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K oningin Beatrix is minder invloedrijk dan Halbe Zijl-
stra, aldus de Top 25 die Stichting Kunstweek publi-
ceerde in Wie is wie in de kunstwereld 2011, een boekje 
met ‘de 201 meest invloedrijke mensen in de Neder-

landse kunstwereld’. Opmerkelijk. Wat is dat toch met die lijstjes? 
Waarom zijn ze zo populair? Wat zeggen ze nu werkelijk over 
degenen die er wel en niet instaan?

De Quote 500 is berucht. Deze lijst wordt samengesteld op basis van 
meetbare gegevens. Wie het rijkst is, staat op nummer 1. Van Opzij 
kennen we de Top 100 van machtige vrouwen. Deze is eveneens 
op heldere wijze samengesteld. De redenen voor selectie worden 
keurig uiteengezet op de website. Hetzelfde geldt voor de kunste-
naars Top 100 van Elsevier. Op de website van Stichting Kunstweek 
vind je echter niets over selectiecriteria, noch over de leden van de 
adviesraad en redactie.

In Wie is wie in de kunstwereld 2011 staat simpelweg dat er geen 
duidelijke selectiecriteria zijn te formuleren over de mate waarin 
iemand belangrijk is in de kunst. Toch waagt men zich aan een  
Top 25. Die blijkt hier samengesteld op basis van ‘de meeste stem-
men’. Wie is die meerderheid? Navraag bij de Stichting leert dat 
namen van zowel advies- als redactieraad bewust geheim worden 
gehouden, om te voorkomen dat men gaat lobbyen voor een plekje 
in hun Top 25. Daar kun je het mee eens of oneens zijn, het is in 
ieder geval helder. Minder helder vind ik de namen die in de lijst 
voorkomen. Of beter gezegd, de namen die er niet in voorkomen. 

Sandra Smallenburg bijvoorbeeld staat niet in deze Top 25. Objectief 
bekeken is zij invloedrijk: zij zet bij NRC Handelsblad de artikelen 
uit naar de freelancers. Zij bepaalt dus wat aandacht krijgt op de 
kunstpagina’s. Bekijk je vervolgens het aantal verhalen dat zij dit 
jaar heeft geschreven (geteld vanaf 1 januari tot en met 10 augustus 
2011), dan kom ik uit op 68 in totaal. Stichting Kunstweek zet daar-
entegen Raymond van den Boogaard op nummer 11. Hij was in 2011 
geen chef kunst meer bij de NRC en schreef in dezelfde periode als 
Smallenburg slechts zestien artikelen over beeldende kunst. Je hoeft 
geen rekenwonder te zijn om te bedenken wie invloedrijker is. Fons 
Hof, directeur Art Rotterdam, staat er niet in en Edo Dijksterhuis, 
directeur Art Amsterdam, weer wel. Vreemd. 

Interessant is Koningin Beatrix. Nummer 19. Stichting Kunstweek 
rept van ‘de meest spraakmakende en invloedrijke Nederlanders’. 
Nu betekent spraakmakend iets anders dan invloedrijk. Het ene 
hoeft niet samen te gaan met het andere, dus als selectiecriterium 
voor een Top 25 werkt dat verwarrend. De Koningin is voorzitter 
van de Raad van State en lid van de regering. Zij heeft de macht om 
te weigeren een wet te ondertekenen. Is het dan niet heel vreemd 
dat minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Marja van 
Bijsterveldt-Vliegenthart, eindigt op nummer 2? En staatssecre-
taris Halbe Zijlstra op nummer 14? Saillant detail is overigens dat 
Koningin Beatrix maar nét iets meer invloed schijnt te hebben dan 
ik, want op de lijst van Kunstweek sta ik maar één plaatsje lager dan 
de majesteit, op nummer 20. 

Allemaal leuk en aardig, maar het gevaar van dergelijke rankings is 
dat ze een eigen leven gaan leiden, zonder dat er ook maar iets van 
hoeft te kloppen. Kranten publiceren kritiekloos over de ‘machtig-
ste’ in de kunstwereld (de NRC incluis) en Christie’s, wier chairman 
Jop Ubbens op nummer 10 staat, stelt haar veilinghuis open voor 
de feestelijke uitreiking van Wie is wie aan Rijksmuseum-directeur 
Wim Pijbes (nummer 3). Het lijkt erom te gaan dat je naam ge-
noemd wordt, maakt niet uit waar. Maar maakt ijdelheid zo’n Top 
25, hoe subjectief ook, tot een waarheid? En wat zegt het over al die 
media die erover publiceren? Wil de lezer werkelijk zo graag weten 
wie dit jaar de nummer 1 is? 
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Jammer is ook, al lijkt het niemand wat uit te maken, dat je in Wie 
is wie struikelt over de fouten. In de spelling van de namen bijvoor-
beeld. Els Swaab wordt net zo makkelijk Els Saab genoemd. Maar 
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ook in de biografietjes van de meest invloedrijke mensen in de 
Nederlandse kunstwereld zie je onjuistheden. Bij Rick van der Ploeg 
kloppen drie van de vijf opgesomde feiten niet. Mensen die in het 
boekje voorkomen, is gevraagd de nodige informatie aan te leveren. 
Maar van wie dat niet heeft gedaan, stelde Stichting Kunstweek zelf 
een biografie op. Die vervolgens meer dan eens niet correspondeert 
met de actualiteit. Kleine en grotere slordigheden, ze dragen alle-
maal niet bij aan de mate waarin je zo’n publicatie waardeert. Want 
als het in de tekstspelling en inhoud al fout gaat, hoe consciëntieus 
is de ranking dan tot stand gekomen? 

Misschien zijn ze bij Stichting Kunstweek zelf ook wel verbaasd 
over het effect van zo’n subjectieve lijst? Mijn advies: maak volgend 
jaar eens een echte Wie is wie, volledig, correct, up-to-date en stel 
een Top 25 samen aan de hand van op zijn minst objectieve selectie-
criteria, al zijn het er maar een paar. En publiceer die dan ook op de 
website. Het is meer werk en vereist ook meer onderzoek, dat moet 
je er dan maar voor over hebben. Aan de andere kant: als blijkt dat je 
met zo’n subjectief bij elkaar geraapte lijst van niets iets kan maken, 
waarom zou je je kostbare tijd dan besteden aan een serieuze Top 
25? Ik ben benieuwd welke weg Stichting Kunstweek in slaat.  

Aan de hand van de nieuwe Top 25 van Stichting 
Kunstweek pleit Roos van Put voor het hanteren 
van op zijn minst objectieve selectiecriteria bij het 
ranken van belangrijke personen in de kunstwereld. 
Aan de andere kant: waarom zou je?

Roos van Put  
is hoofdredacteur van Kunstbeeld.
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