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“After two world wars and the other unspeakable terrors of our century, death 

is no longer the nameless one; we have unmasked death. But we have also 

created an art with no power of transcendence, no way of assuring us that the 

grandeur of the individual spirit is more worth celebrating than the political 

clout of the group.”  

- Arlene Croce, “Discussing the Undiscussable,” p. 24 
 

De Engelse toneelcriticus Michael Coveney stelde in een recent artikel in Prospect: “Great 

critics are rare birds; rare birds, though, need a welcoming aviary, and the zookeepers are not 

on the lookout for such special – and specialist – breeds of plumage any more.”1  

 Is er inderdaad een kwalitatieve verwatering van de kunstkritiek waar te nemen? 

Coveney’s observatie ligt in het verlengde van de algemene beschouwingen van de jury van 

de Pierre Bayle-prijzen voor kunstkritiek 2005. De jury is teleurgesteld over het huidige 

niveau van de kunstkritiek. Het terrein van geschikte kandidaten bleek kleiner en leger dan ze 

zich had gewenst. Te weinig auteurs stijgen boven het niveau van een recensie of biografische 

sfeertekening uit en in dat opzicht is het verschil tussen dagblad en vakblad alleen maar groter 

geworden. Nu zijn er evenwel factoren aan te wijzen die wellicht het strenge oordeel van de 

Pierre Bayle-jury milder kunnen maken – of juist niet. 

 Ten eerste de samenstelling van het kunstpubliek; deze is veranderd. Door een 

uitdijende middenklasse is er een grote groep incidentele ‘cultuurgebruikers’ bijgekomen, 

grillig als zwevende kiezers. Het cultuuraanbod heeft zich daarnaar gevormd. Zo ook de 

kunstkritiek. Veel recensies zijn beknopt, vaak luchtig, en functioneel voor het 

cultuurparticiperende volk. Denk aan de populariteit van de adviessterretjes, agenda’s voor 

cultuurconsumptie. Een voorbeeld: zo staat er op de filmsite van de Volkskrant en VPRO, 

cinema.nl, te lezen: “Welke films moet je bekijken en welke films moet je mijden tijdens de 

18de editie van het International Documentary Filmfestival Amsterdam?” Is dit een 

onvermijdelijk gevolg van de popularisering van de cultuur? 

 Ten tweede de media. Kunst en cultuur zijn onderwerp geworden van veel meer media; 

en dan niet alleen van verschillende soorten media zoals internet en televisie, maar ook van 

                                                        
 1 ‘Critical Clowns.’ http://www.prospectmagazine.co.uk/article_details.php?id=7086. Met dank aan Maarten Asscher 
voor de bron. 



meer van dezelfde media, bv. dagbladen. Nu ook bladen als Vogue en Spoor (het blad van de 

Nederlandse Spoorwegen) aandacht aan kunst en cultuur besteden heeft dit gevolgen voor de 

algemene kunstkritische standaard. Kunst en cultuur zijn onderdeel geworden van een 

reusachtige vrije-tijdscultuur en hun waardering wordt daardoor beïnvloed. 

 Een ander fenomeen is dat veel kunst cross-over is geworden.2 De kunst zelf is 

ingrijpend veranderd. Dansvoorstellingen met video, jazz met toneel, een popzanger voor een 

symfonieorkest, elk artistiek huwelijk lijkt mogelijk geworden. Hier ontstaat een probleem 

van inkadering, beoordeling, standaardisering, etc. Met als gevolg wellicht dat critici geneigd 

zijn een vluchtigere pen te hanteren, analoog aan het ‘gemak’ waarmee verschillende kunsten 

gecombineerd lijken te worden. Illustratief is ook het vaker voorkomende dilemma van 

redacties welke redacteur of verslaggever naar een voorstelling gestuurd moet worden. 

