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De kunstwereld reageerde met ontzetting
en afgrijzen op het voornemen van 'de econoom" op kunst en cultuur, Van der Ploeg,
om het bastion van 'kunstpauzen", 'cultuurtantes' en andere 50-jarige arrivées in de
kunsten te doorbreken door gezelschappen,
ensembles en musea te verplichten ten minste drie procent van hun omzet te halen uit
voorstellingen, concerten en exposities voor
jongeren en allochtonen. De overheid dient
zich niet met kunst en cultuur in te laten, zo
kon worden gehoord. Wat natuurlijk onzin is; zonder diezelfde overheid zouden
'kunstpauzen' en 'cultuurtantes' in het geheel geen bestaansrecht hebben. Maar vooral kon worden vernomen dat de kunstenaar
geen ondernemer is, zoals de titel van een
van Van der Pioegs nota s luidde, dat kunst
geen product is, dat scheppen niet hetzelfde
is als productie en dat bovenal kunstgenieters geen consumenten zijn, en er dus geen
kunstmarkt bestaat waaraan criteria van
waarde of maatschappelijk belang kunnen
worden ontleend. Kunst zou een wezenlijk
andere sfeer zijn dan de markt, waar gelden
niet gealloceerd dienen te worden op grond
van de 'vraag' van leken maar juist op grond
van esthetische criteria die worden beheerd,
gekoesterd en geduid door de zieners in de
raden van kunst en cultuur.

In zijn dissertatie probeert Grit zowel
'economisering' a la Van der Ploeg te duiden als een alternatief te ontwikkelen voor
het type essentialistische kritiek waarvan de
kunstwereld zich bedient. Grit "begint zijn
studie met een kritische bespreking van
drie visies op de economisering van een
groot deel van het maatschappelijk bestel.
Dat zijn respectievelijk de groei van het
managerialisme', de 'opmars van de markt'
en de 'verbreiding van het neoliberalisme'.
Alle drie deze perspectieven op de Nederlandsejaren tachtig en negentig kennen beperkingen, aldus Grit. Het managerialisme
gaat te veel uit van cultuurpessimistische
premissen en beschouwt werknemers en
consumenten te veel als willoze slachtoffers
van slimme marketing- en managementtechnieken. Vermarkting' gaat volgens Grit
gebukt onder een plat economisme en vervalt dus in de aloude fout van het marxisme, namelijk de priviligiëring van economische factoren bij de verklaring van
maatschappelijke ontwikkelingen. Terwijl
neoliberalisering juist de tegenovergestelde
fout maakt, namelijk de verabsolutering
van ideologische factoren. Bovendien zijn
alle drie de perspectieven gestoeld op een
statische en uiteindelijk essentialistische
sociale theorie, volgens welke economische
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motieven of thema's als wezensvreemd
listische vertoogperspectief het voordeel
kunnen worden beschouwd voor maatdat verschijnselen als kwantificering, comschappelijke domeinen als de wetenschapsmercialisering en vermarkting - in het kort:
beoefening en het openbaar bestuur, om.
economisering - kunnen worden begrepen
mij tot Grits casussen te beperken, of voor
als een (tijdelijke) wisseling van. de wacht
de kunst- en cultuursector, om bij het voorbinnen hetzelfde rationaliseringsproces en
beeld uit de openingsalinea te blijven.
