many years now. Low industrialization or none at all,
thus, lack oflocal products, which could resist or com-
pete with cheap imports, plus dependence on an agri-
cultural economy, were some of the reasons.
Permeable cultures with mixed populations and an
identity in continuous re-making could also account
for it. Recent socio-economic cultural changes in the
area have also prepared the conditions for the incre-
asing presence and success of these fast food chains,
and for the long hours children spend in front of the
TV sets, instead of engaging in other types of activi-
ties. As in the rest of the world, family structures have
been modified by the increasing presence of women
in the workplace.
On the other hand, security is a problem in the region
and neighbourhoods are no longer as safe as they used
to be, so the indoor activities depending on TV,com-
puter and electronic games become more frequent.
The problem arises when we all start to share the same
references, while our economical developments B
which facilitate or hinder cultural production - are
completely unbalanced: our own audio-visual pro-
duction is scarce, and there is little chance of counter-
acting the invasion of 'canned' series, unless local
productions are, at least, initially supported or have
some subvention which would allow for less commer-
cial and higher quality products. In general, the hege-
monie culture has not really encountered resistance,
and during the cold war period, any refusal to the esta-
blishment of facilitating structures was dealt with as
coming from a leftist position. The 'communist threat'
was a banal argument used for everything. Some coun-
tries, however, have experienced more influence than
others and I would say the Central American and
Caribbean Basin is one of the regions which have most
feit this cultural hegemony.
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Migratory movements and culture

The 20th century has been the century of massive
migration and exodus. The reasons are myriad B from
political to economical to religious to ethnic. The
Caribbean and Central American region has had a per-
manent history of incoming and outgoing populations
since the end of the fifteenth century when the Spa-
nish arrived, but its indigenous populations were in
continuous communication and exchange long befo-
re. In this century, the last 30 years particularly have
witnessed one of the most dramatic diaspora's: thou-
sands have fled from war, from persecution, from lack
of opportunities, from poverty and from incapable
governments, tyrants and dictatorial systems, many
- ironical!y - supported by the United States. Caribbe-
an and Central American populations are almost cut
in half. This phenomenon is also present in many other
populations around the world, some of them vying to
attain the US, others to integrate into the European
Union. Almost one half of our peoples live in the US,
struggling, but with some kind of material future in
view, the other half back home, struggling also, but
with a smal! chance of a better life and most of all, fee-
ling excluded.
How can one explain there are other ways of life that
are not the American way? When a cousin leaves and
is able to buy a car, absolute symbol of prosperity, in
a few months, the relative back home experiences envy
and a sense of exclusion from possible comfort, kno-
wing it is an impossible feat after a lifelong of hard
work in his own country. The mediocre labour con-
ditions and the discrimination most immigrants face
upon arriving in the centres, as weil as the inner city
dangers and violen ce which affect the immigrant com-
munities, are not enough to deter them, or to stop the
desire to establish themselves 'elsewhere', closer to
other possibilities oflife, whatever risks are involved.
In fact, the migrations caused by the reasons mentio-
ned above have become part of the global processes,
which are precisely characterized by mobility, not only
of capitals and technologies, but of people. It is inte-
resting to note that both the United States and Euro-
pe, while applying stricter immigration policies, do
count on much of this immigrant population to fil!
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jobs their own citizens cannot or wil! not, so that these
immigrants contribute in an important way to the cen-
tral economie systems.
Another sort of migration has taken place as the old
colonial world came to an end. Many intel!ectuals of
former colonies came to study in their exBmetropo-
lis or in the centres, with the advantage of a double-
fold knowledge - of their own culture and of the
acquired one Band usual!y a bilingual up-bringing.
They are better prepared to deal with reflection on cul-
ture and domination, and have slowly undone the
knots, which tied the previous, mostly Euro-centric,
critical discourses. Much of the present day post -colo-
nial theory comes from intel!ectuals from the British
Commonwealth, for example, who have constructed
thought and prepared another outlook on cultural pat-
terns and produCt ion. Edouard Glissant, an Afro-
Caribbean Martinican, has done some of the strongest
and pertaining writing on the poetics of diversity.
So, th is perpetual movement of peoples has definite-
Iychanged the configuration of previously stabIe, sup-
posedly statie (3) cultures and societies and has had an
incidence on global culture. The 'new' immigrant B
economie, political or intellectual- has gradually adop-
ted a different attitude in relation to his participation
as a new actor in the societies in which he comes to
integrate. As Gerardo Mosquera points out, 'the new
outlook underlines the construction of the receiving
media and its culture by the immigrant, and more so
by his act ion on agIobal scale in post-national pro-
jection'!4I.Could this mean th at the cultural hegemony
exerted by the West, and particularly the United Sta-
tes, over a large portion of the developing world, has
started to be undermined by the cultural penetration
of the immigrant populations, by creating their own
centres within the main ones? This, continues Mos-
quera, could also put the non-mobile populations in a
weaker position to accede to any space within the main
een tres and further complicate our work in the disse-
mination of cultural production.
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Cultural support structures in Central
America: transit ion and precariousness

After many years of confliets and war-torn realities,
from the end of the eighties but particularly in the last
decade, Central America is experiencing times which
could be defined as a transition period towards peace,
towards greater democracy and towards gradual insti-
tutionalization. In the context of post-war political,
economieal, and cultural conditions, the development
of this region has been conditioned by a double pro-
cess: a period of regional reconstruction accompanied
by its insertion, still relative, into the global processes.
Costa Rica has been one of the most open economies
in Latin America, and these processes in the economie
field, as weil as in communications, have been inte-
grated in the business, bank and judicial operations
for some time. El Salvador, as the most aggressive ent-
repreneur in the area, has succeeded in merging all
regional airlines in one, monopolizing regional trans-
portation, managed from their hub in San Salvador,
and piercing the financial sector in several countries,
acquiring local banks, enlarging their own and in fact
acquiring certain control of regional finance. Privati-
zation B in fact actual sales to foreign companies - of
public services and key industries have started to take
piace in Guatemala, Panama and Nicaragua, engaging
in a still new dependency on foreign capital, this time
private.
On the other hand, readily available connections allow
for more and more people to communicate and work
through the Internet, and even work habits are being
modified by th is network. From the cultural manage-
ment point of view, these new communications have
facilitated the creation of regionallinks, and have
definitely opened many possibilities of establishing
and maintaining contact with the whole world, trans-
mitting and receiving constant information at low cost,
entering the world art net with 'full membership'.
However, in relation to the larger implications of glo-
balization, for the most part the cultural sector had
kept much to the margin of these phenomena. It is only
around the mid-nineties that it started to perceive and
comment openlyon the repercussions or the inciden-
ce of globalization in socio-cultural aspects and pat-

36

terns, in a much stronger way than it did before, and
the discussion on hegemony is now directly related
and associated with the new economie structures,
which have an absolute influence on the development
of culture and the support for its expressions. If the
region in general has opened to the so-called econo-
mieal, commercial and technological globalization, on
the culturallevel, these processes have encountered a
local dynamic of closure, caused by an understandable
defence mechanism associated with nationalist or
regionalist feelings, which unfortunately deal with a
very statie idea of identity affirmation, propagated by
the most conservative of sectors. On the other hand,
due to many and very complex reasons, there are no
real cultural policies to speak of, if we understand
these as structured, organised, coherent projects on a
long term basis, th at is, institutionalised and legitimi-
sed. While our countries readily engage in economie
adventures following international ten den eies, and
while certain intern al un-popular measures concer-
ning external debt and other related issues are taken
to comply with international parameters, and be eli-
gible for further international funding, practically not-
hing in the cultural sphere has been done to allow
integration in the global flow with contributions of our
own or to stimulate local cultural production.
This opening to the global processes has simultane-
ously witnessed a drastic reduction in state support
for culture in a country like Costa Rica, the only one in
Central America with enough cultural infrastructure
and having had a relatively effective Culture Ministry
since 1971. The allocated budget was cut in 1995 by
30%, and in 1998, the creation of more institutions wit-
hin the Ministry B but without any allocation of
resources B has further strained the already existing
ones. The rest of Central America is characterised by
precariousness, lack of practically any infrastructu-
re, and weak or vague policies in relation to culture,
except when it is associated with tourism.

Facing the global flow

While 'globalization' is now present at all levels of dis-
cussion, there is a certain confusion surrounding the
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analysis of its processes and their implications, main-
Iy due to mis in format ion and to a lack of confidence
in the official discourses presenting this phenomena.
This creates uneasiness in most socio-cultural sectors
affected by the transformations. As aresuIt, the dis-
cussion itself, as weil as the proposal and implemen-
tation of possible strategies from our regions, are
subject to conflicting positions. Even when trying to
act from a positive, proactive standpoint, there is a per-
manent acceleration, which forces us to continuously
reformulate our way of working.
In any case, the word 'globalization', associated only
with the intrusion of fast food chains and commercial
mails, or the access to Internet and cabIe, has beco-
me a term abused to exhaustion, but rare1y considered
as the accu mulat ion of complex transformation pro-
cesses and cultural changes, apart from the economie
ones. Considering this phenomenon from an essen-
tialist point of view, wiJl hinder the examination of its
complexity. On the one hand, it is catalogued as a new
kind of plague, from which it is necessary to keep away,
in the name of sacred notions of sovereignty, identity
and fatherland B notions al ready betrayed over and
over by our governments anyway. On the other hand,
it is presented as our salvation, a new strategy that will
allow us to be integrated into a system from which we
have been historically excluded. From both perspec-
tives, globalization has come to represent a negative or
positive notion per se, in which the significant com-
plex and contradictory processes are simplified in
order to demonstrate certain particular points of view.
As a consequence of all these a-priori denials and non
critical statements, the local socio-cultural actors and
groups have not been given the proper attent ion or
importance, and the role they must and in fact do play
in this global world has been neglected or ignored. The
need for integration into these processes has been ana-
Iysed from official sectors mainly or only in economie
terms, but the profound analysis of aspects like the cul-
tural production and its international insertion and
valuation has not been considered with the same
attent ion and at the same level as the commercial, poli-
tical and diplomatie aspects. Governments, very con-
veniently, gradually abandon their responsibilities
towards their citizens, now defined as 'consumer-citi-
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zens', under the new, and legitimised banner of less
state presence and intervention. The private sector,
now named 'civil society', has been called to assume
responsibilities in various aspects of deve1opment.
As a result of these difficulties, one of the most impor-
tant changes has been the multiplication of indepen-
dent, private initiatives of cultural production and
management, both in the visual arts and in music and
performing arts. These projects are able to integrate
with greater ease into the international networks. They
react with the dynamism the state lacks, are better
acquainted with the dynamics global processes imply
for culture, are familiar with contemporary artistic lan-
guages and thinking, and maintain re1ations with
international counterparts of similar profiles, libera-
ting themse1ves of the political instability of policies
associated with the state. However, the civil society
does not find support from the state, as no policies
regarding this collaboration have been established. 50,
lacking th is local official support, the autonomous and
specific projects that are being implemented are for-
eed to design their private sustainability strategies,
which in a way keep them in conditions of relative pre-
cariousness. Most of these projects are at least partially
funded by international foundations or NGO' s and it
must be mentioned that the support of the Nether-
lands has been definitely one of the strongest in the
area. However, very soon, if local support structures
are not implemented, there wiJl not be enough aid
agencies to keep sustaining more and more private,
non-profit initiatives in the entire deve10ping world.
Global processes, even if they also represent in some
waya new form of hegemonie domination, do present
some different conditions and openings that might
allow for changes, which should be provoked from wit-
hin each local context. In the wake of these processes,
the management of cultural initiatives should, then,
be oriented towards action from within towards the
outside, implementing a more balanced exchange,
modifying the flow from the Centres (or the developed
world) and tending to the adequate acknowledgement
and integration of our artistic practice and cultural
realities into this arena. This flow has, as mentioned
before, traditionally been going from the outside to the
inside, from the North to the South, or in other words,
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from the centre to the periphery. Stimulating an inver-
se current in this flow could contribute to a better
knowiedge, understanding and ultimately a larger vis i-
bility of the region, starting from it and returning to it
in a cyele reflecting the mixture and the complex tis-
sue woven by the integration of cultures. This implies
that in any forum, global processes, their advantages,
dangers and general effects must be considered pre-
sently as unavoidable facts when analysing a given cul-
tural sector, planning activities and searching for
fund ing. 50, within agencies and organisation, whether
public or private, projects and institutions dealing with
culture must be flexible, and proposals should be
inserted both into historical and present experiences
and circumstances which, globalization or not, are dif-
ferent for each context. This could help, from each
reconfigured reality, to incorporate it into the interna-
tional cultural arena, without following a pattern of
mimetism, rather, contributing to the 'alien' wh at is
'proper' (5) in order to enrich and even modify in a cer-
tain way the tide that submerges the whoie.

Temporary strategies

Partly due to the above-mentioned conditions, most of
the region is still struggling to find its own visuallan-
guages - in plural. One of the main other reasons is the
bizarre self-consciousness, or the lack of self-referen-
tiality. The continuous references to an external impor-
ted image or ideal have, in many cases, been
aggravated by late independence, racial issues and ver-
tical relations towards the colonial metropolis. This
lack of self-consciousness could especially be related
to the visual arts, as one finds great richness in the
musie, the literary production and in some cases, the
film making industry. In relation specifically to art
movements, the institutionalization of a few well-
known modernist painters and sculptors has contri-
buted to oversimplify a very complex reality. The
shocking lack oflocal cultural infrastructure has con-
figured many different but all equally difficult situ-
ations for younger, contemporary artists.
The possibility of thought and action in relation to a
new cultural sovereignty, can be affirmed through the
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creation of a Place and it can be strengthened by a spe-
cific belonging, but only with a vision of the global, and
searching for an incidence or repercussion on it. The
Museum for Contemporary Art and Design in San
José, Costa Rica implemented a strategy in th is direc-
tion, which functioned between early 1994 and late
1998. lts main premises are: definition of the role of
a contemporary museum in its particular time and
space, establishment of a regional vocation and inter-
national profIle, organisation of a programme in which
local and internationally recognised artists would
share projects and shows on equal conditions, gene-
ration of critical thought with the conscience of an ato-
mised context, an expanded geography and territory,
as a result of the migratory movements in every sense
and also of the growing mobility of regional artists - a
flexible, permeable and absolutely independent insti-
tution, allowing for a circular flow, in turn stimulating
conditions for internallegitimisation of the recent
regional artistic production. This creation or defini-
tion of Place, the one from where one leaves, from
where one acts, and to where one can or must come
back, in other words the creation of our own centre,
was designed to strengthen the feeling of'belonging',
to avoid intellectual exile - but without impeding
mobility! - and offer con di ti ons in which artists could
effectively pursue their work and research in their own
context, but with a permanent gaze towards the other
side. The mixture oflocal and international artists was
meant to stimulate the feeling of'membership' in the
international artistic community and solve in some
way the sense of exelusion.
From that experience, it could be considered that wor-
king in cultural management at th is time and in this
place B two absolutely essential factors to be perma-
nently kept in mind - as weil as contributing to the dis-
semination of artistic practice and the generation of
thought and knowiedge, cannot be considered as an
initiative of a merely local projection, as it could have
been for a long time. lt is necessary to relate to the
international context, considering that maybe the only
way an initiative can be implemented on asolid and
consistent basis is the continuo us interaction between
the local or micro and the global or macro. If this is
to happen, it can no longer be the sole responsibility
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of the independent sector, but it is necessary to have
the partnership of the official, state sector, which must
not, ever, forget its responsibility towards its citizens.
In order to attain this, a collaborative project must be
put into place, in which governments and official insti-
tutions co-operate with the civil society and vice-versa.
So, until there is coherence in these aspects, the sustai-
nability of cultural development, management and
promotion will be a difficult and complex task, howe-
ver good, efficient and valuable it may beoAs official
support B albeit meagre B dwindles even more, and as
the presence of independent cultural agents (or
'gestionnaires') is less sustained by local institutions,
the panorama can deviate towards a commercialisa-
tion of the cultural product, which would in turn guar-
antee consumption, or it can adopt a more seJective
path with the danger or risk oflacking sufficient public
and funding to sustain the projects. In the generation
of funds, the charisma, personality and confidence,
which the 'gestionnaire' projects to others, becomes
crucial, particularlyon the locallevel.
However, if projects depend on an individual's per-
sonal energy, on his particular capacity to confront a
continuously changing situation, these initiatives are
in danger of becoming isolated actions, which may
dilute until they disappear once the particular cir-
cumstances change, which provided for or permitted
the action.
Measures demanded by international organisations
which control world economie and commercial poli-
cies, usually tend to lower government expenses, and
the usual following pattern in most of our countries is
to reduce budgets in cultural, ecological and other fra-
gile areas, like health or education, which are not par-
ticularly high generators of financial resources, but,
rather, demand continuous investment. It is time to
devise a way in which th is pressure would shift and
consider the importance of keeping local support for
these key areas as a guarantee for stability and digni-
ty and as a way to attain self-knowledge instead of just
melting into an identity-less world wide wasteJand.
These thoughts constitute some still partial ideas yet
strongly attached to a personal and direct experience
and observation of nearby projects. Nevertheless, the
debate surrounding them is essential in order to elu-
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cidate the real possibilities in which the so-called
periphery, and in this case the Central American
region, could integrate in the complex and accelera-
ting processes of our times without being forced to
take up schemes which do not respond or apply to its
particularities, that is, searching to pierce the hege-
monie discourse. The basic question should be direc-
ted not against cultural hegemony as an abstract
not ion, neither towards an international insertion into
visibility per se, but towards the real knowledge of our-
selves within the conscienee of now unavoidable world
references, and the search for common ground
between us, which may allow to link our particulari-
ties and collaborate in our progressive and continuous
re-definition and in the articulation of a large cultur-
al tissue, characterised by the irregularities conferred
by the multiple weavers.

Virginia Pérez-Ratton is kunsthistorica en oprichtster van het
Museum voor Hedendaagse Kunst en Vormgeving te San josé,
Costa Rica. Zij organiseerde tal van overzichtstentoonstellin-
gen van Midden-Amerikaanse kunstenaars in Latijns-Ame-
rika en Europa. Zij is verbonden aan Ars Teoretica, een
non-gouvernementele organisatie die zich richt op de bevor-
dering van de ontwikkeling van hedendaagse moderne beel-
dende kunst in Midden-Amerika door middel van debat,
kunstkritiek en tentoonstellingen.

Notes

(I) Edouard Glissant, Introduction à une poétique du
divers, Paris, Gallimard, 1996

(2) Idem
(3) Idem
(4) Gerardo Mosquera, La Prensa, June 25th, 2000,

Panama
(5) 'Proper' and 'alien' are used here in the sense of

wh at belongs to the self and what is external to it.
This division becomes more and more entangled,
as mobility and communications allow the seJf to
incorporate aspects from the other and modifying
identity continuously.
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Onafhankelijke kunst

Aristide Vargas

Aristide Vargas, schrijver, theatermaker

en woonachtig in het door corruptie,
mismanagement en zware economi-
sche crises geteisterde Ecuador, schreef

onderstaande beschouwing over onaf-
hankelijke kunst tegen de achtergrond
van de afschaffing van de sucre en de

invoering van de Amerikaanse dollar
als nieuwe nationale munteenheid in de
eerste helft van 2000.
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De Kunst is niet vreemd aan deze ontwikkelingen:
men kan Kunst maken om te verkopen, theaterwer-
ken maken om te consumeren, romans om in bad te
lezen; of poëzie om simpelweg niet gelezen te worden,
omdat we geen eerbied of angst hoeven te voelen,
geen schaamte, solidariteit of medeleven, gevoelens
die eigen zijn aan de wereld van de Kunst. Dat alles
hebben we immers niet nodig, omdat we alleen zijn
in een wereld die ons slechts vraagt materiële goede-
ren te produceren. En dat is de wereld van de dollar,
de wereld van het economische imperium. In deze
wereld kan al het humane verdwijnen. Echter, deze
duistere, apocalyptische horizon verdwijnt wanneer
groepen en personen zich voornemen om de mense-
lijkheid weer terug te laten keren die hen door de
economische ontwikkelingen wordt ontzegd. Het zijn
net eilanden die, bij elkaar genomen, een continent
zouden kunnen vormen. Onafhankelijke eilanden die
vaak z6 belangrijk voor de samenleving zijn, dat de
Staat hen niet buiten beschouwing kan laten. Het is
de gemeenschap, die aan deze groepen en personen
die cultuur voortbrengen, hun legitimiteit geeft. Zij
produceren alternatieve organisatievormen en geven
ons een vollediger beeld van wat we zijn en wat we
willen worden.
Deze onafhankelijke Kunst wordt in de marges van
dit economische fundamentalisme gegenereerd. Ver-
wacht, zoals gezegd, niets van de Staat, noch van de
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macro-economische maatregelen die opgelegd zijn
door het soort imperialisme of neo-imperialisme dat
wij ondergaan.
De onafhankelijke Kunst verzet zich er eerder tegen
het leven als een puur zakelijke activiteit te beschou-
wen. Ze vecht op het terrein van de symbolen voor
een meer solidaire interpretatie van het leven. Daar-
om is zij een noodzakelijke Kunst, omdat ze een ande-
re mening laat horen en vragen stelt, omdat ze zich
niet bij dingen neerlegt. Deze Kunst gaat uit van een
cultuur van de marges en verovert zich een plaats in
de samenleving met als enig doel een zinvolle ruim-
te scheppen waar de mensen waardigheid wordt
gegeven en zij niet behandeld worden als 'kopers' of
als 'verkopers', maar als vrouwen en mannen, als per-
sonen. Dat is een groot goed in een context van
respectloosheid, waar het grootste verlies het verlies
van waardigheid is.
Het grootste project van de onafhankelijke Kunst is,
op een of andere manier, eigenliefde en zelfrespect bij
de mensen terug te brengen.

(vertaald uit het Spaans door Paul van Paaschen)
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Het rotsige pad van de
kunst in Kazachstan

O/ga Markova

In dit artikel wordt beschreven hoe de
kunst zich heeft ontwikkeld in het uit-
gestrekte en dunbevolkte, maar multi-
nationale Kazachstan na het uiteenvallen
van de Sovjet-Unie. De Kazachstaanse
kunst is in deze periode niet alleen
beroofd van een vanzelfsprekend cen-
trum en oriëntatiepunt, Moskou, maar
wordt ook geconfronteerd met het weg-
vallen van overheidssteun voor de kunst
en met de emigratie van talloze kunste-
naars.
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Verwarring

In 1989 werd de Berlijnse Muur naar beneden
gehaald. De denkbeeldige en feitelijke barrière tus-
sen twee, de hele wereld omspannende, systemen
verdween. Dit was op zichzelf al een moment van vol-
doende betekenis in het sociale en psychologische
leven. Maar misschien bezat een andere gebeurtenis
een nog veel grotere praktische betekenis. In 1991
viel de Unie van Socialistische Sovjet-Republieken
uit elkaar. Ondanks alle gesprekken over de moge-
lijkheid van deze gebeurtenis, werd het een psycho-
logische schok voor de meerderheid van de inwoners
van het enorme land. Terwijl de val van de Berlijnse
Muur kon worden opgevat als de verdwijning van een
obstakel en als de totstandkoming van voorwaarden
voor het aannemen van de westerse cultuur, werd het
uiteenvallen van de Sovjet-Unie daarentegen aan-
gevoeld als een verbrokkeling en als de verschijning
van muren. Op politiek niveau werd het verkrijgen
van onafhankelijkheid en zelfstandigheid geprocla-
meerd. Op het alledaagse, praktische niveau van elke
afzonderlijke burger vond een verlies van ruimte
plaats, een breuk in de burgerlijke en vriendschap-
pelijke banden, soms zelfs familiebanden, evenals
een verandering in wereldbeeld en maatschappelijke
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opvatting. Er verdwenen geen muren, maar er kwa-
men nieuwe muren, en niemand kon daar omheen.
Toen de republiek een deel van de Sovjet-Unie was,
bestond er in Kazachstan een gevoel van twee externe
grenzen: allereerst in de vorm van de algemene rela-
tieve onbereikbaarheid van de verworvenheden van
de wereldcultuur van de laatste jaren en het besef van
het fundamenteel andere karakter van die wereldcul-
tuur in ideologisch en esthetisch opzicht, die juist op
grond daarvan buitengewoon aantrekkelijk was. Bij-
voorbeeld, de beeldende kunst maakte van tijd tot tijd
een uitbarsting van verlaat enthousiasme door, die
werd geïnitieerd door deze of gene richting of door
deze of gene persoonlijkheid. Zo werd een tentoon-
stelling van schilderijen van Picasso in zijn tijd een van
de belangrijkste gebeurtenissen van de kunstwereld
in Kazachstan. Maar er bestond nog een vorm van ver-
vreemd ing. De scheidslijn liep niet alleen volgens het
principe 'de socialistische wereld versus de kapitalis-
tische wereld', maar ook volgens het principe 'perife-
rie-centrum', en dit centrum was Moskou. Voor de
kunstenaar kwam het succes van zijn werkzaamheid
neer op een verhuizing van de periferie naar het cen-
trum, van Kazachstan naar Moskou - en hier is uit-
drukkelijk sprake van Moskou en niet van Rusland
zonder meer, omdat juist ook in Rusland het hele land
werd opgevat als een zekere periferie ten opzichte van
Moskou. Leningrad (Sint-Petersburg), de niet erken-
de intellectuele hoofdstad, vormde maar nauwelijks
een uitzondering. In Moskou was sprake van de grootst
mogelijke vrije toegang tot het culturele erfgoed van
zowel Oost- als West-Europa. In de musea van de
hoofdstad van de USSR kwamen de beste museum-
stukken van de musea van de unie-republieken bij
elkaar. Het geheel aan kunstschatten dat de hoofdstad
van de USSR in zich herbergde, was echt reusachtig.
De Tretjakov-galerij, het Poesjkin-museum voor Beel-
dende Kunst en andere culturele centra waren een
Mekka voor kunstenaars uit het hele land. Daarom
vond de wisselwerking met de kunst van andere lan-
den en de invloed van de laatste op de kunstenaars-
wereld van Kazachstan plaats via Moskou, maar niet
rechtstreeks. Voor de kunstenaars ontstond er na het
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uiteenvallen van de Sovjet-Unie nog een probleem,
namelijk het verlies van het centrum. Moskou, het offi-
ciële centrum van de kunst en Sint-Peters burg, nog een
andere niet -officiële hoofdstad van de kunst, bleven in
een andere staat achter.
In Kazachstan zelf was er geen oriëntatiepunt dat voor
iedereen als eenduidige richtlijn kon gelden. De bete-
kenis van de hoofdstad van Kazachstan tot 1998,Alma
Ata, nam in aanzienlijke mate toe. Zij moest nu in het
bewustzijn van de kunstenaars de plaats van Moskou
vervangen. Maar daarvoor had de stad nog niet genoeg
kracht. Het verlies van oriëntatiepunten, het bewust-
zijn dat er een slechte tijd was aangebroken, het uit
elkaar vallen van de hiërarchische waardenstructuur,
de verandering van de realiteit van het leven en de
realiteit van de kunst, riep een gevoel op dat men kan
definiëren als angst.

