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Het is hoog tijd voor een cultureel reveil
1)

De staatssecretaris van Cultuur wil dat elitekunst het
grote publiek meer aanspreekt. Maar wanneer hij
wat langer om zich heen had gekeken, had hij kunnen
zien dat zijn visie op de cultuur geen hout meer snijdt.

Ik las ergens dat het Eurovisie Songfestival het
best bekeken televisieprogramma was van
1998, op de vijfde plaats gevolgd door het

Nationaal Songfestival. Exclusief voetbal, stond er
bij, want anders zou het lijstje louter WK-
wedstrijden van het Nederlands elftal bevat hebben.
Nou ja, het kan erger, dacht ik. Toen pas las ik dat
het hier om kijkgedrag ging van mensen die tot de
hogere sociale klassen gerekend kunnen worden,
zoals de lezers van deze kwaliteitskrant. Zowel de
bloedeloze glittermuziek van het songfestival met
zijn opgefokte wedstrijdkarakter als de drakerige
speelfilms die door Veronica worden uitgezonden
blijken bij de culturele bovenlaag goed in de smaak
te vallen. Dat vind ik schokkend.

Naar mijn idee is dit kijkgedrag symptomatisch
voor een culturele welvaartscrisis die sluipenderwijs
is ontstaan en die nu pas in volle omvang duidelijk
wordt. De smaak van de elite begint steeds meer op
de smaak van ’het gewone volk’ te lijken. Staats-
secretaris Rick van der Ploeg geeft er geen blijk
van dat hij doorheeft dat dit een probleem is. In zijn
onlangs gepresenteerde nota, getiteld Cultuur als
confrontatie, doet hij het voorkomen of de zwaar
gesubsidieerde elitekunst (ballet, experimentele
schilderkunst, klassieke muziek etc.) kunst is waar
de massa steeds weer op stuk loopt. Door van de
elitekunst te eisen dat ze de massa (vooral de
jongeren, allochtonen en ’mensen in de provincie’)
meer aanspreekt, hoopt hij een brug te slaan naar
de massacultuur. Hij wil „het beste populair maken
en het populaire beter”. Maar door zijn politiek
van esthetische zuivering zal het populaire het
beste genadeloos verdrijven, zal de massakunst het
van de elitekunst winnen.

Van der Ploeg ziet een culturele tweedeling en
steekt zijn hand uit naar de (jeugdige, allochtone,
provinciale) massa die cultureel niet aan bod zou
komen. Van de elitekunst verlangt hij dat ze het
grote publiek meer aanspreekt. Maar het is niet de
massa waar Van der Ploeg zich zorgen om zou
moeten maken, maar juist de elite. Want wat is er
gebeurd?

Eeuwenlang namen mensen uit de middenklasse
de etiquette, de mode en de culturele smaak van de

elite over, omdat ze hoopten daardoor tot een
hogere klasse gerekend te worden. En na een tijdje
imiteerden ook mensen uit lagere standen dat
gedrag, waarop hoger geplaatsten uit onderschei-
dingsdrift zich er weer van afkeerden en hun ge-
bruiken en smaak verfijnden. De verspreiding van
kunst, mode en smaak ging van boven naar
beneden. Daarom spraken cultuurkenners, als de
massa overnam wat door de elite was ontwikkeld,
van „gedaalde cultuurgoederen”. De elite oefende
een grote sociale aantrekkingskracht uit. Door
opera, klassieke muziek, beeldende kunst, ballet,
toneel en literatuur mooi te vinden, toonde je
goede smaak en telde je cultureel mee.

Wanneer precies de culturele beweging van
boven naar beneden is gestopt en volledig is om-
gedraaid, is moeilijk te zeggen. Er moet een samen-
hang zijn met de massale welvaart die ergens in de
jaren zeventig begon. De komst van de commerciële
televisie heeft het proces ongetwijfeld versneld.
Zeker is dat de culturele smaak nu ook in hogere
kringen in belangrijke mate gevormd wordt door
de lagere, commerciële massacultuur. Voetbal, de
soapseries, de talkshows, de triviaalliteratuur, het
songfestival, de discomode, ja het pijltjes gooien
door dikbuikige kroegtijgers, het wordt allemaal
even hartstochtelijk gevreten door mensen die
gestudeerd hebben als door werklui op de steigers
en leerlingen in het lager beroepsonderwijs.

