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Economen vind je overal: in het be- 
drnfsleven, in de politiek, in de weten- 
schap en zelfs in de kunst. Wie zich de 
n de economische wetenschap domi- 
nante, neoklassieke manier van denken 
eigen maakt, zo lijkt de gedachte, die 
komt er wel. En dat mag gerust opval- 
lend heten, want de sterk reductionisti- 
sche, op natuurwecenschappehjke leest 
geschoeide neoklassieke methode is al- 
lesbehalve onomstreden. Zelfs binnen 
de economie is er forse kritiek geuit op 
het veel te abstracte zuiver wiskundige 
primaat van de neoklassieke benade- 
ring. Echter, ook de critici van het neo- 
klassieke gedachtegoed kunnen nogve- 
erlei kanten op In de wetenschap tref 
je dergelijke heterodoxe economen on- 
der meer aan binnen de economische 
wetenschap, de rechtsgeleerdheid, de 
sociale wetenschappen en in de filoso- 
fie. Sinds kort kunnen we daar de Fa- 
culten der Historische en Kunsrweten- 
schappen in Rotterdam aan toevoegen. 
Na zeventien jaar verblijf aan Amen- 
kaanse universiteiten bezet de econoom 
Ar10 Kiamer daarnamelijk een unieke 
leerstoel in de Economie van Kunst en 
Cultuur. 

Nu zijn er ongetwijfeld mensen die 
vrezen dat met deze mauguratie het zo- 

veelste staaltje van 'economisch impe- 
rialisme' is geinstitutionaliseerd in de 
Nederlandse wetenschap. Deze mensen 
nemen automatisch aan dat iedere eco- 
noom een onkritische, neoklassieke 
econoom is. Wie echter bekend is met 
her werkvan Klamer weet dat zulke 
aantijgingen onterecht zijn. Kiamer 
staat al geruime njd uitermate kritisch 
tegenover de neoklassieke economie en 
haar imperialistische neigingen. Tot 
1995 hield hij zich voornamelijk bezig 
met de 'reionek' van de economie. Sa- 
men met Donald McCIoskey - de 
grondlegger van deze sterk in opkomst 
zijnde benadering van de economie- 
publiceerde hij onder andere een arukel 
in de gezaghebbende Amencan Econo- 
mie Review onder de titel 'One quarter 
of GDP is persuasion' (McCloskey & 
Klamer 1995). Sinds zijn aanstelling in 
Rotterdam is Klamers hoofdinteresse 
verschoven naar kunst en cultuur. Wat 
hem bezighoudt, is met name de rol die 
economen hierbinnen kunnen vervul- 
len. En wees niet bevreesd: Kiamer is 
kritisch. Want ook al worden hiertoe 
talloze pogingen ondernomen, volgens 
Klamer is de waarde van cultuur iets 
waar men mei de neoklassieke kosten- 
batenanalyse alleen nooit goed vat op 



kan krijgen. Zoals hij stelt in zijn inau- 
gurele rede, die als hoofdstuk I in het 
boek is afgedrukt: '... the economists' 
perspective is nor very inspiring when 
iipplied to the world ofarts. (...) The in- 
sights gained are limited and do nor 
seem to do justice to the phenomena 
studied' (19). 

Een vraag die direct volgt is wel: 
waarom zou je een econoom een vak- 
groep Kunst- en Cultuurwetenschap- 
pen binnenhalen die niets in de econo- 
mische benadering van de kunsten ziet? 
Immers, zo zou je zeggen, wie nier ge- 
traind is in het specialistische vakgebied 
van de kunstwetenschappers kan alleen 
iets bijdragen door een originele bena- 
deringswijze in het vakgebied te intro- 
duceren of verder uit te werken. De ei- 
genzinnige economische benaderings- 
wqze zou aldus tot nieuwe inzichten 
kunnen leiden, vooral in de van ouds- 
her 'oneconomische' kunstwetenschap- 
pen Maar Klamer wil niets weten van 
een economische invasie in de kunst. Er 
is voldoende reden voor het feit dat 
kunst en cultuur rot voor kon gevrij- 
waard waren van de economische ma- 
niervan denken. En dat moetvolgens 
Klamer ook zo blijven. Daarmee lijkt 
hij zijn eigen recht van bestaan in de  
kunstwereld te ontkennen. Maar, nog- 
maals, Klamer is geen neoklassieke eco- 
noom. Zijn levenswerk bestaat juist in 
het bestrijden van de neoklassieke 
mainstream, in eerste instantie vanuit de 
economie zelf, nu van buitenaf. Het 
grote voordeel van zijn nieuwe leerstoel 
is echier dar Klamer nu tegelijkertijd de 
Kunstwetenschappen kan beschermen 
regen de dreiging van het economisch 
imperialisme. 