Angst

De Sovjet -Unie bracht een nogal uniek fenomeen van
kunstzinnig leven voort. Er bestonden als het ware
twee niveaus van kunst, en twee niveaus van waarne-
ming: het niveau van de officiële kunst, die werd
ondersteund, gestimuleerd en goedgekeurd, en het
niveau van de onofficiële kunst. De Sovjet-Unie riep
een reeks van administratieve structuren in het leven,
tot wier taak de organisatie van het kunstleven, het toe-
zicht erop en de leiding erover behoorden. Bovenal
werd deze functie vervuld door de culturele bonden:
de schrijversbond, de bond van kunstenaars, de bond
van theatermakers, de bond van filmmakers, enzo-
voort. De kunstbeoefenaars waren ook officieel of onof-
ficieel onderverdeeld in strenge rangen: de
secretarissen van de bonden, de 'officieel bekenden', de
'goeden', en alle overigen. Ergens in de periferie van
deze rangen doemden de bijna onschadelijke
vertegenwoordigers van de marginale stijlen op, en de
zeer schadelijke vertegenwoordigers van de oppositio-
nele kunst. Sommigen van hen werkten zich vanwe-
ge het systeem niet alleen uit de Sovjet-kunst, maar
ook uit het land, zoals Josif Brodski en Andrej Sin-
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javski. Elke categorie kunstenaars had zijn eigen, vol-
komen duidelijk afgebakende toegang tot de weldaden
en mogelijkheden van de verwezenlijking van zijn
arbeid. De boeken van de officiële culturele werkers
werden uitgegeven, hun films werden gedraaid, hun
schilderijen werden aangekocht door staatsgalerijen
en werden verzonden naar internationale tentoonstel-
lingen. Zo konden de 'ronduit goede' schrijvers, leden
van de schrijversbond, bijvoorbeeld eens in de onge-
veer zeven jaar één boek uitgeven, hadden de officieel
erkende regisseurs en scenarioschrijvers prioriteit bij
de totstandkoming van een film, en de van staatswege
geprezen kunstenaars en beeldhouwers konden hopen
op een staatsbestelling die hen een bepaald bestaans-
niveau waarborgde.
Met het uiteenvallen van de Sovjet-Unie viel ook het
hecht gevestigde systeem van ondersteuning en con-
trole van het kunstzinnige leven uiteen. Maar nog
schrikwekkender bleek het uit elkaar vallen van de hië-
rarchische waardenstructuur waarop de Sovjet-kunst
zich oriënteerde. De nieuwe structuur van het leven
eiste een nieuwe kunstzinnige stijl. In 1992, op een
lezing voor jonge kunstenaars, hoorde ik hoe een
bekende Kazachse schrijver zei: 'Hoe is het mogelijk
boeken te schrijven, muziek te componeren en schil-
derijen te vervaardigen, terwijl het schip zinkende is?'
De tijd van de kunst is voorbijgegaan, de tijd van de
publicistiek en het maken van documentaires is in alle
genres aangebroken. En een soortgelijke stemming
was voelbaar bij een zeer groot deel van de creatieve
intelligentsia. Steeds vaker was in de pers en in voor-
drachten van gezaghebbende personen in Kazachstan
het motief te horen van 'de dood van de literatuur', van
de ondoelmatigheid van de ondersteuning van de
kunst in een periode van economische veranderingen,
en van het belang om het accent te leggen op com-
merciële kunstvormen. Inderdaad, een bepaald deel
van de kunstenaars zette praktisch een punt achter zijn
artistieke werkzaamheid, en jonge kunstenaars wer-
den niet alleen beroofd van toezicht en ideologische
onderdrukking, maar ook van die minimale onder-
steuning die in de Sovjet-Unie bestond. De moeilijke
tijden waren aangebroken.
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Moeilijke tijden

De verwarring en angst brachten een leegte voort, een
lacune in het artistieke leven. In de kunstzinnige kri-
tiek werd keer op keer de stelling herhaald, dat pas over
veertig jaar kunstwerken zouden verschijnen die
waren gewijd aan het heden.
De informatiebarrière, die, zo leek het, moest verdwij-
nen, bestond nog evenzeer, zij het in een iets andere
vorm. De gemiddelde kunstbeoefenaar in Kazachstan
was in materieel opzicht te arm om reizen naar ande-
re landen te kunnen ondernemen en bekend te raken
met de prestaties van andere culturen. Hij had vaak
niet alleen geen toegang tot internet, maar ook niet tot
kabeltelevisie. In het aan Kazachstan grenzende Rus-
land was de uitgave van voorheen verboden boeken op
behoorlijk korte termijn van de grond gebracht. Maar
in Kazachstan was de situatie volkomen anders. De uit
Rusland geïmporteerde boeken waren erg duur en
onbereikbaar voor velen, maar juist deze werden de
vertolkers van de internationale cultuur. In diezelfde
tijd begon de massale uittocht van kunstbeoefenaars
uit Kazachstan. De emigratie was zo massaal dat het
aantal kunstenaars praktisch met de helft afnam. De
staat hield zich intussen actief bezig met een zoektocht
naar een nieuwe ideologie, die een begin zou kunnen
zijn van een vereniging van de verschillende richtin-
gen. Aanvankelijk trachtte de staat als grondslag van
zo'n ideologie de nationale idee te proclameren. Er rees
echter een reeks moeilijkheden. Kazachstan is een van
de meest multinationale staten van de wereld, en in
een ideologie die zich oriënteert op de cultuur en
geschiedenis van een enkel afzonderlijk volk, kan nooit
iedereen zich vinden.
De multinationale cultuur van Kazachstan zuigt de
meest verschillende nationale verschijnselen in zich
op, ze vormt een synthese, vergelijkbaar met de landen
van Latijns-Amerika. Er gebeuren paradoxale dingen:
de scenarioschrijver Bajgusjajev schrijft bijvoorbeeld
een scenario voor een film in het Russisch over het
leven in een Kazachs dorp, waarna men het scenario
vertaalt in het Kazachs en op basis daarvan de film tot
stand brengt. Er zijn veel auteurs die hun werken in
twee, of zelfs drie talen schrijven (Russisch en Kazachs,
Duits en Kazachs, Oeigoers en Russisch, enzovoort).
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Zo schrijft G.Belger bijvoorbeeld in het Russisch, Duits
en Kazachs, en Aoezchan Kodar in het Kazachs en Rus-
sisch.Met het uiteenvallen van de Sovjet-Unie kwamen
de auteurs van Koreaanse nationaliteit, maar werkend
in de Russische taal, in een zekere ongemakkelijke situ-
atie terecht. In een periode van pogingen om de natio-
nale cultuur tot grondslag van de ideologie te maken,
verweet men deze auteurs hun voorliefde voor hun
eigen, 'vreemd' geworden cultuur.

Het oosten en het westen: problemen van
zelfidentificatie

De kunst van Kazachstan zag zich, net als de republiek
zelf, niet alleen geplaatst voor de noodzaak van de
keuze voor een eigen ontwikkeling, maar ook, hoofd-
zakelijk, voor de vraag welk karakter die ontwikkeling
zou dragen. In de eerste jaren leek het dat men moest
kiezen tussen de oosterse en westerse vormen van
denken, waarneming en uitbeelding. Maar dat was een
zeer naïeve gedachte. Kazachstan kan, op grond van de
bijzonderheden van zijn ontwikkeling, niet eendui-
dig een oosterse of een westerse staat worden
genoemd. Niet zonder reden is in Kazachstan de term
'Eurazië' zo populair.
Kazachstan bevindt zich in de invloedssfeer van de
twee allergrootste beschavingen: de Europese en de
oosterse en op het raakpunt van vier oeroude religies:
islam, christendom, zoroastrisme en boeddhisme. In
Kazachstan wonen vertegenwoordigers van meer dan
120 volkeren en etnische groepen. Terwijl Kazachstan
in dit opzicht model kan staan voor de hele mensheid,
ziet het zich genoodzaakt een gemeenschappelijke
modus vivendi te zoeken. De kunst werd de eerste
boodschapper van de idee van juist zo'n Kazachse
mentaliteit. Het probleem van de zelfidentificatie leid-
de tot de noodzaak om te zoeken naar wortels met
meer echte betekenis dan de zeventigjarige illusie van
de socialistische staat. Een van de metaforen van het
artistieke bewustzijn van het einde van de jaren negen-
tig wordt het nomadenkamp op de steppe, de karakte-
ristiek en bevestiging van zichzelf in de rol van zoon
van de ruimte; van de functie van eeuwige beweging
en onderwerping; van het besef van een plaats mid-
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den tussen hemel en aarde. Deze idee van uitverko-
renheid is zeer sterk in de kunst van Kazachstan. Het
gevoel van een bijzondere missie, het overwicht van
het eeuwige over het tijdelijke, het gevoel van een een-
heid met de natuur, met de ruimte, de kosmos, de
bereidheid tot het aannemen van de culturen van de
hele wereld, en het synthetische karakter van de kunst,
zijn karakteristiek voor de kunstenaars van Kazach-
stan. Het Kazachse collectief van cinematografen van
'de new wave' trok de afgelopen jaren de meeste aan-
dacht.

'De hele wereld zullen we gewelddadig ver-
woesten. Tot het grondvest, en daarna .. .'

In de Sovjet-Unie werd als vanzelfsprekend aan de
kunstenaar een zekere, aan het vak eigen, bijzondere
levensstijl toegestaan. Maar toch moest de kunstenaar
vooral gewoon een homo sovieticus zijn. In Kazachstan
was er het voorbeeld van een kunstenaar met een bij-
zondere levensstijl, die dit niet alleen in zijn werk, maar
ook door zijn levenswijze tot uiting bracht. Kalmykov,
een van de meest interessante kunstenaars van de
jaren vijftig en zestig, gaf zijn leven vorm als een onop-
houdelijk creatief proces. Hij stak zich in opvallende
kleding en ging zo over straat, zodat 'God een heldere
vlek zou zien temidden van de grijze mensen'. Hij
maakte elke stap tot een kunstwerk en hij werd een
legende. Maar een groot deel van zijn leven bracht Kal-
mykov door in een psychiatrisch ziekenhuis. En de
figuur van de kunstenaar-zonderling werd hecht ver-
bonden met de figuur van de asceet. Het ascetisme is
traditioneel verbonden met de goddelijke uitverko-
renheid en profetie enerzijds, en met zotternij en pot-
senmakerij anderzijds. Profetie is vaak een openbaring,
maar dan gebracht in de vorm van zotternij.
In de jaren negentig werd de Sovjet -cultuur in het kun-
stenaarsmilieu uitgeroepen tot een cultuur van hui-
chelarij. En omdat voor sommige kunstenaars de
conceptueel-radicale benadering van de cultuur als
van een sociaal fenomeen het meest nabij bleek, begon
men deze Sovjet-cultuur te beledigen, zich eraan te
ontrukken, en wilde men haar liquideren. De radica-
le kunstenaars van Kazachstan, die kwast en verf had-
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den verruild voor performances en installaties,
ontmaskerden stuk voor stuk alle elementen van de
Sovjet-cultuur. De door hen ontmaskerde leugenach-
tigheid van de moraal probeerden ze te weerleggen
met een praktische handeling, die naar hun eigen
woorden een sacrale betekenis verkreeg. In een
veranderlijke, hopeloze wereld, die bereid is om elke
seconde te bedriegen en te verraden, wordt de con-
ceptuele benadering bijzonder populair - dit is de
poging om het harde karkas van de verschijnselen en
de dingen aan te tonen. De kunst maakt zich die vor-
men en methoden eigen, die als nogal extreem en
experimenteel worden beschouwd. Het is niet alleen
een roes van de vrijheid, het is een uiting van grote
angst voor de vrijheid, die als een afgrond de vlucht
toegaapt, de vlucht die een val is geworden.
De kunstenaar Kanat Ibragimov zette publieke offer-
gaven op touw: hij sneed een schaap de hals door, en
dronk het verse bloed uit een kopje. Zulke handelin-
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gen vereisen, los van de handeling zelf, een aanvul-
lende argumentatie, een verbale uitleg van de esote-
rische betekenis van wat zich afspeelt. De
performances van Ibragimov ontmaskerden enerzijds,
overeenkomstig de conceptie van de kunstenaar, de
leugenachtigheid van de moraal die het openbaar
doden van dieren verbiedt, maar anderzijds het mas-
sale gebruik van dieren voor voedsel toestaat. En zij
herschiepen de traditionele situatie van het offeren
van iets levends voor God in de hoop op een langer en
beter leven. De kunstenaar Sergej Maslov verander-
de het menselijk lichaam in een schilderdoek. Tien-
tallen mannequins en de schilder, die zelf ook
beschilderd was, namen deel aan de opvoeringen,
waarvoor ook elementen van geweld tegen het
lichaam karakteristiek waren: steken met naalden en
schrijven met bloed. De kunstenaar Roestan Chalfin
werkte ook met het menselijk lichaam, waaraan hij
een rituele betekenis verleende, en het tezelfdertijd

veranderde in een object van masochisti-
sche vervulling.
Zo kan men twee elementen onderschei-
den in het werk van de radicale kunstenaar
in Kazachstan: geweld en het ontblote
lichaam. Het geweld is verbonden met de
verwonding van het lichaam van een dier
of een mens: de rituele slachting van een
schaap, het aan stukken hakken van een
levende haan, naalden in het lichaam,
schrijven met bloed of het imiteren van een
castratie. Eén Kazachstaanse radicale kun-
stenaar sneed zich zelfs een vinger af en
noemde dat een offergave in naam van de
kunst. De ontblote natuur op het moment
van de performance (dat geldt voor zowel
het mannelijk, als het vrouwelijk lichaam)
werd zo'n verplicht element dat, zo luidt
een anekdote die de ronde doet in het kun-
stenaarsmilieu, het nu onfatsoenlijk is om
gekleed op het podium te verschijnen. De
acties van de radicale kunstenaars trokken
in de regel zeer grote aandacht van de pers
en, dankzij die beeldvorming, van de
cultuurconsumenten. Maar tegelijkertijd
voltrok zich een proces van ontwikkeling
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in de kunst, waarbij men zich niet radicaal wenste te
noemen, maar zeker ook niet conservatief-traditio-
neel wilde zijn.
De Kazachstaanse kunst zoog plotseling alle informa-
tie in zich op die in de tijd van het bestaan van de Sov-
jet-Unie afgesloten en slecht toegankelijk was. Nu was
het mogelijk boeken te lezen die vroeger niet werden
uitgegeven (Russische en buitenlandse literatuur,
moderne filosofie en psychologie, werken van 'ideolo-
gisch schadelijke' auteurs zoals Robbe-Grillet, Fou-
cault, Derrida en anderen). Het was nu mogelijk om
praktisch alle films te bekijken en reproducties van alle
schilderwerken te zien (Kazachstan heeft een pro-
bleem met de interne informatievoorziening, maar
niet met de externe). De Sovjet-symbolen werden
bronnen van artistieke inspiratie, maar dan van bete-
kenis veranderd, geëxploiteerd en geparodieerd. De
kunst van Kazachstan in de jaren negentig verander-
de niet alleen de betekenis van de gebruikelijke sym-
boliek, maar onthulde ook haar 'tweede plan'.
Natuurlijk was zo'n vorm van kunst zeer maatschap-
pelijk en maximaal geïdeologiseerd. Ze was niet alleen
gebaseerd op het postmodernistische principe van het
citeren, maar bovenal op de weerlegging van de bete-
kenis van het citaat. Een kunstzinnige tekst bestaat niet
uit een veelheid van andere teksten; een kunstzinni-
ge tekst legt de leugen bloot van alle andere teksten,
zoekt de waarheid en ontkent in beginsel haar moge-
lijkheid.
In het kunstleven van Kazachstan gaat het uiterst con-
servatieve hand in hand met het uitgesproken ver-
nieuwende. Het postmodernisme, dat zijn bloeitijd in
Europa allang heeft gehad, waar het zijn missie al heeft
vervuld, waar het uit raakt en plaats maakt voor ande-
re richtingen, wordt buitengewoon populair in de
Kazachstaanse kunst, met name in de visuele genres.
Zo werd in 1998 het kunstproject 'Babylon' (galerij
Most [betekent: brug]) gerealiseerd. De auteur en
directeur van het project was G. Madanov. De grond-
slag van het project is het citaat, dat elementen van de
meest verschillende visuele genres in zich sluit.
Bouwen en verwoesting staan per definitie model voor
het bestaan in de Sovjet -staat en in Kazachstan en vor-
men een van de centrale onderwerpen van de Kazach-
staanse kunst. In een expositie worden gipsen
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maskers, schoolborden, wapentuig, enorme smidsha-
mers en bouwladders gebruikt. De symboliek is
bekend aan elke Sovjet-burger, maar de betekenis
ervan is veranderd. Zo'n moderne 'conceptuele' bena-
dering verandert het bouwen in een vorm van afbre-
ken, en het afbreken in een symbool van menselijk
leven, en het menselijk leven in een deel van het zin-
loze bouwen. In de Kazachstaanse kunst is een van de
centrale thema's het besef van de zinloosheid van het
menselijk leven. En dat is misschien een verklaring
voor het sterke en terugkerende besef van de eenheid
van de mens met de eeuwigheid, van de gehechtheid
van de mens aan een of andere vreemde, bovenaard-
se, immateriële ruimte. De Sovjet-symboliek verenigt
zich met de nationale symboliek.
De nationale motieven in de Kazachstaanse kunst vor-
men een bijzonder thema, dat om een afzonderlijke
verhandeling vraagt. In Kazachstan is de afgelopen
jaren buitengewoon veel gesproken over de noodzaak
van een wedergeboorte en behoud van de nationale
cultuur. Enkele tientallen nationale symbolen, die
vooral een decoratief karakter dragen maar onher-
roepelijk een sociale betekenis hebben, verkrijgen een
enorme rol in de Kazachstaanse kunst. De literatuur
gebruikt Kazachstaanse mythologische onderwerpen
en legendes, de schilderkunst gebruikt mythologische
voorstellingen en het typische, verzadigde kleurenspec-
trum; de cinematografie gebruikt rites en visuele sym-
bolen als stenen en heilige bomen. Als we proberen de
rol van het nationale aspect in de kunst van Kazach-
stan te analyseren, dan ontdekken we dat het nationa-
le bovenal sjamanistisch is; het sjamanisme of zijn
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profetie ligt ten grondslag aan de werken van veel kun-
stenaars. Kanat Ibramigov imiteert in één van zijn per-
formances, genaamd Kamlanije (1997), een handeling
van de sjamaan en gebruikt zelfs hallucinatie-
opwekkende middelen.
Bij de zoektocht naar het esoterische in de Kazach-
staanse kunst schemert een heimwee door naar de ver-
loren zin van het menselijk bestaan. Elke heersende
ideologie definieert bovenal een zeker doel ter wille
waarvan de maatschappij in zijn geheel en elke mens
afzonderlijk leeft. De verandering in het staatsbestel en
tezelfdertijd het verkrijgen van soevereiniteit - hoe
paradoxaal dat ook is - beroofden een groot aantal men-
sen van hun zekerheid omtrent de reden van hun
bestaan. De mens zag zich, man tegen man, geplaatst
tegenover zijn eigen bestaan en een onvoorspelbare,
onveranderlijke wereld. Hij werd beroofd van zijn socia-
le ondersteuning, maar vond de rechtvaardiging van
zijn bestaan niet in zichzelf. De traditionele religies wer-
den voor een groot aantal mensen niet zo betekenis-
vol als ze voor hun voorvaderen waren geweest. De
mens werd geconfronteerd met de verschrikking van
een bestaan zonder rechtvaardiging en zonder hoop. En
daarom ontwaakte er in zijn ziel een oeroud heiden-
dom, een hunkering naar een zoektocht naar bondge-
noten in hemel en aarde en naar het verkrijgen van
harmonie en het verwerven van een of andere macht,

een of andere beheersing van die zich voortdurend ver-
anderende wereld. Het sjamanisme in de kunst houdt
een beheersing van geest en materie in. De artistieke
groep Kyzyl-traktor (er zit een woordspeling in de
naam: 'traktor' betekent tractor in het Russisch, 'kyzyl'
betekent rood in het Kazachs; de rode tractor was een
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van de industriële symbolen van de Sovjet-Unie in de
jaren twintig en dertig) gebruikt in zijn opvoeringen
zowel de Sovjet- als de Kazachstaanse nationale (voor-
al sjamanistische) symboliek. De leiders van de groep
- Moldagul Narimbetov, Saïd Atabekov, Smail Bagalijev
en Vitali Simakov - roepen een hele reeks 'nieuwe' sym-
bolen op om de allerbelangrijkste momenten uit het
menselijk bestaan te definiëren en te benoemen. En
opnieuw zijn er de motieven van het zinloze bouwen,
het afbreken en de vereniging met de eeuwigheid, waar-
bij men voorbijgaat aan de verworvenheden van de
beschaving door middel van mythe, symbool en esote-
rische handeling.

Teleurstelling

In één klap vond er een verandering plaats op een aan-
tal gebieden: in het staatsbestel, in de economie, in de
wijziging van ideologische principes en in het verwer-
ven van onafhankelijkheid. Dit alles bracht een gevoel
mee van een snelle komst van de weldaden van de ver-
anderingen: de opbrengst van de exploitatie van de
ontelbare natuurlijke rijkdommen van Kazachstan
(zoals olie, kolen, gas en ertsen), economische bloei, het
verdwijnen van ideologische grenzen, een eindeloze
vrijheid van informatie, en wetenschappelijke en cul-
turele uitwisseling. Met de hoop op democratische her-
vormingen verwachtte men vrijheid van het gedrukte
woord en vrijheid van culturele expressie.
Op hetzelfde moment vond op verschillende gebieden
van de kunst een scherpe activering plaats, bovenal in
de filmwereld en in de schilderkunst. In het jaar van de
Berlijnse Muur verklaarden de regisseurs van de 'new
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wave', Amir Karakoelov, Ardak Amirkoelov, Abaj Kor-
pykov en anderen, zich tot vertolkers van een volkomen
nieuwe visie op de cinema. Niet elk van hen kon de
daarvoor vereiste creatieve activiteit en het vereiste
niveau handhaven. Maar er verschenen aldoor maar
nieuwe opvallende namen, bijvoorbeeld SerikAprymov
('Eindhalte', 'Aksoeat', 'Drie broers') en Darezjan Omer-
bajev (zijn film 'Killer' ontving een prijs op het film-
festival van Cannes). Op het terrein van de
documentaire is ongetwijfeld het werk van regisseur
Vladimir Toelkin de moeite waard om op te merken
(zijn film 'Heerser der Vliegen' ['Lord of the F!ies'] werd
een metafoor voor de Sovjet-realiteit in het algemeen).
Maar de hoop werd de grond in geslagen en de econo-
mische ondersteuning bleek afwezig. Daardoor bekoeld
al snel het enthousiasme in de kunst. Na de explosie
kwam een vreemde kalmering, ja zelfs verstarring. In
het kunstleven van Kazachstan bestaat geen systeem
van producers, dat de wederzijdse betrekkingen tussen
de maker, de economische structuren, de structuren van
de realisatie en de toeschouwer regelt. Terwijl de films
van Kazachstaanse regisseurs onderscheidingen krij-
gen op de internationale filmfestivals, kan lang niet elke
Kazachstaan ze in de bioscoop zien; ze worden een-
voudig niet gedraaid. De basis van de boekenuitgevers
werd volledig verwoest (boeken worden vooral uitge-
geven op kosten van de auteurs), het distributienet voor
de verspreiding van literatuur werd vernietigd, er ver-
dwenen veel theaters, orkesten en andere creatieve col-
lectieven. Er zijn praktisch geen tournees langs theaters
in de regio's van de republiek en in de agrarische gebie-
den (het territorium van Kazachstan beslaat 2.717.300
vierkante kilometer op een bevolking van ongeveer
veertien miljoen mensen). De tweede helft van de jaren
negentig haalde veel hoopgevoelens onderuit. In plaats
van perspectieven die, zo leek het, zich voorwaarts uit-
strekten, ontdekten de kunstenaars dat men uitgesto-
ten was door de nieuwe maatschappij. De tweede helft
van het laatste decennium van de 20e eeuw werd in
Kazachstan ook nog overschaduwd door de dood van
vele Kazachstaanse kunstenaars, regisseurs en schrij-
vers. Maar weinigen van de kunst beoefenaars die aan
het einde van de jaren tachtig, begin jaren negentig hun
werken aan het publiek toonden, hebben hun creatieve
leven tot de dag van vandaag voortgezet.
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Zoektocht

Op de grens van twee eeuwen komt er een hele gene-
ratie van nieuwe kunstenaars. Zij zijn opgegroeid in een
volkomen andere ideologische en esthetische constel-
latie dan hun ouders. Ze zijn driest en naïef tegelijk. Ze
kennen praktisch geen banden noch een bijzonder ster-
ke gehechtheid. Hun vorming vond plaats in een perio-
de van afwezigheid van welke staatsideologie dan ook,
zonder dominante religie, zonder bepaalde esthetische
prioriteiten. Zij zijn zo vrij, dat ze niet eens weten wat
vrijheid is. Zij geloven niet in de realiteit van deze wereld
en zelfs niet in de werkelijkheid van zichzelf:

Boeken op de plank
gelijkend op rupsen met een veelheid aan segmen-
ten.
Wie ben ik? Een appel of een vlinder?