Dat zou allemaal niet erg zijn, als het met de
elitecultuur ook maar voorspoedig ging. Maar dat
is niet zo. En niemand doet er wat aan, want wie er
voor opkomt of er maar zelfs belangstelling voor
toont, loopt het risico uitgemaakt te worden voor
elitaire, arrogante bal. De druk van onderaf is zo
sterk dat bovenin het ene mooie cultuurgoed na het
andere over de rand wordt geduwd en ongemerkt
verdwijnt in de vergetelheid. Door mensen van
boven de veertig wordt er wellicht meer elitekunst
geconsumeerd dan ooit, maar zij zullen uitsterven.
En wie van de Nederlanders beneden de dertig
weet nog iets van de geschiedenis van de literatuur,
de filosofie, muziek, beeldende kunst of van de
culturele wordingsgeschiedenis in het algemeen?
Er heerst een agressieve hier-en-nu genotscultuur
waarbinnen geschiedenis of culturele erfgoederen
geen waarde meer hebben. Wat telt is uiterlijk en
popmuziek – en dan ook nog vooral de meest com-
merciële vormen ervan. In materieel opzicht gaat
het beter dan ooit, de mogelijkheden tot culturele

noot 1 reveil: herleving, opleving
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ontplooiing zijn nooit beter geweest dan nu, maar
wat groeit en bloeit is het alles overwoekerende
onkruid van de commerciële wansmaak.

Wie ook maar enige binding heeft met wat mooi
en waardevol is, ziet elke dag weer bevestigd hoe
ernstig de fragiele, weerloze elitekunst bedreigd
wordt door een luidruchtig en agressief oprukkende
massacultuur die aan André Rieu2) de voorkeur
geeft boven Yehudi Menuhin, de logica van voet-
baller Cruyff boven die van de Griekse filosoof
Aristoteles, detectiveschrijver Appie Baantjer
boven literator Thomas Rosenboom, het gekun-
stelde popdansen boven het verfijnde Nationaal
Ballet en het Theater van de Lach boven het theater
dat te denken geeft.

Zelden zal een politicus zo weinig gevoel hebben
getoond voor de culturele tekenen des tijds als Van
der Ploeg. In plaats van een brug te slaan, zou ik
hem willen oproepen een dam op te werpen tegen
de vulgarisering3), trivialisering4) en verplatting
van het culturele klimaat. Hij zou zijn zorg moeten
uitspreken over de overheersende rol van de massa-
cultuur en over de druk tot aanpassing aan de
massa die op kunstenaars wordt uitgeoefend. Alle
bloemen moeten bloeien, niet alleen de gouds-
bloemen van de massasmaak. Maar in plaats daar-
van steekt hij voor de camera’s heel populistisch5)

de loftrompet over popmuziek („waarom Wagner
wel subsidiëren en de Rolling Stones niet?”) alsof
die buitengewoon commerciële, assertieve6) en
dominante uitingen van jeugdcultuur van staats-
wege hulp zouden behoeven. En dat alles onder de
helaas achterhaalde noemer van „democratisering
van cultuur”.

In plaats van voor democratisering van de cultuur
zou ik willen pleiten voor een cultureel reveil. Hoe

kunnen de bedreigde cultuurgoederen worden
beschermd tegen de massawals die alles verplat?
Hoe moeten de liefhebbers van wat mooi, zeld-
zaam en broos is, zich verweren? Hoe roep je nu
een halt toe aan de verdere verloedering van de
echte kunst? Als ik staatssecretaris van Cultuur
was, zou ik dáár eens goed over nadenken in plaats
van over hoe de elitekunst ten behoeve van de
massa verplat moet worden. De elitekunst moet
niet naar jongeren, allochtonen en ’mensen in de
provincie’ buigen, maar zíj moeten naar de
elitekunst buigen, willen buigen en vooral kunnen
buigen. Elitekunst is niet alleen iets van vroeger,
maar is alles wat verder reikt dan louter
amusement en waar aanvankelijk inspanning voor
nodig is en waarvan je pas kunt genieten nadat je
je erin verdiept hebt. Maar welke jongeren,
autochtoon of allochtoon, willen zich die
inspanning nog getroosten als ze het gevaar lopen
te worden uitgelachen door hun leeftijdgenoten?
Daar zit hem de kneep.

