Stedelijk cultuurbeleid in
de Vierde Wereld:
cen pleidooi voor
culturele mobfliserrng
The urban environment and culture have lost much of their attraction to
many people. Inner cities are developing a new one-sided function: a cultural industry targetted at citizens which, paradoxically, have left the urban
setting: tourists. Our era reveals a paradox of mobility. We travel further
and further afield, but we lack the ability to link a feeling oftrust and wellbeing to new and different cultural confrontations. The analysis ofcurrent
developments in terms of mobilisation and mobility contrasts two development scenarios: a specific reconstruction of urban space with tourism
in mind (Salzburg) and a cultural policy that mobilizes local qualities and
develops cultural mobility (Los Angeles; Berlin). The last scenario attempts
to restore confidence in cultural change and exchange.
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I. INLEIDING

De wereld verandert in hoog tempo. Allerlei vanzelfsprekendheden verdwijnen of worden op zijn minst bedreigd. De economie mondialiseert. Het
machtscentrum van de politiek verschuift van Den Haag naar Brussel. De
belevingswereld van de burger raakt sterk versnipperd onder invloed van de
enorm toegenomen mobiliteit (arbeidsmigratie, toerisme) en ontwikkelingen in mediatechnologie zoals satellietverbindingen en kabeltelevisie. Mensen ontwikkelen zeer specifleke, individuele patronen van ruimeelijke binding over vaak grote afstanden (zie Berger 1995). Het is steeds minder
vanzelfsprekend dat zij hun belangrijkste bindingen in de directe omgeving
hebben. Vooral in de stad delen mensen hun leefomgeving met burgers met
een verschillend referentiekader. tedereen definieert er de betekenis van de
eigenbuurt op eigen wijze. De stedelijke samenleving bestast zo in zekere
zin uit een conglomeraat van langs elkaar heen levende ‘eigen wereidjes’.
Voor sommigen is dit geen probleem. Zi) zien dit langs elkaar heen leven
van versdiillende milieus in de stedelijkeruimte juist als kwaliteit. Anderen
hebben wel moeite om nieuwe ontwikkelingen in hun directe omgeving te
duiden. Zi) reageren op sociale diversiteit met afiveermechanismen, sluiten
zich af of stellen zich te weer. In dit artikel onderzoek ik de veranderende
functie en betekenis van hat stedelijkecultuurbeleid. Na een analyse van de
huidige ontwikkeling in termen van de begrippen ‘mobilisering’ en ‘mobiliteit’ worden twee ontwikkelingscenario’s tegenover elkaar gezet:
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inrichting van stedelijke ruimten ten behoeve van hat (mondiale) toerisme; en
aen cultuurbeleid dat zich richt op de mobilisering van lokale kwaliteiten en de ontwikkeling van culturele mobiliteit.
Ret uitwarkers van dit laatste scenario zie ik als een van de belangrijkste
uitdagingers aan het cultuurbeleid van orsze tijd.
—
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Peter Sloterdijk heeft in zijn boek Eurotaoismus de moderniteit als een pro.
ces van ‘totale mobilisering’ voorgesteld (Sloterdijk c989)~Allas van moge.
lijka waarde wordt voor hat maken van winst geschikt gemaakt. Hiarbij
wordt steeds meer ‘mobilisering’ verondersteld: de moderne maatschappij
wordt gakenmerkt door ean straven naar totale inzat van zowal natuurlijka
hulpbronnan ala andara mogalijke bronnen van rijkdom en status. Voortduranda verandering is typarend voor da modarne kapitalistischa maatschappi), die leeft bij de gratie van hat vernieuwen van bestaanda produkten en produktiatechniekan, da bastaanda tachniekan daarmaa in ~n Map
devaluarand. Bovandien gaat hat om ears voortdurenda ontsluiting van
nieuwa hulpbronnan en markters (Schumpater ‘943; Harvey 1989). Hat is
bi) uitstak da warald van da ondarnamar, die risico’s aangaat om lets
nieuws te credren. Maarda risico’s die de ondamemar aangaat, zijrs ears potantiaal gavaar voor zijn omgaving, voor hat landschap of voor gevastigde
gewoontan en gebruikan. Hat rusteloze zoakan naar steeds nieuwa moga.
lijkhaden tot mobilisering van hulpbronnan roapt altijd ears gevoel van onzekerheid op. Dit hears an wear geslingard worden tussen uitdaging en bedraiging is volgensvelan karakteristiek voor de moderna ervaring.
In zijn onvolprazers All That I, Solid Melts Into Air — The Experience of
Modernity beschrijft Marshall Berman (1983:15) da moderne arvaring zich
in ears omgevirsg te bevinden die ons avorstuur, macht, pleziar, groel en varandaring belooft, maar tagelijkertijd allas wat we habban, waters en zijn
met varnietiging badreigt. Daze modarne ervaring vindt haar hoogtapunt
in de grote stad. Dat is de plek waar tradities, gesahiedenis, vertrouwde gameensehappen an gerijpta waardenori~ntatias steeds wordan bedreigd,
maar waar tagelijkertijd bevrijding ult traditionele verbanden mogellik is
en voor velen nieuwa kansen ontstaan. De moderne arvaring bastaat ult die
typische wisselwerking tussen bedreiging en avontuur, die de stud haar januskop geeft. De moderne houding is volgens Berman al sinds Goethe gebaseerd op een actieve uitwissaling tussen daze tegenstrijdighedan van de
moderne tijd. Hat gaat bi) daze moderna omgang mat verandaring dus allerminst om ears idealisering daarvan (‘rida the tiger of time’) maar om da
bewuste omgang mat verandering.
