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Als volkspartij die in het hart van de samenleving wil staan moet 

het CDA cultuur een veel belangrijker plaats in het eigen denken 

geven. Het CDA zou de actieve participatie aan kunst en cultuur 

moeten bevorderen en actief contact moeten zoeken met cultuur

kritische, geengageerde kunstenaars. Onze samenleving heeft kri

tiek en engagement nodig. 

D 
c grote politieke partijen 

zijn kumt en cultuur sind, 

de jaren ze:-,tig gunstig ge

zind. Kumt moet, kunst is 

goed en dat op zichzelf vormt voldoen

de reden voor puhlieke linanciering op 

advics van onafhankclijke 

dcskundigen Onk de 

hoofdllJnen van het te 

voercn hclcid <,laan al zo'n 

dertig Jaar va<,t: kwalite1t. 

ver<,cheidenheid. vrije pro

duktic en distrihutie van 

cultuurgoederen en een at

standelijke ovcrheid. Als 

gcvolg van dczc ccn-.;gc

zindhcid zip1 prinupii.'lc 

vcrschdlcn tu<,<,en partijcn 

aile partijcn er tnt de J<:ll"Cn zestig np na 

hielden. Zij waren vooral van mening 

dar de overhe1d - 111 hct kader van cul

tuurzorg - over de goedc zcdcn dicndc 

te waken en uinngen van lmhandigheid 

in lilms. podiunwoorstcllingcn. etc. 

moest hctcugclcn 

Onk het (:J)A wcrkt sinds 

eind jaren zevcnt1g llll't de 

hovcngenoemde hoofdli)

ncn. Tcven<, hccft het z1ch 

de ncutraal welwillendc 

op'itclling uangcn1ctcn 

Hct i'> echter zecr de vraag 

of kunst en cultuur niet te 

helangn1ke waarden z11n 

voor de <..,(l!llcnkving om 

cen dergcllJkc houding tc 

over d1t onderwerp met Trudy I Jiik rc·chtvaMdlgen Voorts kan 

een lampje te zoeken. f let kunst- en de vraag worden !-!estcld ol het Cl JA 

cultuurhelcid heperkt zich 1 war gechar

!-!Cerd gesteld 1 tot ccn belcidstcchnl

sche aangele12enheid, waarhiJ de 

vcrdcling van gcldcn ccntrZJ.ZII -.,taZJ.t 

Dezc als 'neutraal welwillcnd' tc karak

terisercn houding staat in scherp COI1-

trast tot de betuttelende houding die 

n1et de pi1rtll b11 Ullstek "om cultuur 

ec11 hiJZOildcrc plaats in ziin maat

<.,choppiiopvutting tc gcvcn. 

Het CDA en de confessionelen 
lr ZIJn twee helangr1Jkc rcdcncn voor 

het ontbrcken van een <,terk prolileren-



de visie op kumt- en cultuurhelcid. Ten 

eerstc hehhen de tractics van de grote 

partl)cn in de T\vcede Kamer de strate

gic gckozcn 0111 hun <..,ttlndpunt zovccl 

mogelijk underling al te '>tt'tllmen om 

de kumten voor hezuinigingen te he

hocden Ten tweedc hcstond len he

staat I er in de parti) nauwelijks princi

piclc di'>CLI">ie over de tunctic van kumt 

en cultuur. 

Hct ligt voor de hand tc verondcr'>tel

lcn dat het cetl met het ander te maken 

hedt: de overecmtemming tus<;en par

tijen hedt de uitwerking van het van de 

conlcssionelen ovcrgennmen gedach

tengoed niet hevordcrd. Sinds de jarcn 

zcvcntig hcch cr hocgcnaan1d gccn 

principicle discu'>Sic meer plaat<.gevon

den. 

Dat is Jammer Het had intere<;<;ant kun

nen worden, want er hlijkcn zeer vcr

'>chillcnde, zeit, tcgengesteldc, opvat

tingen hinnen het C:l )Ate be,taan over 

het te voerctl kumt- en cultuurhelcid. 1 

Als voorheelden htcrvan kunnen wor

den genoemd: wei ol niet hevorderen 

van n1arktwcrking, ')prcid111g ot conccn

tratie van culturele itlstelllllgen, wei of 

geen inhoudeliJke, nwrclc hcnweicni'> 

met kun'>t. vcrnteuwitlg ot cultuurhe

hcer .~kn blijkt nog nauwclijks een he

gtn te hehben gemaakt met hct 

onderzoek ol en hoe de eigcn kcrnhc

grippcn op dit hclctd<;tcrrein toegepast 

zouden kunnen worden 

Cultuurbeleid en de toekomst 
Kumt etl cultuur ontwor-;tcldcn zich in 

de jaren zestig aan de hetuttelende he

voogding van de politick. De ncutraal 

welwillcndc houdtng van partijcn die 

daarvoor in de plaats i'> gekomen, is 

mip1s inziem even slccht als hevong

ding. Kunst en cultuur zijn wczenlijke 

tuccttcn van de -,anlcnlcving die gcbaat 

zijn bij maat'>chappclijke discu<;<;ic Hct 

zou gocd zijn a].;, vertegcnv·.roordigcr-; 

van politieke stromingen zich onk in 

die discussie zouden mcngcn. Niet he

vnogdcnd znals vrocgcr, maar prikke

lcnd en uitdagend 

Zn'n hi1drage aan de maatschappelijke 

discu<,sie over kunst en cultuur mag 

juist van het CDA verwacht worden. 