(Toeti)

Zij weten niet, welke vorm van kunst de 'hunne' is, en
welke de 'vreemde'. Ze geloven niet in het bestaan van
welke realiteit van het bestaan dan ook, noch van de
materie, noch van het lichaam.

Zelfportret

Ik heb m'n tong uitgestoken,
grote ogen opgezet,
m'n neus droevig naar beneden laten hangen,
m'n oren gespitst,
m'n hersenen even gebruikt,
maar m'n verstand verloren,
m'n buik naar voren gestoken,
m'n armen gespreid,
en m'n benen zijn uit elkaar gegaan ...

Alleen mijn hart bleef over.
Het is van jou.
Ik houd van jou.

(Marat Berdyjev)

49



Ze herscheppen eenvoudig de wereld, nauwelijks hun
eigen kortstondige gevoelens vertrouwend. In hun
wereld is alles vluchtig, maar in elk moment is de eeu-
wigheid. Kunstenaar A.Tazijev schildert de hele wer-
kelijkheid van vloeibare vormen en van spookachtige
kleur. Zijn schilderijen trachten de grenzen van het
schilderdoek te buiten te gaan: het samengaan van de
schilderkunst en het bas-reliëf, van verf en voorwer-
pen ... Beeldend kunstenaar Serikzjan Isjtsjanov her-
schept in zijn werken een prehistorische tekening tot
een toverachtige plastiek.Beeldend kunstenaar Ljoej-
ko suggereert in zijn grafische labyrinten het idee van

eindelijk een bron heeft gevonden, maar, omdat hij
vergaat van de dorst, zich niet kan verzadigen en zich
niet kan bezatten. Er komen volstrekt nieuwe terrei-
nen op, verbonden met het gebruik van de nieuwste
technologieën: grafische kunst met de computer en
interactieve literatuur.
Een van de belangrijkste problemen van de heden-
daagse Kazachstaanse kunst is dat zij relatief opge-
sloten is binnen de grenzen van het land. De
kunstenaar van Kazachstan heeft weinig mogelijk-
heden om zijn werken buiten de grenzen van de repu-
bliek te brengen. Net als de geest in de fles: een grote

een vijfde dimensie. De hedendaagse Kazachstaan-
se kunst onderscheidt zich door verscheidenheid en
een samengesteld karakter, door de vereniging in
zichzelf van de meest uiteenlopende artistieke en
esthetische principes, vormen en stijlen. Net als
iemand die vele dagen door de woestijn is gegaan en
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kracht, het gezicht op alles rondom, maar de onmacht
van de afgesloten ruimte.
De literatuur van Kazachstan onderging de ingrijpen-
de veranderingen later dan andere kunstvormen. De
meest opmerkelijke opleving in het kunstleven begon
in 1998-2000. Eens sprak men in Kazachstan over de
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'dood' van de literatuur, haar volledige verdwijning
onder druk van visuele kunstvormen en economische
problemen. (Het is interessant om op te merken dat
nog in 2000, op het door de Kazachstaanse stichting
'Tengri Oemaj' georganiseerde internationale festival
van masterclasses wel nominaties voor Cinema, Beel-
dende Kunst, enzovoorts voorkwamen, maar er was
geen nominatie voor Literatuur.) Bijna de helft van de
schrijvers van Kazachstan emigreerde. Maar in 1998-
2000 verscheen een hele generatie van jonge interes-
sante auteurs, er werd een heftige belangstelling
ontwikkeld voor de literaire creativiteit. Opnieuw wer-
den de openbare lezingen en avonden traditie. Er ver-
schenen auteurs die werkten in marginale stijlen en
experimentele genres. Er verschenen teksten op het
raakpunt van verschillende kunstvormen. We kunnen
nu al spreken over de literatuur van de 'new wave' in
Kazachstan, over auteurs die behalve de creatieve weg
ook nog een sociale stabiliteit moeten bewaren. Dit
laatste is in tegenstelling tot de vertegenwoordigers van
de visuele kunstvormen; deze vinden in de regel über-
haupt geen materiële ondersteuning voor hun werk.
In een tijd van mondiale veranderingen in de sociale
structuur komt de kunst terecht in een toestand van
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interne catastrofe. En het is mogelijk een aantal fasen
in haar ontwikkeling te onderscheiden: verwarring,
angst, moeilijke tijden, radicalisme, teleurstelling,
zoektocht, stabilisatie. (Natuurlijk is de laatste term,
zoals het hele schema, zeer betrekkelijk. Hij duidt eer-
der dîe situatie aan waarbij er voor de kunstenaar geen
noodzaak meer bestaat om zich tegenover de maat-
schappij op te stellen, of zich bloot te stellen aan het
gevaar van verlies van levensruimte, noch om te pro-
beren er een systeem van vreedzame samenwerking
mee te vinden). De verschillende richtingen in de
kunst doorlopen met verschillende intensiteit deze
weg. Sommige sneller, andere langzamer: in Kazach-
stan werd de cinematografie bijvoorbeeld het eerst
door dit proces beroerd, en de literatuur het laatst.
Maar in elk geval is deze periode zowel voor de kun-
stenaar als voor de maatschappij het meest kritiek.

(Vertaald uit het Russisch door Jan Loman)

Olga Markova (Ph.D.) is filologe en voormalig literatuurdo-
cente aan de Staatsuniversiteit van Kazachstan in Almaty (het
vroegere Alma-Ata). Momenteel is zij directeur van Musaget,
een non-gouvernementele organisatie voor de bevordering van
literatuur, die werkt via publicaties, een kunsttijdschrift,
seminars, workshops en een website over cultuur en taalwe-
tenschappen.
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Verantwoording van de illustraties

1. Nieuwe Kazachstaanse kunst. Performance. Kanat
Ibragimov, Erbosyn Meldybekov, Vlad Gonjajev,
1997

2. Kunstproject De toren van Babel (G. Madanov),
1998

3. Bachyt Bypisjev. Een familie van krankzinnigen.
Olieverf.

4. Moldagul Narimbetov met de groep Kyzyl trak-
tor. Opvoering Kunstzone, 1998

5. Beeldhouwer Serikzjan Isjtsjanov
6. Serikzjan Isjtsjanov. Neushoorn (hout)
7. Serikzjan Isjtsjanov. Paard (hout), 2000
8. Openbare lezingen van literatoren van de 'nieuwe

wil'. Dichter Rasoei Sjbintajev
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Dichter zijn

Ana Istaru

•In Costa Rica

In het broeierige Midden-Amerika van de jaren zeven-
tig vormden dichters een gevaar voor tirannen. Met
hun poëzie wilden ze niets meer of minder dan het
veranderen van de werkelijkheid, alsof ieder vers zijn
gewicht in kogels waard was. Het waren mensen die
(letterlijk) hun leven op het spel zetten voor een paar
gestencilde, belerende maar tegelijk ook mooie en
onbeschaamde gedichten.
De dichters uit onze tijd nemen genoegen met een
bescheidener rol. Maar al hebben ze de hoop opgege-
ven op een ideale, rechtvaardige wereld, zij maken nog
steeds gebruik van de poëzie om te waarschuwen, te
verleiden, te ontwrichten, te beledigen en te vieren. Zij
zijn de voortzetting van en geven nieuwe kracht aan
een hartstochtelijke traditie in ons land. Van het
onschuldige rijmpje dat schoolkinderen uit hun hoofd
leren tot het protestlied, van de zwoele bolero tot de
onuitroeibare serenade, van literair-wetenschappelijke
lezingen tot volkse improvisaties in afgelegen dorpen:
in al deze vormen leeft de poëzie hier voort als een
noodzakelijk goed.
Het is in ons land met krap drie miljoen inwoners nor-
maal om een dichtbundel uit te geven in een oplage
van duizend exemplaren, die dan ook nog vaak binnen
een jaar is uitverkocht. Misschien komt het ook door-
dat in deze tijd van noodlijdende ideologieën de poë-
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zie ons een nieuwe notie biedt van vaderlandsliefde.
Zij laat de dingen in hun juiste waarde en helpt ons
onthouden dat vaderlandsliefde nog steeds voortvloeit
uit het leed van de allerzwaksten in de maatschappij
en dat de mens het meest kostbare goed is, ver verhe-
ven boven alle wetten van de markt.
Als het publiceren van gedichten voor dichters te duur
is of te veel tijd kost, dan kunnen zij altijd nog doen
wat anonieme dichters uit San José deden: een spuit-
bus gebruiken om overal in de stad de muren vol te
schrijven met hun gedichten.

(vertaald uit het Spaans)

Ana Istaru (1960) woont in Costa Rica en is dichteres, toneel-
schrijfster en actrice. Een deel van haar werk is vertaald in het
Engels, Duits, Frans, Nederlands en Italiaans. Recente publi-
caties zijn La estaci6n de fiebre (y otros amaneceres), Madrid,
1991 (gedichten); Verbo madre, San josé, Costa Rica, 1995
(gedichten) en Baby boom en elparaiso, Madrid, 1996 (toneel-
stuk).
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Cultuurfondsen en ruimte
voor het stimuleren van
kunst en cultuur in het
Zuiden

Paul van Paaschen

In december 1995 werd in de Amster-

damse Balie het Hivos Cultuur Fonds
(HCF) officieel gepresenteerd door Aad
Nuis, de toenmalige staatssecretaris
van Cultuur. Op dat moment was het

HCF het enige particuliere fonds in
Nederland met een substantieel budget
voor de ondersteuning van kunst en
cultuur in het Zuiden.(I' Het fonds was

in feite al eerder in dat jaar gestart op
basis van de notitie Cultuur en Ont-
wikkeling, waarin de argumentatie voor
de keuze voor het ondersteunen van

kunst en cultuur alsook de criteria voor
de keuze van te steunen activiteiten uit-
een is gezet. Deze keuze is gebaseerd
op het uitgangspunt dat kunstenaars in
het Zuiden over het algemeen sterk
betrokken zijn op de ontwikkeling van
hun eigen samenleving en vaak actief
bijdragen aan maatschappelijke veran-
deringsprocessen.
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Voor Hivos sluit het ondersteunen van kunst en cul-
tuur in het Zuiden goed aan op haar insteek op het
terrein van de structurele armoedebestrijding. Door
de jaren heen heeft Hivos altijd prioriteit gegeven aan
het ondersteunen van maatschappelijke en politieke
veranderingsprocessen die van onderop worden
geleid. Daartoe wordt steun gegeven aan en/of samen-
gewerkt met locale, onafhankelijke maatschappelijke
organisaties die zich inzetten voor het bevorderen van
emancipatie en democratisering door middel van
belangenbehartiging en beleidsbeïnvloeding.
De start van het HCF betekende voor Hivos wel dat
gewerkt zou gaan worden met een nieuwe doelgroep:
tot dan toe waren dat vooral organisaties van boeren,
vrouwen, etnische of seksuele minderheden, kleine
producenten, mensenrechtenactivisten en milieuac-
tivisten. Toch was het terrein van kunst en cultuur
Hivos allesbehalve vreemd B er liepen allang con-
tacten met kunstenaars (m.n. schrijvers en filmma-
kers) en met culturele organisaties in de verschillende
continenten. Nogal wat culturele organisaties die
Hivos steunde, beantwoordden echter in onvoldoen-
de mate aan de criteria die het HCF hanteert. Dit gold
vooral voor het criterium artistieke kwaliteit (Hivos,
1995). Hivos koos namelijk expliciet voor cultuur ui-
tingen met een professioneel artistiek gehalte. Bij het
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steunen van deze artistieke uitingen tracht Hivos de
integriteit en onafhankelijkheid van de kunstenaars
zoveel mogelijk te respecteren. Er worden dus geen
'ontwikkelings' -doelen opgelegd zoals voorlichting
over politieke, milieu-,gender- of mensenrechtenthe-
ma's. In dat geval zouden de kunsten en de kunste-
naars worden ingeschakeld als voorlichters en dat is
het laatste wat Hivos wenselijk vindt.
Inmiddels is de belangstelling voor kunst en cultuur
in de sector ontwikkelingssamenwerking de laatste
jaren aanzienlijk toegenomen, zowel van particulie-
re als gouvernementele zijde. In dit artikel wordt een
poging gedaan de verschillende fondsen die zich in de
(westerse) wereld (mede) richten op de bevordering
van de ontwikkeling van de culturele sector in het
Zuiden in kaart te brengen.I2J Daarbij zal gekeken wor-
den in hoeverre deze 'cultuurfinanciers' prioriteit toe-
kennen aan de kunst in de Zuidelijke samenlevingen
en of de onafhankelijke rol van de kunsten in de
samenleving wordt gestimuleerd of dat er veeleer
vanuit een instrumentalistische visie naar kunst en
kunstenaars wordt gekeken.

Cultuurfondsen wereldwijd - een overzicht

Fondsen voor de bevordering van culturele doelen in
het Zuiden bestaan al zolang er ontwikkelingshulp
bestaat, dat wil zeggen vanaf kort na de Tweede
Wereldoorlog, toen het dekolonisatieproces op gang
kwam. De eerste en grootste (multilaterale) organi-
satie op cultuurgebied is de in 1946 opgerichte VN-
organisatie UNESCO (United Nations Educational,
Scientific and Cultural Organisation). De UNESCO
werd speciaal ingesteld om samenwerking tussen lid-
staten op het gebied van onderwijs, wetenschappen
en cultuur te bevorderen.
Aanvankelijk richtte het cultuurprogramma van
UNESCO zich uitsluitend op het conserveren van het
culturele (wereld)erfgoed, zoals piramides, forten en
andere monumentale (vaak uit de koloniale tijd date-
rende) bouwwerken, kunstcollecties, bibliotheken,
maar ook natuurparken en reservaten. Nog steeds
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heeft het behoud van het cultureel erfgoed voorrang
B bijna 60% van de middelen voor cultuur worden
hieraan besteed (3).

Sinds enkele jaren heeft de UNESCO echter meer aan-
dacht gekregen voor de zogenaamde 'levende cultuur'.
In 1995 lanceerde de speciaal gevormde Wereldcom-
missie voor Cultuur en Ontwikkeling (hierna kortweg
Wereldcommissie) het rapport Dur Creative Diversity.
Dit rapport was bedoeld als afronding van het decen-
nium 1990-2000 voor Cultuur en Ontwikkeling. Het
rapport, in Nederland verschenen onder de titel De
Kracht van Cultuur, is een pleidooi voor een intercul-
turele dialoog en voor het belang van wederzijds respect
en uitwisseling tussen de verschillende culturen in de
wereld. Daarbij streven de opstellers van het rapport
naar het wereldwijd naleven van een ethische code,
gebaseerd op gemeenschappelijk erkende, fundamen-
tele menselijke waarden. Naast de noodzaak van vrije
media krijgen ook het belang en de rol van kunst de
nodige aandacht van de commissie: kunstenaars wor-
den gezien als brengers van nieuwe ideeën en als ver-
tolkers van gevoelens die in hun samenleving leven.
Op initiatief van de commissie is in 1998 het eerste
World Culture Report uitgebracht dat is bedoeld om de
culturele dimensies van de ontwikkeling van de wereld-
gemeenschap in beeld te brengen. Het rapport heeft een
eerste aanzet gegeven tot indicatoren waarmee de ont-
wikkelingen op cultureel gebied zo objectief mogelijk
kunnen worden gemeten. Daarbij is ook ruimte voor de
ontwikkeling van de kunsten ingeruimd. I')

Het initiatief van de Wereldcommissie is baanbrekend
en zeer prijzenswaardig. Maar het ontmoette van ver-
schillende kanten kritiek en tegenwerking. Zonder hier
op details in te gaan, kan gesteld worden dat de com-
missie misschien nogal naïef heeft gemeend een glo-
bale consensus te kunnen bereiken langs de weg van de
culturele dialoog over het ideaal van een wereldwijde
erkenning van een eenduidig 'ethisch stelsel' dat de cul-
turele verschillen in de wereld tegelijk recht doet en
overbrugt. Niettemin heeft de commissie een belang-
rijke discussie geopend, met name over de ontwikke-
lingen in de massamedia, terwijl ook het belang van de
kunsten als integraal onderdeel van de culturele
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ontwikkeling van samenlevingen op de kaart is gezet.
Overigens is de commissie een onafhankelijke com-
missie binnen de UNESCO die haar eigen spoor volgt.
Wanneer het eigenlijke cultuurprogramma van de
UNESCO wordt bekeken, blijkt dit zich vooral op con-
crete zaken te richten, zoals de regeling van auteurs-
rechten, het bevorderen van de boekensector en de
leescultuur en het bevorderen van de ambachtelijke
industrie. Daarbij ligt de nadruk sterker op economi-
sche aspecten dan op het veel breder gedefinieerde, ook
ethische vragen omvattende, werkterrein van de
Wereldcommissie. (5)

Een andere, wellicht minder voor de hand liggende mul-
tilaterale instelling die een beleid heeft geformuleerd
voor ondersteuning van de culturele sector is de Wereld-
bank. Deze organisatie, jarenlang bekend om het opleg-
gen van schrijnende hervormingsprogramma's aan
ontwikkelingslanden met slecht functionerende eco-
nomieën, heeft sinds een paar jaar de culturele dimen-
sie ontdekt als belangrijk onderdeel van de menselijke
samenleving. Deze aandacht voor culturele aspecten
is te plaatsen in een veranderingsproces dat de Wereld-
bank heeft doorgevoerd naar aanleiding van de aan-
zwellende kritiek op het eenzijdig harde, economistische
beleid van deze bank. Die kritiek heeft er onder ande-
re toe geleid dat er meer aandacht voor milieubehoud
en voor de belangen van vrouwen is gekomen bij het
beoordelen van te financieren projecten.
De invalshoek met betrekking tot cultuur van de
Wereldbank is echter, zoals te verwachten, nogal een-
zijdig economisch: men heeft vooral belangstelling
voor het economische potentieel van de culturele indus-
trieën in het Zuiden, inclusief de toeristische sector en
de exportmogelijkheden van ambachtelijk geprodu-
ceerde producten.(6)

'Cultural identity is an essential part of empowering
communities to take charge of their own destinies. (...)
Community-based development through social funds
and innovative cultural heritage operations is respon-
ding to the interests of po or communities to develop
income-generating activities th at draw on their tradi-
tions, skills, and other cultural endowments. The Bank
has increasingly included culture in its core work, both
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to make development services (such as education)
more culturally responsive and effective, and to deve-
lop new tools to reduce poverty:17I

Uit dit citaat wordt de ambivalente houding van de
Wereldbank ten opzichte van cultuur duidelijk: er wordt
een maatschappelijke meerwaarde gesuggereerd, ter-
wijl het in feite blijkt te gaan om de bijdrage van de cul-
tuur aan de economische productie.

Tenslotte moet nog de Europese Commissie worden
genoemd, die een fors budget heeft voor ontwikke-
lingssamenwerking. Binnen dit budget is echter geen
geld vrijgemaakt voor de ondersteuning van culturele
ontwikkelingsactiviteiten, behalve voor audiovisuele
projecten onder het 'Media' -programma in de zoge-
naamde APC-regio.IS) Hoewel de Europese Commissie
wel een ruim cultuurbudget heeft voor Europese lid-
staten (ca. Ecu 80 miljoen voor het jaar 2000), is dit vrij-
wel volledig bestemd voor de bevordering van de
culturele industrie in de eigen Europese regio.

Gouvernementele fondsen

De verschillende (westerse) landen dragen uiteraard via
de hierboven genoemde multilaterale organisaties bij
aan culturele doelen. Zij kunnen dat ook direct doen,
via hun nationale begrotingen voor cultuur- of buiten-
lands beleid. De meeste van deze fondsen zijn echter
(relatief) bescheiden van omvang en beperken zich
meestal tot het behoud van cultureel erfgoed of het
bevorderen van een specifiek aspect van de culturele
sector in het Zuiden, waarbij het belang van het geven-
de land nogal eens voorop blijkt te staan.
Een voorbeeld van het laatste is het omvangrijke 'Fonds
Sud' van de Franse regering voor het ondersteunen van
de Afrikaanse frlmindustrie. Doordat het fonds als voor-
waarde stelt dat filmmakers de - zeer kostbare - afwer-
king van hun films in Franse laboratoria moeten laten
verrichten, is dit fonds in feite eerder een verkapte sub-
sidieregeling voor de eigen filmindustrie dan een daad-
werkelijke ondersteuning van de Zuidelijke filmsector.
Daar komt bij dat het fonds zich uitsluitend richt op de
voormalige Franse koloniën.
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Dergelijke geopolitieke overwegingen bij het steunen
van cultuur, al dan niet met de daaraan gekoppelde eco-
nomische voordelen voor het eigen bedrijfsleven, lig-
gen bij een groot aantal landen ten grondslag aan hun
internationale culturele samenwerkingsbeleid. Zo heeft
Nederland bijvoorbeeld een intensieve culturele
samenwerking met Zuid-Afrika en Indonesië.
Nederland en de Scandinavische landen springen in het
oog doordat zij voor de ondersteuning van kunst en cul-
tuur in het Zuiden in de jaren negentig speciaal beleid
hebben geformuleerd en middelen hebben vrijgemaakt.
De Denen hebben enkele jaren geleden zelfs een apar-
te organisatie opgezet, het Danish Centre for Culture
and Development, die met fondsen van de ministeries
van Buitenlandse Zaken en Onderwijs & Cultuur ope-
reert. De gelden zijn bestemd voor het onderhouden van
culturele relaties tussen het Zuiden en Denemarken als-
ook voor het ondersteunen van culturele activiteiten in
het Zuiden. De Noren en Zweden hebben vergelijkbare
fondsen, maar die ressorteren direct onder de uitvoe-
ringsorganisaties voor ontwikkelingssamenwerking,
respectievelijk NORAD en SIDA.
De steun van de Scandinaviërs is over het algemeen
gemotiveerd door de maatschappelijke rol van de kun-
sten in de samenleving. Verder worden financieringen
zoveel mogelijk gekoppeld aan de werkvelden van cul-
turele organisaties uit de eigen samenleving. (Op de
Nederlandse situatie wordt verderop in dit artikel uit-
voeriger ingegaan.)
Voor de volledigheid moeten ook de aparte culturele
instellingen worden gemeld die door de verschillende
(westerse) overheden zijn opgezet. Het gaat hier om de
culturele instituten, zoals de Alliance Française, het
Goethe Institut, Instituto Italiano de Cultura, de British
Council en de verschillende varianten uit andere wes-
terse landen. Nederland heeft wereldwijd slechts twee
culturele 'huizen', een in Jakarta, Indonesië (het
Erasmushuis) en het andere in Parijs (Institut Néer-
landais).
De fondsen die deze instellingen tot hun beschikking
hebben zijn voor het overgrote deel bestemd voor het
financieren van de promotie van de eigen (Franse, Duit-
se, et cetera) cultuur in het buitenland door middel van
culturele activiteiten, documentatie, taalcursussen, et
cetera. Slechts in zeer bescheiden mate kunnen in het
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Zuiden culturele activiteiten van de bevolking zelf wor-
den ondersteund. In de meeste gevallen betreft dit steun
in natura, zoals het beschikbaar stellen van expositie-
of vergaderruimte ofhet bemiddelen bij uitwisselingen
met het eigen land. Verder is de keuze van vestigings-
landen ook hier weer sterk bepaald door geopolitieke
overwegingen.

Particuliere fondsen

Tenslotte zijn er de talrijke particuliere fondsen. Het is
ondoenlijk deze allemaal in kaart te brengen of om een
schatting te maken hoeveel middelen er in deze sector
omgaan. Deze fondsen zijn niet alleen op kunst en/of
cultuur gericht, maar besteden hier wel een (belangrijk)
deel van hun budget aan. Opvallend is dat zij voorna-
melijk uit de Verenigde Staten afkomstig zijn en kun-
stuitingen steunen in het kader van een
politiek-maatschappelijk doel, namelijk het bevorde-
ren van (democratische) processen van maatschappe-
lijke opbouw.
De belangrijkste voorbeelden hiervan, gezien de grote
omvang van hun middelen, zijn de Soros Foundation
(gericht op democratisering in Oost Europa, steunt met
name de productie van documentaires), de Rockefeller
Foundation (media- en competitieprogramma's in de
arts and humanities ) en de Ford Foundation (media en
kunst). In Europa valt de minder ruim bedeelde Hein-
rich Böll Stiftung onder deze categorie. Deze stichting
is in kunstuitingen geïnteresseerd die direct verband
houden met politieke lobby, voorlichting en dialoog en
legt zich niet toe op de ontwikkeling van de kunsten zelf,
zoals Rockefeller en Ford Foundation.