 En deze verdwijnende vastigheid van de vormtraditie, zoals Norbert Elias het noemt, 

wordt ook nog eens versterkt door een fundamentele esthetische onzekerheid.3 De 

mogelijkheid van een essentiële standaard zelf is aangevallen. Het verschil tussen lage en 

hoge cultuur is al lang niet meer vanzelfsprekend en wordt zelfs door menigeen toegejuicht.4 

Door J.A.A. van Doorn is dit sociologisch aangeduid als een samenleving die zich aan de 

vraagzijde onderscheidt “door een veelheid van groepen met onderscheiden culturele 

voorkeur” en aan de aanbodzijde door “een onoverzienbare veelheid aan artistieke 

subculturen”.5 De roep om meer debat is in dit licht niet meer dan een roep om een circulaire 

versnelling van meningen. Immers, omdat het onderscheid tussen ‘hoog’ en ‘laag’ niet meer 

bestaat is er geen toets voor de meningen in het debat. 

 Deze dubbele segmentering is een prettige voedingsbodem voor een op volle toeren 

draaiend marktmechanisme. Discussies in de media over kunst en cultuur kunnen eenvoudig 

vertaald worden in termen van vraag en aanbod, met alle onderzoeken, modes, interviews en 

hypes van dien. Velen beschouwen de commercialisering dan ook als grote stoorzenders voor 

goede kunstkritiek. Dit wordt veelvuldig genoemd in de speciale bundel van het 

                                                        

 2 Vgl. Pieter Bots (2003) ‘Theaterkritiek in de tang’, Boekman 15/57, p. 11. 
 3 Warna Oosterbaan heeft dit in zijn dissertatie genoemd “smaakonzekerheid” en “stijlverscheidenheid”, 
 4 Zie bv. oud-staatssecretaris van Cultuur Rick van der Ploeg: “De populaire cultuur wordt niet meer – en zeker niet door 
mij – op voorhand als plat vermaak gewaardeerd, waaruit de massa verheven dient te worden. [...]  Het zou goed zijn als de 
grenzen [tussen lage en hoge cultuur] verder zouden vervagen” Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen (1998) 
Beleidsintensiveringen Cultuur 1999, p. 3. 
 5 J.A.A. van Doorn (1986) ‘Cultuurpolitiek en liberalisme. Aanzetten tot de legitimering van een liberaal kunstbeleid’, 
pp. 79. 



Boekmancahier over ‘De kritiek’ (2003).6 In het licht van bovenstaande alinea’s is het de 

vraag of dit niet een te makkelijke conclusie is. 

 Het interessante is nu weer dat critici van de commercialisering niet alleen worden 

tegengesproken door materialistische neoliberalen (‘mensen weten goed wat zij willen, de 

markt is eerlijk’), maar ook door zogenaamde kritisch-constructivisten. Deze zijn beïnvloed 

door de Franse socioloog Pierre Bourdieu, die stelt dat de kunstkritiek zich totaal niet bewust 

is van haar belangenpositie. Het zogenaamde onderscheidende vermogen van de kunstkritiek 

(haar culturele bagage) wordt juist gepresenteerd als een schaars en duur goed, omdat de 

kunstkritiek het precies zo wil houden op de markt van culturele productie. De nadruk op de 

schaarste van het artistieke oordeel is een commercieel wapen voor de burgerlijke bastions 

van de kunstkritiek. Bourdieu concludeert dat het onderscheid tussen economie en cultuur (als 

laag en hoog resp.) kunstmatig is. In de woorden van een Nederlandse volger van Bourdieu, 

Hugo Verdaasdonk, het is een geloofsdaad. Verdaasdonk meent dat het oordeel van de 

kunstcriticus geenszins alleen gebaseerd is op zijn mening (lees: zijn vrije wil) over de 

betreffende kunst(enaar), maar sterk wordt beïnvloed door omstandigheden waarop de 

recensent geen invloed heeft, maar waar hij wel middenin zit.7 De erkenning hiervan zal 

echter uitblijven zolang critici per se binnen de conventies van hun sector willen blijven 

opereren en hun status van hoge priester niet willen verliezen. 