llij her deelnemen aan culturele activi

teitcn is naast vermaak, per<,oonlijke 

heleving en het zellstandig ontwikkelen 

van oorspronkelijke gcdachten immer-; 

sprake van waarden als ontplooiing, 

zingeving, mystiek, religiositeit, har

monic, betrokkcnheid bij en delcn van 

ervaringcn met andere menscn. Het is 

verbazingwckkend dat het CDA met 

name de kunst nict een vccl helangrij

kcr plaats in her eigen dcnken en han

delcn hedt gcgeven. 

Uitgangspunt voor christen
democratische cultuurvisie 
In zijn artikel 'Chri'>ten-democratisch 

contra-punt' hedt Hirsch Hallin tcrecht 

gc,ignalcerd dat cr in Nederland een 

cultuur van genoegzaamheid hecr'>t. 

,~len maakt zich over vrijwel nicb mccr 

maat<,chappijkritisch of cultuurkritisch 

druk. Hij heeft her C])A npgeroepen 

om een contrapunt te vormen ten op

zichte van de heersende cultuur. Dat 

hetekent wat mij hctrdt tenminste 

twcc dingen. Ten cerstc dat het C:DA 

de actieve participatie aan cultuur dui

dcliJk dient te stellcn hoven de passieve 

cultuurconsumptie. In ziJil kunst- en 

cultuurbelcid moet her CDA het zell 

docn, het actief meemaken stimuleren. 

Dit bn onder andere ccn alternattcf 

gaan vormcn voor hct 'voor de tclevisie 

hangen', maar ook voor de intellectu

ali-;ering van de kunst. Ten twccde 

moet de aandacht van het CJ)A vee] 

meer uitgaan naar cultuurkritische kun

stenaarr.;. 
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Vormi11g O/J jonge leeftijd in !Jet lcren ke1mt11, hcocfenC1l en !lfl/mcii:rC/1 uan bmst c11 cul
tuur is cmuoorwnnrde uoor ilclicue deelllame op llltere lceftijd. (foto ANP] 

Ten ecr<;Lc du-; de hcvordcring va11 ac

tieve participatie. lk doc ccn aantal <;ug

ge-;ties Ten eerste moet het Cf)A 

bcvorderen dat kun-;t- en cultuureduca

tic (wecrl cen vast ondcrdeel gaat uit

mab:n van het curriculum Vnrming np 

jongc lccltijd in het lcren kcnnen, he

oclcnen en apprecicren van kunst en 

cultuur is een voorwaarde voor aLtieve 

dee! name op latere lecltijd 

Het C:DA moet zich ook sterk mak<:n 

voor de vele vri)williget-., en 'bij-,tand<;

kun-,tenaars', die de cultuurscctor voor 

een belangrijk dee! draaiendc houden. 

Dit draagt cchter nict hij aan hun cco

nomi<;che zell-,tandigheid Hun arheid 

laat zich enerzijd-, moeilijk uitdrukken 

in geld en anderzijd-, hiedt de markt 

hen gcen emplooi Het C:DA moet de

ze onmi-,bare, niet in geld uit te druk

ken creatieve arbeid honoreren. Hct 

moet zich al-, bondgenoot van deze 

vrqwilliger<, en kumtenaar<, opstellen. 

Llitkering-,gcrechtigden moeten demo

gelqkhetd krijgen om als vrijwilliger ac

ticl tc zijn in de kunstemector .11.\aat

regelen om kumtenaat-., in de hij-,tand 

de mogelijkheid te gevcn eigen inkom

qcn tc gcncrcrcn zijn ook van bclang 

Zodoende moet de pmitie van de kun

stenaar door marktwerking worden ver

stcrkt zondcr de -,ocialc be-,cherming 

volledig al te hreken.' 