niet als een pervertering ervan. Daarnaast
In plaats van. managerialisme, vermarkbiedt het vertoogperspectief de mogelijkting of neoliberali.seri.ng gebruikt Grit het
heid economisering, politisering, juridiconcept economisering om greep te krijgen
ficering en cuituralisering te zien als
op de maatschappelijke ontwikkelingen
ontwikkelingen die de verschillende maatvan de jaren tachtig en vroege jaren negenschappelijke sferen overstijgen. Genoemde
tig. Economisering is een vertoog dat savertogen zijn in wisselende en nimmer stamen met het juridische, het politieke en het
biele verhoudingen present in specifieke
culturele vertoog thuishoort in het rationasferen, terwijl verschillende sferen middels
liseringsproces zoals dat door Weber cum suis een specifiek vertoog op steeds wisselende
in termen van formalisering, bureaucratisewijze kunnen worden geduid en begrering en (maatschappelijke) differentiëring
pen. Hier zet Grit zich vooral uiteen met
als kenmerkend, voor de moderniteit is geLuhman en Habermas, die verschillende
presenteerd. Onder een vertoog verstaat
waarden of vormen van rationaliteit steeds
Grit, in navolging van Foucault, een breed
koppelen aan specifieke systemen of subinterpretatiekader dat 'taal, dingen en gesystemen. Dergelijke koppelingen hebben
woonten' omvat, en bijdraagt 'aan de vortot gevolg dat iedere dynamiek als perverteming van een identiteit van mensen, sturing (of kolonisering) van een gegeven orde
ring en betekenis aan ons handelen (geeft)
moet worden geduid en tevens dat die geen sociale interactie (vergemakkelijkt)'.
geven orde zelf weliswaar als normatief criDoor zich te voegen in de sociaal-filosofiterium fungeert, maar als zodanig zelf niet
sche traditie van de grote theorieën van de
verder kan. worden gelegitimeerd.
moderniteit - zoals die van Weber, Simmel
De hoofdmoot van Grits studie is geen Luhman en De Kritische Theorie - maakt
wijd aan een tweetal casussen die de heurisGrit, naast hun pretenties, zich tevens hun
tische kracht van zijn pluralistische verambiguïteiten ten. aanzien van diezelfde
toogperspectief moeten boekstaven. De
moderniteit eigen. Rationaliteitswinst gaat
eerste casus is de bekende en veel bestugepaard met vrijheids verlies (Weber), modeerde vernieuwing van het Tilburgse genetarisering leidt tot een verlies aan karakmeentebestuur, het zogenaamde 'Tilburgse
ter (Simmel), terwijl maatschappelijke
model'. De tweede casus is diachroon van
differentiatie in haar voetspoor de 'koloopzet en betreft de geschiedenis van de
nisering van de leefwereld' meebrengt
Universiteit Twente van 'campusuniversi(Habermas). Anders dan Adorno en Horkteit', via 'kritische universiteit" naar 'onderheimer, voor wie commercialisering uiteinnemende universiteit'. De tweede casus is
delijk de onvermijdelijke nachtzijde van de
meer informatief dan de toch wat doodgeVerlichting vormt, biedt Grits meer pluraschreven eerste, maar in beide gevallen

kunnen vraagtekens worden geplaatst bij
hun representativiteit. Zoals gezegd zet
Grit zich expliciet af tegen analyses en diagnoses die economisering beschrijven, (en
veroordelen) als de penetratie van een calculerende logica in deontologische domeinen. Maar de keuze voor voorbeelden uit
wetenschap en openbaar bestuur - en dat
zijn natuurlijk bij uitstek niet-econ.om.ische sferen - als exemplarisch voor processen van economisering doet vermoeden dat
Grit uiteindelijk toch trouwer is aan. koloniseringskritieken dan hij de lezer wil doen
geloven.
Nergens verantwoordt Grit zijn keuze
voor juist deze casussen, terwijl hij door de
hele studie heen zinspeelt op de voor de
hand liggende verontwaardiging bij de lezer over zoveel onbegrip bij moderne bestuurders van universiteiten, en. gemeenten
voor de intrinsieke waarde van wetenschap
en openbaar bestuur. Economisering is ook
voor Grit de dominantie van economische
motieven en economische instrumenten in
maatschappelijke instituties waar voorheen
politieke, juridische of culturalistische
motieven en houdingen de boventoon
voerden. Daarmee ontleent Grits studie ondanks nuchtere en terzake doende bedenkingen bij de essentialistische en uiteindelijk romantische kritiek op managerialisme, vermarkting en neoliberalisering
- haar kritische grondtoon aan de gedachte
dat de instrumentele rationaliteit van de homo economiais niet overal op zijn plaats is, en
al zeker niet in universiteit en gemeentehuis. Met enige verbazing neemt de nuchtere lezer die zich bewust is van het effect
van Grits retoriek op zijn. oordeelsvermogen, aan het einde van. het boek kennis van
zinsnedes waarin Grit zonder veel plichtplegingen stelt dat de dominantie van het

economische vertoog 'buitenpropertionele
vormen heeft aangenomen", dat 'de marktsector te veel op een voetstuk (is) geplaatst'
en dat dat 'schadelijke gevolgen' heeft.