Fondsen in Nederland

In Nederland bestaat er, in vergelijking met de ons
omringende landen, een uitgebreid scala van fondsen
voor cultuur, maar de overgrote meerderheid is gericht
op het ondersteunen van culturele initiatieven in Neder-
land en heeft geen voorzieningen voor kunst en cultuur
in het Zuiden, zoals wel het geval is bij de Amerikaan-
se fondsen.
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Begin jaren negentig werd door het Ministerie van
Buitenlandse Zaken een speciaal op het Zuiden gericht
cultuurprogramma ingesteld, onder verantwoorde-
lijkheid van de afdeling DCO/CO (Directie Onderwijs,
Onderzoek en Cultuur/Cultuur en Ontwikkeling).") Dit
cultuurprogramma was een uitwerking van het nieu-
we beleid van de toenmalige minister Jan Pronk. Deze
had de nota 'Een Wereld van Verschil' het licht doen
zien, waarin voor het eerst systematisch aandacht aan
culturele aspecten van internationale (ontwikke-
lings)samenwerking werd besteed. In het geformu-
leerde beleid werd ook het belang van culturele
uitingen en van de rol van kunstenaars in het Zuiden
meegenomenYO) Daarmee was Pronk een van de eer-
ste ministers van ontwikkelingssamenwerking die
aansloot bij de intenties van de Wereldcommissie van
de UNESCO.
Het cultuurprogramma van het Ministerie richt zich
op culturele activiteiten die ontwikkelingsrelevant zijn,
met prioriteit voor projecten gericht op de bevorde-
ring van de culturele identiteit, het behoud van het cul-
tureel erfgoed en het versterken van de plaatselijke
culturele sector. In de laatste categorie past ook steun
voor kunst en cultuur in het Zuiden. Voor het jaar 2000
heeft het fonds twaalf miljoen gulden ter beschikking,
waarvan vijf miljoen bestemd is voor het Prins Claus
Fonds.
Het cultuurbeleid heeft qua omvang en invloed altijd
een zeer bescheiden rol gespeeld binnen het Neder-
landse buitenlandbeleid en het accent is vrij conse-
quent op het behoud van het cultureel erfgoed blijven
liggen. Onder de huidige minister Eveline Herfkens
is sprake van een continuering van het beleid van haar
voorganger. Herfkens heeft, zoals bekend, het aantal
landen waar Nederland een bilaterale hulprelatie mee
onderhoudt, teruggebracht tot '17 + 3' landen. Deze
landen kunnen kiezen voor bepaalde sectoren waar-
op de steun van Nederland zich concentreert. Geen
enkel land bleek echter belangstelling te tonen voor
culturele samenwerking. Wel zijn er bij verschillende
ambassades cultuurpotten (Programma Culturele
Ambassade Projecten) ingesteld, waardoor deze meer
mogelijkheden hebben om projecten te identificeren
en lokaal te financieren.
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De middelen voor het cultuurprogramma van Buiten-
landse Zaken zijn overigens vanaf 1997 opgenomen in
het programma 'HGIS-Cultuurmiddelen', dat van start
is gegaan met zestien miljoen gulden op jaarbasis. Dit
fonds maakt deel uit van de Homogene Groep voor
Internationale Samenwerking (HGIS), een geïntegreerd
programma waarin de op het buitenland gerichte acti-
viteiten van alle ministeries worden samengebracht.
HGIS-Cultuurmiddelen is een gezamenlijke pot, met
een gemeenschappelijk beleid, van de ministeries van
Buitenlandse Zaken en Cultuur, bedoeld om synergie
tussen het cultuurbeleid van Buitenlandse Zaken en het
internationaal beleid van OCW te bereiken. Het budget
is in september 2000 verhoogd tot vijfentwintig mil-
joen gulden per jaar (tot 2003). Het is bestemd voortij-
delijke internationale cultuurprojecten waarbij
Nederlandse culturele organisaties betrokken zijn met
een minimale omvang van f 100.000,. Het beleid richt
zich over het algemeen genomen voornamelijk op de
prioriteiten van het huidige Nederlandse cultuurbeleid,
zoals de versterking van de culturele diversiteit in
Nederland en de aandacht voor het jongerenpubliek.
Voor zuidelijke kunstenaars zijn de mogelijkheden die
deze fondsen bieden zeer beperkt.
Daarnaast zijn er gelden (f 750.000 per jaar) in het
kader van het zogenaamde 'Nederland als Vrijhaven'-
beleid gereserveerd voor het in Nederland ontvangen
en plaatsen van buitenlandse bezoekers waaronder
kunstenaars, beleidsmakers, organisatoren, journalis-
ten et cetera. f 300.000 hiervan is bestemd voor 'kun-
stenaars te gast', bedoeld om kunstenaars van zeer hoog
niveau te werven voor Nederland. Ook hier komen kun-
stenaars uit het zuiden nauwelijks aan bod.
Wel wordt er op steeds meer plaatsen ruimte gescha-
pen voor of wordt actief geworven onder Zuidelijke
kunstenaars, zoals door de Rijksacademie van Beel-
dende kunsten, De Ateliers in Amsterdam (beeldende
kunsten), het Maurits Binger Instituut (film), Dasarts
en Theaterfaculteit HKU (podiumkunsten). Deze plaat-
sen zijn overigens primair opleidingsgericht; slechts
een paar kleine initiatieven, zoals de Thami Mnyele
Stichting en de Foundation of Indian Artists, bieden
kunstenaars de mogelijkheid (ofbemiddelen voor hen)
om zelfstandig in Nederland te werken, iets wat juist erg
stimulerend kan zijn voor Zuidelijke kunstenaars.
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Het Hivos Cultuur Fonds

Toen het Hivos Cultuur Fonds in mei 1995 van start
ging, was de keuze voor het gericht ondersteunen van
kunst en cultuur in het Zuiden binnen de particulie-
re ontwikkelingssamenwerking nog zonder precedent.
Ofschoon de toenmalige Minister van Ontwikkelings-
samenwerking Pronk, zoals eerder in dit artikel al
gemeld, de weg binnen zijn eigen departement had
bereid, was het werkterrein voor de buitenwacht lastig
te koppelen aan structurele armoedebestrijding, de
kernactiviteit van Hivos als medefmancieringsorganisa-
tie.
De afgelopen vijf jaar heeft het Hivos Cultuur Fonds
geïnvesteerd in het opbouwen van contacten in de cul-
turele sector en in het identificeren van te financie-
ren organisaties in de circa dertig landen waar Hivos
actief is. Werken met kunstenaars en culturele orga-
nisaties was voor Hivos nieuw en het kostte enkele
jaren voordat die contacten overal tot stand kwamen.
Inmiddels steunt Hivos wereldwijd zevenentachtig
organisaties, actief op het gebied van film, literatuur,
beeldende kunsten en podiumkunsten met een bij-
drage van ruim zes miljoen gulden (Hivos, 2000). The-
matisch geeft Hivos veel aandacht aan culturele
uitwisseling en samenwerking tussen kunstenaars. Zo
steunt Hivos het schrijfstersnetwerk RELAT in Peru,
dat is opgezet voor de Latijnsamerikaanse regio.
RELAT tracht de schrijfsters te organiseren om hun
uitgangspositie in de sterk door mannen gedomi-
neerde wereld van literatuur en journalistiek te ver-
beteren. RELAT organiseert daartoe conferenties in
verschillende landen in deze regio en heeft een inter-
nettijdschrift (www.relat.org.pe) opgezet met onder
andere nieuwsberichten, presentaties van schrijfsters
en resultaten van debatten.
Een voorbeeld van uitwisseling op het gebied van de
beeldende kunsten is het werk van de organisatie Khoj.
Deze organiseert met steun van Hivos internationale
workshops voor beeldend kunstenaars in de regio
Zuid-Azië. Voor beeldend kunstenaars zijn deze inter-
nationale ontmoetingen van grote waarde omdat ze
hen nieuwe artistieke impulsen bieden. Maar er ont-
staat ook een uitwisseling over de culturele verschil-
len van de deelnemers, afkomstig uit alle delen van de
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wereld. Bovendien worden de workshops afgesloten
met een tentoonstelling waarop het publiek de werken
kan bezichtigen.
Tenslotte steunt Hivos een groeiend aantal internatio-
nale festivals die uitwisseling bevorderen, zoals het
Jakarta International Film Festival, waarop in 1999 niet
alleen voor het eerst sinds jaren films van eigen bodem
en uit buurlanden werden getoond voor een groot
publiek, maar ook hevig gedebatteerd werd over de
strenge filmcensuur. Ook steunt het Hivos Cultuur
Fonds beroepsorganisaties, zoals schrijversbonden en
associaties van filmmakers, (informele) opleidings-
centra; theater-, muziek- en dansgroepen en beurzen;
kortom een groot scala van culturele organisaties die
op velerlei niveaus werken aan het tonen, communi-
ceren en bevorderen van de kunsten.

In Nederland werkt Hivos zeer regelmatig samen met
het Hubert Bals Fonds, onderdeel van het Internatio-
naal Film Festival Rotterdam, voor de financiering van
zuidelijke filmmakers; met Poetry International voor
deelname van dichters of poëzieuitgevers uit het Zui-
den; en met het World Wide Video Festival voor de
ondersteuning van zuidelijke videokunstenaars. Ook
met organisaties als de Gate Foundation en enkele in
niet -westerse kunst geïnteresseerde artotheken/CBK's
ontplooit Hivos activiteiten die zuidelijke kunstenaars
ten goede komen. Uiteraard bemiddelt Hivos voorts
waar mogelijk tussen haar partners en contacten in de
Nederlandse samenleving, zoals de omroepen, colle-
ga-fondsen en instellingen in de culturele sector voor
(extra) fondsen, speciale projecten, optredens of ten-
toonstellingen.
Kortom, voor Hivos is het bevorderen van kunst in ont-
wikkelingssamenwerking niet een middel, maar een
doel.

Prins Claus Fonds

Hivos was aangenaam verrrast door de komst van het
Prins Claus Fonds (PCF), een jaar na de lancering van
het Hivos Cultuur Fonds. Het Prins Claus Fonds werd
in september 1996 opgericht ter gelegenheid van de
zeventigste verjaardag van ZKH Prins Claus en was
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een eerbetoon van de Nederlandse regering aan de ver-
diensten van de prins op het terrein van de ontwikke-
lingssamenwerking. Het fonds biedt hem ruimte om
zijn eigen opvattingen over ontwikkelingssamenwer-
king en met name ook de culturele dimensie daarvan
gestalte te geven.
Doel van het PCF is bij te dragen aan het scheppen
van een intellectuele, interculturele dialoog tussen
westerse en niet-westerse culturen over de wijze
waarop de samenleving is en kan worden ingericht.
Ook de culturele fundamenten van internationale
samenwerking zijn object van reflectie. Het fonds
richt zich op het bevorderen van de essentieel geach-
te bijdragen van de kunsten en de humaniora aan cul-
turele ontwikkeling. In dat opzicht is de oriëntatie van
het PCF vergelijkbaar met de eerdergenoemde uit-
gangspunten van de Rockefeller Foundation. Het
fonds (vijfentwintig miljoen gulden over een perio-
de van vijf jaar te besteden) kent een viertal werk-
velden: uitwisselingsprogramma's, publicaties,
prijzen en initiatieven van derden. Net als bij Hivos
het geval is, is het fonds weliswaar gefinancierd met
overheidsgeld, maar is het een onafhankelijke parti-
culiere organisatie.
Voor Hivos betekende de komst van het Prins Claus
Fonds een welkome en waardevolle aanvulling op het
eigen werkveld.

Het PCF en HCF werken in een aantal opzichten com-
plementair. Zo richt het HCF zich op een beperkt aan-
tal landen in het Zuiden waar Hivos ook in andere
sectoren werkt, terwijl het PCF in alle Zuidelijke lan-
den kan werken. Verder kan het PCF individuen steu-
nen, waar Hivos alleen met organisaties werkt. Hivos
kan weer over meerdere jaren partners steunen, wat
voor het PCF uitzondering is.
Inhoudelijk wil het Hivos Cultuurfonds, via het werk
van haar partnerorganisaties, langs de weg van de
kunsten in samenlevingen de dialoog stimuleren over
de noodzaak van en het gevecht voor rechtvaardige-
re verhoudingen, het respect voor het eigen - geeste-
lijk - cultureel erfgoed, het respect voor de cultuur
van minderheden, enzovoorts. Daarnaast is het
bevorderen en versterken van het kunstenaarsschap
zelf - door middel van festivals, opleidingen en uit-
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wisselingen - een vanzelfsprekend doel van het HCF:
immers, zonder kunstenaars is er geen kunst en cul-
tuur.
Het Prins Claus Fonds werkt langs de lijn van wisse-
lende en grensoverschrijdende thema's, zoals bijvoor-
beeld 'de rol van de intellectueel in de samenleving',
'moedertalen' en 'schoonheid in context'. Rond deze
themàs worden speciale bijeenkomsten georganiseerd
of gefinancierd. Ook worden publicaties gesteund die
met name op een van de genoemde themàs betrekking
hebben. Door haar koninklijke status kan het fonds
een significant gebaar maken met haar jaarlijkse prij-
zentoekenning: kunstenaars, wetenschappers en jour-
nalisten en hun bijdragen worden in de internationale
belangstelling geplaatst. Zo kreeg in 1998 de Afri-
kaanse mode-industrie wereldwijd grote media-aan-
dacht toen tijdens de prijsuitreiking van het PCF een
spectaculaire modeshow werd gehouden.
Vanwege de verschillende invalshoeken hebben beide
fondsen hun eigen werkterrein. Duplicatie van fond-
sen door beide organisaties wordt zoveel mogelijk ver-
meden. In voorkomende gevallen wordt in onderling
overleg steun gegeven aan initiatieven die bij beide
fondsen kwalificeren en een grote financieringsbe-
hoefte hebben, zoals de Biënnale van Havanna.

Kunst en cultuur als middel of als doel?

We zagen in het voorgaande dat er wereldwijd een
indrukwekkend aantal gouvernementele en particu-
liere fondsen bestaat voor culturele doelen en met
ruimte voor ondersteuning van kunsten in het Zuiden.
De meeste, grotere fondsen blijken echter prioriteit te
geven aan het beheer of de conservering van cultureel
erfgoed, vaak 'erfgoed' dat nagelaten is door de voor-
malige kolonisatoren. De grootste gouvernementele
fondsen, de UNESCO (afgezien van de Wereldcom-
missie voor Cultuur en Ontwikkeling) en vooral de
Wereldbank, blijken voorts nogal eenzijdig in econo-
mische opbrengsten geïnteresseerd te zijn in hun
bemoeienis met de bevordering van de kunsten.
Het internationale cultuurbeleid van de westerse over-
heden is, zoals we zagen, vooral gestoeld op geopoli-
tieke overwegingen. Ook heeft het vestigen van een
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goed imago in het buitenland via de pres( en)taties van
de eigen culturele sector prioriteit: Kunst en cultuur
fungeert als promotiemiddel, meestal ter opluistering
en bevordering van economische samenwerking. Er is
bij diezelfde overheden echter wel een groeiende
belangstelling voor en erkenning van kunst in het Zui-
den merkbaar en kunstenaars krijgen langzamerhand
ook steeds meer ruimte om zich in het Westen te pre-
senteren of opleidingen te volgen.
De particuliere fondsen, zoals de Soros en Ford Foun-
dation, bieden verhoudingsgewijs veel meer moge-
lijkheden voor de ondersteuning en ontwikkeling van
de kunsten in het Zuiden dan de hierboven genoemde
fondsen. Ze doen dit echter met de intentie om de over-
name van het westers model van de markteconomie
te bevorderen en niet primair om de kunsten zelf te
bevorderen.
Het Hivos Cultuur Fonds tracht deze valkuilen zo goed
en zo kwaad als mogelijk te vermijden, in het besef dat
in de wereld van de kunsten ook allerlei zeer alledaagse
wetten regeren die te maken hebben met geld en
macht. Met het Cultuurfonds tracht het Hivos vrijheid
te bevorderen voor het scheppen van kunst, voor het
hoorbaar en zichtbaar maken van authentieke opvat-
tingen in de samenleving, en is het haar streven om
een werkelijke interculturele dialoog te kunnen laten
ontstaan.

Paul van Paaschen is senior sectormedewerker cultuur bij
Hivos en beleidsverantwoordelijke voor het Hivos Cultuur-
fonds.
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Noten

(I) Het 'Zuiden' wordt hier gebruikt als alternatief voor
het begrip 'ontwikkelingslanden'.

(2) Hier wordt een ruime definitie van 'fonds'
gebruikt, namelijk alle particuliere of over-
heidsinstanties die speciaal middelen hebben
gealloceerd en deze beleidsmatig aanwenden ter
financiering van kunst en cultuur.

(3) Voor de periode 2000/2001 is $ 42,8 miljoen ofte-
wel 12% van alle door UNESCO begrootte uitga-
ven geoormerkt voor cultuur onder de post
'Cultural development: the heritage and creativi-
ty'. Het totale budget voor 2000/2001 bedraagt
$353,5 miljoen. (UNESCO 1999)

(4) Helaas kan wegens gebrek aan fondsen het twee-
de, in 2000 geplande rapport niet tijdig verschij-
nen.

(5) Zie UNESCO 1999
(6) 'Financing culture-based activities is justified

when it responds to needs expressed by dient
governments and supports CAS diagnoses and
priori ties. In particular, it is justified when it ( ..)
reduces poverty and stimulates enterprise deve-
lopment by the poor (..) or leverages private direct
investment that generates local employment bene-
fiting the poor, yields tax revenues, and contribu-
tes to environmental and cultural conservation.'
(World Bank 1998, p. 8)

(7) Zie: World Bank 2000
(8) Dat wil zeggen de voormalige Europese koloniën

in Afrika, de Pacific en de Cariben.
(9) Inmiddels is de afdeling omgedoopt tot Interna-

tionale Culturele Samenwerking.
(10) Een Wereld van Verschil, nota Ontwikkelingssa-

menwerking, Ministerie van Buitenlandse Zaken,
1991
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Cultuur en ontwikkeling
nader bekeken

Adriaan van der Staay

Binnen de gelederen van het Prins Claus
Fonds worden voortdurend vragen

gesteld over de plaats van het Fonds
temidden van actuele culturele ontwik-

kelingen in de wereld. Onderstaande
tekst vormde het uitgangspunt voor
een inhoudelijke brainstorm-bijeen-
komst van het bestuur van het Prins
Claus Fonds op 19 mei 2000.
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Het lijkt erop dat de discussie over cultuur en ontwik-
keling in een nieuwe, meer culturele fase is beland. Het
is bijna een halve eeuw geleden dat Margaret Mead
haar Patterns af Culture and Technical Change (l955)
publiceerde. In dit boek vestigde zij de aandacht op de
antropologische context waarin de moderne wereld
zich begaf. Maar op dat moment kon niemand zich nog
voorstellen dat de moderniteit zo'n verstrekkende en
diepe invloed kon hebben en dat de nieuwe, moderne
cultuur de culturele vormen die eeuwen of zelfs mil-
lennia hadden bestaan, zou kunnen vervangen en weg-
vagen.

Vanaf de jaren vijftig zou cultuur gezien worden als een
weerstandsfactor, een formidabele tegenpool van ver-
andering. De traditionele manier van leven vormde een
obstakel, dat op welke wijze dan ook overwonnen
moest worden teneinde op succesvolle wijze de vruch-
ten van de moderniteit te plukken: rijkdom, gezond-
heid en respect binnen een steeds grotere kring
ontwikkelde landen. Economische ontwikkeling kon
vanzelf worden bereikt mits de cultuur maar zou wor-
den genegeerd. Dorpen konden worden weggevaagd of
verplaatst en religieuze gevoelens waren niets waard
vergeleken bij de beloofde ontwikkelingsgroei. Oude en
heilige monumenten, zoals de tempels van Abu Simbel
in de vallei van de Nijl, konden de nieuwe nationalisti-
sche leiders er niet van weerhouden Russische ontwik-
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kelingsmodellen in te voeren. Hele gebieden werden
zonder pardon onder water gezet en er werden dammen
gebouwd om elektriciteit op te wekken. Europa en de
nog steeds voornamelijk Europese UNESCO trachtten
de culturele gevolgen van de meedogenloze ontwikke-
ling te verlichten. Door het redden van de tempels van
Abu Simbel werd cultuur erkend als een belangrijk
gegeven, maar daarbij tegelijkertijd 'gemusealiseerd'.
Cultuur kon worden behouden als een erfenis van het
verleden, maar bij de toekomst hoorde ontwikkeling.
Er kan niet worden beweerd dat dit uitgangspunt fun-
damenteel is veranderd, maar de praktijk is wat min-
der hard geworden. Als de bestaande cultuur
ontwikkeling in de weg stond, werd deze genadeloos uit-
geroeid. Het bleek echter dat deze werkwijze een gebrek
aan intelligentie en doelmatigheid vertoonde en de kos-
ten waren relatief hoog. De ontevredenheid van de
bevolking, soms gepaard met plaatselijk verzet en
opstand, waren tekenen voor de ontwikkelaars dat het
niet zo gemakkelijk zou gaan. Het leek raadzaam tot op
zekere hoogte rekening te houden met cultuur om het
ontwikkelingsproces soepel te laten verlopen. Konden
lokale gewoonten en instellingen niet gebruikt worden
en voor de ontwikkelingswagen worden gespannen? Uit
de onderzoeken die cultuur als een dwarsligger
beschouwden, groeide een nieuwe waardering voor cul-
tuur als een factor binnen ontwikkeling. Mensen en hun
waarden konden misschien tóch van nut zijn in het ont-
wikkelingsproces. Maar het was duidelijk dat deze
omslag in het gedachtegoed niet voldoende was. De
heersende doctrine waarbij ontwikkeling gold als een
onbetwistbaar voordeel op zich, bleef intact.
Uit deze benadering waarin rekening werd gehouden
met mensen en hun cultuur groeide toch het bewust-
zijn dat mensen uiteindelijk wel belangrijk waren. Hier-
bij speelde het inzicht van de Nederlandse adviseur voor
ontwikkeling, Prins Claus der Nederlanden, een belang-
rijke rol. Mensen, zo vertelde hij internationale ont-
wikkelingsorganisaties, kunnen niet ontwikkeld
worden; zij kunnen alleen zichzelf ontwikkelen. Dit
bracht een fundamentele verandering teweeg bij dege-
nen die zijn visie steunden. Mensen werden hiermee
niet alleen belangrijker en niet langer gezien als obsta-
kels of enkel als medewerkers in de ontwikkeling, maar
zij werden de grondleggers van die ontwikkeling. Men-
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sen en hun culturen werden niet alleen erkend, maar ze
werden gezien als de belangrijkste actoren binnen het
ontwikkelingsproces. Dit uitgangspunt sloot natuurlijk
goed aan bij de wijdverbreide empowerment-beweging
van begin jaren zeventig, waarbij het geven van macht
aan minderheden als een van de instrumenten van ont-
wikkeling werd gezien. De armen, de vrouwen, etnische
minderheden en minderheidsgroepen op basis van sek-
suele geaardheid moesten in staat worden gesteld hun
eigen bevrijding tot stand te brengen. Dit was tenmin-
ste de mening in progressieve kringen. Het was een
minderheidsstandpunt dat niet door veel mensen werd
gedeeld - en zeker niet door de machtscentra binnen het
ontwikkelingsproces, zoals regeringen, het Internatio-
nale Monetaire Fonds of de Wereldbank.
De erkenning van het belang van mensen en hun waar-
den was desalniettemin een beslissende stap voor-
waarts in het denken over ontwikkeling als zodanig. Als
mensen in staat moesten worden gesteld zichzelf te ont-
wikkelen, zouden ze het recht moeten hebben hun eigen
waarden op te leggen. Waarden werden gezien als een
belangrijk gegeven in de uitdrukking van persoonlijk-
heid, van identiteit. Als ontwikkeling iets was wat uit-
eindelijk niet aan mensen kon worden opgelegd, maar
iets wat mensen zelf willen bewerkstelligen, in tegen-
stelling tot de vroegere dogmatische 'top-down' ontwik-
keling, zou ontwikkeling dan ook niet rekening moeten
houden met de diversiteit binnen culturen? Er werd een
aantal min of meer hooggestemde plannen tot ontwik-
keling afgekondigd: niet-gebonden ontwikkeling, Bir-
maanse ontwikkeling, Islamitisch bankieren, Aziatische
waarden die de Aziatische Tijgers ondersteunen, et cete-
ra. Deze redenering waarbij de mensen zelf de macht
hebben, leidde niet alleen tot een diversificatie van de
betekenis van ontwikkeling, maar ook tot de spreek-
woordelijke Toren van Babel, dat wil zeggen tot weder-
zijds onbegrip en het gevaar van relativisme. Onder
relativisme wordt hier verstaan het opgeven van elk
spoortje van hoop op het vinden van gemeenschappe-
lijke waarden in het bereiken van ontwikkeling. Deze
relativistische en zelfs cynische benadering van de uit-
een lopende wegen tot ontwikkeling, waarbij ontwikke-
ling het middel kon vormen voor welk cultureel resultaat
dan ook, sloeg een groot gat in het ontwikkelingsdenken.
Het betekende dat ontwikkeling niet langer werd
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gestuurd door een bepaalde cultuur, of deze nu westers
was of een andere oorsprong had. Ontwikkeling was
kortom in een nihilistische fase aangekomen en was
in zekere zin waardeloos geworden, zonder waarde.
Alleen een doel op zich.