De houding van actieve omgarsg met de ambivalersties van de moderne
tijd is zaker niet altijd dominant. Op dit moment gaat bijvoorbeeld de mo-

darnisering van de ecorsomie en politiak weliswaar razandsnal, maar lijkt
juist de culturale discussie over dit procas bijna te ontbraken (zie Boelens
1991). Veeleer kunnen we zien hoe op dit moment da discussia op tal van
manieren wordt ontwaken. De grote stad an de grootstedelijka cultuur die
daze moderna ervaring balichamen, hebban als ideaal voor velars aan
kracht ingaboet. Da stad mat zijn congestie en verachillanda levensstijlers
wordt orstvlucht. Daarvoor in de plaats ziars we de massale ontwikkaling
van ears cultuur van suburbana enclaves. Bovendian lijkan da stadscerstra
ears niauwe culturele functia ta orstwikkelan: die van ears eenzijdige cultuurconsumptie-irsdustrie die, irorsisch gersoeg, zich niat aens op haar aigers burgers richt maar veeleer op daganers die baar varlatan habben.
Mijn stalling is hier dat onza tijd wordt gekanmarkt door ears dubbele mobiliteitsparadox: we reizan weliswaar steeds verder en steeds meer, maar we
missan da gave om hat avontuur van da verandering met ears collectiefwelbevinden an vertrouwen te varbindan. Tevens lijkan wi), ondanks ears stijganda toeristische mobiliteit, steeds minder bij machta om orsza aigen directa, stadeli)ka omgeving te begrijpers en te waarderen. Kortom, onze
fysieke mobiliteit naemt toe, maar dit gaat niet gapaard mat ears toarsame
van wat men de culturele mobiliteit zon kunnen noamen. Daze culturele
mobiliteit biadt echtar de baste garantia voor ears succesvolle modarnisering van de maatschappij an verdiant hat daarom ala doelstelling voor hat
cultuurbelaid te wordan opgevoard.
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EN MOBILITEIT IN MET CULTURELE DOMEIN

Da hiervoor bescbreven drang tot mobilisering van hulpbronnan takent
zich evenzeer af in hat culturele domain. Ook bier wordt voortdurend
nieuw potantieel ‘ontslotan’ - Het toerisme speelt daarbij ears bijzondera
rol, doordat steads wear nienwe mogelijkhadan voor mobilitait ontwikkeld
an aan toeristan aangeboden worden. Ondanks bet feit dat daze mobilitait
steeds meer tot congestia Ieidt, roapt zij weinig onzakarhaid op. Hat lijkt op
hat aersta gezicht alsofmansen hun modarne blik hebbers bahoudan. Hierbi) ontstaat ean merkwaardige teganstelling. Er bestaan in de stad kanneljjk positieve en negetieve vormen van congestie. Ears voorbeeld van positieve
congestie zijn da tot bijna absurda proporties uitgegroaide rijen voor bepsalde tentoonstallingen. Hat succes van tentoonstellingen wordt tegenwoordig afgematen aan da mate waarin ze tot ‘events’, tot massala internationale sociale gebaurtanissen uitgroeien. De grote aan Paul Cezanne
gewijda tantoonstalling in Parijs trok in 1995 632.956 bezoekers. Hat parsbureau AFP meldde dat hat daarmee da op vier na succesvolsta tentoonstelling in hat Grand Palais was. Hat record staat nog sinds 1985 O~ rsaam
van de Renoir-tentoonstellirsg (789.764 bezoekars), gevolgd door tantoonstallingan van bet werk van Monet (735.207), Gauguin (623.739) en Toulousa-Lautrec (653.853). Da grote Rembrandt.tentoonstalling, da Expo in
Savilla, de hondardste Biennala in Versati~, 350.000 bezoekers voor 22
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schildarijen van Varmear in hat Mauritshuis, de grote Goya-tantoonstalling
die hat Spaansa toaristenseizoan 1996 moat ‘makers’; bi) al daze voorbealden galdt congastia ala hat bewijs van succas in ears cultuurindustrie, die
garicht is op da produktie van ‘events’. De tentoonstelling van da Barnes
Collection in bat Mtincharssa Haus dar Kunst was z6 populair dat man besloot om de tentoonstalling de laatsta waken ook ‘s rsachts open te stellan.
Dit hielp echter niet om de aanloop te kanalisaren, omdat dit nachtalijka
tentoonstellingsbazoak z~lf wear als ‘event’ ward ontdekt.