Hoezo? Waaraan afgemeten? Op grond van.
welke criteria? Morele of functionele?
Mijns inziens had Grits studie aan kracht
gewonnen als hij het proces van economisering niet alleen aan het werk had laten zien
in prototypische non-profit organisaties als
gemeente en. universiteit, maar ook binnen
prototypische economische organisaties als
de onderneming. Grit gaat geheel voorbij
aan de ingrijpende veranderingen die zich
in het bestuur van de grote onderneming toch de economische organisatie bij uitstek
- hebben voorgedaan. Was dat bestuur in
de jaren vijftig en zestig - net als het openbaar bestuur - planmatig, gebaseerd op het
model van 'analyse en instructie' {command
and control) en strikt hiërarchisch, mede
onder invloed van radicale veranderingen
in de reële economie (het einde van het
fordisme) is dat besturingsmodel ingewisseld
voor een model van decentralisatie, flexibilisering en relatieve autonojnie: het 'sturen
op afstand' dat Grit in zowel Tilburg als Enschede aantreft en dat door hem als een der
waarmerken van economisering wordt beschouwd. De moeilijkheid is natuurlijk, dat
daarmee het proces van economisering tegelijk scherper en vager wordt. Scherper
doordat het vooral lijkt te gaan om lokaliseerbare wijzigingen in besturingsmodi. en
-technieken; vager doordat het onduidelijk
wordt of deze opeenvolgingen van verschillende technieken wel adequaat kunnen
worden begrepen als instanties van een modern rationaliseringsproces of juist een
meer microscopiosche, disaggregerende benadering vereisen. In ieder geval heeft het
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tot gevolg dat de aspecten kwantificering,
productiviteit of efficiëntie en managerialisme - die Grit samen met een ondernemende houding, marktgericht werken en
het reeds genoemde sturen op afstand als
kenmerkend voor economisering houdt niet langer als definiërend voor het hedendaagse bestuur kunnen worden beschouwd.
In mijn optiek, is dat geen verlies maar
winst. Winst die vooral is gelegen in grotere
empirische adequaatheid.
Dickens' Hard times, bij voorbeeld, is een
hilarische roman waarin de hardvochtigheid van een. utilitaristisch wereldbeeld jegens de Vernederden en gekrenkten' van
het Manchester van 1840 wordt uitgebeeld.
Maar als parodie op een progressief kwantificerend nuttigheidsdenken is het tevens
een specimen van de kwantificering van. het
dagelijkse leven. Kwantificering is dus niet;
alleen iets van nu. of gisteren, maar is ook
niet exclusief des economen. De sociaal-democraten die aan de wieg stonden van de
London School of Economics, evenals de sociometrici van de wederopbouw, stelden, al
evenzeer hun vertrouwen in de onfeilbaarheid van het getal.
Ook de manager is meer een constante
in de moderniteit en kent meer gedaanten
dan Grit suggereert. Maclntyres manager,
waar ook Grit mee aan de haal gaat, staat in
schril contrast tot de innovatieve ondernemer van Schumpeter en zijn hedendaagse
discipelen, terwijl ze bij Grit identiek zijn.
De eerste is de inwisselbare technocraat in
trenchcoat die werkzaam was in het gevreesde 'militair-industrieel complex" van de jaren vijftig en zestig en bij IBM of Pentagon
exact 'dezelfde intellectuele handelingen
verrichtte; big government verschilde slechts
marginaal van big business, om. Galbraiths karakterisering van de jaren vijftig te parafra-

seren, en het weinige verschil dat er was betrof zeker niet het besturingsmodel of de legitimerende ideologie. Bovendien leren, studies als die van bedrijfshistoricus Alfred
Chandler dat de organisatiestructuren en principes van. de grote Amerikaanse onderneming grotendeels ontleend waren aan het
bureaucratische model van de overheid. Pas
toen deze 'reuzen moesten leren dansen'
werd in Nederlandse banken het bureaucratische 'directoraat-generaar vervangen door
het neutralere begrip 'divisie'. En dan hebben we het over de vroege jaren negentig!