 Iemand als Ton van Deel (criticus van Trouw) ageert tegen deze scherpe 

institutiekritiek. Hij ziet studenten van de universiteit vertrekken met een cynisch wantrouwen 

over de kunstkritiek – denk aan de parallel met de politiek – waarmee de meest belangrijke 

taak van een kunstcriticus, een kwalitatieve selectie te maken van kunst en het 

oordeelsvermogen van het publiek te prikkelen, ondergraven wordt. 

 Hiermee belanden we bij een ander interessant thema voor het kunstdebat: de 

mogelijkheid van de criticus goede van slechte kunst te onderscheiden, en daarmee invloed op 

het smaakoordeel van het publiek uit te oefenen. Waar Van Deel deze taak legt bij het 

subjectieve talent van de criticus, daar pleit Elsbeth Etty voor “een zo groot mogelijke 

objectiviteit en […] in een subjectief genre als de kritiek”. Ze heeft een afkeer van de 

“vercolumnisering van de kritiek” en stelt als uitgangspunt de discipline, het ambacht van de 

                                                        

 6 In een onderzoek gedaan door Susanne Jansen (‘Kunstjournalisten in de kijker’, pp. 15-26), vinden bijna alle 
kunstjournalisten dat commercialisering, vervlakking, vermarkting etc. problematisch is. De vraag is dan over wie zij het 
hebben. In ieder geval niet over zichzelf. Maar de kans is zeer groot dat een ander dat negatieve oordeel over die kunstcriticus 
wel heeft.  
 7 Cf. Bourdieu: “[In culturele praktijken] zijn die strategieën het meest profijtelijk die door de strateeg zelf niet als 
zodanig worden beleefd. Waarbij dus het smaakoordeel iedere keer weer, zogenaamd bij toeval, datgene uitzoekt of zelfs 
‘ontdekt’ wat moet worden ontdekt”. ‘De kunst om zich tegen de woorden te weren’, p. 23. 



kunstkritiek zelf, en dus de focus op het kunstwerk. Een streven naar objectieve kunstkritiek 

is niet onwenselijk, zelfs wanneer het niet bereikt zal worden.  

 Dit lijkt een belangrijk punt. Van Deel’s ideaal kan uitmonden in een ongelukkige en 

moralistische belangenpolitiek (waarin ook Pieter Bots dreigt te verzanden8): kunstcritici als 

redders te zien, als noodzakelijke tegenwicht tegen zowel de macht van de markt, als ook 

degene die het volk de ogen dienen te openen, leidt tot een onwenselijke verstrikking van 

twee doeleinden: esthetische genoegen en politieke correctheid. Met andere woorden, een 

hernieuwd Bildungsideaal moet de kunst zelf als voorwerp hebben en geïnstrumentaliseerd 

worden tot een defensieve constructie tegen opkomend commercie of populisme. Ook goede 

smaak heeft een markt. 

 Een vraag die aan deze kwestie kleeft is de actuele roep om een culturele canon. Is 

kunstkritiek een noodzakelijk bestanddeel van een culturele canon? En hoe ontstaat zoiets? 

Interessant is hoe Verdaasdonk beschrijft hoe een na-oorlogse canon (of in zijn woorden 

‘repertoire’) tot stand kwam via dialogen tussen critici en academische neerlandici die 

uiteindelijk de grond vormden voor het (literatuur)onderwijs. Zal het pleidooi voor een 

hernieuwde canon dan ook gepaard moeten gaan met een vernieuwing van de kunstkritiek en 

een re-institutionalisering van deze samenwerking tussen kunstcritici en academici? En welke 

plek heeft de kunstliefhebbende leek hierin? 