Daze voorbeeldan gavan aan dat congestie ears produkt kan zi)n van duidali)k aantoonbare praktijkan van mobilisatiedweng in hat culturele domain. Ze zi)n direct verbonden mat da mobilisatia van cultureel erfgoed,
mat hat garicht producerers, aan de manbrangen en varkopenvan culturela gabaurtanissen. Daze produktia van ‘events’ functioneert bi) de gratie
van da bastaande mobilitaitsdrang~ hat fait dat hat dealganoot zijn van dergalijke gabeurtanissen als balangwakkenda aantakening op da individuala
biografia geldt (zia Hitzlar 1988, Hitzlar & Honar 1994). Wia ears kaartja
weet ta bamachtigan heaft, zo lijkt hat, daarmaa ook hat toegangsbawijs tot
ears succasvol leven in handan. Mansan bli)ken buitangawoon mobial ta
wordan om maar deelganoot ta kunnan zijn van daze collactiava congastia.
Typisch ganoag beklagan zi) zich wal steeds over da ‘toagenoman’ massaliteit. Dat daze vermeanda culturala elite zalfallang ean massa gawordan is,
waigart zij vooralsnog te erkennen (zia Bell 1978).
Hat individuele belang dat mansan zian in hat opzoeken van de collectieva congestie bij hat bezoak aan culturale gebeurtenissan in de stad, staat
haaks op hun angst voor bepaalde andera negatieve vormen van stedeli)ka
congastia. De patronan van daze congestia-vermijding zijn achter voor hat
bepalan van da uitdagingan aan hat cultnurbalaid in daze tijd minstens zo
intaressant. De socioloog Ulrich Beck (1986, 1993) meant dat da kenmarkanda verandaring van de modarna samanleving op dit moment bastaat uit
da varschuiving van de sociala conflictan over da verdeling van goods naar
conflictan over da vardaling van (varmeande) beds. In da laatsta dacannia
van da twintigsta aauw worden we steeds mear geconfronteerde mat de onbadoelda bi)produktan van da modarnisering. Nieuwa sociala conflictan
gaan dan ook meestal over de verdaling van negatiave elemersten van de
modernisaring zoals vuilnisbeltan, criminalitait, niauwe infrastructuur
(van TGV-trajactan tot startbanan an snelwagan), asielzoakarscentra ofopvangbuizan voordrugsverslaafdan.
Da baste analyse van daze omgang mat onze maatschappalijke beds is Mike
Davis’ Ecology of Fear (Davis 1992, 1990). Davis laat zien dat niat de ontmoeting~functie van da stad in hat bawustzi)n van da mensers cantraal staat
maar juist da mogelijkheden tot het vermijden van contact ofcongastie. Tarwijl sociologers nog droman over de wadaropstanding van de Griekse Agora
ofzwijmalan bi) de gadacbta aan de koffiahuizan van hat vroagara Londan,
toont Davis hoe afgrendeling en verdediging da nieuwe stad bahearsars en
hoe ladara sociala groep daarbi) zi)n aigan strategia volgt. In taganstelling

tot hat gavacht om dealgenoot te zijn van de congestie bi) duidelijk gedefiniaerde en gelokaliseerda culturele ‘events’ wordt congastia in da stadali)ka samanleving als zear badraigand arvarars. Hat gadrang bi) da lift in bat
trendy ski-oord is te vardragers, maar ears duwtje in de hoofdstadelijka metro laidt tot zweataanvallan.
Niet congestia ala zodanig is hat probleam, maar de confrorstatia van culturen. Veal burgers probaran op individuele basis aan daze immanarste culturala gavolgers van de modarnisaring te ontkomers. My home is my castle is
hat credo van de zich terugtrekkersde burger. Men probeert de (net) varworvan goods afta schermen en zich te verwarers tagan de niauwe golfvan
claims, die da maatschappelijka rijkdom mat zich maebrangt. De burgerwachtgroepars en neo-nationalisten uit da jaren 90 (‘Nadarland is vol!’) zijn
in dat opzicht twee uitingan van ears zalfde fanomean.
Hat vermijden van ears diractafysiake confrontatia is ears essantieel kenmark van da gekozan stratagiuin om da onzakarhaid an onduidalijkheid in
daze tijd da baas ta wordars. Maar tegan da risico’s van de modarnisaring
bieden murars slachts ears primitiava vorm van zakarheid. Onzakarhaid last
zich niet ofnauwalijks badwingan door hat zich afacherman tagan fysiake
confrontaties. Veal mansen voelers zich bedraigd door bet toeganomars geweld. Da anscanaring van (stedelijk) gawald in da media reproduceert daze
onzekarhaid dagalijks via da talavisia an krijgt steeds mear greap op bat begrip van maatschappalijka varandaringan rsaarmata da toataing van hat raalitaitagahalte via fysiaka confrorstatia achterwega bli) ft. Men kan bier spreken van ears zakerheidaparadox: hat streven naar zakarheid roapt juist
onzakarheid op, wat hat stravars rsaar zekarheid wear stimuleart. Angst
wordt da functionala vervangarvan zingaving, waartagen juridiacha ofwe.
tarsschappelijka argumantatias nauwelijks helpers (Luhmarsn 1986). Bovendiers is da axpressia van angst in onza samanleving stark sociaal gelagitimeerd. Hat wordt, zo meant Luhmann, als ears vorm van aarlijke an dus
lovarsswaardiga zalfexprassia gezian, waardoor hat werkalijk baspraakbaar
makan van daze angst ook nog aens onmogalijk wordt gemaakt.