De crisis binnen de ontwikkelingsfilosofie werd dapper
onderuit gehaald tijdens een in 1982 gehouden mega-
conferentie over cultureel beleid. De Mexicaanse gast-
heren van deze conferentie (Mondiacult) konden de
omvangrijke gevolgen van de kentering in de waarden
die in de zogenaamde Verklaring van Mexico werden
vastgelegd, niet voorzien. De boodschap was eigenlijk
heel eenvoudig. Als de economische ontwikkeling de
weg kwijt was, diende er opnieuw een bepaalde geloofs-
overtuiging centraal te worden gesteld. Cultuur zou het
doel van ontwikkeling moeten vormen en niet het mid-
del. Er moesten op mondiaal niveau waarden worden
gevonden die de leidraad voor ontwikkeling zouden
vormen. Als mensenlevens het doel van ontwikkeling
waren, zou de gemeenschappelijke wilskracht van de
mensen het ontwikkelingsproces moeten leiden. Cul-
tuur wint het van economie.
Als deelnemer aan deze conferentie moet ik toegeven
dat ik de verstrekkende invloed van onze Verklaring en
de grote omslag in de rolverdeling tussen cultuur en
ontwikkeling over het hoofd heb gezien. Aan de ene kant
was het duidelijk waarneembaar dat de macht in de
wereld nog steeds, net zoals nu het geval is, in handen
is van de economische elite die tijdens het Economische
Wereld Forum in Davos bijeenkomt. De snoeverij van
culturele uitblinkers zoals de Franse Jacques Lang (toen
Minister van Cultuur en vooraanstaand persoon bij
Mondiacult) kon gezien worden als een toonbeeld van
zwakte. Bovendien voorspelde het mislukken van de
politieke hegemonie over de economische ontwikkeling
in de communistische landen weinig goeds voor een
nieuwe poging de economische tijger weer te berijden.
Dit alles zorgde voor een sceptische houding. Ik kwam
uit Mexico terug met het ontmoedigende gevoel dat we
niet veel meer hadden bereikt dan het stellen van het
woord cultuur tegenover de evidente werkelijkheid van
de economische groei.
Maar op de een of andere manier zat ik ernaast. In de
ongeveer twintig jaar die op Mexico volgden, leek de
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discussie over de relatie tussen cultuur en ontwikke-
ling te veranderen, juist toen de overwinning van de
economische ontwikkeling bijna afgerond leek te zijn.
Misschien was het juist het succes van de economische
ontwikkeling in bepaalde landen die de leegte in het
ontwikkelingsproces duidelijk maakte. Hoewel de mid-
delen wel de gewenste resultaten gaven en niemand de
koers helemaal leek te willen veranderen, begon het
wereldkapitalisme naar zichzelf in de spiegel te kijken.
Wat het daar zag beviel niet helemaal. In beeld kwam
een wereld die op veel verschillende manieren niet te
beheersen was, die te maken had met uitputting van de
natuurlijke hulpbronnen, een verwoeste natuurlijke
omgeving, een groeiende milieuverontreiniging en een
steeds verder opwarmende aarde. Het zag de blijvende
onrechtvaardigheid in de verdeling van macht, finan-
ciële middelen en andere zaken. Het zag een giganti-
sche verplaatsing van de bevolking van de traditionele
landbouw naar de ontwrichte economieën in de
megasteden. Daarnaast moest dit kapitalisme het
hoofd bieden aan de publieke opinie en de kritische
bewegingen die hun stem lieten gelden vanuit een
behaaglijk zelfvertrouwen. Het belangrijkste was even-
wel, dat mensen over de hele wereld ongerust waren.
Zij verwierpen de brave new world van de economische
ontwikkeling niet en kozen daarvoor door te migreren
en zich massaal te vervoegen bij de bijbelse vleespot-
ten van Egypte, waar deze ook verschenen. Maar ze
maakten zich hoe dan ook zorgen, niet over het verle-
den, maar wel over hun toekomst en over die van hun
kinderen.

Ik denk dat dit de situatie vandaag de dag is. Het gere-
guleerde duoproces van de markt en de democratie
heeft ondertussen een groot prestige verworven. De
markt verwierf dit prestige door haar doelmatigheid,
de democratie door het vermogen onoplosbare con-
flicten uit de weg te gaan en door haar functie als plat-
form. Indien doelmatigheid en harmonie binnen het
ontwikkelingsproces worden nagestreefd, is het nodig
zich duidelijk naar markt en democratie te richten en
de militaire economieën of dictaturen te vergeten. Maar
beide regulerende structuren vertellen ons weinig over
de toekomst. De markt of de democratie kunnen op elk
moment uiteen vallen. Daarom ligt er een grote cult u-
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rele uitdaging in de kern van het gangbare gedachte-
goed, namelijk om de toekomst van de mensheid als
een geheel vast te stellen. Tot welk punt kan de bevol-
king, of in feite de economie, groeien; kunnen de aarde
en de biosfeer verder verontreinigen; kunnen culture-
le tradities verdwijnen; kunnen waarden buiten een
ontwikkelingssysteem worden gelaten zonder dat er
een ramp wordt uitgelokt? Dit zijn belangrijke kwesties
waarover gediscussieerd moet worden.
Er bestaat geen wereldparlement waarbinnen dit alles
op doelmatige wijze kan worden besproken, aangezien
de structuren van de familie van organisaties binnen
de Verenigde Naties, zoals dit woord al aangeeft, een ver-
zameling van staten is, die hun diplomaten en zo nu en
dan experts sturen om op vreedzame wijze geschillen
bij te leggen. De Verenigde Naties zijn geen wereldpar-
lement. De wil van het volk kan niet worden gegloba-
liseerd, wat er ook geglobaliseerd is in de wereld. Er
bestaat geen forum voor de vox populi. De wereld is mis-
schien nog niet klaar voor dit soort bijeenkomsten, men
zou nu (nog) niet weten wat er gedaan zou moeten wor-
den om de grondleggers voor een dergelijk forum bij-
een te brengen. Bij het zoeken naar een oplossing voor
de strijd tussen cultuur en ontwikkeling bestaat er ech-
ter een duidelijke noodzaak rekening te houden met de
wensen van mensen en hun waarden.
Binnen het veelomvattende kader voor toekomstige
interpretatie heeft een klein boekje (of beter gezegd:
een klein deel van een middelgroot boek) de uitdaging
aangenomen antwoorden te geven op de vraag welke
waarden als leidraad zouden moeten dienen voor ont-
wikkeling. Het boek is het resultaat van een ontwricht
besluitvormingsproces dat begon met die eigenaardig
heroïsche Mondiacult -conferentie van 1982. Het draagt
de onschadelijke titel Our Creative Diversity en is het
resultaat van het werk van een comité van internatio-
nale experts. Het tracht als een wereldparlement in
wording te handelen door te luisteren naar de ontelba-
re kreten en klachten uit vele hoeken van de wereld. Het
tracht de contouren van een mondiale ethiek vast te
leggen, een reeks gemeenschappelijke waarden die de
leidraad zouden moeten vormen voor ontwikkeling.
Voor het bedenken van deze niet-economische bena-
dering van ontwikkeling moeten we de econoom Paul
Streeten danken. Gedurende de afgelopen jaren heeft
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de ethische benadering van het ontwikkelingsproces
meer prestige verworven, terwijl de status van de zui-
ver economische benadering van de wereldtoekomst
in twijfel wordt getrokken. De Nobelprijs die aan de
Indiase econoom Amartya Sen is toegekend, heeft deze
alternatieve benadering bevestigd.

Misschien zou het goed zijn een beetje af te dalen uit
de verheven Olympische hoogten en de vraag te stellen
welke plek de relatief kleine organisatie met de naam
Prins Claus Fonds voor Cultuur en Ontwikkeling dient
in te nemen. Indien hetgeen hierboven uiteen is gezet
serieus wordt genomen en cultuur, tenminste voorlo-
pig, wordt beschouwd als de belangrijkste speler in het
ontwikkelingsproces, zou men de moed moeten heb-
ben een paar voor de hand liggende feiten vast te stel-
len. Mensen over de hele wereld doen moeite
antwoorden te vinden op nieuwe problemen. Het is heel
goed mogelijk dat bepaalde oplossingen deze proble-
men met meer succes het hoofd kunnen bieden dan
andere. De oplossingen zullen niet alleen anders zijn
dan die in het verleden zijn aangedragen, maar zullen
ook niet direct wijd en zijd bekend en erkend zijn. Good
governance is nodig om de good practices zo snel moge-
lijk bekend te maken en om de gevolgen en waarden
hiervan te bespreken. Dit is alleen mogelijk door mid-
del van intelligente scouting. Er is geen bureaucratische
formule voor dit scoutingproces. Het staat of valt met
de scouts in vele delen van de wereld, een netwerk dat
informatie verschaft en als communicatieplatform
dient om de waarde van de antwoorden en oplossingen
te testen. Maar het allerbelangrijkste zijn de ogen, oren
en neuzen van de mensen die deze oplossingen moe-
ten ontdekken. Het Prins Claus Fonds zou juist deze
voortrekkers moeten bijstaan in een wereld van tot nu
toe nog virtuele cultuur en ontwikkeling.

(De oorspronkelijke Engelse versie van deze
tekst verscheen in het Prince Claus Fund Jour-
nal, nr. 4, herfst 2000.)
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Adriaan van der Staay is vice-president van het Prins Claus
Fonds. Van 1979 tot 1998 was hij directeur van het Sociaal
en Cultureel Planbureau en van 1993 tot 1999 bijzonder hoog-
leraar vanwege de stichting Socrates aan de Erasmus Univer-
siteit Rotterdam met de leeropdracht 'Kunst en samenleving
in humanistisch perspectief, in het bijzonder de geschiedenis
en actuele vormen van cultuurkritiek en cultuurpolitiek'.

Voor het Prins Claus Fonds zie ook op internet
http://www.princeclausfund.nl!
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Africa: Strength and
Vulnerability of the Arts

Chenjerai Have

'On the African continent, in the hier-
archy of things, books are not at the
top. Feeding the head with ideas is a
worthless exercise when the belly is
empty. It is better to have bath a full
belly and a full head.'

Humanistiek nr.4, 1ejaargang december 2000

Zimbabwe's world-famous musician, Thomas Map-
fumo, has gone into voluntary exile in the United Sta-
tes - but not so voluntary; it is a forced exile of some
sort. Two short pieces of musie he composed and sang
just before the 2000 elections strained nerves in the
ruling political circles.

'Nyika yenyu yamaichemera
Heyo yaita mamvemve
Musha wenyu wamaichemera
Hoyo waita mamvemve

Chiiko chiiko iwe?
John John iwe'

(The country you yearned for
Oh, it is in tatters
The home you yearned for
Oh, it is now in tatters

What is this?
John, John, what is this?)

So the song called 'Mamvemve' (Tatters) goes, in a
kind of mournful wail that echoes through society,
creating fear in the hearts of politicians. It is a song

67



about political and economie corruption in Zimbab-
we. Politicians hate the song and the singer, sin ce the
man rules the country through his mus ie.

The second song is called 'Disaster'.

'Pano pamusha paita disaster
Yowerere yowerere mama
Nyika ino yaita dis aster
Yowerere yowerere baba
Nyika yedu yaita corrupt ion

Matsotsi!
Vakomana muchamhanya'.

('Our home is now a dis aster
Oh, dear mother
This land is a dis aster
Oh, dear father
This land is full of corruption

Watch out for robbers
Rulers, you wil! run for your lives:)

It was the time of the elections. There was a new oppo-
sitional party, full of youthful politicians, giving the
ruling party all sorts of political restlessness. The dri-
vers in mini-bus es and the owners of cocktail bars
played the music day and night. The nightclubs joined
in. The rural buses would not let those words rest.
Mapfumo gave a few interviews on the levels of cor-
ruption in our land, Zimbabwe. He dared to shout, in
these interviews, that 'our former liberators have beco-
me our new oppressors: 50 they went after him, con-
fiscated all his cars and harassed him with threats of
death. Men in dark suits followed him wherever he
went. The man was already in exile in his own count-
ry. He had no freedom of movement, no freedom of
association, no freedom of expression, since his music
was removed.
Oh, the artist and his art, so vulnerable, so fragile. Art,
so vulnerable, yet so effective in the hearts of society.
That is the fate of an art istic cockroach: on the African
continent the artist and his art are soon kil!ed or stif-
led. Mapfumo was lucky; an outsider realised the
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musician's fate and sent him a ticket to leave the count-
ry in order to search for sanity elsewhere. Maybe he
wil! find it in those lands of extern al exile. Maybe he
wil! walk the streets of New York, dizzied by so many
incomprehensibles in a country not his own. Before
independenee in 1980, he had languished in prison for
three months because ofhis music.

Mapfumo was lucky to escape alive. Not many are able
to escape alive so they can sing again. Nigerian Ken-
Saro Wiwa was one of the unlucky ones. Dictator Sany
Abacha hanged the writer while the outside world was
trying to raise money to rescue him. Too late. The wri-
ter, without guns and prisons and hangmen, was gone.
'50 They Kil! Writers?' someone exclaimed, and all
artists exclaimed with them. And many were kil!ed as
they wrote down the aspirations, dreams, sorrows and
joys of the ordinary people.1 have observed that wri-
ting on the country's powerful is a dreary exercise.
They are the most boring and uninteresting beings
ever created to inhabit this earth.
Writing on the dispossessed, however, is exciting,
because they have nothing in their hands except
human dignity and the st rong wil! to live on, despite
the madness surrounding them.

That is where the trouble begins.
'1 fear five people in my country: an African writer once
said. 'I fear the Minister of 1nformation, because he
thinks 1am his unpaid information officer. 1 fear the
Minister of Culture, because he forces me to accept his
definition of culture. 1 fear the Minister of Justice,
because he makes laws, which lead to my arrest. 1fear
the Minister of Police, because he arrests me. And 1fear
the Minister of Prisons, because he is in charge of the
hangman: The writer was a Diop from 1vory Coast.
Without outside intervention, one day such a man's
fears wil! be realised as any of the Ministers of gover-
nment send 'men in suits and dark glasses' to knock at
his door.

The divorce between the arts and polities has never
happened. A writer can write about hors es ('Black
Beauty'), and have the book banned. That is what hap-
pened to a man who wrote about his black horse in
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apartheid South Africa. The book was immediately
banned and he was threatened with imprisonment.
Powerfu] art paints pictures of the mled and the miers,
the victims and the victimisers. Usually, the images of
the mled are more beautiful than the ugly ones of the
miers who tend to be satirized. Now, that is where the
vulnerability of the arts comes in. The miers have the
police, prisons, handcuffs and guns at their disposaJ.
They are not hesitant to use them on their perceived
enemies.And theywill shoot to kill.No toy guns invol-
ved!

Funding The Arts In Africa

African governments, and others elsewhere, think in
quantitative ter ms. They want to build schools, clinics
and bridges. Their statistics are dealing with quan-
tities of things: how much was spent on development
aid, how much was spent in removing su eh and such
a number of landmines, and so on. Everything has to
be quantified. That is their idea of development.And
that is all very well, but it is not wh at life is all about.
The arts, which have everything to do with the sus-
tenance of the human will to live and the capacity to
aspire to higher levels of spiritual nourishment, those
issues are not on their agendas. It is amazing how a
government, like the Zimbabwean one, can build a
National University of Science and Technology
(NUST) in Bulawayo, where the arts are not taught at
all. Chinua Achebe, the renowned Nigerian writer,
scoffed at the idea of an engineer who builds a bridge,
and when the bridge is there, he/she does not know
how to join the villagers in a celebratory dance to wel-
come the new transport innovation.

Who said development should only be measured in
quantitative ways? Development has to do with the
nourishment of ideas, the creation of new imaginati-
ve spa ces in a society. The arts celebrate life in all its
shapes, its joys and its sorrows.

If a government of the South funds the arts and arts
organisations at all, the problems of control and
ownership raise their ugly heads: censorship,
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appointment of the 'politically correct' staff who never
challenge the system, pressure on artists to be prai-
se-singers and flatterers. Zimbabwe's state-funded
National Arts Council is a typical example. It has
never had an impact on the arts.
At every point in the experience of development,
when the arts were flourishing, creativity in other
areas also flourished. Examples are abundant, espe-
cially in Europe. The arts, philosophy, design, tech-
nology, they are part of the compendium of
development packages which go together without iso-
lation. Life is a multi-faceted sphere which should not
be looked at in bits and pieces.
African governments will not fund the arts. The inter-
ventions of development agencies are crucial. That
intervention is based on the understanding, that what
the developing world (the South) needs is critical thin-
king to accompany the construction of a school or a
bridge. Criticism is so vital for development th at wit-
hout it societies can only decay. For me, the develop-
ment package includes a heavy dose of any sort of
criticism of the arts and other institutions like uni-
versities and colleges.

The problem with African and other governments of
the South is that they cannot stand criticism even
when they know it is crucial in the affairs of human
development. The arts develop the human imagina-
tion and critical thought. If a road or a school is built
without the society critically realising that along th at
road and school will pass new material goods, new
people, new ideas, new songs about new aspirations
and destinies, the birth of new identities, then no deve-
lopment will have taken place.

As aresuit, the need for serious interventions from
donors becomes reaJ. The alternative is having African
artists totally marginalised from the cmcial issues that
need vigorous debate in societies in the South. In Afri-
ca an artist is always on the periphery of society.

There is also the danger of aid donors being seen as
intruders, peeping into the house of the arts in the
South. The donor needs a certain level of sensitivity in
order to intervene by means of funding only as a part-
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ner, not as an obstructor of national agendas. This hap-
pens when a donor intervenes with prescriptions of
how the artist in the South ought to work to realise
those crucial artistic dreams.
The donor is one who Iistens to the yearnings of the
artist in the South. The artist says: 'I want to paint my
African sky. I want to see the African sun. But I have no
funds to buy materials with which to realise th is cru-
cial dream:
If the donor comes and says: 'Yes, you can paint the
sun, but let me first teil you how to look at your sun',
th at donor is an obstruction to creativity. In other
words, the donor, if he wants to fund a writer, must not
begin by giving the writer Western definitions of the
creative act, his notions of the novel, the poem, the play.
When a proper understanding has been reached, the
donor and the artist become partners who go hand
in hand as they participate in the creative act, in the
realisation of urgent dreams. At that point, dual and
mutuallearning begins. The beauty of art can result
from such a relationship only after each of the part i-
cipants has assisted the other to expand creative and
cultural space, in order to make the world bigger for
both.

Even wh en donors are serious in funding the arts in
countries of the South, I have observed the danger of
donor-dependency. Some arts organisations begin to
think it is their right to be funded by donors, and con-
sequently they cannot create without the aid of foreig-
ners. This dependency syndrome manifests itself
mainly in the film industry. Since the artists are fun-
ded, the filmmakers simply stop at making the film
without thinking commercially in terms of how to
market the artistic product in a new way to the public.
In Zimbabwe, only a fewAfrican films have been taken
to venues outside the urban centres, especially Hara-
re, the capital, where donors have the opportunity to
view them. It is as if the filmmaker is only interested
in raising more donor money for the next project, even
if the rural folk are lacking the opportunity to expe-
rience their world as portrayed in the film.
The other danger which kills artistic work in the South
comes from a donor insisting on a particular theme to
be covered by the scriptwriter.A fllm on Aids becomes
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a dreary series of lectures and long conversations on
the disease. The artistic part of the project is forgotten
and creativity has been stifled.

Of Free Markets and the Arts

By virtue of their critical nature, the arts in the South
are an endangered species. Add to that the shrinking
economies of the African continent. A starving
man/woman has no time to think of buying a book.
If I, as a writer, walk into a bookstore and find a hung-
ry man buying a book, it shocks me. On the African
continent, in the hierarchy of things, books are not at
the top. Feeding the head with ideas is a worthless
exercise when the belly is empty. It is better to have
both a full belly and a full head.

In the South, books and all other artistic products are
not a priority. There are more urgent matters to focus
on, especially if, as I knowas a writer, nearly 70 per
cent of the Zimbabwean population cannot read and
write. And of the 30 per cent, who can read, probably
a mere 10 per cent can afford to buy a book.
I have come to believe th at in some African countries
the politicians are happy with an illiterate citizenry.
Illiteracy, the high prices of art istic products like
books, and lack of access by road or river to parts of
the country, become a form of censorship by exclusion.
The rulers do not want the ruled to participate in the
affairs of governance. All the government's business is
done in some foreign language like English, Portu-
guese or French.

There is no such thing as a 'free market: The market
demands a full purse. And a full purse on the African
soil is a rare species among the poor majority.

Interventions of donors are essential in opening up
market spaces for writers and other artists. If a fun-
ding agency pays for the shipment of pieces of sculp-
ture to be marketed and sold in Holland or Germany,
it is what I call 'opening up market spaces for the artist:
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Another funding agency might pay for ten books every
year to be produced as cassette tapes for distribution
to those who cannot afford books or cannot read even
in the mother tongue. Such interventions are critical-
Iy essential if borders are going to be reduced in the
area of the arts.
The arts are a dy nam ic and critical engagement with
society. To leave them to the whims of the governments
of the South without external funding, is to risk their
extinction. Governments of the South are often frigh-
tened of the power of the arts to subvert the of the
people's minds. So they have big departments of cens-
orship, instead of departments of arts development. A
healthy dialogue between artists of the South and
foreign donors has produced some of the most capti-
vating pieces of art in Africa.
A society's gaping wounds, its broad or subdued smi-
les, its sorrows, are only visible through the language
of the arts. The arts are, indeed, the bedrock of a socie-
ty's conscience. To leave the arts in the hands of gover-
nments in the south, is to abandon the souls of those
who sing and dance their destinies everyday, in the
arts.

Chenjerai Hove (1956) woont in Harare en is Zimbabwes
beroemdste schrijver met tal van titels op zijn naam. In het
Nederlands vertaald verschenen van hem onder meer Been-
deren (Rainbow pocket, 1994; internationaal zijn bekendste
boek), Berichten uit Harare (In de Knipscheer, 1993) en Scha-
duwen (In de Knipscheer, 1994). Daarnaast is Hove bestuurs-
lid van de mensenrechtenorganisatie ZimRights en actief
betrokken bij de oppositiebeweging in Zimbabwe.

Zie op internet bijvoorbeeld de webpages over Hove van
George P.Landow (Brown University), onderdeel van
zijn grote site over Postimperial & Postcolonial Litera-
ture in English,
www.landow.stg.brown.edu/post/zimbabwe/hove/hove-
oV.html en de site van de Zimbabwe International Book
Fair www.zibf.org/
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Zang en piano
Ingeborg Oderwald
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Soli Antonio Gloria

Casper Vogel

Enigszins amechtig klonk boven ons hoofd een pre-
ludium Johann Sebastian Bach. Een uurtje later een
fuga. In de tussentijd was Ton Koopman door de Uni-
versiteit Utrecht een eredoctoraat in de theologie ver-
leend. Het was 24 maart 2000. Godgeleerdheid? Dat
maakt behalve tevreden over zo'n eminent eerbewijs
aan een van onze beste, modernste en beroemdste
pleitbezorgers voor de oude muziek, ook nieuwsgie-
rig. Ja, in haar laudatio dacht erepromotor prof. dr.
WiIlemien Otten ook wel dat enige uitleg nodig was.
Daarom verwees ze naar haar vakgebied, de kerkge-
schiedenis. Bachs muziek ondersteunde niet alleen
de eredienst van zijn tijd, maar begeleidde ook het
woord bij de verkondiging van het evangelie, die de
kerk immers tot haar kerntaak rekent. Echter, in de
huidige Nederlandse context, zei ze, ligt dat anders.
Onder de tallozen die jaarlijks afkomen op de Mat-
theus Passion Bvan de 'chique' uitvoering in Naarden
tot de 'meezing' -versie in Amsterdam B zal de oor-
spronkelijke liturgische situering in de lijdenstijd
velen ontgaan.
Temidden van deze groeiende populariteit buiten de
kerkelijke setting signaleerde professor Otten een
paradox. Enerzijds zijn er mensen die menen dat
Bach alleen kan worden begrepen door wie werkelijk
gelooft, anderzijds bewijst het grote succes alsmede
het brede spectrum van uitvoering in den lande het
tegendeel. Dit gegeven vraagt om nadere bezinning
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op 'de groeiende asymmetrie tussen de kerkelijke
geloofspraktijk en het culturele erfgoed dat daarin
ooit was ingebed'.
Nietzsche werd erbij gehaald, 'de filosoof van het
atheïsme', die in 1870 in één week driemaal de 'Mat-
thäuspassion des göttlichen Bach' beluisterde,
'jedesmal mit demselben Gefühl der unermesslichen
Verwunderung. Wer das Chistentum völlig verlernt
hat, der hört es hier wirklich wie ein Evangelium'. Ver-
volgens eindigde professor Otten in een soort spagaat.
Eerst zag ze in Nietzsches woorden een oproep om
'ons niet blind te staren op de vraag naar de bron van
Bachs muziek, christelijk of niet, maar te kijken naar
haar geheim: een schoonheid die verwondering wekt
en daarmee elke muziekhistorische en kerkhistori-
sche verklaring overstijgt'. Om te eindigen bij de jonge
ere-theoloog Koopman, wiens grote verdienste is dat
wij 'door een verfrissende uitvoerings-praktijk zelfs
op een postmoderne compact disc Bachs muziek nog
steeds horen 'wie ein Evangelium'.

Hoorden wij het goed? Had de theologie hier de eigen
grenzen inmiddels overschreden en werd een atheïst
met terugwerkende kracht gepromoveerd tot kroon-
getuige van iets dat met een evangelie vergeleken kon
worden? Werd de muziekbeleving die bij steeds meer
mensen afstand neemt van het godsdienstig domein
hier met een goed gevoel voor timing weer omzich-

73



tig het vaderhuis van de theologie binnengewenkt?
Dit laudatio kwam vervreemdend over bij heden-
daagse melomanen die, met alle respect voor het land
van herkomst, eigen betekenis en zingeving hechten
aan muziek. Zo goed als dat eeuwenlang een gods-
dienstige, kerkelijke, of theologische inbedding kon
hebben, kan vandaag de dag (net als voorheen trou-
wens) muziekbeleving uitstekend gedijen in een rui-
mer, buiten- of onkerkelijk begrip. Daar is geen
verruimde theologie voor nodig, maar heeft de weten-
schap al langer diverse toepasselijke instrumentaria
beschikbaar. Ze zijn alleen nog maar mondjesmaat in
gebruik.

De herkomst van muziek, evenals die van de dans,
wordt begrijpelijkerwijs vaak geassocieerd met de reli-
gieuze ervaring, de gevoelservaring van immense
grootsheid en ontzagwekkendheid. Sedert we weten (en
dat weten we natuurlijk al tientallen eeuwen) dat die
ervaring ten diepste ook gedeeld wordt door mensen
die dat niet per se interpreteren als iets goddelijks of
bovennatuurlijks, maar eerder als iets algemeen men-
selijks, kan het nadenken over muziek en zijn bijzon-
dere uitwerking op de menselijke geest ook in andere
dan theologische kaders heel zinvol worden
beschouwd.
Filosofie heeft ons bijvoorbeeld doen inzien hoe
muziek ook begrepen kan worden als een open sym-
bolentaal, die zich leent voor diverse grammatica's en
die ook voor de luisteraar een creatieve daad kan zijn.
De belevingswereld van Bach wordt aardig geken-
schetst door de ootmoedige opdracht SDG (Soli Deo
Gloria) die hij veel van zijn werken meegeeft. De mijne
is een andere, maar raakt B denk ik - die van Bach
wezenlijk, als ik ervaar hoe zijn werk mijn geest aan-
spreekt en rust brengt, niet onder de zonnige hemel die
Mozart te voorschijn tovert, maar in een stille avond-
schemer. Bach is architectonische, wijde ernst. Hij zet
een boog over de natuur, waarin ook ik mijn plaats zie.
Ik voel verwantschap met de gevoelens die aan gods-
diensten ten grondslag liggen, maar tegelijk grote, rela-
tiverende afstand tot alle historische en actuele
collectieve vormgeving en vertalingen in geloofssys-
temen. Met zo'n meer individuele, abstracte beleving
sta je allesbehalve alleen. Kees Fens B lees ik in de krant
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B wordt door Bach gelukkig gemaakt, 'niet in de gevoe-
lige, maar in een meer statische zin, bijna onpersoon-
lijk. Zoals de zee dat uitricht'. Ik bedoel maar, God of
Evangelie is mogelijk, maar niet per se nodig om Bach
tot tolk te maken van een existentiële beleving.