 Misschien is een onderscheid, in dit perspectief, tussen de selectieve functie van critici 

voor consumenten enerzijds en, zeg, studenten, anderzijds, vruchtbaar, omdat de zware 

opvoedende rol van de kunstcriticus voor (wispelturige, breedsmakige) consumenten daarmee 

verdwijnt. Een probleem van een re-institutionalisering is dat veel jonge recensenten komen 

en gaan. Cultuurredacteur van de Standaard, Geert Sels, meent dat kunstcritici nauwelijks de 

mogelijkheid hebben en het vermogen krijgen om zich te ontwikkelen tot erudiete 

beschouwers. Vergelijk opnieuw Michael Coveney: “But let's hear it once more for 

experience, knowledge and seriousness. What is sorely needed is a new group of younger 

critics who will combine the enthusiasm of the aficionado with the rigour of the informed 

taskmaster. Such a group is, alas, nowhere to be seen.”9 Dat er grote problemen zijn, kan 

nauwelijks ontkend worden dus – hoewel bepaalde deelnemers aan het debat het daarmee 

hartgrondig oneens zullen zijn.  

 Tot slot vat ik de verschillende aspecten van de kunstkritiek samen: 

                                                        
 8 Bots, ‘Theaterkritiek in de tang’, p. 12. 
 9 ‘Critical Clowns.’ 



1. Ontologie10 van de kunstkritiek. Hoe kan de (werkelijkheid van de) kunst gekend 

worden, i.h.b. de vraag naar de verhouding tussen taal, denken en de ervaring van 

kunstwerken. Centraal staat hierin vaak de idee van kunst als vluchtig, etherisch, 

uniek, en daarmee deels ongrijpbaar voor taal. Mensen als Janneke Wesseling11 en 

Marianne van de Kerkhoven zijn hierin zeer geïnteresseerd. 

2. Wetenschap (of kentheorie) van de kunstkritiek, oftewel: welke kennis is verbonden met 

kunstkritiek? Zijn er methoden en/of vuistregels te onderscheiden in kunstkritiek? 

Wat is de verhouding tussen subjectiviteit en objectiviteit? En betekent het 

onderscheid in kunstdomeinen ook een intrinsiek onderscheid in verschillende 

kunstkritieken? 

3. Sociologie van de kunstkritiek. Te verdelen in wat de institutionele kenmerken van de 

kunstkritiek zijn en hoe zij de professie van kunstkritiek beïnvloeden. En statistisch: 

hoe kijken kunstcritici tegen hun eigen beroep aan? Economisch is belangrijk welke 

positie de kunstcriticus heeft in een steeds groter wordende cultuurmarkt, en de 

invloed daarop op de intrinsieke kwaliteiten van zijn professie. 

4. Ethiek van de kunstkritiek: wat is goede kunstkritiek? Wat zijn de eigenschappen van 

een goede kunstcriticus? En hoe (be)oefen je deze? 

5. Politiek van de kunstkritiek: Moet kritiek (per se) de gevestigde macht uitdagen? 

6. Geschiedenis van de kunstkritiek. Vergelijking tussen ontstaan van kunstkritiek in de 

Verlichting en de huidige tijd, waarvan dikwijls wordt gezegd veel overeenkomsten 

te hebben met de Verlichting – in ieder geval wordt die wens uitgesproken. Denk aan 

Habermas’ prachtige analyse van het ontstaan van een publieke sfeer in de wereld 

van geschriften (literarischen Öffentlichkeit).12 

 

Rotterdam, 21 januari 2006 

                                                        

 10 Naar E.A. Huppes-Cluysenaer (1995) Waarneming en theorie: naar een nieuw formalisme in empirische en 
rechtswetenschap, p. 275. 
 11 Marianne van de Kerkhoven (2002) Van het kijken en van het schrijven. Janneke Wesseling (2003) ‘Het mooiste 
beroep van de wereld’, Boekman, 15/57, pp. 39-44. 
 12 Jürgen Habermas (1989) The Structural Transformation of the Public Sphere. An Inquiry into a Category of Bourgeois 
Society. Vertaling: Th. Burger. Cambridge: Polity Press. Oorspronkelijke titel: ‘Strukturwandel der Öffentlichkeit. 
Untersuchungen zu einer Kategorie der bürgerliche Gesellschaft’ (1962). 