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In bun wainig bakanda historisch-sociologische studie Uber den Umgang
mit Unsicherheit brakan Evars & Nowotny (1989) ears lans voor hat harsteran van orszakarheid, gabaseard op aen actiava omgarsg mat da maatschappelijka verandering. Zi) manan dat de onzakarhadan uit hat modarna levers
zich allean door da ontwikkeling van ‘Oriantiarursgswissan’ latan ovarwinnan. Ori~ntatiakannis is samengesteld uit ears mengaling van wetanscbappalijka an sociala kannis, van waaruit via bapaalda beeldan an theorluin de
doelstallirsgan van ears samanlaving wordan aangagavan (1989:306). Zi) laten ziers hoe ears maatschappalijk project als de varzorgingsstaat (als gameenscbappalijke varzekering tagan da gavaran van aen ldassersstrijd) gadragen ward door gadeelda oralntatiekannis omtrant maatschappelijka
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doalan, waardan en overwegingars. Evers & Nowotny makers aannameli)k
dat daze ori~ntatiakanrsis allean kars ontataan uit de gamaanschappali)ka
praxis mat andera maatschappali)ka groapan (1989:30). Hun betoog loopt
daarmae parallel aan Giddens’ orsdarschaid tussen confidence an trust, waarbi) trust steeds kannis omtrent da risico’s varonderstelt. Dit vartrouwars kan
in ears procas van varkennan varworvan worden. Hi) spreekt dan ook van
active trust (Giddans s
99o:3off.)
Da suggastia kan worden gawekt dat ears actiaf opbouwan van orikrstatiakannis ook de baste gararsties voor ean succasvolla modernisaring biedt.
De vraag is dan natuurli)k waar en hoe zich daze rsiauwe gadeelda otuintatiakannis hat baste kars ontwikkalars. Veal bastaanda instituties zi)n tenslotta ears deal van de ‘ouda warald’ an niet bi) voorbaat geschiktom ears gadeald
dankkadar in da niauwa samanlaving te ontwikkalen. De maatschappelijke
angst an orszekarbaid zoudan wal aens kunnen zi)n opgeroepan door de ervaring dat man noch da situatie zdf in da hand heeft, noch kan vartrouwars
op da sociala zekarhaid van vartrouwda structuran. Hat is zear waarschi)nli)k dat de bastaanda onzekerhedan in da komande jarars allean maar zullan
toanaman als dit actieva omgaan met daze varandering niat tar hand wordt
genomen. Kanmerkand voor da tijd waarin wi) levers, is tenslotte hat openbrakan van de buitangranzers van bet modarna ‘project’. Vroegar ontwikkelde de modema maatscbappij in Europa en Noord-Amarika zich door ears af.
granzing ten opzichte van andare geografiscbe eanbaden (aarst de kolorsitn,
toan hat Oostblok an de ontwikkelingslarsdan). Teganwoordig is er ean rsteuwe mobilitaitsgolf op gang gekoman, waarbij grote groapan mansars om ulteanlopenda radeners bun vadarland varlatan en pogen om ears levers in hat
wastan op ta bouwers. Da vealbasprokan mondialisering moat dan ook niet
zozear worden gazian als ears procas van homogeniseringvan da warald, gasymboliseerd door de weraldwi)de baschikbaarhaid van CocaCola, maar manifesteert zich vooral in da culturele heterogenisering van onza aigan stadan,
waar aen bread scala van culturars bli)vend aarswazig zal zi)rs. Dit procas varondarstalt in faita de ontwikkaling van ears niauw gedeald gaheal van ori~ntatiakannis onder mansan van ears veal divarser pluimage dan da katholiaka, protastantsa an rsiat-karkelijka arbaidars an kapitalisten van de s9da
eauw, die destijds met hun onderhandalingen over arbaidsvoorwaardenaan
de basis van da varzorgingsstaat stondars.
Da omgang mat daze culturala batarogenisaring van de grota stadars (en
daarmaa van onza samanleving) lijkt bet juista aanknopingspunt om da
cultuurbaleids-uitdaging van onze tijd te formulerars (zie ook Castalls
5994). De eerderganoemde diffarentiatie van bat congestiebegrip is bier
van belang. Congestia is bi) uitstek ears sub)ectiefgegeven. Hat is de culturele hataroganisering die da negatieve vorman van congastia tot aen probleemmaakt. Davis’ observatie van de ecologie van da angst in Los Angeles
staat in dat opzicht dan ook halemaal niat zo var van onze maatschappalijka
realiteit. Na de implosie van da vertrouwde earsta, tweada an derde wereld
habbers de stedan van bet Wasten ean niauwa rol gakregan. Die staden zijn

plekken waar we da niauwa ‘viarda’ werald (ears term van Peter Sahara) van
onza mondiale risico-samenlaving (Beck 1996) hat baste kunners harkannan. Ook bier vardient da rol van mobilitait meer aandacht. Harvey’s vaak
aangahaalde analyse van da krimpenda plarseet (Harvey 1989) wordt waliswaar vaak in varband gabracbt met mondialisaring, maar moat niet worden
begrepan als ears rsaar alkaar toe groeian van da warald. Hat is vealeer typerend dat mensars da mobilitaitsgroai juist banuttan om bun aigan kleine wereldjes (dank aars David Lodge’s Smell Worlds) over grota afstandan in stand
ta houdars. De mobilitaitaparadox uit zich in de varrareizen, waarbij de toeristan in culturala zin meastal slachts in zear beparkte mate mobial zi)rs. In
feite varzamalt man vooral da bi) hat sociala milieu passande bealders, op
van te voran vaststaanda schema’s an in ears mm of mear voorspelbara
ruimtelijka omgavirsg. De lokala toaristischa ondarnamars doan ar op bun
baurt alles aan om da geidealisearda warkahijkbaid die da toarist zoakt, ook
optimasi aan te biadan.