Het is tijd dat de overheid zich verzet tegen een
verdere opmars van de massacultuur. Een van
overheidswege gesubsidieerde culturele vorming
zou kunstbesef en smaakontwikkeling een stimulans
kunnen geven. Vorming kan het besef bijbrengen
dat roem op de televisie nog wat anders is dan
kwaliteit, dat een kunstenaar lang niet altijd van
camera’s houdt en dat je aanpassen aan de smaak
van het grote publiek meestal dodelijk is voor ware
kunst die immers vernieuwend is. Wat nu nodig is,
is een staatssecretaris van Cultuur die durft op te
komen voor de elitekunst, desnoods door zijn
middelvinger op te steken voor de camera’s van de
commerciële pulpzenders.
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noot 2 André Rieu: bij het grote publiek geliefde vertolker van populaire klassieke melodieën

noot 3 vulgariseren: iets wat verheven is voor het grote publiek toegankelijk maken

noot 4 triviaal: gewoon, alledaags, zonder wezenlijke betekenis

noot 5 populistisch: populair, maar oppervlakkig

noot 6 assertief: in staat om voor zichzelf op te komen

Bovenstaande tekst is een bewerking van een artikel van Herman Franke, dat verscheen in
NRC Handelsblad op 16 juni 1999.
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Het klimaat verandert. Daar
worden door deskundigen tal
van uiteenlopende verklaringen
voor gegeven. Gebeurt het niet
door de uitstoot van broeikas-
gassen, zo menen ze, dan komt
het wel door verandering in de
magnetische activiteit van de
zon, door het optreden van El
Ninjo’s1), door verminderde
activiteit van vulkanen of door een combinatie van
deze factoren. De klimatologen zijn het er vrijwel
allemaal over eens dat de opwarming van de
afgelopen decennia niet meer uitsluitend aan
natuurlijke oorzaken kan worden toegeschreven.
De geologen echter zijn niet zo zeker van mense-
lijke invloeden. Klimatologen en geologen zijn het
er onderling wel over eens dat áls het waar is dat
het klimaat verandert door de uitstoot van broei-
kasgassen, er geen weg terug meer is. Dan kunnen
ingrijpende maatschappelijke hervormingen om de
uitstoot van CO2 tegen te gaan, het op gang
gekomen proces niet meer stoppen.We kunnen dan
hooguit nog zorgen dat de opwarming ongeveer
beperkt blijft tot één graad Celsius per eeuw. Niets
wijst er echter op dat de aardbewoners bereid en in
staat zijn de uitstoot van broeikasgassen zo stevig
aan banden te leggen. Daarom vinden veel deskun-
digen het verstandiger zich te bezinnen op de
maatschappelijke gevolgen van de klimaatverande-
ring dan op het voorkomen ervan.

Het is jammer dat er bij die bezinning op de
gevolgen van klimaatverandering tal van doem-
scenario’s in omloop zijn die bij bevolking en
beleidsmakers maar al te vaak tot onnodige paniek
leiden: uitgestrekte gebieden zullen onder water
lopen, hier en daar zal extreme droogte optreden,
oogsten zullen mislukken. Er zijn immers geen
wetenschappelijke aanwijzingen dat de klimaat-
verandering gepaard zal gaan met extreme weers-
omstandigheden, zoals hittegolven en tropische
stormen. Wel is voorspelbaar dat er veranderingen
in neerslagpatronen zullen ontstaan, maar funda-
menteel bedreigend zijn die niet. En hoe alar-
merend het ook lijkt: de te verwachten temperatuur-
stijging met enkele graden heeft zich de afgelopen
duizenden jaren wel vaker voorgedaan en stond
nota bene tot voor kort bekend als klimaat-
verbetering.