Zou de jonge theoloog honoris causa Antonius Koop-
man daar anders over denken? Zijn dankwoord was op
dit punt diplomatiek, maar ook cryptisch. Op zijn beurt
riep hij een hedendaagse tegendraads sympathiseren-
de getuige op: de bekende heidense muziekliefhebber
Martin van Amerongen die pas nog schreef: 'Bachs can-
tates, prachtig uitgevoerd, maken van een atheïst een
gelovige'. Om er zelf plechtig aan toe te voegen: 'Zelfs
wie het Duits niet machtig is, zal begrijpen wat de can-
tates willen uitdrukken, mits deze op achttiende-eeuw-
se retorische wijze worden uitgevoerd:

Christendom is in onze omgeving op de terugtocht,
maar de behoefte aan zingeving en de bepaling van een
relatie tot de wereld natuurlijk nooit. Deze religieuze
dimensie in de menselijke gevoeligheid is moeilijk te
doven en vindt voor velen een woordenloze tolk in
muziek. We hebben het niet over geloof in iets als 'god',
maar in een verstandhouding tot het raadsel dat de
menselijke bewustwording nu eenmaal over ons heeft
afgeroepen. Geen wonder dat de kunstvorm die waar-
schijnlijk het diepst wortelt in ons onderbewuste, de
muziek, in onze omgang met dat raadsel een sleutelrol
kan spelen.

Vanzelfsprekend is ieders belevingswereld doortrok-
ken van sporen van onze beschavingsgeschiedenis, in
deze contreien dus ook van christelijke noties. Nu de
bronnen daarvan, althans in onze omgang op de ach-
tergrond raken, wekt het geen verwondering vanuit de
Utrechtse faculteit der godgeleerdheid een opvallen-
de poging te zien zich te verstaan met dit uitdijend, ver-
waaiend christendom, dat voor een eindeloze rij
composities die ons recht in het hart treffen de inspi-
ratiebron is geweest.
Net zoals onze jaartelling en bijbehorende millenniu-
meuforie nog immer op christelijke leest is geschoeid,
is anno 2000 Bach ideëel gesproken wel van ons alle-
maal geworden, maar komt het blijkbaar nog niet op
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in de hoofden van bijvoorbeeld musicologen, sociaal-
psychologen, filosofen, humanistici, voor mijn part
marketing- en communicatiewetenschappers om Ton
Koopman met een eredoctoraat te eren. Dus doen theo-
logen dat nog gauw. En geven hem twee profielen om
uit te kiezen: onbewust aansprekend roepende in de
huidige woestijn en effectief postmodern dienstknecht
van de Vijfde Evangelist. Het is te hopen dat het den-
ken en voelen van Ton Koopman er recht mee is
gedaan. Maar ik krabbel in de marge: Soli Antonio Glo-
ria!

(Deze tekst verscheen eerder in iets kortere vorm
in het Tijdschrift voor Oude Muziek van mei
2000)

Casper Vogelis directeur van het Holland Festival Oude Muziek
Utrecht. Eerder vervulde hij eenzelfde functie bij het Noord-
hollands Philharmonisch Orkest. Daarvoor was hij jarenlang
hoofdredacteur radio/televisie bij het Humanistisch Verbond.
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Uitsluiting en rechten van
allochtonen

Rob Buitenweg

Veel samenlevingen zijn multicultureel,
ook de onze. De vraag komt dan op hoe
een multiculturele samenleving dient te

worden ingericht, waarbij op het terrein
van recht en politiek met name de vraag

speelt of culturele praktijken via de
erkenning van specifieke groepsrechten
van allochtonen dienen te worden
beschermd. (1)
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De idee van specifieke groepsrechten lijkt haaks te
staan op de traditioneel-liberalistische visies die juist
het gemeenschappelijke in mensen benadrukken en
die dat gemeenschappelijke zien als basis voor indi-
viduele, gelijke rechten. (2) Het politiek liberalisme ziet
een politiek van gelijke rechten als een adequaat ant-
woord op de vraag naar de verhouding tussen ver-
schillende culturele groepen. Een dergelijke politiek
wordt gemotiveerd door een verzet tegen uitsluiting op
grond van groepsidentiteit en het benadrukt het belang
van een gemeenschappelijke menselijke waardigheid,
die leidt tot de erkenning van gelijke rechten ongeacht
het lidmaatschap van een groep. Het idee is dat een
strikt implementeren van het beginsel van gelijkheid
en non-discriminatie waarborgt dat leden van een
bepaalde groep niet worden uitgesloten en garandeert
dat de leden van iedere groep hun culturele identiteit
kunnen behouden. Maar in toenemende mate is het
gevoelen opgekomen dat het beginsel van gelijke rech-
ten niet voldoet. (3)
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Het belang van culturen voor menselijk wel-
zijn

Het liberalisme met zijn politiek van gelijke rechten
houdt geen rekening met de behoefte aan erkenning
van een groepsidentiteit en honoreert niet de onder-
linge solidariteit van de leden van een culturele groep,
zo luidde al in de zeventiger jaren de kritiek van Ver-
non Van Dyke. Mensen zijn niet slechts individuen,
maar ook leden van een groep, wier identiteit veran-
kerd ligt in culturele groepen. Ze willen ook als zoda-
nig worden erkend en wensen dat hun behoeften en
strevingen als leden van een groep via rechten worden
beschermd. (4) Cultuur is een belangrijke ankerplaats
van onze identiteit, zo stellen ook Margalit & Raz en Iris
Marion Young. (5) Het lidmaatschap van een culturele
groep bepaalt hoe anderen ons zien en ons benaderen,
hetgeen een belangrijke invloed heeft op ons zelfbeeld.
De verwevenheid van identiteit en erkenning wordt ook
sterk belicht door Charles Taylor, één van de toonaan-
gevende schrijvers op het terrein van multiculturalis-
me. Mensen hebben een identiteit als drager van de
menselijke waardigheid, maar ook een hoogstper-
soonlijke identiteit, die in sterke mate beïnvloed wordt
door iemands lidmaatschap van een culturele groep. (6)

Voor beide identiteiten geldt dat men zich een identi-
teit niet in isolement verwerft, maar in dialoog met
anderen. Daarbij is iemands identiteit gevoelig voor de
erkenning die anderen geven of onthouden, in de dage-
lijkse omgang en in de politiek. De huidige politiek van
gelijke rechten is slechts gericht op de erkenning van
de algemeen-menselijke identiteit, maar niet op de
erkenning van iemands culturele identiteit. Met voor-
gaande schrijvers kan dan worden erkend dat culturen
van existentieel belang zijn voor de identiteit van men-
sen. Mensen hebben een behoefte om niet alleen in hun
gelijke menselijke waardigheid te worden erkend, maar
ook in hun bijzondere identiteit, die mede bepaald
wordt of mogelijk gemaakt wordt door hun verworte-
ling in een culturele context. Als de culturele context
van mensen niet wordt gerespecteerd, is dat ook een
bedreiging voor de identiteit en het zelfrespect van de
leden. (7).
Cultuur is niet alleen van existentieel belang omdat ze
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een bijzondere betekenis heeft voor de identiteit van
mensen, maar ook omdat cultuur een kader voor keu-
zes biedt, zoals onder andere Will Kymlicka en Mar-
galit & Raz laten zien. In onze cultuur kunnen we
begrijpen welke de betekenis is van levensvormen die
binnen die cultuur worden gepraktiseerd. Een buiten-
staander ziet slechts gedragingen. De betekenis zal hem
of haar veelal ontgaan, of zal aan een gedraging een
betekenis hechten vanuit zijn of haar eigen referentie-
kader. Cultureel lidmaatschap verschaft ons beteke-
nisvolle keuzemogelijkheden en kan daarom als een
primair goed worden gezien, een goed dat mensen wil-
len hebben, ongeacht hun specifieke levensvisie. (8)

Een politiek van verschil

Het benadrukken van het belang van culturen behoeft
niet te impliceren dat mensen hun identiteit ontlenen
aan één bepaalde gemeenschap en evenmin dat de cul-
turele gemeenschap een homogene entiteit is, zoals
]eremy Waldron veronderstelt. (9) Mensen hebben een
variëteit van bindingen met verschillende gemeen-
schappen. Ze zullen altijd multicultureel zijn, voor hun
zingeving puttend uit meerdere culturen. Ook de cul-
turen zelf zullen niet homogeen zijn, maar zullen
worden geconstrueerd, gedeconstrueerd en gereconst-
rueerd. Maar, ook al zijn mensen multicultureel en put-
ten ze voor hun zingeving uit meerdere culturen, al is
hun identiteit daardoor veranderend en meervoudig
en ook al zijn die culturen zelf ook weer multicultureel,
dan wordt daarmee nog niet het existentiële belang van
culturen als ankerplaats van identiteiten en als context
van keuzen opgeheven. Bovendien is het niet onmoge-
lijk en is het zelfs waarschijnlijk dat veel mensen toch
met een bepaalde culturele groep sterke affiniteit heb-
ben en er zich mee verbonden kunnen voelen. (10)

Een politiek van gelijke rechten erkent niet het exis-
tentiële belang van culturen, aldus de critici van een
dergelijke politiek. Een politiek van gelijke rechten werd
misschien wel gemotiveerd door een verzet tegen uit-
sluiting op grond van groepsidentiteit, maar het
uiteindelijke effect is geweest dat de culturen van min-
derheden werden uitgesloten van juridische bescher-
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ming. Zo'n politiek geeft leden van culturele minder-
heidsgroepen slechts de rechten die door de dominan-
te culturele groep zijn opgesteld en die belangen
waarborgen welke door de leden van de dominante cul-
turele groep als beschermwaardig worden beschouwd.
Kerstmis is een algemeen erkende feestdag en allen,
ook Islamieten, hebben recht om vrij te zijn met Kerst-
mis. Hierdoor wordt echter een christelijke culturele
praktijk beschermd. Een dergelijke bescherming wordt
Islamieten onthouden, als niet ook het einde van de
Ramadan algemeen als feestdag wordt erkend. Een en
ander is vergelijkbaar met de kritiek die vanuit het
feministische denken is gericht op een politiek van
gelijke rechten, inhoudend dat een politiek van gelij-
ke rechten de structuur van de samenleving onveran-
derd laat en vrouwen alleen maar toegang verleent tot
een mannelijke wereld. (l.)
Omdat een politiek van gelijke rechten de leden van
culturele minderheidsgroepen slechts toegang verleent
tot een wereld die is geschapen door de leden van de
dominante culturele groep, moet, onder anderen vol-
gens Taylor, een politiek van gelijke rechten worden
aangevuld met een politiek van verschil. Een politiek
van gelijkheid is een politiek die het universeel-men-
selijke erkent. Een politiek van verschil kan omschre-
ven worden als een politiek die erop gericht is om
ieders culturele identiteit en bijzonderheid in de publie-
ke sfeer te erkennen en er zorg voor draagt dat cultu-
ren worden beschermd, die voor de leden van de
verschillende culturele groepen van belang zijn voor
een menswaardig bestaan. (12)

Gelijke vrijheid

Het gegeven dat culturen voor mensen van existentieel
belang zijn, is voor Taylor een reden voor het (in- )voe-
ren van een politiek van verschil, waarbij met het oog
op de bescherming van die culturen groepsrechten
worden verleend, bijvoorbeeld rechten om de eigen taal
te gebruiken en rechten op eigen onderwijs. Maar met
Kymlicka kan gezegd worden dat de vaststelling van
het existentieel belang van culturen nog onvoldoende
is om tot een politiek van verschil met groepsspecifie-
ke rechten te besluiten. Want waarom zouden anderen

78

rekening moeten houden met het belang dat culturen
voor de leden van culturele groepen hebben? Kymlic-
ka en andere liberalisten brengen het beginsel van gelij-
ke vrijheid in stelling: er dient rekening te worden
gehouden met het existentieel belang van culturen,
omdat mensen de vrijheid dienen te hebben om te
leven in overeenstemming met wat ze zelf van waarde
vinden. Maar wat van waarde is, wordt aangereikt door
culturen. Culturen dienen zo nodig door culturele rech-
ten te worden beschermd, omdat een dergelijke
bescherming van culturen mensen de vrijheid geeft op
hun eigen wijze te levenYJ) Dan kan echter vervolgens
toch weer worden gevraagd, waarom anderen aan men-
sen de vrijheid moeten geven op hun eigen wijze te
leven.
Is het niet zo dat aan een politiek van verschil uitein-
delijk ten grondslag ligt het uitgangspunt van mense-
lijke verbondenheid, inhoudend dat mensen (feitelijk)
aan elkaar verwant zijn en (moreel) enige solidariteit
ten opzichte van elkaar dienen te betonen? Mensen
hebben, ondanks hun verschillen, een
overeenkomstigheid die in vergelijking met hun ver-
schillen een overweldigende kracht heeft. Die overeen-
komstigheid manifesteert zich in hun lichamelijke
structuur en bewustzijnsstructuur, in hun kwetsbaar-
heid, hun vatbaarheid voor lijden. Mensen hebben een
universele identiteit als mensen, die onze primaire
identiteit is en meer fundamenteel dan enig bijzonde-
re of speciale identiteit. Slechts tegen de achtergrond
van die universele identiteit is het mogelijk onze indi-
viduele identiteit te bepalen of een identiteit in termen
van burgerschap, geslacht, of culturele achtergrond te
omschrijven. Wezijn mensen door (de andersheid van)
andere mensen. Dit inzicht in de feitelijke menselijke
verwantschap kan leiden tot een situatie van naijver,
competitie, conflicten en oorlog, waaruit, zoals Hobbes
heeft laten zien, uiteindelijk maar één uitweg is, name-
lijk van het maken van afspraken om tot een geordend
samenleven te komen. Het inzicht in de menselijke ver-
wantschap kan ook stimuleren tot solidariteit. Ver-
wantschap verplicht. Verwantschap kan niet worden
genegeerd, maar vraagt een solidariteit, die oproept tot
minimalisering van het lijden en het streven om ieder
de mogelijkheid van een menswaardig bestaan te bie-
den. Maar ook degenen die van mening zijn dat de
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menselijke verwantschap vooral leidt tot conflicten die
door middel van afspraken moeten worden bezworen,
zullen uiteindelijk een beroep doen op enige vorm van
menselijke solidariteit. Immers, mensen kunnen op
grond van angst en eigenbelang komen tot het maken
van afspraken, maar zullen enig besef of gevoel van
solidariteit nodig hebben om zich aan de gemaakte
afspraken te houden.
Op samenlevingsniveau genereert deze menselijke ver-
wantschap en solidariteit het recht van een ieder om
als gelijke te worden benaderd en de correlatieve plicht
van anderen om ieder als gelijke te benaderen. Het recht
om benaderd of behandeld te worden als gelijke is fun-
damenteel en moet worden onderscheiden van het
recht op een gelijke behandeling, zoals onder andere
Dworkin heeft betoogd. Het fundamentele recht vereist
dat we zowel het universeel-menselijke moeten respec-
teren als oog moeten hebben voor ieders bijzonderheid,
hetgeen onder meer inhoudt dat ieder de vrijheid heeft
op eigen, cultureel gevoede wijze te leven en dat we
ieders specifieke cultuur dienen te respecteren. (14) Het
zijn deze solidariteit en het recht om als gelijke te wor-
den behandeld die ons kunnen motiveren de gelijke
vrijheid van anderen te erkennen en om rekening te
houden met het existentieel belang van culturen. (IS)

Gelijke vrijheid en cultuurrelativisme

Het beginsel van gelijke vrijheid, gebaseerd op mense-
lijke solidariteit en in combinatie met het existentiële
belang van culturen, verlangt dat leden van culturele
groepen de vrijheid hebben om op eigen wijze te leven,
dus ook om hun cultuur te praktiseren, en dat zulks
ook juridisch, door het toekennen van rechten, moge-
lijk wordt gemaakt. Maar betekent het beginsel van
gelijke vrijheid dat alle culturele praktijken dienen te
worden beschermd? Is het zo dat met het beginsel van
gelijke vrijheid, als basis van een politiek van verschil,
het cultuurrelativisme wordt omarmd? Het is tenslot-
te het cultuurrelativisme dat pleit voor respect voor
andere culturen en het bieden van gelijke vrijheid aan
culturen. Ik wil het cultuurrelativisme aan een nade-
re beschouwing onderwerpen.
Volgens Raghunandan Swarup Pathak impliceert het
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cultureel relativisme de constatering dat moraal van
plaats tot plaats verschilt, dat de variëteit van moraal
slechts kan worden begrepen door die te plaatsen in
een culturele context en dat morele aanspraken afhan-
kelijk zijn van de culturele context die zelf de bron is
van de geldigheid van de aanspraken. Hij vervolgt dan
met de bewering dat er, volgens de cultureel relativist,
geen universele moraal bestaat, omdat de geschiedenis
van de wereld de geschiedenis is van de pluraliteit van
culturen. De poging om universele waarden te intro-
duceren is een vorm van imperialisme, omdat men dan
poogt om de waarden van een bepaalde cultuur alge-
meen te maken. (16)

De omschrijving van Pathak bevat drie elementen: het
cultureel relativisme stelt dat verschillende culturen
verschillende morele codes hebben, dat er geen voor
allen acceptabele standaard is om verschillende cultu-
rele praktijken te meten en dat het daarom voor leden
van een bepaalde cultuur onjuist is de praktijken van
een andere cultuur negatief te waarderen. (17) Bij de
omschrijving van Pathak vormen de drie elementen
gezamenlijk het verschijnsel cultuurrelativisme. De
ideeën die hier elementen van één samenhangend ver-
band vormen, kunnen ook als aparte vormen van rela-
tivisme voorkomen. Men kan de ene vorm van het
cultuurrelativisme onderschrijven en de andere ver-
werpen. (18) Ik wil die drie elementen of vormen nader
beschouwen. De eerste vorm van relativisme verwijst
naar een feitelijke verscheidenheid van morele codes
en kan descriptief cultureel relativisme worden
genoemd. (19) Een dergelijk descriptieve relativiteit kan
moeilijk worden ontkend. Er zijn verschillende more-
le codes of normenstelsels, zowel wereldwijd als per
land. In Nederland bestaan de normenstelsels van de
autochtone cultuur en daarnaast die van de Turkse, de
Marokkaanse, de Surinaamse cultuur enzovoorts. (20)

Hoe verhouden die verschillende normenstelsels zich
tot elkaar? Met andere woorden, welke culturele nor-
men en praktijken zijn 'beter' dan die van andere cul-
turen? Hier raken we het tweede element van de
omschrijving van Pathak, dat zegt dat de bron van de
geldigheid van een morele aanspraak de culturele con-
text is. Dit verwijst naar wat ik zou willen noemen jus-
tificatief relativisme. Justificatief relativisme is de
positie die stelt dat men bij pogingen om een morele
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aanspraak te rechtvaardigen slechts beschikt over de
eigen culturele waarden en niet kan terugvallen op een
objectiefboven-cultuurlijk criterium om aan te tonen
dat de ene aanspraak beter is dan de andere. (21) Ook
Maclntyre zegt dat niet alleen de morele normen of
praktijken verschillen van cultuur tot cultuur, maar dat
tevens de standaarden die aangevoerd worden om die
normen of praktijken te rechtvaardigen cultuurafhan-
kelijk zijn. (221 Het lijkt alsof dit justificatief relativis-
me sterke papieren heeft. Toch kan, naar mijn mening,
een justificatief relativisme wel iets worden genuan-
ceerd: het is immers niet uitgesloten dat aangetoond
kan worden dat achter verscheiden praktijken over-
eenkomstige waarden verscholen liggen.
Het derde element van Pathaks omschrijving of de
derde vorm van relativisme bevindt zich niet op
descriptief of justificatief niveau, maar op een norma-
tief niveau. Descriptieve relativiteit of universaliteit
verwijst naar de feitelijke verscheidenheid van nor-
matieve stelsels, justificatieve relativiteit of universali-
teit verwijst naar de af- of aanwezigheid van algemeen
aanvaarde criteria, normatieve relativiteit of universa-
liteit verwijst naar degenen voor wie de norm geldt.
Normatief relativisme kan worden omschreven als de
positie die stelt dat het onjuist is om de culturele codes
en praktijken van een andere cultuur af te keuren en
andere culturele groepen te confronteren met univer-
saliteitspretenties van de eigen normen, en die meent
dat verschillende culturele groepen de gelegenheid
moeten krijgen volgens hun eigen moraal te leven.
Tegenover een dergelijk normatief relativisme staat een
normatief universalistische positie die inhoudt dat het
wenselijk is dat allen een bepaalde norm onderschrij-
ven en dat die norm ook aan culturen kan worden
voorgehouden die deze (nog) niet onderschrijven. Hier
ligt het kernbezwaar van cultuurrelativisten tegen uni-
versalisten. Aanhangers van het universalisme stellen
dat hun normen, inclusief rechten, ook gelden voor
anderen. Daarentegen pleiten cultuurrelativisten voor
respect voor andere culturen. Ze zijn, om in mijn ter-
minologie te blijven, voorstanders van het beginsel van
gelijke vrijheid van culturen.
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Respect voor andere culturen

Dit door het normatief relativisme bepleite respect voor
andere culturen kan positief worden gewaardeerd.
Respect voor culturen vloeit ook voort uit het door mij
aangevoerde beginsel van gelijke vrijheid. Toch valt er
op de normatief relativistische positie wel wat af te din-
gen.
In de eerste plaats is er verschil tussen het door mij
bepleite beginsel van gelijke vrijheid en het beginsel
van respect voor culturen, als dit laatste tenminste in
een niet-individualistische, collectivistische zin wordt
opgevat en inhoudt dat culturele praktijken en gemeen-
schappen dienen te worden gerespecteerd, ook als die
praktijken of gemeenschappen de vrijheid van hun
individuele leden niet respecteren. Het beginsel van
gelijke vrijheid zegt dat ieder de vrijheid dient te heb-
ben op een eigen levenswijze, hetgeen op grond van het
belang van culturen ook betekent dat culturen dienen
te worden gerespecteerd. Maar dit beginsel verlangt
niet dat culturen worden gerespecteerd als daarmee het
beginsel van gelijke vrijheid van individuen wordt
geschonden.
Voorts kan worden opgemerkt dat een normatief rela-
tivisme niet automatisch voortvloeit uit de voorgaan-
de vormen van relativisme. Men kan een descriptief
cultureel-relativistisch standpunt innemen en men zou
ook kunnen menen dat er geen door allen aanvaarde
maatstaven bestaan om culturele praktijken of normen
te meten, maar waarom zou dat moeten leiden tot een
normatief relativisme? De uitspraak dat verschillende
culturen verschillende normenstelsels hebben, de uit-
spraak dat er geen door allen aanvaarde standaard is
om juiste van onjuiste normen te onderscheiden en de
uitspraak dat men geen waardeoordeel moet uitspre-
ken over de normenstelsels of praktijken van een ande-
re cultuur, zijn uitspraken van verschillende orde. Het
cultuurrelativisme heeft de neiging om normatieve
consequenties te trekken uit een feitelijke constatering.
Maar uit het feit dat mensen uit verschillende culturen
verschillende opvattingen of levenswijzen hebben en
dat er wellicht geen door allen aanvaarde maatstaven
zijn, volgt nog niet dat niemand gelijk heeft en ook niet
dat het onaanvaardbaar is als men een afwijzende hou-
ding aanneemt tegen de opvattingen oflevenswijzen
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van een andere cultuur. (23) OokMaris stapt niet gemak-
kelijk over van de ene vorm van relativisme op de ande-
re. Zo wijst hij er terecht op dat, als er toch geen
boven-culturele maatstaf is, je net zo goed je eigen
waarden en normen kunt doorzetten. (24)

Een volgende kanttekening bij het (normatief) cultu-
reel-relativisme is dat het normatief cultureel-relati-
vistische ideaal van respect voor andere culturen
eigenlijk helemaal geen normatief relativisme is, maar
een normatief universalisme. Als immers wordt gezegd
dat allen respect voor andere culturen dienen te beto-
nen, wordt er een universele norm gepresenteerd. Die
universele norm van respect voor culturen is zelf niet
te herleiden tot een feitelijk universele praktijk. Het
is immers maar de vraag of tolerantie tussen culturen
een waarde is die feitelijk door alle culturen wordt aan-
gehangen. Er kunnen culturele gemeenschappen zijn
waarin respect voor andere culturen, respect voor
autonomie of tolerantie, geen waarden zijn, en die wel
verlangen dat men hen de gelegenheid geeft te leven
als hen goed dunkt, maar die niet vinden dat andere
groepen moeten kunnen leven zoals die groepen wil-
len, om de eenvoudige reden dat de culturele praktij-
ken of waarden van die andere groepen in hun ogen
afkeurenswaardig zijn. Hoe kan men, indien men als
cultuurrelativist een relatie legt tussen het descriptie-
ve en het normatieve niveau, dan verlangen dat allen
respect voor uiteenlopende culturen hebben, als dit
niet feitelijk door allen wordt onderschreven?

Kritiek op culturen?