Daze stalling dat mensan vooral mobial zi)n om bun aigan klaina weraldjas ovaraind te houden, kan wordan bestudeard bi) bet mondiale toerisma (ofbat nu gaat om hat Maine weraldja van Europasa package holidays
rsaar da ‘exotiscba’ vakantia-anclaves op da Dominicaarssa Rapubliek, ofbet
klaina waraidje van da ‘grootburgarlijka cosmopoliatan’ die da Festivals,
Biannalas an Documenta’s aflopen), maar ook hi) de analyse van bewagingspatrorsan in an rond onza grote stedan. In da grote stad marsifasteart
zich de mondiahisering eigerslijk lokaal: tan eersta zijn veal stedars in ean
concurrantiaslag om toeristischa bazoekars gawikkeld an tars tweada hebbars vri)wal alle stedan ta makers met de instroom van rsiauwe stedalingers,
vaak uit andara continanten. Ondanks alle algemarse staunbatuigingan aan
noties ala da ‘multi-culturala samanlaving’ vindt da actiava omgang mat
daze verandering aiganli)k maar morsdjasmaat plaats an naamt da varmi)dingsmobihitait alleers maar toe (zoals ook da problematiak van de ‘wine’ an
zwarte’ scholars duidalijk maakt). De vraag is walke rol ean stadelijk cultuurbelaid kan spelen hi) de omgang mat maatschappeli)ke verandering.
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VAN BET LOKALE: TWEE SCENARIO’S

In ean aerder artikal heb ik gepoogd om da rol van bet ontwarp van stadelijka ruimten in de context van hat procas van stadahi)ka varniauwirsg ta
analyseran (Hajar 1993). Hier bouw ik op die analyse voort an stal bet axpliciate cultuurbelaid dan welda impliciata culturala politiak in de omgang
mat stadahijka ruimtan aan da kaak. Culturale pohitiak (cultural politics)
moat in dit gaval niat ala syrsoniem voor cultnurbeleid (cultural policy) worden gezian (zia Lash, Szarszinksi & Wynnne 1996). De culturala politiak
van da stedahijka ruimte laat zicb slechts analytiach reconstruaran. Hat gaat
daarbi) om da analyse van dabadoelda of onbadoaldeculturale affacten van
bapaalda ingrapan op da sociala verhoudingen in ears stad. Gepoogd wordt
de varborgan doalatalhingan hi) bapaalda ingrepan te acbterhalan, de im-
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plicieta culturala voorondarstellingen ta reconstruaren an de culturala effactan ta bapalan. Doel is steeds om niauwa bandelingsmogali)khaden
bloot ta laggen die ears niauw atadali)k cultuurbalaid kunnars helpers dafini~ran. Hiarondar geef ik aan da band van voorbealdars twee scenario’s
voor hat cultuurbalaid in de Viarda Werald.
Selzburg: de instrumentele inrichting van de stedel{jke ruimte
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Wia ala brave burgerkeurig de Park ~iiRide bord)aa volgt, wordt in Salzburg
direct rsaar ~n van da mooiste parkeargarages van Europa galaid. In de
M6nchberg die Salzburg in twae~n dealt, beeR bet gemearstebaatuur ears
anorma, zas atagas hoga parkeargarage latars uitbakkers. Ja rijdt ar aan de
ena kant met je auto in, draait spiraalgawijs omboog tot je ears plekje habt
gavonden en atapt, na ears kort varblijf in ears high-tech lift, aan de andera
kant van da Mtincbberg rsaar buiten. Je rijdt naar binnars door straten waar
voatgangars, auto’s an vracbtwagersa alkaar vardringan an stapt avers later
middanin da pracht an praal van da ouda Bitrgerstadt van Salzburg. Gotiache, laat-Rarsaiasanca- an Barokarchitectuur stri)dars om da asthatiacha hagamonie in wat toaristiacha folders bescbri)ven ala ‘hat Rome van bet Noorden’. Da bazoekenda stedebouwar watartandt bi) hat zien van pleirsers die
steeds wear op verrassande wijza op alkaar aansluiten, hi) bet contrast tussan da donkara middaleauwse straatjaa an da lichtbanars die da staagjas ar
doorhean trekkers an hi) da talloza varassanda doorkijkjes rsaar gevals, forstairsars, gallarijan an arcadars.