Nu lukt het voorgaande wellicht een 
war erg lange inleiding voor een boek 

dat slechts onder de redactie van Kla- RL ' ~ N S X L ~  

mer is geschreven Maar zijn rol is 
geenszins beperkt tor die van redacteur. 
Het was de inauguratie van Klamer die 
de aanleiding vormde voor her sympo- 
sium dat aan het hoek voorafging. De 
bijdragen in het boekzijn hier een 
weergave van. Ze zijn geschreven door 
bevriende wetenschappers en kunste- 
naars. Her boek rekveertien hoofdstuk- 
ken. Behalve de inaugurele rede van 
Klamer zijn er oorspronkelijke bijdra- 
gen van de economen David Ruccio & 
Jack Amariglio (in samenwerking met 
Juhe Graham), Joseph Cordes & Ro- 
ben Goldfarb, Ruth Towse, Michael 
Hutter en Deirdre McCloskey, van de 
filosofen Antoon van den Braembus- 
sche, Gerard de Vries en Jos de Beus, 
van de historica Frances Gouda en van 
de kunstenaars Hans Abbing en Peter 
Kartenhetg. Daarnaast heeft Klamer in- 
terview met semioticus en literatuur- 
wetenschapper Barend van Heusden en 
met de kunstenaars Ronald Glasbergen, 
Liesberh Bik en Joep van Lieshout op- 
genomen. 

De voorkeur die Klamet heeft voor 
conversatie blijkt niet alleen uit de 
weergegeven interviews. Na afloop van 
iedere bijdrage heeft Klamet een kon 
gesprek met de schrijver(s). Dir geeft 
hem de gelegenheid iedervan hen expli- 
cietâ€¢evtag naar hun mening over de 
relatie tussen economie en kunst. 

Klamer heeft een interessante en utteen- 
lopende schare van wetenschappers be- 
r ad  gevonden zich overzijn specifieke 
vakgebied te buigen. Maar de schare is 
mij niet uiteenlopend genoeg. Het vak- 
gebied is namelijk niet zo nieuw als Kla- 
mer op sommige momenten suggereert. 
Mensen als Max Weber, Karl Polanyi en 
E.P. Thompson hebben al eerder onder- 



K zoek verricht naar de relatie tussen ge- 
meenschappelijke culturele waarden en 
economische mechanismen, zo zegt 
Hamer zelf (14). In een later lijstje 
voegt hij hier de namen van Marshal 
Sahlins, Amitai Etzioni, Vivian Zelizer 
en Deirdre McCloskey nog aan toe 
(Klamer 1996). Het zijn voor het over- 
grote deel sociologen die dit vakgebied 
reeds eerder hebben betreden. Een kor- 
te blik in de index leert echter dat de so- 
ciologische voorvaderen in het boek 
nauwelijks aan bod komen. En dat is 
beslist jammer Het maakt het boek niet 
alleen minder interessant voor sociolo- 
gen, ook anderen zullen de discussie 
daarom als onvolledig ervaren. Welis- 
waar is de reeds langer in her vakgebied 
werkzame econome McCioskey wel van 
de partij, maar zij houdt zich nog niet 
zo lang met deze materie bezig en bo- 
vendien valt ZIJ terug op Adam Smith's 
Theory of moral sentzments (1759) en 
houdt zodoende de discussie 'onder 
economen'. 