Voorts moet het CDA de aan-,luiting 

tu"cn amatcuri-,ti-,che en prolc.,-,ionclc 

cultuurbeodening gcricht vcrsterken. 

luist met hct ong daarnp i<; sprciding van 

culturelc voorzicningen over hetland zo 

belangrijk. CotKetl!ratic van culturelc 

vomzieningen in de Rancl<,~ad i-, niet ge

wemt. lr moet JLii<,t ccn ondcr-,chcid 

aangebracht worden in de voorzientn

gcn naar lokaai/rcgionaal nationaal en 

internationaal nivcau. waardoor het 

rccht doet aan de <,pecihekc waardc dtc 

imtellingen op deze niveau., veJvtdlen 



Hct C:DA client zich ook te buigcn 

over de <,amen<;tclhng van de advicsor

gancn. Op dit moment hebbcn met na

me 'ingewiJde' deskundigen hicrin 

zitting. lnerzijds i-, hicr het gevaar aan

wczig van ecn '-.oort corpnrati~n1c: ccn 

verstl-cngcling van overheid en kun

<,tcnwereld. Andcrzijd-, i-, er het gevaar 

dat door de eenzi1dige <,amen<,telling de 

hclangcn van hct puhliek hq hct kumt

aanhod te vee! utt hecld verdwijnen. 

1-lct 'smaakoordcel' van 

engagement aan de kaak stcllen Onze 

<,amcnlcving heeft kritiek en engage

ment nodig Het CDA moet de vanzclf

<,prckendhcid van avant-gardi-,tische 

criteria als formelc vernieuwing aan de 

orde stellcn. Hct '>timuleren van de aan

dacht voor de morelc en gccngageerde 

dimcnsic van kumt en cultuur moet ge

bcuren in ecn open dialoog. du-, zonder 

tcrug tc vallen in de hetuttelcnde hou

ding van voor de Jaren ze-,tig. Dit zou 

uiteindelijk ook gcvolge11 

proh:~-,...,ionak gaat in1n1cr..:; 

lang niet alti1d gelijk op 

met dat van het publiek, 

De huidige neutraal 
kunnen hehhen voor de 

cntcna die gehruikt wor

den in de adviesorgancn. welwillende 
zeit-, nict van het al in 

kumt gdntereS'>cerde pu

hliek. Het C:DA zou moe

ten heplctten dat in de 

advie'>L01111lltssie<, ook tcn

min<,tc amateur'> cen pbats 

krijgcn. Vcrruin1ing van de 

hcoordehngsuitcria moct 

ook aan de ordc worden 

gesteld. Bovcndien zou de 

lllltlt<,ter meer in di-,cu<,<,ie 

n1octcn gaan n1ct de ad-

houding ten Epiloog 
opzichte van kunst I)cze overwcgingcn zijn 

niet mecr dan een aanzet 

die nadcre uitwerking ver

diencn. Het is niet meer 

dan een mogelijke invul

ling van een christen-de

mocrati-,ch cultuurstand

punt. Cetracht is dUidcliJk 

te maken dat het C:DA. als 

en cultuur is even 

slecht als de 

betuttelende 

bevoogding van 

vroeger. 

vic'-.orgtlncn over de door hen gcgcvcn 

adviczcn. Hct zou aardig zrjn wannecr 

de minister zijn/haar reactie laat kleu

rcn door de politiekc <,troming waartoc 

hiJOzij hehoort. 

Tot zovcr de hevordcring van acticve 

participatic lk kom hi) de twecde mo

geli,khetd om het chri'>ten-democra

ti-,ch contt·apunt vorm te geve11. Het 

CD/\ moet actid contact zoeken met 

cultuurkritr-,chc, gcCngagccrdc kunstc

naar'>. De kritische vragen die Willcm 

I an ( )tten en Andrea'> Burnier hijvoor

hec!tl zetten hq het vcrdwi)llen van het 

tahoe op de dood, kunnen het CDA 

niet onver<,chillig Iaten. Het C:DA zou 

maat'>chappcliJk aandacht moeten vra

gen voor kunstenaar<, en critici die de 

dominantie van het tonnalisme en non-

volk-,partij die in hct mid

den van de -,amcnlcving wil staan, cul

tuur ecn veel helangriJker plaats in hct 

cigcn dcnken lllOl't gcvcn. 

Trudy /),jk is /Jrhb~trdru'ctkcr 1'<111 hrt C/);\

Vrouwrllllflildd r11 is hrl11sl 111rl f,rt Poorol13rr

zork 1'1111 3r studir '( 'lnislcll-3rntoc l'<llisch 

ku11st/Jrlrid', ffll sl11<lir 1'1111 hct Wrlrllsch<l{l/lriiJk 

lllslllutd Poor f,rt ( DA 

Noot 
1 l )It \'()rml ccn v<tn de Lom \u..,IC<, dtc llll ~cc.pll-k

kcn met dc-,kund1gc ( I ),\-lcdcn over hct kun<.l

hclcid nttJr \'Olen 1<., gd.(JilWn 

R I nghct-.cn. 'Nttu..,t '-nhud<.ctho-. ho01l zorg

cn ( ultllliiTLlw..,· 111 >;Li.th(ltildlll 2 -.,cptcmhcr 

J()IJt, en R Cnglwr<,cll Kun'>lhclctd gchJ<H h11 
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