Salzburg is Europa’s arstwoord op Disneyland. Wellicht ligt de toekomat
van da Europasa atad uitairsdalijk toch in da consaquanta vormgeving van
haar binnarsatad ala vrijatijdapark voor da mondiala toeristars, zoals de Brchitectuurcriticua Dayars Sudjic onlanga stalda (Sudjic 5995). Salzburg
biadt zichzalf san ala Erholungsausfiug uit bat moderne levers an ligt daarmae qua cultureel-politiaka atratagie pracias in de lijrs van da grota pratparkers. In da ouda Btirgerstedt van Salzburg kars de toarist zich rsaar believers varliazers in mijmaringars over Mozart’s Salzburg of honirsgzoate
harinnaringan ophalan aan Julie Andrawa in de Sound of Music. Da culturela politiak van da Biirgerstadt van Salzburg is bat erkennan van bepaalda
typiach atadali)ka — farsomarsars ala balammaring van hat op gang brangars van economiacha groal, zoals gemangd ruimtegabruik, ovarlappande
sociala milieus of de athiak van stedali)ke tarughoudendheid (zia Hajar
1994). Tegalijkartijd zijn andare, soms aerat niet aersa aarswaziga alementen ala sleutal tot succas harkend: controlaarbaarbeid, voorspalbaarheid en
bat gascbikt makers van da stadalijka ruimta voor ~6n bapaald doal: toeristiache consumptia.
Mat daze toapassing van da pratpark-formula OP da stad roapt mars pracias ctateana
00 wat Michael Sk
orsn in da onoms
kt
van pretparkars zo
vraest: ‘Hat pretpark presenteert zijrs vrolijk gareguleerda visie op plezier
ala ears vervanging voor da damocratiacha publiaka ruimta an hat doet dit
mat succas door de stad van zijn angel ta orstdoen: van da aanwezigheid van

arman, criminalitait, vuil en werk. In da “opanbara” ruimta van hat pretpark ofbet overdakta winkalcentrum, is de vrijhaid van maninganiting beparkt: ar zijrs gears damonatratias in Disrsaylan&’ (Sorkin 1992, p.xv). De
autovrija binnanatad, hat atrikta stadsgazichta- an renovatiabalaid en da op
volla toeren draaienda droommachirse in da vorm van ritjes par koata mat
— lichtalijk beachonkan — koatsiers in Rarsaiaaarsca-kostuum, makers Salzburg optimaal gaacbikt voor toeristiacha consumptia. De toariat laat de
stress van da zich steeds vararsallanda samanleving in da parkeergaraga achtar en baleeft de entree in da oude Bitrgerstedt vervolgans ala ears rais tarug
in ta tijd. Hat is ears nabootaing van ears vroeg-atedali)ka ruimta, compleet
met kindarkopjes an zondar neon-reclame en asfalt, mat statige kofflebulzen, winkels mat glarszand gewrevan parkatvloarars an zonneacharmars van
geapannen linners. Pracias zoals da Britaa socioloog John Urry dit heaR bescbravars, zie ja bier hoe da consumptia zich allang niet mear beperkt tot da
bakanda toaristiacha consumptiegoedaran (Mozertkugeln). Hier worden
ook koffiahuizan, restaurants an theaters, ja zalfa ears hale binnenstad voor
toeristiacha consumptie gamobiliseerd (Urry 1995). Wannear je da ontwilckeling van da ouda Bitrgerstadt van Salzburg idealtypiach baschouwt, is
ar maar ~n verachil tussen ears traditiorseel pretpark an ears toaristiacha
stad ala Salzbnrg: hi) Disneyland betaal je entree hi) binnankomat, in Salzburg bataal je hi) hat varlaters van da parkeargarage.

Mnart,rn~4.
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L.A.festival e~ wosvtax-Berl~n: culturele mobiliteit els doel voor een nieuw
cultuurbeleid
Is Los Angeles ears atad of is bat aerdar ears corsglomaraat van enclaves aars
de westkust van bet Amarikaanse continent? Er is veal te zaggers voor bet
laatste. Los Angeles is vooral bekend door zijn ‘freeways’, die da var uit alkaar
liggande wijkan van da stad mat alkaar verbindan. Hat mist bovendien ears
duidalijk cantrum waar voor ladara burger wat ta doers is. Daarmaa is Los
Angeles voor valan bet absolute Dyatopia, traffand verbaaldt in Ridlay Scott’s
Blederunner. Architactuurcritici ala Charles Jancks vindan die ‘post- atedalijkhaid’ juist positief an zian Los Angeles ala ears niauw Hatarotopia waar
zich in da verachillande wijkan ears heal divers sociaal levan afspaalt. L.A. is
hat symbool voor de problemers van da niauwa mondialiteit (illagaliteit, crimirsalitait, diacriminatie, vardringing, gevaarlijk en onvarzekard werk, gaweld, orszakerbaid), maar is tegelijkartijd de bakarmat van ears aantal irsitiatiaven om cuitnurbalaid in daze nieuwa warald opnieuw ta daflni~rars.