Als laatste kanttekening wil ik aanvoeren dat een door-
gevoerd normatief relativisme de mogelijkheid voor
het innemen van kritische posities ten opzichte van
culturele praktijken ondermijnt. Laten we aannemen
dat er groepen zijn die voor zichzelf opeisen dat men
hen de gelegenheid biedt hun culturele levenswijze te
volgen, maar die de individuele leden van die groep
niet de gelegenheid bieden om te leven als hen goed-
dunkt en een streven van een individu om te leven als
deze goed dunkt zien als een ongerechtvaardigde,
hoogmoedige opstand tegen de natuurlijke orde. Dan
zou men, bijvoorbeeld op grond van het beginsel van
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gelijke vrijheid, het onaanvaardbaar kunnen vinden
als individuele leden van een groep tegen hun zin en
met geweld worden geperst in het keurslijf van de cul-
tuur van de groep. Echter, men heeft binnen een nor-
matief relativisme, dat respect voor culturen in acht
wil nemen, geen grond voor zo'n oordeel. Hieruit blijkt
dat een cultuurrelativistische positie de kritische
mogelijkheden ondermijnt van het beoordelen van
culturele praktijken, zoals onder meer Paul Cliteur
overtuigend heeft aangetoond. Men kan geen kritiek
meer hebben op culturele praktijken van andere cul-
turen, zoals discriminatie, besnijdenis enzovoorts.
Maar de onmogelijkheid van een kritische positie geldt
ook voor andere deelculturen binnen iemands cultuur,
bijvoorbeeld praktijken in bepaalde geloofsgemeen-
schappen of bepaalde beroepsgroepen. En de onmo-
gelijkheid tot kritische waardering zou ook in
historisch perspectief kunnen worden gezet, hetgeen
betekent dat we niets kunnen zeggen over onze cul-
turele praktijken uit het verleden en ook geen uit-
spraak kunnen doen over de toekomst. Men kan dan
bijvoorbeeld niet zeggen dat de afschaffing van de sla-
vernij een vooruitgang was of dat deeltijdarbeid posi-
tief moet worden gewaardeerd, omdat het een bijdrage
vormt voor een gewenste spreiding van tijd over zorg,
werk, en vrije tijd. Cliteur wijst erop dat de aanspraak
van de cultuurrelativist dat dit een basis is voor toler-
antie, een illusie is. Want waarom zou het idee dat het
niet mogelijk is van een levenspraktijk of opvatting
te zeggen dat die juist of goed is, leiden tot beschei-
denheid? Leidt het niet even goed of zelfs niet beter tot
tolerantie als men van mening is dat de ene benade-
ring van een praktijk beter is dan een andere, maar
tegelijkertijd bereid is in te zien dat mensen begrensd
zijn en men daarom nooit zeker weet of de eigen oplos-
sing inderdaad de betere is? Die laatste positie kan lei-
den tot dialoog in een streven om te zoeken naar het
betere, ook al weet men dat het absoluut goede nooit
te bereiken zal zijn.
Aan deze kanttekening kan worden toegevoegd dat het
cultuurrelativisme er niet alleen toe leidt dat het
onaanvaardbaar is om waarde-oordelen over andere
culturen uit te spreken, maar dat het dergelijke oorde-
len ook onmogelijk maakt, althans indien het cul-
tuurrelativisme betekent dat bijdragen van
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verschillende culturen dienen te worden erkend als
van gelijke waarde. Een dergelijke eis van erkenning
van gelijke waarde is immers intern inconsistent. De
eis dat alle culturen en hun producten als gelijkelijk
waardevol worden beschouwd, houdt in dat er geen
standaarden van waardering meer worden gehanteerd.
Daarmee heb je ook geen mogelijkheden van recht-
vaardiging van waardeoordelen meer, en met een der-
gelijk subjectivisme wordt ook het standpunt
ondermijnd dat alle culturen als gelijk van waarde die-
nen te worden beschouwd.

Begrensdheid van respect voor culturen

Betekent bovenstaande kritiek op het cultuurrelati-
visme dat het beginsel van respect voor culturen bij
nader inzien op de vuilnisbelt kan worden gegooid?
Het respect voor culturen kan worden gehandhaafd.
Bovenstaande kritiek betekent niet dat dit beginsel
dient te worden verlaten, maar die kritiek heeft drie
andere implicaties. In de eerste plaats betekent die kri-
tiek dat het beginsel van respect voor culturen niet
gebaseerd is op een feitelijke verscheidenheid van nor-
men en normenstelsels. In de tweede plaats houdt de
kritiek in dat respect voor culturen een afgeleide is van
het beginsel van gelijke vrijheid. In de derde plaats wil
die kritiek zeggen dat respect voor culturen niet onbe-
grensd is en dat negatieve waardering voor andere cul-
turen mogelijk en aanvaardbaar kan zijn.
Ten aanzien van het eerste punt heb ik in de vorige
paragraaf al aangegeven dat het beginsel van respect
voor culturen een normatief beginsel is dat niet door
ieder wordt gedeeld. Er zijn culturen die van mening
zijn dat geen respect voor andere culturen behoeft te
worden opgebracht. Als men dat beginsel overeind wil
houden, zal men het dus op andere wijze dienen te
funderen, waarmee ik kom op het tweede punt. Ik heb
in het voorgaande betoogd dat respect voor culturen
voortvloeit uit het beginsel van gelijke vrijheid dat uit-
eindelijk gebaseerd is op menselijke solidariteit. Maar,
zo zou mij kunnen worden tegengeworpen, ook het
beginsel van gelijke vrijheid wordt niet door ieder aan-
vaard. Dat is juist. Als feitelijke universele aanvaarding
voorwaarde is voor de geldigheid van een beginsel
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voor de inrichting van de samenleving, dan kan het
beginsel van gelijke vrijheid niet als zodanig dienen,
evenmin als het beginsel van respect voor culturen dat
kan. Echter, geen enkel beginsel kan bogen op feite-
lijke universele aanvaarding. Het hoogst bereikbare
is universele aanvaardbaarheid. Streven daarnaar is
waartoe we op grond van menselijke solidariteit zijn
gehouden.
Menselijke solidariteit voert op samenlevingsniveau
tot de erkenning dat ieder het recht heeft om als gelij-
ke te worden benaderd en verplicht ons tot het aan-
gaan van een communicatief proces waarin we pogen
uitgangspunten voor de inrichting van de samenleving
te vinden die aanvaardbaar zijn voor mensen die de
bereidheid hebben om met anderen op basis van argu-
mentatie en via machtsvrije communicatie tot over-
eenstemming te komen. Het beginsel van gelijke
vrijheid is mijns inziens een dergelijk aanvaardbaar
uitgangspunt (25) Daarom, omdat het beginsel van gelij-
ke vrijheid voor ieder aanvaardbaar is, kan het dienen
als beginsel voor de inrichting van de (multiculture-
Ie) samenleving, niet omdat het feitelijk door ieder zou
worden aanvaard.
Het beginsel van gelijke vrijheid, gebaseerd op men-
selijke solidariteit en in combinatie met het existen-
tiële belang van culturen, verlangt dat leden van
culturele groepen de vrijheid hebben om op eigen
wijze te leven, dus ook om hun cultuur te praktiseren.
Maar dat respect is niet grenzenloos, waarmee ik bij
het derde punt kom. Het beginsel van gelijke vrijheid
kan niet betekenen dat alle culturele praktijken als van
gelijke waarde worden beschouwd. Zoals hiervoor is
aangegeven, is het intern inconsistent om te verwach-
ten dat culturele praktijken als van gelijke waarde wor-
den beschouwd. Bovendien zijn bepaalde praktijken
onaanvaardbaar en kunnen niet als van gelijke waar-
de worden beschouwd. Het is bijvoorbeeld mogelijk
dat culturele praktijken zelf in strijd zijn met het
beginsel van gelijke vrijheid als aan individuele leden
van een groep niet de vrijheid wordt gegeven om op
eigen wijze te leven. Negatieve waardering van bepaal-
de culturele praktijken kan daarom niet worden uit-
gesloten. Maar die negatieve waardering zal wel
moeten worden gerechtvaardigd. Gehoopt mag wor-
den dat mensen de dialoog met anderen niet beper-
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ken tot de funderende beginselen voor de inrichting
van de samenleving, maar dit proces voortzetten
indien ze geconfronteerd worden met culturele prak-
tijken waarmee ze niet vertrouwd zijn en proberen hun
positieve of negatieve waardering van die praktijken
te rechtvaardigen met behulp van waarden die voor
ieder aanvaardbaar zijn. Verwacht mag worden dat
mensen bereid zijn zich te verdiepen in andere cultu-
ren, bereid zijn om bij wijze van - nader te onderzoe-
ken - hypothese aan te nemen dat die culturen waarde
hebben, en een bereidheid tonen het eigen referentie-
kader voor waardering te relativeren. We zullen, als we
ons in een andere cultuur verdiepen, geneigd zijn de
praktijken van die cultuur te meten met onze meetlat.
In plaats daarvan dienen we ook onze meetlat, onze
standaarden voor beoordeling, te relativeren. We die-
nen te onderzoeken wat in andere culturen als goed
wordt ervaren, zoals door Hartmut Rosa wordt gezegd.
(26) Dat kan ons op het spoor zetten van het relativeren
van ons referentiekader en van het zoeken naar fun-
derende waarden die voor ieder redelijk mens aan-
vaardbaar zijn. Op een dergelijke bereidheid hebben
anderen recht. (27)

Echter, de vormgeving van de samenleving kan niet
wachten tot de dialoog tot overeenstemming heeft
geleid. (28). Op een bepaald moment zal de stand van
zaken van de dialoog vorm gegeven moeten worden in
politiek en recht. Die stand van zaken kan zijn dat de
leden van een culturele meerderheid een dialoog zijn
aangegaan, maar desalniettemin bepaalde culturele
praktijken van een minderheidsgroep als in strijd met
fundamentele waarden beschouwen. Kan dan worden
verwacht dat die culturele praktijken door rechten
worden beschermd?

Rechten van culturele minderheden

Alvorens een poging te doen antwoord te geven op die
vraag, wil ik een onderscheid maken tussen positie-
ve en negatieve rechten. Voor de duidelijkheid wil ik
opmerken dat met die termen geen waardering wordt
uitgesproken, in die zin dat positieve rechten positief
worden gewaardeerd en negatieve rechten negatief. De
termen positief en negatief zijn in het juridisch dis-
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cours vertrouwde begrippen en verwijzen naar de aard
van de plichten die met de betreffende rechten zijn ver-
bonden. Positieve rechten zijn dan rechten waarbij de
plichtdrager een daad moet stellen, bijvoorbeeld een
goed dient te leveren of een handeling dient te ver-
richten. Negatieve rechten zijn rechten waarbij de
plichtdrager zich moet onthouden van optreden. (29)

Met dit onderscheid in gedachten wil ik terugkeren
naar de vraag aan het einde van de vorige paragraaf.
Zoals daar is gesteld, mag verwacht worden dat men-
sen een dialoog aangaan met leden van andere cultu-
rele groepen. Als culturele praktijken niet op
gespannen voet staan met de grondwaarden van een
culturele meerderheid, is het wenselijk leden van cul-
turele groepen negatieve en positieve rechten toe te
kennen, dat wil zeggen zowel rechten om niet gehin-
derd te worden in de uitoefening van hun culturele
praktijken, als rechten op positieve ondersteuning.
Maar, wat als het (voorlopig) resultaat van de dialoog
is dat culturele praktijken strijdig blijken te zijn met
fundamentele waarden van een culturele meerderheid,
zoals volgens sommigen het geval is met vrouwenbe-
snijdenis, besnijdenis van jongetjes, en discriminatie
van vrouwen of homoseksuelen? Misschien zou dan
hoogstens een negatief recht worden erkend. Dat wil
zeggen dat van een overheid of culturele meerderheid
verwacht zou kunnen worden dat ze de leden van cul-
turele groepen niet hinderen in de uitoefening van die
culturele praktijken. Voorstelbaar zou zijn dat een
negatief recht op mannen- en vrouwenbesnijdenis
wordt erkend, dat wil zeggen dat (leden van) bepaal-
de culturele groepen niet door een overheid in de cul-
turele praktijk van besnijdenis belemmerd mogen
worden. Een positieve ondersteuning zou van degenen
die de praktijk afkeuren, niet kunnen worden ver-
wacht. Maar, aarzeling om een negatief recht toe te
kennen is op zijn plaats. Met betrekking tot besnijde-
nis van jongetjes kan worden aangevoerd dat jonge
kinderen niet naar hun mening wordt gevraagd en ze
niet de keuze hebben zich aan besnijdenis te onttrek-
ken. Met betrekking tot vrouwenbesnijdenis zou, bij
de toekenning van een negatief recht, naar mijn
mening dan toch nog een voorbehoud dienen te wor-
den gemaakt dat vrouwen een exit-optie hebben, bij-
voorbeeld dat vrouwen de gelegenheid hebben zich
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aan besnijdenis te onttrekken. Zonder een dergelijke
optie, die een reële optie dient te zijn, zou strijd kun-
nen ontstaan met het beginsel van gelijke vrijheid, in
dit geval de vrijheid van de betreffende vrouwen. Per-
soonlijk zou ik terughoudend zijn om, in het geval van
vrouwenbesnijdenis, een negatief recht toe te kennen
omdat het de vraag is in hoeverre een exit-optie reëel
is. Indien individuele vrouwen zich zouden willen ont-
trekken aan de betreffende culturele praktijk, zou dit
kunnen neerkomen op een verbanning uit de culture-
le gemeenschap, die juist zo belangrijk is.

Groepsspecifieke rechten

Als men dan bepaalde praktijken via rechten wil gaan
beschermen, hoe gaan die rechten er dan uit zien? Men
zou kunnen denken aan groepsspecifieke rechten,
rechten die (leden van) bepaalde groepen hebben en
anderen niet. Men zou bijvoorbeeld aan Marokkanen
- negatieve of positieve - rechten kunnen toekennen
op het vieren van het einde van de Ramadan, of men
zou aan Islamitische vrouwen het recht kunnen geven
een hoofddoekje te dragen. Bij een eventuele formule-
ring van dergelijke groepsspecifieke rechten loopt men
echter aan tegen het probleem van de veranderlijkheid
en ongewisheid van culturele praktijken en van het lid-
maatschap van de culturele groep. Het is moeilijk om
te bepalen welke praktijken gerekend kunnen worden
tot de culturele praktijken die dienen te worden
beschermd en het is moeilijk te bepalen wie tot een
bepaalde culturele gemeenschap behoren en als recht-
hebbenden kunnen worden beschouwd. Als men
spreekt van Turkse, Nederlandse of Marokkaanse
praktijken, veronderstelt men externe differentiabili-
teit: er wordt verondersteld dat er Turkse, Nederland-
se of Marokkaanse praktijken zijn die kunnen worden
onderscheiden van niet- Turkse, niet-Marokkaanse en
niet-Nederlandse praktijken. Bovendien wordt inter-
ne homogeniteit verondersteld. Maar culturele prak-
tijken, of culturele waarden, zijn niet homogeen, zoals
eerder gezegd. Ze zijn dynamisch, ze worden gecon-
strueerd, gedeconstrueerd en gereconstrueerd. Cultu-
rele waarden en praktijken zijn zelf weer multicultureel
en bestaan uit elementen van andere culturen.
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Dezelfde opmerkingen kunnen worden gemaakt met
betrekking tot de betreffende culturele groepen. Wan-
neer behoort iemand tot de Turkse, Marokkaanse of
Nederlandse gemeenschap? Is iemand Turks als hij of
zij Turks spreekt, of is het hebben van een Turkse naam
voldoende, of is het voldoende dat men een Turkse
vader heeft, of is misschien een Turkse overgroot-
moeder voldoende?
Het toekennen van groepsspecifieke rechten brengt het
probleem met zich mee van de veranderlijkheid en
ongewisheid van culturele praktijken en culturele lid-
maatschappen, en draagt het gevaar in zich van fixa-
tie van identiteiten. Het is maar de vraag of het
toekennen van groepsspecifieke rechten de enige en
goede weg is om culturele praktijken te beschermen
en mensen de vrijheid te geven op hun eigen, cultureel
gekleurde, levenswijze te leven.

Een gelijk recht op verschil

Ik deel de kritiek van hen die van mening zijn dat de
dominante politiek van gelijke rechten onvoldoende
rekening houdt met het existentieel belang van cul-
turen. Maar dit behoeft niet te leiden tot de intro-
ductie van groepsspecifieke rechten, rechten die
(leden van) een culturele groep met uitsluiting van
anderen hebben.
Ik heb aangevoerd dat uiteindelijk de menselijke soli-
dariteit en het recht om als gelijke te worden behan-
deld motieven vormen om de gelijke vrijheid van
anderen te erkennen en om rekening te houden met
het existentieel belang van culturen. (30) Dit betekent
niet dat alle culturele praktijken gelijk moeten wor-
den gewaardeerd en beschermd, maar het betekent
dat een permanente dialoog over de beschermwaar-
digheid van culturele praktijken wordt gevoerd, waar-
bij mensen de bereidheid hebben hun eigen
referentiekader te relativeren. Als dan het resultaat
van de dialoog is dat inderdaad bepaalde culturele
praktijken via (negatieve of positieve) rechten moe-
ten worden beschermd, behoeft de bescherming niet
gegoten te worden in de vorm van groepsspecifieke
rechten. Die kan ook geboden worden in de vorm van
rechten die gelijkelijk voor ieder gelden, ook al zullen
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ze voortkomen uit een dialoog tussen verschillende
culturele groepen. Niet moet worden bepaald dat Tur-
ken of Marokkanen rechten hebben op bepaalde
Turks- of Marokkaans-culturele praktijken, maar dat
ieder rechten heeft om gelijkelijk de eigen culturele
praktijken te volgen. Het recht op begrafenisrituelen
en huwelijksrituelen van zijn of haar keuze, een recht
op eigen, cultureel gekleurd onderwijs, het recht om
zich te kleden als men wenst, het gebruik van de eigen
taal naast het Nederlands en het recht op erkenning
van godsdienstige feestdagen zijn geen groepsspe-
cifieke rechten, maar voorbeelden van rechten die -
aannemend dat ze worden erkend - gelijkelijk voor
iedereen gelden.
Respect voor ieders particulariteit kan worden
betoond door leden van culturele groepen te laten
participeren in het proces van formulering van rech-
ten. Rechten beschermen belangen van mensen. Maar
de vraag daarbij is natuurlijk wiens belangen zij
beschermen. Het zijn de culturele meerderheden
geweest, en daarbinnen de mannen, die de agenda
hebben bepaald en die hebben aangegeven welke
belangen door rechten dienden te worden
beschermd. (31) Leden van culturele minderheden
waren uitgesloten uit het proces van formulering van
rechten. Als leden van culturele minderheden betrok-
ken zouden zijn geweest in dat proces - en het zelfde
geldt mutatis mutandis voor vrouwen - dan zouden
er op zijn minst gedeeltelijk andere rechten zijn gefor-
muleerd. Respect voor ieders particulariteit houdt in
dat leden van culturele minderheden uitgenodigd
worden om te participeren in het proces waarin wordt
bepaald welke belangen door rechten worden
beschermd. Het is waarschijnlijk dat leden van cul-
turele minderheden op grond van hun ervaringen
bepaalde belangen als kandidaten voor bescherming
naar voren zullen schuiven, die door leden van de cul-
turele meerderheid niet eerder als kandidaten naar
voren waren geschoven, om de eenvoudige reden dat
ze door leden van de meerderheid niet werden gezien
als bedreigde belangen die om bescherming vroegen.
De ervaringen van culturele groepen kunnen leiden
tot een herinterpretatie of transformatie van bestaan-
de rechten of tot de introductie van nieuwe rechten
die weliswaar voortkomen uit de ervaringen van cul-
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turele minderheidsgroepen, maar die, als ze eenmaal
bestaan, ook geacht kunnen worden voor anderen te
gelden.

Drs Rob Buitenweg is als universitair docent op het gebied van
'recht en rechtsfilosofie, in het bijzonder mensenrechten' ver-
bonden aan de Universiteit voor Humanistiek in Utrecht.
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Recensies

Pieter Boele van Hensbroek, Political Discourses in
African Thought; 1860 to the Present, Westport,
USA: Praeger Publishers, 1999,
ISBN 0 275 964949,238 blz.

De berichten over Afrika bevatten vrijwel uitsluitend
treurnis. Hongersnoden, AIDS, machtsmisbruik,
moordpartijen en oorlogen vormen het gebruikelijke
repertoire. Alleen alom die reden is het boek van Boele
van Hensbroek een verademing. Hij heeft een aantal
jaren gewerkt aan het filosofisch instituut van de Uni-
versiteit van Zambia in Lusaka. Zijn intellectuele con-
tacten in Afrika heeft hij daarna onderhouden, onder
meer door het redigeren van het tijdschrift Quest.
Uiteraard is hem de ellende niet ontgaan, maar daar-
naast heeft hij een Afrika gezien waarin op hoog intel-
lectueel niveau nagedacht wordt. En dat Afrika
beschrijft en analyseert hij in zijn boek, dat hij oor-
spronkelijk verdedigde als proefschrift aan de Uni-
versiteit Groningen. Met deze handelseditie kan het de
wereld in, en het is te hopen dat het op de Afrikaanse
(intellectuele) markt zijn weg zal vinden.
Boele van Hensbroek heeft zich een ambitieuze en las-
tige taakstelling opgelegd. Niet minder dan drie doel-
stellingen heeft hij voor ogen. Ten eerste een zo
empathisch mogelijke weergave van Afrikaanse den-
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kers over de politiek, ten tweede een systematisering
en analyse van hun wijze van redeneren, en tenslotte
een kritiek daarop. En dit alles om er achter te komen
hoe het intellectuele instrumentarium van politieke
denkers eruit ziet en mogelijk zelfs verbeterd zou kun-
nen worden met het oog op hedendaagse urgente pro-
blemen.
Om bij het heden uit te komen neemt hij een aanloop
van 140jaar. De geschiedenis van Afrika verdeelt hij in
drie brokken: de pre-koloniale periode van 1860 tot
ongeveer 1900, de koloniale periode gedurende de eer-
ste helft van de vorige eeuw, en de post-koloniale
periode na de Tweede Wereldoorlog. In elk van deze
perioden heeft het politieke denken in Afrika zich
moeten verhouden tot de politieke, economische en
technologische invloed van de Europese/westerse
wereld. In de eerste periode bestond het geloof dat met
enige goede wil Afrika zijn eigen weg zou kunnen
gaan, in de tweede periode was het kolonialisme een
opgelegd feit, en in de laatste periode verdween wel het
kolonialisme maar niet vele van diens effecten, zoals
landsgrenzen en handelsrelaties. Onder deze uiteen-
lopende condities moesten en moeten de vele denkers
die Boele van Hensbroek beschrijft uitdokteren hoe in
(delen van) Afrika politiek het beste gestalte kan krij-
gen. Een enorm aantal namen passeert de revue. Voor
mij onbekenden als Africanus Horton, Blyden, Case-
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ley Hayford,Azikiwe, Danquah, politiek bekenden als
Kenyatta, Nkrumah, Séhou Touré, Nyerere, Senghor,
Kaunda, Biko en filosofisch zeer bekenden als Frantz
Fanon en AmiIcar Cabral. En deze lijst is verre van uit-
puttend.
De aanpak in zijn beschrijvend overzicht noemt Boele
van Hensbroek hermeneutisch. Hij heeft daarvoor een
specifieke methodiek gekozen. Om een laag dieper te
spitten dan een weergave van pure belangen of opper-
vlakkige politieke ideeën, richt hij zijn aandacht op het
'discours', dat wil zeggen op het gebruik van de taal
waarbinnen die belangen en ideeën worden gearticu-
leerd. In het bijzonder maakt hij gebruik van een door
Quentin Skinner en LoIle Nauta ontwikkeld
analyse-instrument: het bepalen van de exemplarische
situatie. Daaronder wordt verstaan het cruciale verhaal
of de beslissende metafoor waarin het denken zijn
pointe en structuur krijgt. Zelfs denkers die op het eer-
ste gezicht heel dicht bij elkaar lijken te staan, zoals
Nkrumah, Fanon en Cab ral kunnen daardoor van
elkaar onderscheiden worden. Nkrumah wordt neer-
gezet als een denker voor wie de Chinese revolutie het
model vormt voor bevrijding, voor Fanon is dat de
psychoanalyse en bij Cab ral blijkt dat de organische
ontplooiing te zijn. Het is moeilijk om aan de verlei-
ding te weerstaan om veel meer uit dit beschrijven-
de, hermeneutische, gedeelte te vermelden. Want dit
verreweg grootste deel van het boek is meeslepend
geschreven. De figuren die opgevoerd worden gaan
echt leven. Regelmatig voelde ik hun nabijheid.
AI in de eerste pre-koloniale fase ontdekt Boele van
Hensbroek drie typen discoursen waarmee over poli-
tiek in Afrika wordt gesproken. Het eerste is het dis-
cours van de modernisering (ontwikkeling), het
tweede dat van de identiteit (Afrika is cultureel gezien
uniek), het derde dat van de bevrijding (de ketenen
van de onderdrukten moeten verbroken worden). In
de volgende fasen blijven deze discoursen bestaan
maar krijgen ze, omdat er andere politieke functies
te vervuIlen zijn, een andere inhoud. Maar Boele van
Hensbroek wil meer zijn dan een historicus van
ideeën. Hij analyseert daarom de drie discoursen in
het tweede deel van zijn boek. Wat is de basisstructuur
van elk, wat zijn de uitgangspunten en wat zijn de intel-
lectuele en politieke effecten ervan?
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Politiek denken houdt zich met van aIles bezig, met
cultuur, sociale verhoudingen en economie. Het is dan
ook niet verbazingwekkend dat deze thema's ten
grondslag liggen aan de drie discoursen. Maar de slang
bijt hier op ernstige wijze in zijn eigen staart. De dis-
coursen zijn verre van neutraal. Per discours krijgen
de termen identiteit, bevrijding en ontwikkeling een
andere betekenis en een ander gewicht. Onder gelijke
woorden blijken werelden van verschil schuil te gaan.
Boele van Hensbroek licht deze situatie onder meer toe
aan een recent en buitengewoon belangrijk discussie-
thema binnen het Afrikaanse politieke denken: hoe
moet democratie gedacht en geïmplementeerd wor-
den? In deze discussies maakt het discours heel veel
uit. Het moderniseringsdiscours wil zonder veel gedoe
de westerse institutionele kaders (meer partijensys-
teem, scheiding der machten) overnemen met ver-
waarlozing van de gegroeide machtsverhoudingen en
van de heersende tradities, het identiteitsdiscours
zoekt naar een typisch Afrikaanse aanpak, de pala-
verdemocratie, waarbij weer andere aspecten uit het
oog raken, het bevrijdingsdiscours tenslotte ziet er,
eenzijdig, de activiteiten van sociale bewegingen in.
Uit de laatste opmerking blijkt al dat zijn analyse kri-
tisch potentieel heeft. Geklemd in de spagaat tussen
de welwillende Europeaan die wel even zal zeggen wat
die Afrikanen moeten doen en de nog welwillender
Europeaan die al het vreemde voor culturele zoete
koek slikt, kiest Boele van Hensbroek voor een tus-
senweg met zijn kritiek. Hij stelt voor om de Afri-
kaanse ideeën zo serieus te nemen dat ook de zwakke
punten ervan boven tafel komen. Dat betekent het
accepteren van de drie discoursen omdat ze waarde-
voIle manieren behelzen om over de (politieke) wer-
kelijkheid te spreken. Het betekent ook het eruit halen
van een inherente angel, namelijk hun bipolariteit. Juist
het dichotomiserende en polariserende karakter
(vreemde tegenover eigene, onderdrukker versus
onderdrukte, moderniteit versus het primitieve)
maakt hun werkzaamheid totalitair. Verwijder de
onderdrukker en aIles zal goed komen, haal het pri-
mitieve weg en er ligt een gouden toekomst open, ver-
wijder het vreemde en binnen het eigene zal aIles 'reg
kom'. Zulke tweedelingen beperken, aldus Boele van
Hensbroek, niet aIleen het vermogen tot analyseren,
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maar ook nog eens het vermogen tot democratisch
politiek handelen. Zijn advies op het niveau van de
polariteiten in de drie discoursen is een simpele en ele-
gante: maak er meervouden van. Heb het over ver-
schillende soorten primitiviteit en over verschillende
manieren van moderniteit. Kijk ook binnen de groep
van onderdrukten naar onderdrukkers en onder-
drukten; idem binnen de categorie onderdrukkers. Het
moet prettig voor hem zijn dat hij hierin niet alleen in
staat. Op de laatste pagina's figureert een aantal Afri-
kaanse denkers dat zich dit advies al 'avant la lettre' ter
harte heeft genomen. Om vele redenen is dit een
belangrijk boek. Het zet Afrika op de intellectuele
kaart. Het biedt een groot aantal waardevolle portret-
ten van Afrikaanse politieke denkers. Het levert een
diepgaand inzicht in een aantal fundamentele dis-
coursen die niet alleen in Afrika van toepassing zijn.
Deze positieve waardering heeft niettemin iets dub-
belzinnigs. Ze wordt neergeschreven door een Neder-

Borg, Meerten ter (2000), Waarom geestelijke ver-
zorging? Zingeving en geestelijke verzorging in de
moderne maatschappij, KSGV, Nijmegen,
ISBN 90-75886-13-6,f 19,50.