Er moet nog een tweede kritische 
noot geplaatst worden. Want waar Ha- 
mer in zijn inaugurele rede duidelijk 
maakt hoe hij Tegen de relatie tussen 
economie en kunst aankqkt, blijft de 
rest van het boek te veel een kritiekloze 
etalenng van verwante grensoverschrij- 
dende benaderingen zowel pro als con- 
tra Klamers positie. Ik begrijp hijvoor- 
beeld niet goed waarom Klamer de bv- 
dragen van Cordes & Goldfarb enTow- 
se heeft opgenomen. Zij venegenwoor- 
digen precies bet soort benadering waar 
hij afstand van wil nemen. Cordes & 
Goldfarb doen niets anders dan hun 
duidelijk neoklassieke 'Pression Group 
Model' loslaten op openbare kunst. Hei 
sterk individualistische model relateert 
de inzet van mensen, middels belangen- 
groeperingen, voor of tegen de tot- 

standkoming van openbare kunst aan 
een individuele nuisafweging. De kos- 
ten en de moeite van het lobbyen, het 
belang dat men hecht aan (openbare) 
kunst, het vertrouwen in de overheid, al 
dergelijke karakteristieken worden mee- 
gewogen. Maar her blijft een individu- 
ele kosten-batenanalyse die volgens 
Cordes & Goldfarb ten grondslag ligt 
aan de keuze voor of tegen openbare 
kunst Cultuur komt u~tsluitend als 
output uit het model, het blijft buiten 
beschouwing als input. De auteurs ge- 
ven toe: 'We have not addressed 
questions of normative economics' (92). 
Een gemiste kans. Hetzelfde geldt voor 
het stuk van Ruth Towse. De redactrice 
van het Journalof Cultural Economics 
geeft een overzicht van de neoklassieke 
benaderingen van de kunst en conclu- 
deert dat men in deze richtmg nog lang 
nier uitgedacht is. Alternaneve benade- 
ringen zijn wat haar betreft voorbarig. 
Wellicht probeert Klamer met de opna- 
me van deze bijdragen de interesse van 
neoklassieke economen voor zijn boek 
op te wekken. Maar dan maakt hij on- 
voldoende duidelijk wat er volgens hem 
schort aan deze benaderingen. 

Naast de verwarrende opname van 
stukken die de gewraakte neoklassieke 
benadering in zekere zin propageren, is 
er nog een tweede bezwaar dat samen- 
hangt met de kritiekloze eraiering van 
de stukken. Het blijft onduidelijk war 
er van Klamers project overblijft nadaâ 
een deel van het door hem gehanteerde 
begrippenapparaat is geprohlemati- 
seerd. Zoals hij zelfzegr: 'I want to find 
out what di~titi~uishes art' (28). Echter, 
al in het eerste deel van bet boek (On 
ualue) wordt het nogal strenge onder- 
scheid dat Klamer hanteert tussen eco- 
nomische waarde (prijs) en esthetische 
waarde (waarde) zonder pardon onder- 



uitgehaiâ€¢l Ruccio, Graham & Ama- 
nglio, bijvoorbeeld, benaderen in hun 
bijdrage het begrip 'waarde' als een dis- 
cursief construct waardoor duidelijk 
wordt hoe willekeurig tal van onder- 
scheidingen in de kunstwetenschap en 
de economie zijn. Waardevol versus 
waardeloos, subjectiefversus objectief, 
goed versus slecht, economische versus 
esthetische waarde: van dergelijke te- 
genstellmgen bluft in deze bijdrage 
weinig over. Het geeft aan hoe enorm 
gelaagd het gebruik van het woord 
'waarde' eigenlijkis. OokVan den 
Braembussche bekritiseert in z i p  bij- 
drage de tegenstelling tussen prijs en 
waarde. Hij 'deconstrueert' het door 
Klamer gepostuleerde onderscheid tus- 
sen de esthetisch-intrinsieke waarde' en 
de utilistisch-iiistrumentele 'prijs' met 
behulp van de theorieen van Derndii en 
Baudrillard. 

In her rweede deel (On the value o f  
art) wordt eveneens gezinspeeld op het 
problemansche van Klamers uitgangs- 
punt. Want zoals de stukken van Hucter 
en Abbing hard stellen, het bijzondere 
van de kunst schuilt niet in de ontken- 
ning van economische motieven. Hiit- 
ter onderkent in zijn bijdrage 'The 
value of play' dat economie en kunst 
verschillende spelen zijn, m.lar dit bere- 
kent volgens hem niet dat de spelen vol- 
ledig langs elkaar werken. Er vindt wel 
degelijk interactie plaats tussen het eco- 
nomie-spel en her kunstspel. Kunst 
vormt vaak de achtergrond voor de eco- 
nomie en andersom. Nu ziet Klamer de 
interdependentie tussen economie en 
kunst ook wel, maar hu wil juist het 
verschil tussen de twee benadrukken. 
Ook Hutter gaat uit van een verschil, 
maar hij erkent uiteindelijk juist het be- 
lang van de wisselwerking Zijn centrale 
vraag is niet: wat maak[ de kunst bij- 