E~n van de balarsgrijksta cultuurbelaida-initiatiaven is hat wark van Peter Sallara hi) hat L.A. festival. Sellars, bakand ala avant-garde opera-regissaur hi) da Europase festivals, verandarda in hat begin van de jarars negentig bat L.A. festival. Tot dan was hat ears festival waar bakenda huiterslandsa
groepan en ensembles optraders voor ears alitair publiak. Sallars wilde bat
orstwikkalan tot ears festival waar da verschillanda dalan van da stad zich via
da cultuur aan alkaar konders voorstellan. Kunat is volgans Sallars ta veal
rsaar binnan gakeard gewordars en moat wear nadrukkalijk ears sociala
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functia kri)gars, zondar echtar mindar innovatiaf te wordars. Overigarsa, innovatia is volgarsa ham ta veal ears kwestia van manipulatia van tempi, anacersering an decor gawordars. Hat is daardoor pretantlaus an geforceard.
Warkalijka verrsieuwirsg moat koman uit da raflactia op da maatachappelijke varandering an uit da dialoog mat da rsiauwa bewonera van L.A. an bun
cultuur. Hat L.A. festival stond daarom in 1992 an 1993 niat mear in bet takers van avant-garde kunat, maar ricbtta zich op da actiava produktia en
voorstelling van de lokaal aanweziga culturan.
Theoretiach interessant is Peter Sallars’ poging via da cultuur ears publiek domain ta achappan in da atad van da ‘freeways’. Hi) probearda arserzijda varachillende groepen met elkaars cultuur ta confrorsteran en anderzijds om niauw publiek te beraiken door voorstellingen ta gavars op
niat-traditionale plaatsers. Zo anscanearda hi) gratis oparavooratallingan in
ears park waar Mexicarsars in bet weekend graag picknickan, omdat zi) voorlopig toch noolt ears offlci~la voorstelling zouden bi)worsan. Die gratis vooratellingan warden overigersa bakostigd door da offici~la vooratellingars extra duur te makers. Sellara craturde zo mat zijn festival ears ‘consansual
locus’, ears vrija ruimta van varacheidarshaid (ears term van Sandy Stone).
Hat was ears cultureel avontuur, maar tegalijkartijd ears ‘safe zone’ in ears
stad vol stedali)k gaweld.
Sallars’ L.A. festival is ears poging da culturele mobiliteit in da stad te varhogan. Culturala mobiliteit draait om de kannismaking mat hat relatiafonbakende, met andara culturale gemeanachappars of groapers an andara
maatachappalijke klaaaan. Da betrokkenhaid bi) proceasan van maatschappalijke varandaring an hat (kunnars) ontwikkalen van ears autorsome honding tars opzichte daarvan. Culturala mobiliteit veronderstelt dna ears cultnrala confront atie. Hat gaat om bet ontwarren van onbakanda symboliacha
systaman an culmineert in da orstwikkelirsg van rsiauwe, tot nn toe ongadacbte an orsdankbara culturala synthasan.
Culturala mobilitait kars zich waarachijnlijk alachts onder bapaalde
randvoorwaarden ontwikkelen. Culturela mobiliteit varondarstelt allarearat
plaatsen van uitwisseling, plaataan die niet direct aan 6~n bapaalde groap
kunnan worden toagarakend. Ze vraagt bovandian om de tijdige barkersning en waardaring van daze plakkan ala dragers van nieuwe maatscheppei)jke integratie. Daze laatste randvoorwaarda is niat zondar problemen, omdat
juist daze plakkan voor valars bedraigand zi)n. Sellars schiap mat zijn festival ears pleats van uitwisseling voor Los Angeles, ears plaata van sociala interactia, die mansan de mogelijkbeid biadt om te gaan mat da procassan
van sociale verandering die zich om hers hears afapalen an zo bun ori~ntatiakannis op ta bouwan an niauwe vormars van samanlaven ta deflni&an.
Ears op culturala mobilitait gericht cultuurbalaid is rsatnurlijk gears galoofwaardig altarnatiaf ala dit allean op de wallicbt wat mytbiache voorstalling
van bet L.A. festival van Peter Sellars zon zijn gabaseerd. Er zijn ecbter nog
talloze andara voorbeeldan van cultuurbaleids-irstiatiaven die dergalijka
plaatsen van nitwisseling bebbars geachapars. Een voorbeeld is da World

Music Exibition (woMEx) in Barli)n7 Hier apeelt zich al twee zomera lang in
en rond da ‘zwangera oestar’ (ears axprassiefvormgagevan congresgebouw
nit de jarenvijftig) ears muziekfastival af. Da zwarsgere oester is daarbij van
congrescantrum tot ‘Haus dar Kulturan dar Welt’ gaworden. Er vinden bier
talloze muziekvoorstallirsgen plaata: in de grota zaal, in bat tot ‘cafe Global’
omgedoopta restaurant en op bet tarras. Hat Haus der Kulturars der Welt is
aen typiacha ‘consansual locus’. Dit komt met name door de wijze van programmeren. Met ears avondkaartja kars man op de WOMEX aerat Cesaria
Evra mat Salsa uit da Kaapverdiache ailanden horan, daarna ears Malinesa
band, gevolgd door ears concert van de Pakistaarsae Sabri-brothers. Wat da
WOMEX tot ears uit cultuurbeleida-oogpurst belarsgri)ka gebeurtania maakt,
is hat felt dat ladara groap zi)n aigan publiek aarstrekt. Ears gevolg is dat
Barli)nsa rasta’s voor hat earat muziak uit Mali boran en daarbij ‘andere
zwarters’ uit Barlijn ontmoaters. Deganers die bli)vers hangers (bet kaartje
geldt tersalotte voor da bela avond) kunnars daarna ook nog de in de Barlijrsaa rsacbtscana populaire Sabri Brothers boran, die bun aigen, zear gemangda publiak meebrangars. Naaat hat ‘Hans der Kulturen der Welt’
atond tijdarss de WOMEX bovandiers rsog de Tempeldrome, ears circustant voor
da ‘altarnatieve massacuitnur’ (met optraderssvan Nick Cave. Tom Waits of
de Einstiirzarsders Naubantars). Rond daze twee offlci~le podia verzamaldan
zich op de zomerse avondars van 5995 veal picknickanda belangstallarsdars
die, buiters da ombeirsing, van da optradans konden meaganiaten.

