


 ‘… terwijl regeringen alom bezuinigen en taken afstoten 
naar de markt, groeien de toezichthouders die de vrijheid 
van die markt moeten bewaken.’ (Achterhuis, 2010: 150) 
 

 ‘There has never been a time in our history when more of 
our ‘culture’ was as ‘owned’ as it is now. And yet there has 
never been a time when the concentration of power to 
control the uses of culture has been as unquestioningly 
accepted as it is now.’ (Lessig, 2004: 12) 

 
 ‘Als een bewind in zijn geheel onderdrukking nastreeft, 

kan de vrijheid tot een machtig instrument ter 
overheersing gemaakt worden.’ (Marcuse, 1964: 5)  
 

Repressief



Het Nederlandse Cultuurbestel:  
avant-garde voor Europa? 

 De J.R. Thorbecke-schizofrenie (1862) 
 Het Poldermodel en de ‘waarheid’ van de markt 
 Postpolitiek van de derde weg (Giddens/Blair) 

 Rick van der Ploeg en het culturele waterhoofd 
 De geboorte van het REPRESSIEF LIBERALISME  
 Individuele vrijheid en toenemende controle 
 Evidence-based policy en de meetbare samenleving 
 Management of distrust 
 Audit Society 
 Freelancer – huurling (Hito Steyerl) 

 



Artistieke biotoop in liberale tijden 
 
 

• DOMESTIEKE RUIMTE           PEERS 
–  Zelfreflexiviteit      - Professionele reflexiviteit 
– ‘Belachelijk kunnen maken’    - Leerverhouding (canon en skills)  
– Eigentijd       - Sociale tijd, onbestemde tijd 
– Intimiteit en vertrouwen     - Onderhandelen en discussie  

 
 
 
 

 
– Geld        - Publieke waarde (draagvlak) 
– Competitie        - Representatie 
– Project- en productietijd     - Argumentatie- en incubatietijd 
– Handel           - Debat   

MARKT   (Adam Smith)      CIVIELE RUIMTE 
 

 
 
 



Repressief liberalisme/Postfordisme 
 

• DOMESTIEKE RUIMTE           PEERS 

 

 

       home entertainment      zelfmanagement 

          creatieve industrie 

 

MAAT EN MEETBAARHEID 

FORMAT        culturele industrie 

     

    (Rand/Greenspan/Hayek) 

MARKT         CIVIELE RUIMTE 
 

 

 

 



Postfordisme? 

FORDISME 
 
• Materiële goederen: 

– Gebruikswaarde 
– Productie-economie 
– Standaardproducten 

 

• Materiële arbeid: 
– Immobiliteit 
– Vaste werkuren 
– Doen 
 

POSTFORDISME 
 
• Immateriële goederen: 

– Tekenwaarde 
– Consumptie-economie 
– Gecodeerde producten 
 

• Immateriële arbeid: 
– Mobiliteit 
– Flexibele werkuren 
– Communicatie (talige 

virtuositeit) 
– Spel 
– ‘Detachement’ 
– Aanpassingsvermogen 
 



De Kunstscene 

REPRESSIEF LIBERALISME + POSTFORDISERING = KUNSTSCENE 
 
• Creatieve scene = economisch goed (Florida) 
• Geen groep, geen subcultuur, geen categorie 
• Domestieke en Arbeidssfeer (informaliteit, urban 

intimacy) 
• Scene to be seen (performance van ideeën) 

bio-politieke controle 
 
 
 ‘Freiheit macht Arbeit’ (feelancer) 
 
Kunstscene model voor nieuwe economie -> feedback op 

markt 

 



Feedback 

• Domestiek           Peers 
 

 

 

 

• home entertainment     creatieve industrie 

 

 

 

   piraten     culturele industrie 

 

creatief bankieren         

Markt  monopolie/patenten                    Civiel 



Interventiekunst 

 

• DOMESTIEKE RUIMTE           PEERS 

     - 

 

     

    gedeelde kennis    politieke positionering 

 

 

    creatief en cultureel ‘gemeen’ 

 

       ‘HET GEMEEN’ 

         (Lessig, Hardt&Negri, Boutang) 

   MARKT        CIVIELE RUIMTE 
 

 

 

 