zonder? Maar: hoe verhouden kunst en R E L E N S ~ E S  

economie zich tot elkaar? Hans Abbing 
bekijkt de verhouding tussen economie 
en kunst vanuit de praktijk. Net als de 
kunstenaars Glasbergen, Bik en Van 
Lieshout in het vraaggesprek in deel 
vier (getiteld On art) geeft Abbmgaan 
dat de commetciile dimensie van de 
kunst weliswaar een verborgen bestaan 
leidt, maar allesbehalve vernnacht- 
zaamd mag worden. Het draait wel de- 
gelijk voor een belangrijk deel om geld, 
hoewel niet uitsluitend. In zijn gewe- 
ten, zo zegt Abbing, heeft de kunstenaar 
allerlei stemmen opgenomen, van 
kunstcritici en collega's, maar natuurlijk 
ookvan het (grote) publiek. 

Behalve de hiervoor genoemde kriti- 
sche noten kan ik niet nalaten re me!- 
den dat de nadruk van Klamer op 
Kunst en Cultuur (met hoofdletters) 
boven cultuur (meet in het algemeen) 
mij een verkeerde lijkt. Een dergelijke 
nadruk leidt in het gunstigste geval tot 
een uitzonderingspositie voor de kunst. 
Dat lijkt misschien nastrevenswaardig, 
maar volgens mij moeren we culruur 
niet immuun maken voor de economie. 
Het gaat erom de economie juist gevoe- 
liger te maken voor cukuur. Wie aan- 
geeft hoe economie en cultuur (met 
kleine c) elkaar wederzijds beinvloeden, 
levert hiertoe een bijdrage. De bijdra- 
gen in deel drie (On culture) vormen de 
prelude voor een dergelijke aanpak. De- 
ze bijdragen beschouw ik als de inreres- 
samste van het boek. Voor Klamer vor- 
men zij voorlopig niet meer dan een 
kritiekloos weergegeven alternanef op 
zijn benadeling. 

De bovengenoemde kritiekpunten 
doen misschien het vermoeden rijzen 
dat ik The value ofculture met tegenzin 
heb gelezen. Dat is beslist niet het geval. 



K R I S I S  70 De diverse bijdragen zijn stuk voor stuk 
interessant, sommige zelfs erg boeiend. 
Ook Klamers eigen bijdrage (zijn inau- 
gurele rede) klinkt war mij betreft veel- 
belovend. Maar uiteindelijk is het toch 
het door Klamer verkondigde stand- 
punt dar de meeste bezwaren tegen het 
boek oproept. Want hoezeer hij ook laat 
zien dat de economie van de kunst een 
nteressanr en nog te ontginnen gebied 
is, de andere bijdragen maken duidelijk 
dat Klamer zich op een aantal vlakken 
vooraf te veel inperkt. Door sociologi- 
sche benaderingen min of meer buiten- 
spel te zetten, zich te veel ie richten tot 
een economisch publiek en bij voorbaat 
esthetische en economische aspecten 
onrealistisch ver uiteen te drijven, heeft 
Klamer zijn blikveld vooraf meer ver- 
nauwd dan de uitgebreidheid van zijn 
vakgebied eigenlijk toelaat. Gelukkig is 
J nog lang niet uitgedacht. Ais de ver- 

schillende bijdragen iets duidelijk ma- 
ken, dan is het wel dat het vakgebied 
van Klamer veel breder is dan hij zelf 
ten rijde van zijn inaugurele rede ver- 
moedde Het boek voorziet zogezegd 
zowel Klamer als de lezer van stof tot 
nadenken. Een zoethouderqe? Jawel, 
maar meer dan het lezen waard. Wees 
echrer gewaarschuwd, na afloop kijk je 
mee veel verlangen uit naar her boek 
waarin Klamer de vele verschillende 
standpunten in overweging neemt en 
zijn oordeel geeft. 
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