Nog weer later kwam daarvoor in de plaats
de quasi-zelfstandige husm.ess~unit en werd. de
bestuursvoorzitter een ondernemer. Grit
vergast ons slechts op de transformatie van
de publieke manager, niet op die van de private manager en al helemaal niet op die van
eerdere gedaanteverwisselingen. Nu is het
hoe en waarom van het mythische aura van
de schumpeteriaanse ondernemer alleszins
een studie waard, door Grit wordt dit echter
slechts als één aspect van economisering beschouwd en verder niet afzonderlijk gethematiseerd.
Productiviteit of efficiëntie, tot slot, is
nog zo'n modernistisch thema dat niet kan
worden losgezien van de opkomst van het
getal en de manager. Taylor, de man van de
arbeidsdeling, was tevens de man van de
'wetenschappelijke bedrijfsvoering' die het
vroeg twintigste-eeuwse Amerika een 'sociaal contract' tussen kapitaal en arbeid offreerde door de werknemer monotone arbeid maar hoge lonen te beloven, de
ondernemer/eigenaar gedeelde beschikkinsgbevoegdheid maar hogere winsten en
de nieuwbakken ingenieur - opgeleid in de
al even nieuwbakken business-school - een
strategische organisatiepositie bij introductie en uitvoering van de principes van die-

zelfde 'wetenschappelijke bedrijfsmodel
tenminste een type wijsbegeerte wordt verOok deze mode - en vanaf de jaren tien
staan dat een brede greep op de werkelijkwoedde in de VS een ware effiaency-craze - heid suggereert, hoe bescheiden en relatiwas niet exclusief des ondernemings, maar
vistisch haar beleden, uitgangspunten ook.
kende pendanten op het gebied van kerkmogen schijnen. Een scheut sociaal-wetenbestuur, interieurverzorging, schoolbeschappelijke nuchterheid en sociologische
stuur, et cetera. Ook in Nederland werd.
scepsis, uitmondend in verplichtende dedestijds een vereniging ter bevordering van
finities en operationaliseringen, kan dan
de wetenschappelijke bedrijfsvoering opgewonderen doen.
richt. Haar hoogtepunt bereikte zij evenwel
Waar het gebrek daaraan toe kan leiden,
in de jaren vijftig toen in West-Europa in
tonen de slotpassages van Grits studie. Van
het kader van de Marshall-hulp aan de loder Ploegs cultuurnota fungeert daar als inpende band zogenaamde productiviteitsdicatie van een voorspelde overgang van een
missies naar de VS togen om daar de nieuweconomisch vertoog naar een cultureel verste besturingstechnieken te leren. Moeten
toog en datzelfde geldt voor de toenemende
we ook dat begrijpen als economisering, en.
sponsoring van kunsten door het bedrijfszo ja, hoe verhoudt deze vroegere economileven. Als Grit dan even verderop de vraag
sering zich tot de huidige?
stelt of hier nu sprake is van economisering
van. de cultuur of van culturalisering van de
Mijn bedenkingen, jegens Grits studie beeconomie, is de verwarring compleet. Duidt
treffen vooral het vertrekpunt: 'grote theohij met economisering en culturalisering
rie', in dit geval 'moderniteit als rationanu vertogen aan of systemen, zijn het vooral
lisering'. Omdat precieze definities en
ideologieën of ook maatschappelijke sfeoperationaliseringen ontbreken zijn de caren? En als hij tot slot zijn hoop niet stelt op
sussen weliswaar bedoeld als toetssteen
uitbanning van het economische vertoog,
maar fungeren ze uiteindelijk slechts als
maar op een proliferatie van vertogen. - 'het
suggestief gekozen illustraties. Misschien is
ecologische, het technologische, het femidat een gevaar dat iedere vorm van empirinistische, het religieuze of het humanistische filosofie, die ook Grit in het voorwoord
sche vertoog - lijkt Grit zijn eigen Chinese
zegt te bedrijven, bedreigt, als daaronder
encyclopedie te hebben gecreëerd.
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