De godsdienstsocioloog Meerten ter Borg houdt in zijn
boekje een pleidooi voor de rol die professionele gees-
telijke verzorging ook in een geseculariseerde samen-
leving kan blijven spelen. Hij plaatst geestelijke
verzorging daartoe tegen de achtergrond van de
behoefte aan mensen van zingeving. Deze behoefte is
van alle tijden, zo stelt hij. Mensen willen de dingen
om hen heen in een zodanig kader plaatsen dat ze er
raad mee weten. Ook zonder christelijke godsdienst
zullen ze dat blijven doen. Geestelijke verzorging ziet
hij als het zorgdragen voor het instandhouden, her-
stellen of versterken van het genoemde kader, met
andere woorden van een functionerend zingevings-
systeem' (p. 8). Hij schetst dit proces als een alledaags
gebeuren. Al pratend, televisiekijkend, werkend en
consumerend verschaffen mensen zichzelf en elkaar
betekenissen, toetsen die aan elkaar en houden daar-
mee de kaders in stand die hun leven zin geven. Op die
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land er die zich goed in het boek herkent. En dat roept
bij een studie over denken in Afrika automatisch wan-
trouwen op. Een wantrouwen dat door de auteur zelf
is versterkt. De door hem bekritiseerde dichotomieën
in het Afrikaanse politieke denken komen, aldus de
auteur, voort uit Verlichting (modernisering), Roman-
tiek (identiteit) en Marxisme (bevrijding). Afrikaan-
se denkers zouden van het Europese denken afstand
kunnen nemen door zijn raad, nota bene die van een
Groninger filosoof, ter harte te nemen.
Daarnaast een klein punt: Boele van Hensbroek is niet
altijd even helder in het gebruik van zijn terminologie.
Soms heet het discours een model, dan weer heet een
thema een discours. Deze slordigheid heeft mij bij de
laatste hoofdstukken veel tijd gekost. Overigens tijd,
die ik aanmerkelijk slechter had kunnen besteden.

Henk Procee

manier bevorderen ze hun eigen en andermans 'onto-
logische geborgenheid', hun gevoel zich enigszins op
hun plaats weten in wat zij zien als hun wereld. Ter
Borg bekijkt geestelijke verzorging puur functioneel,
zo stelt hij. Het hanteren van een inhoudelijk perspec-
tief is in zijn ogen niet vruchtbaar 'in deze tijd van
pluralisme met betrekking tot zingevingskaders'
(p.s 1).
Maar alledaagse geestelijke verzorging volstaat lang
niet altijd vanwege de veelheid van groepen waarin
mensen zich begeven en de veelheid van veranderin-
gen en kaders waarmee ze geconfronteerd worden.
Men heeft het gevoel de weg kwijt te raken en de
behoefte aan professionelegeestelijke verzorging nieu-
we stijl wordt manifest, zo meent Ter Borg en hij
illustreert dat aan de hand van de mogelijke zinge-
vingsproblemen van iemand die ernstig ziek opgeno-
men wordt in een ziekenhuis. Professionele geestelijk
verzorgers kunnen patiënten helpen hun kaders te
herstellen door het gebeuren te interpreteren met
behulp van parallelverhalen, betekenissen te explici-
teren en problemen vorm te geven met rituelen.
Bovendien kan een geestelijk verzorger bewerkstelli-
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gen dat het medisch handelen beter aansluit op de zin-
geving van de patiënt door te bemiddelen tussen
medici en patiënt.
Ter Borg ziet naast deze al bestaande vorm van pro-
fessionele geestelijke verzorging ook toepassingsmo-
gelijkheden in het bedrijfsleven 'voor het beter op
elkaar laten aansluiten van de betekenis die mensen
aan hun leven willen hechten en de doeleinden die
bedrijven willen bereiken, en voor het onder woorden
brengen van die doelen' (blz. 66). Goede geestelijke
verzorging versterkt het sociale kapitaal in een
geïndividualiseerde samenleving, zo meent hij. Pro-
fessionele geestelijke verzorging zou een apart beroep
moeten worden met een eigen universitaire opleiding.
Het zou op de vrije markt, in kerkelijk verband alsook
onder auspiciën van instellingen, uitgeoefend moeten
worden.

Als humanistisch geestelijke verzorger met de nodige
ervaring in een ziekenhuis boeit de problematiek waar-
over Ter Borg schrijft mij bijzonder. Ik las zijn boekje
met genoegen en vond het verfrissend hoe hij daarin
geestelijke verzorging van haar zwaarte
ontdoet door het te omschrijven als een dagelijkse
gebeuren. Iedereen formuleert dagelijks eigen
levensoriëntaties en reageert op die van anderen door
te luisteren, deze te interpreteren, er mee te spotten, ze
te beamen of af te keuren. Ik ben het met Ter Borg eens
dat dit een vrij impliciet gebeuren is dat door de mees-
te mensen niet verbonden wordt met termen als 'zin-
geving' en 'geestelijke verzorging'. Pas als het moeilijk
wordt om het huidige kader in stand te houden, wordt
men zich bewust van de behoefte aan zin en beteke-
nis in het leven. Met Ter Borg denk ik dat professionele
geestelijke verzorging dan van pas kan komen.
Vervolgens vind ik echter dat Ter Borg een vrij tradi-
tionele invulling geeft aan de taak van professioneel
geestelijk verzorgers. Hij vindt het hun taak dat zij 'de
verhalen van de ander duiden' (blz.62). Dat neigt mij
toch teveel naar een wel degelijk inhoudelijke invul-
ling van het vak, waarbij de geestelijk verzorger weet
hoe iemand de levensomstandigheden het beste van
betekenis kan voorzien. Een dergelijke aarzeling bek-
roop me vaker bij het lezen van Ter Borgs boek. Soms
lijkt het of hij met zijn betoog twee heren wil dienen.
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Aan de ene kant lijkt hij seculiere beleidsmakers en
beslissers ervan te willen overtuigen dat professione-
le geestelijke verzorging nieuwe stijl weinig meer met
kerken te maken heeft. Hij schetst het als een belang-
rijk hulpmiddel om mensen in een complexe samen-
leving te ondersteunen in het vinden van zin en
betekenis in hun leven, opdat ze zich ontologisch
geborgen weten en goed mee kunnen draaien in orga-
nisaties en samenleving. Anderzijds lijkt hij te probe-
ren ook de kerkelijke genootschappen binnenboord te
houden door van geestelijk verzorgers een bijzonder
soort mensen te maken. Zij krijgen van hem bijvoor-
beeld een gewetensfunctie ('de sociale omgeving van
individuen duidelijk moeten maken of ze zinvol bezig
zijn') en hij dicht hen zelfs een transcenderend ver-
mogen toe, aangezien zij mensen helpen 'zich boven
de rest van de schepping te verheffen' (blz. 74). Dat
maakt op mij een dubbelhartige indruk.
Er is nog een reden waarom ik vrees dat zijn betoog
weinig zal verbeteren aan de positie en invloed van
geestelijk verzorgers. Ik denk dat Ter Borg de invloed
van vaardige geestelijk verzorgers in ziekenhuizen
nogal overschat. In de meeste ziekenhuizen werkt
maar een gering aantal geestelijk verzorgers naast tal-
loze artsen. Voor patiënten waar ze bij betrokken zijn
kunnen ze veel betekenen, maar de meeste situaties
gaan volstrekt buiten hen om. Mij lijkt het zinniger dat
geestelijk verzorgers nieuwe stijl zich in dergelijke
instellingen gaan richten op het opleiden en onder-
steunen van zorgverleners bij het ontwikkelen van hun
vermogens om te werken met zingevingsvragen. Ter
Borg stelt dat het bij het verbeteren van de kwaliteit
van het bestaan hoort dat mensen onder alle omstan-
digheden een perspectief geboden wordt. Hij consta-
teert dat men zich in een ziekenhuis echter nauwelijks
afvraagt waaróp de patiënt een perspectief wil heb-
ben. Zorgverleners vullen deze vragen vaak zonder
navraag in: mensen willen als perspectief (hoop op)
overleving, genezing, een nog lang en gelukkig leven,
lijkt de gangbare opvatting. Hier treedt een verstren-
geling op van de zingevingsproblemen van patiënten
en zorgverleners. 'Het expliceren en op elkaar betrek-
ken van deze zingevingsproblemen gebeurt veel te
weinig: aldus Ter Borg. Dat te bewerkstelligen lijkt mij
een mooie taak voor professionele geestelijk verzor-
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gers nieuwe stijl. Wat mij betreft blijven geestelijk ver-
zorgers in ziekenhuizen beschikbaar voor patiënten
die hun hulp vragen bij het hervinden van betekenis
en zin in de veranderde omstandigheden, maar beste-
den zij het leeuwendeel van hun tijd aan het opleiden
en ondersteunen van de zorgverleners op zingevings-
gebied. Het gaat er daarbij om dat zorgverleners leren
onderscheid te maken tussen hun eigen zingevings-
behoeftes in werk en zorgverlening en die van hun
patiënten, waardoor deze behoeftes minder verstren-
geld zijn en patiënten bijvoorbeeld geen medisch zin-
loze behandelingen meer krijgen omdat de
zorgverleners niet kunnen verdragen dat ze hen niet
voor de dood kunnen behoeden. Het lijkt mij van
belang dat zorgverleners helder krijgen dat zij geregeld
meer zichzelf dan de patiënt van een perspectief voor-
zien, opdat er een betere balans kan ontstaan tussen
de zingevingsbehoeftes van patiënten en die van zorg-
verleners.

Ter Borg besteedt veel aandacht aan de rol van geeste-
lijke verzorgers in ziekenhuizen en noemt dat exem-
plarisch voor andere werkvelden. Ik vind dat kort door

J.H.M.Mooren (red.) (1999) Bakens in de stroom.
Naar een methodiek van het humanistische geeste-
lijk werk, SWP Utrecht ISBN 90-6665-299-3,j 32,50

BAKENS IN DE STROOM zoekt naar de methodische
aspecten van humanistisch geestelijke verzorging, met
name in de gezondheidszorg en de ouderenzorg. Hier-
bij gaat het vooral om de consequenties van de huma-
nistische visie op het inhoudelijk terrein van vragen
en problemen waarmee clinten in hun ziek-zijn en/of
in laatste levensfase kunnen worstelen. Zo levert het
boek een bijdrage aan de professionalisering van de
geestelijk verzorger. De auteur richt zich primair op
humanistisch geestelijk verzorgenden en op studen-
ten aan de Universiteit voor Humanistiek. Bovendien
wil hij iedere belangstellende informeren over wat
humanistisch geestelijke verzorging inhoudt.
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de bocht. In de huidige werkvelden is de geestelijke
verzorger gericht op de 'klanten' van de instelling
(patiënten, gedetineerden, leerlingen), terwijl geeste-
lijk verzorgers nieuwe stijl werken voor en met de
werknemers van de instelling. Dat is mijns inziens een
belangrijke verschuiving voor het beroep, maar het
vraagt nog veel uitwerking, onder meer op het gebied
van de scholing van geestelijk verzorgers op het gebied
van arbeid en zingeving.

AI met al bevat Ter Borgs boekje mijns inziens een
aantal interessante gedachten over mogelijke ontwik-
kelingslijnen voor het beroep van geestelijk verzorger.
Ik denk niet dat het managers over de streep zal trek-
ken om geestelijk verzorgers nieuwe stijl aan te stel-
len, maar ik denk wel dat het inspirerend kan zijn voor
opleiders, levensbeschouwelijke instellingen en gees-
telijk verzorgers bij hun denken over de verdere ont-
wikkelingsmogelijkheden van het beroep.

Marcelle Mulder

In het eerste deel geeft Mooren de noodzakelijkheid
aan van een methodiekontwikkeling van de humanis-
tisch geestelijke verzorging. Zonder deze krijgen
mythes bestaansrecht die zeggen dat dit werk inhou-
delijk onbepaald is, het handelen op zich geen doel
kent en dat de begeleiding te typeren is als 'een totale
openheid'. Uitgangspunt van dit werk is de humanis-
tische visie waarin de autonomie van de mens centraal
staat en de methodiek cliënt-gecentreerd is. Deze
methodiek dient gericht te zijn op het ontwikkelen en
bevestigen van zingeving bij cliënten. Vandaar dat
Mooren uitvoerig stilstaat bij de vraag wat zingeving
inhoudt. Voor zijn antwoord maakt hij gebruik van het
model van de Amerikaanse sociaal-psycholoog Roy
Baumeister in diens Meanings of Life. Er moet sprake
zijn van doelgerichtheid, van een rechtvaardiging daar-
van met behulp van waarden en normen, van daad-
kracht bij het individu en van enige greep op diens
leven, en tenslotte van eigenwaarde met zowel zelf-
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evaluaties als oriënterende mensbeelden. Deze vier
aspecten van zingeving (Baumeister spreekt eigenlijk
van 'betekenisgeving') werkt Mooren vervolgens uit,
waarbij hij met name de doelgerichtheid uitvoerig
analyseert.
In het tweede deel beschrijven zes raadslieden hun
praktijk. Ieder werkt een case uit. Deze wordt bespro-
ken tegen de achtergrond van de door Mooren ont-
wikkelde visie in het eerste deel. Het model van
Baumeister fungeert hierbij steeds als raster van
waaruit geanalyseerd wordt.
In het derde deel evalueert Mooren deze casuïstieken
aan de hand van het begrip 'narrativiteit'. Hij legt uit
wat dit begrip inhoudt. Om het ervarings- en levens-
verhaal van de cliënt tot zijn volle recht en ontplooi-
ing te laten komen, ontleent Mooren aan het werk van
McLeod en Brammer een aantal methodische sug-
gesties en adviezen: de raadsman dient zich bewust
te zijn van zijn eigen referentiekader, met als hoofd-
bestanddelen de humanistische levensbeschouwing
en zicht op eigen zingeving en zinervaring. Tot slot
hanteert hij nogmaals het model van Baumeister.
Vanuit de narrativiteit laat hij zien hoe de vier aspec-
ten van dit model met elkaar verbonden zijn en
methodische consequenties voor de raadslieden
inhouden. Zij dienen in het verhaal van hun cliënt oog
te hebben voor deze verschillende aspecten.
Bakens in de stroom geeft woorden aan het werk van
de humanistisch geestelijke zorg. Dit is ook de oproep
van professor van Houten in diens voorwoord. Het
boek presenteert zich als een zoektocht. Er is veel
gevonden, maar het zoeken gaat verder.

Een kritische reflectie

Met onderstaande kritische kanttekeningen wil ik een
bijdrage leveren aan het verder zoeken naar een zo
adequaat mogelijke methodiek.
Centraal in het boek staat de zingeving. Om de
inhoud hiervan aan te geven, wordt uitvoerig gebruik
gemaakt van het model van Baumeister. Uitgangs-
punt is dat het leven zin moet hebben. Dit uit-
gangspunt wordt niet geproblematiseerd. Wat te doen
als mensen zeggen dat hun leven geen zin (meer)
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heeft? Hoe dan de autonomie van de cliënt te blijven
erkennen? Zouden dan wellicht begrippen als 'vrede'
of'geluk' geen invalshoek kunnen vormen? Het boek
richt zich op cliënten in de ziekenzorg en de oude-
renzorg. Het lijkt mij dat juist dan het doelstellings-
aspect van het model van Baumeister onder druk
komt te staan. Welk doel kan het leven in zijn laatste
fase nog hebben? In het boek komt mijns inziens dit
aspect niet voldoende methodisch uit de verf, ook al
voert Mooren het tamelijk vage begrip 'mensbeelden'
in als oriëntatiemogelijkheid. Heeft zingeving ook
niet te maken met het gevoel 'erbij te horen' en 'een
geborgenheid bij anderen te ervaren'? Het lijkt mij
daarom belangrijk het begrip 'zingeving' verder te
doordenken. Hierbij zou ik dan ook aandacht aan het
begrip 'spiritualiteit' willen schenken. Dit woord komt
in het boek niet voor, terwijl veel mensen in onze tijd
ermee bezig zijn.
Het boek is geschreven vanuit de humanistische tra-
ditie. Een van de uitgangspunten is de op de cliënt
gecentreerde visie van Rogers. De naam van Rogers
komt herhaaldelijk in de tekst naar voren, evenals het
respect voor de menselijke autonomie. Ook deze visie
had ik graag geproblematiseerd willen zien. Op vele
plaatsen, zowel in de theoretische bijdragen als in de
casuïstiekbeschrijvingen, wordt gesproken van
wederzijdsheid en het sociale (= medemenselijke)
aspect van de geestelijke begeleiding. Ligt het dan niet
voor de hand om niet zozeer de cliënt centraal te stel-
len, maar de relatie tussen hulpverlener en clint?
Methodisch betekent dit dat onderzocht wordt hoe de
begeleider zelf een rol in het begeleidingsproces
inneemt en hoe hij omgaat met zijn visie, ook ten
aanzien van cliënten met een ander referentiekader
dan hijzelf heeft. Het gaat hier om wat tegenwoordig
wel de 'presentie-methodiek' genoemd wordt. In dit
verband is het ook onduidelijk wat onder autonomie
verstaan wordt. Gaat het om een 'vrij-zijn van
belemmeringen tot zingeving' of een 'vrij-zijn tot het
omgaan met belemmeringen'? (Zie Joke de Vries,
Ontwikkeling van autonomie als basis van heling,
Agora 1998). Bovendien lijkt mij autonomie opgevat
als relationele autonomie ook belangrijk voor de gees-
telijke begeleider als persoon in zijn werk. Dit is des
te dringender omdat Mooren terecht stelt dat het in
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deze begeleiding niet gaat om een technische metho-
diek met protocollen en dergelijke, maar om een
persoonsgebonden methodiek.
In het laatste deel van het boek wordt uitvoerig stil-
gestaan bij het begrip 'narrativiteit'. Ik mis hierbij een
confrontatie met de visie van Rogers op de betekenis
van het verhaal, juist in de methodische consequen-
ties. In de beschrijving van de narrativiteit wordt geko-
zen voor een bepaald standpunt: de continuteit van
het verhaal; het levensverhaal als betekenisvolle con-
structie. Paul Ricoeur wordt als een van de voor-
naamste moderne denkers over narrativiteit
aangehaald. Maar het opvallende is nu juist dat deze
Franse denker naast de continuïteit de discontinuïteit
als behorend tot het levensverhaal stelt. De gebroken-
heid van het leven wordt in het boek de 'tragische trek'
(naar Van der Ven) van het levensverhaal genoemd. De
doelstelling van de geestelijke begeleiding is dat de
cliënt met deze tragische trek in het reine te komt.
Ricoeur ziet dit niet als reëel. Voor hem is narrativiteit
het tezamen vertellen van continuïteit en discontinu-
teit, van heil en onheil. De discontinuïteit blijft een
reëel gegeven in het leven van iedere mens. (Zie W.de
Haas, Verhaal als opvoeding, Kok 1999) Ook hier lijkt
mij verdere doordenking noodzakelijk.

Heel het boek ademt de zorg cliënten bij hun
zingevingsvragen zo optimaal mogelijk in harmonie
met hun bestaan te brengen. Het boek is duidelijk
geschreven vanuit een psychologische invalshoek.
Baumeister als een sociaal psycholoog verwijst in
zijn boek ook naar het maatschappelijke aspect van
zingeving, onder meer waar hij het heeft over het
rechtvaardigingsaspect van zingevingsdoelen. Dit
maatschappelijke mis ik in Bakens in de Stroom. Het
zicht hebben op de maatschappelijke beïnvloeding van
zinbeleving en het in de begeleiding daarop reageren
lijkt mij echter ook tot de methodiek te behoren. Ook
hier denk ik dat voor een methodiekontwikkeling nog
werk aan de winkel is.
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Tot slot

Deze reflectie moge een bijdrage zijn voor een verde-
re methodiekontwikkeling van een beroep, waarvan
Mooren terecht zegt dat het in velerlei opzichten geen
gemakkelijk, maar ook een mooi beroep is. Het boek
zelf heeft hier in ieder geval methodisch bekwaam en
betrokken op gereageerd.

Han Banning
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Signalementen
Tonja van den Ende

Studiedagen en tentoonstellingen

Studiedag over vrijheid en levensbeschouwing
Sinds 1995 bestaat aan de Open Universiteit de cursus
'Cultuurfilosofie vanuit levensbeschouwelijke per-
spectieven'. De cursus is een co-product van de Rad-
boudstichting, de Stichting voor Reformatorische
Wijsbegeerte en de Stichting Socrates. In het kader van
de cursus worden studiedagen gehouden voor OU-stu-
denten en overige belangstellenden.
De eerstvolgende studiedag zal plaatsvinden op 27
januari 2001 te Utrecht in het studiecentrum van de
Open Universiteit. Het thema van deze dag is 'vrijheid
en levensbeschouwing'. Het thema wordt ingeleid door
drie filosofen die allen ook auteur zijn van de cursus:
Prof. dr Koen Boey, prof. dr Henk Geertsema en prof.
dr Koo van der Wal.

U kunt zich opgeven voor deze studiedag door schrif-
telijke aanmelding bij de Open Universiteit, Bureau
Onderwijs Humaniora, t.a.v. mevr. J.Muijtjens, Post-
bus 2960,6401 DLHeerIen,fax: 045 - 5762695. De kos-
ten voor deelname bedragen, incl. lunch, f 25,00. Na
aanmelding krijgt u bericht over de wijze van betaling.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met
mevr. drs A. van Melle, Open Universiteit, Studiecen-
trum Groningen, telefoon. 050 - 3138300.
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Mental Health and Prevention
Van woensdag 7 - vrijdag 9 maart 2001 wordt in de
Rotterdamse Doelen de European Conference on Men-
tal Health and Prevention georganiseerd. Voor infor-
matie kunt u contact opnemen met het Bureau
Scholing en Studiedagen, Trimbos-instituut,
telefoon. 030 - 2971100, fax 030 - 2971111,
email scholing@trimbos.nl

Kunst en wetenschap
In het Van Gogh Museum in Amsterdam vindt tot en
met 11 februari 2001 de multidisciplinaire tentoon-
stelling Licht! Het industriële tijdperk, 1750-1900. Kunst
& wetenschap, technologie & samenleving plaats. Deze
expositie geeft een indruk van de revolutionaire ver-
anderingen die tussen 1750 en 1900 op het gebied van
licht in de westerse wereld plaatsvonden. Aan de hand
van circa 300 objecten wordt aandacht besteed aan de
evolutie van licht en de gevolgen ervan op sociaal, eco-
nomisch en artistiek vlak. Topwerken van belangrijke
kunstenaars worden op deze tentoonstelling gecom-
bineerd met wetenschappelijk en historisch relevante
voorwerpen.
Zie ook de website: www.vangoghmuseum.nlllight
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