Mnarten A.
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Op dargelijke plaataars van nitwissaling stalt bet Barli)n van de Vierda Wereld zich san zichzalfvoor. Hier traffan verachillanda milieus elkaar ars
wordars de rarsdvoorwaardars voor culturela mobiliteit vervuld. ledereers erkent hiar vroag of laat zijn aigers onvarmogen om de gedragacoda van andare Banwazigen ta begrijpan. Zo warers veal woMax-bezoekers in aerate instarstia op hun hoeda vanwaga da aarswazigbaid van axtream veal Albarsasa
tianars, die in Berlijn syrsoniem zi)rs voor zakkersrollars. Er bleak achtar ears
Albarseae rockband op ta traders en zo dealden zi) de ruimte mat bat Barli)rsaa zakkarsrollersgilda ala tijdalijk gelijkgerichta cultuurliafhabbars. Hat
is natuurlijk niat zo dat dargelijka culturela avanemarsters ears openingbiaden om bat zakkarsrolproblaam in Berlijrs op te lossen. Dargelijka aversementen beraikan achtar wal diverse groapars nit da Berlijnaa samanlaving
en makers hat mogalijk dat daze elkaar ondar mm of meer controlearbare
en voorspalbare omatandighadan kunnan obsarvarars an lerars kannan.
Culturale manifeatatias dragars ar op daze manier toe hi) dat da ‘reflexiava
modernisaring’ in da geast van bat modarniama wordt balaafd, ala avontuur en axpliciata confrorstatia met sociala varandaring.

6.

CONCIUsIE
C’

De cantrale stalling van dit artikel is dat bet stadeli)ka cultuurbaleid zich
meer met da omgang met maatschappalijka verandering zon moetars be-
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zighonden, in plaata van zich ta veal te richtan op da stad ala locatia voor bet
ontwikkelan van de mondiale toaristiache industria. Stedeli)k cultnurbalaid
zou moeten bi)dragan aan de omgarsg mat onzekarhaid, san hat overwinnan van angst voor maatschappalijke varandaring en san hat wear lerers
harkannen van da mogali)kbedars om da samenlaving actiafvorm ta gaven.
Culturela mobiliteit ward gabruikt ala term om daze wans tot bet ontwikkalan van sociala vaardigheders in da omgang met varandaring tot uitdrukking te brangan. Hat voorbeeld van Sellara L.A. festival maakt duidali)k dat
ar tal van stadali)ka kwaliteiten bastaars die via cultuurbalaids-initiatiavan
kunnen wordan gemobiliseerd. Veal staden bebben tot voor kort da naiging
gehad om bun baleidadoalatellingan stark afta stammers op wat alders succeavol was. Da consequantie was wel dat er ears eanvormigheid in concept
orstatond. Da collectias in musaa van modarna kunst~-zi)n hiervan nog
steeds ears goede afapiageling. Da aanbeveling in dit artikal is dat bet aigen
beeld van da atad in principe orstwikkald moat worders door hat mobilisaran van da bi)zorsdara aigars kwalitaitan. Daarmaa wordt bovenal rsaar de eigen burgers gakeken. Juist in da synthetisaring van culturele invloeden hggan de kansan van hat cultnurbaleid in de Viarda Warald. 1k wil daarmea
niat matean da illusia wakkan dat men daarmae de problaman van daze
Viarde Wareld ook geli)k oplost, maar wel ga ik ar varsuit dat ears dargaliJka
modarna, typiach stadehi)ke houding van actiava omgarsg met da ambivalanties van da moderne tijd da baste garantias biedt voor bet varatarkan van
da kracbt van da stadali)ka samanleving.

NOTEN
i. Dit artikal is ears bewerkte en stark verkorta varsia van ears lazing gehoudan OP tO november 5995 in da workshop ‘Kulturpolitik und Raatruktnriaring dar Stadt’, ondardeal van bet Architactnurfastival 8o Tage Wien in
hat Arcbitektnrmuseum Wiars.
2. Dit voorbeald dank ik san Christian Ha)ar, Barlijrs.
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