Daarnaast is het betreurenswaardig dat bij het

schetsen van de mogelijke
bedreigingen die onze
wereld te wachten staan,
vrijwel geen of onjuist
gebruik wordt gemaakt van
de uitkomsten van recent
historisch onderzoek. Tal
van ondeugdelijke redene-
ringen die uiteindelijk een
ongezonde klimaatpaniek

veroorzaken, zijn daarvan het gevolg. Zo neemt
men al te gemakkelijk aan dat tal van verdwenen
beschavingen door klimaatverandering het loodje
hebben gelegd of toch op zijn minst in grote
economische problemen zijn geraakt. En als die
beschavingen uit het verleden al zo kwetsbaar
waren, zo luidt de gedachtegang, dan is de huidige
hoogtechnologische samenleving dat zeker.

Bij historici is het idee dat oudere beschavingen
door een klimaatwijziging ten onder zijn gegaan,
lange tijd populair geweest. Ruïnes in het zand van
Noord-Afrika zouden het bewijs leveren dat de
Romeinse beschaving ten onder is gegaan aan een
droger klimaat. Maar onderzoek heeft aangetoond
dat verwaarlozing van de landbouwirrigatie voor
verdroging zorgde. Die verwaarlozing was weer het
resultaat van de ontvolking van het gebied als
gevolg van Germaanse invallen en epidemieën. De
beschaving stortte dus niet in doordat de woestijn
oprukte, maar de woestijn rukte op doordat de
beschaving instortte.

Dit Romeinse voorbeeld is niet het enige. De
historische op- en neergang van de beschaving in
het gebied tussen de Eufraat en de Tigris, Mesopo-
tamië, blijkt op geen enkele manier in verband te
kunnen worden gebracht met klimaatschom-
melingen in dit gebied. Soms wordt het droger en
stijgt het aantal inwoners, soms wordt het natter en
stijgt het aantal inwoners ook. Er valt werkelijk
geen enkel patroon in te ontdekken. Maar er is wel
een duidelijke relatie met de stand van de techniek:
of er waterkeringen werden aangelegd of stuw-
dammen, en of er irrigatiesystemen werden ont-
wikkeld. Kortom: niet een schommeling van het
klimaat, maar de stand van de techniek in de water-
huishouding bepaalde de omvang van de bevolking.
Bovendien, er is wereldwijd geen verband te
ontdekken tussen het klimaat en de introductie van
de landbouw in de verschillende oude beschavings-
gebieden. Als het tijdstip van de opkomst van de

Historische

argumenten tegen

klimaatpaniek

noot 1 El Ninjo: letterlijk „het kerstkind”; onregelmatig natuurverschijnsel, veroorzaakt door
klimatologische veranderingen, vaak met desastreuze effecten voor landbouw en visserij

1

2

3

4

5

                                          Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).
Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie www.sslleiden.nl.



000014 2A 5

landbouw ergens mee te maken had, dan was het
met de bevolkingsgroei in een bepaalde regio, niet
met het klimaat.

Veel klimatologen menen dat alleen het klimaat
zoals we dat sinds de Middeleeuwen kennen, de
ideale omstandigheden schiep voor de groot-
schalige landbouw die nodig is om grote gemeen-
schappen van voedsel te voorzien. „Dit klimaat
schenkt ons een maximaal comfort en iedereen
moet het daarom met rust laten”, zo meent de
klimatoloog J.C. White. Zijn redenering lijkt
geloofwaardig, maar getuigt van weinig historisch
inzicht. De hele geschiedenis door en ook
gedurende de laatste honderden jaren werd de
mensheid geplaagd door de meest verschrikkelijke
weers- en klimaatverschijnselen. In Azië vielen er
honderdduizenden slachtoffers door overstro-
mingen vanwege langdurige regenval en door
hongersnoden vanwege extreme droogte. Maar
ook Europa werd bepaald niet gevrijwaard van
natuurrampen als langdurige droogtes, over-
stromingen en lawines.

Weer anderen kennen een te grote invloed toe
aan klimaatschommelingen op welvaart en
economie. Zo veronderstelt de Nederlander  Paul
Crutzen (in 1995 winnaar van de Nobelprijs voor
chemie) dat de iets lagere temperatuur in de
zogenaamde Kleine IJstijd (1400-1650) grote,
negatieve gevolgen had voor handel en landbouw.
Maar historici van naam wenden zich al decennia
af van de gedachte dat het klimaat de dominante
factor in de geschiedenis zou zijn. Volgens één van
de grootste autoriteiten op het gebied van de
landbouwgeschiedenis, de Nederlander Bernhard
Slicher van Bath, bepaalde vanaf de veertiende
eeuw niet het klimaat, maar de economisch
conjunctuur, dus de wet van vraag en aanbod, de
omvang van de oogsten in Europa. De Kleine
IJstijd is juist de tijd dat de handel een grote bloei
doormaakt. En handel vormt de oplossing van het
grootste klimaatgebonden probleem dat er bestaat:
misoogsten. Dankzij het handelskapitalisme konden
overschotten in het ene gebied vervoerd worden
naar gebieden met tekorten, zodat na de Middel-
eeuwen geleidelijk de hongersnoden uit West-
Europa konden verdwijnen. Landen, zoals Engeland
en Nederland, die in die tijd de meest open econo-
mie hadden, en waar de burgerij een grote politieke
invloed had en boeren een goede rechtsbescher-
ming genoten, hadden de minste last van de Kleine
IJstijd. Volgens de Amerikaan Jan de Vries, een
vooraanstaand economisch-historicus, moet de
conclusie zijn dat klimaatverandering alleen dan

als verklaring voor sociaal-economische verande-
ringen mag worden gebruikt, wanneer andere
verklaringen tekortschieten.

Een andere, lange tijd populaire gedachtegang
in het denken over klimaat en geschiedenis is, dat
‘primitieve’ samenlevingen vanwege een minder
complexe economie relatief minder gevoelig zouden
zijn voor klimaatwijzigingen dan hoogtechnolo-
gische. Maar uit de geschiedenis van de Kleine
IJstijd blijkt dat juist de hoogstontwikkelde
economieën – de Hollandse is daar een voorbeeld
van – zich het gemakkelijkst konden aanpassen aan
nieuwe omstandigheden. Ik meen dat dat nog
steeds het geval is. Het effect van klimaat-
verandering op bijvoorbeeld extreem droge
gebieden blijkt af te nemen naarmate zo’n gebied
hoger ontwikkeld is. In de jaren dertig leek het
midden-westen van de VS ontvolkt te raken door
de grootste droogte uit de geschiedenis van dat
land. Maar opmerkelijk genoeg was de ontvolking
in het gebied toen minder ernstig dan tijdens de
minder ernstige droogte aan het einde van de
negentiende eeuw. Dankzij overheidsingrijpen
waren de droge gebieden beter in de landelijke
economie geïntegreerd, zodat de droogte in de
jaren vijftig, die nog altijd ernstiger was dan die in
het cowboytijdperk, hoegenaamd géén ontvolking
tot gevolg had. Hoe rijker het gebied, hoe minder
ernstig de gevolgen van klimaatverandering.

Hoogontwikkelde economieën hebben twee
zaken met elkaar gemeen: het zijn democratische
rechtsstaten en ze kennen een vrije markteconomie.
Vanuit historisch perspectief is het stimuleren van
vrijheid en democratisering en het stimuleren van
economische groei naar westers model in de arme
Derde Wereldlanden dan ook een goede manier
om de gevolgen van klimaatverandering draaglijk
te houden. Dat is geen gemakkelijke opgave, maar
niet moeilijker dan wereldwijd de uitstoot van
broeikasgassen in te tomen. Dat ontslaat ons
overigens niet van de verplichting ten behoeve van
het milieu ons energieverbruik te veranderen.
Technische ontwikkelingen in het Westen maken al
een koolstofarme energiesector mogelijk en er is
voldoende kennis in huis om dat proces voort te
zetten. Maar vooralsnog lijkt het stimuleren van
economische groei naar westers model en van het
democratiseringsproces voor de wereld een betere
basis om de klimaatveranderingen af te remmen en
de gevolgen ervan op te vangen. Dat zet meer
zoden aan de dijk dan zich over te geven aan
redeloze klimaatpaniek.

naar: Wybren Verstegen, docent economische en sociale geschiedenis VU Amsterdam
uit: Socialisme en Democratie, 4, 1999
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