
Oscar Laurens Schrover 

Het vuur van 
Marga Klompé 

Een essay naar aanleiding van de brief 
van Marga Klompé aan ds. Buskes in 
Christen Democratische Verkenningen 
van februari 1991, van de bundel 'Herin
neringen aan Marga Klompé', samenge
steld door Michel van der Plas, en van 
het boek van Ineke Jungschleger en 
Clara Bierlaagh, 'Marga Klompé; een 
gedreven politica haar tijd vooruit'. 

Kort voor haar overlijden, in 1986, gaf 
Marga Klompé nog een interview aan 
Rex Brico, redacteur geestelijk leven van 
Elsevier Magazine. Brico bezocht de 
doodzieke Klompé thuis en praatte met 
haar over haar leven en het naderende 
einde, waar zij intens naar toe leefde. Ze 
dacht veel na over de zin van het leven 
en de liefde. Het zou Klompé's laatste 
interview worden, zo'n half jaar later 
overleed ze, op Allerheiligen. 

Het gesprek met Brico was alledaags; 
er werden niet zoveel nieuwe dingen ge
zegd. Het merendeel der themata was in 
eerdere publikaties al aan de orde geko
men. Tegenover een studiegenoot, de 
theoloog George Puchinger, had ze ten 
behoeve van een boek (1971) de hoofd
lijnen van haar opvattingen en visies 
uiteengezet. En Marga was er de per
soon niet naar om verrassende of bloem
rijke statements af te leggen. Ze was in 
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zekere zin heel berekenbaar, en voor
spelbaar wanneer het om zaken als 
bijvoorbeeld gerechtigheid ging. Op het 
saaie af zouden sommigen zeggen. Maar 
voor een goede zaak kon ze heel fel 
strijden en haar achtersteven tegen de 
krib aangooien. Dit was één van de rede
nen waarom ze later gevraagd werd de _ 
mede door haar ontworpen - kar van 
Justitia et Pax te trekken. 

Toen Brico, tijdens dat laatste gesprek 
haar gevraagd had hoe ze nu het liefste 
in de gedachten van de mensen zou 
willen voortleven, had ze geantwoord: 
'Als iemand die in moeilijke en chaoti
sche tijden bemoediging heeft gegeven 
en bij alles wat ze deed de liefde cen
traal heeft gesteld.'1 Dat zij daar naar 
menselijke maatstaven gemeten in ge
slaagd was bleek toen her en der de 
necrologieën over haar verschenen. Op 
29 oktober 1986 schreef Jan Joost Lind
ner, die toch voorwaar geen journalistie
ke vriend van ex-KVP-ers en CDA-ers 
genoemd kan worden, een heel mild 
artikel over Marga Klompé. Bij deze 
gelegenheid memoreerde hij haar afkeer 

- - - - - - - - - - - - - -

Oscar Laurens Schrover (1955) IS beeldend kunstenaar 
en publicist. 

1. Elsevier Magazine. 1988. 
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van de politiek. Klompé: '0 God, wat 
komen daarbij toch een hoop nare eigen
schappen van mensen boven; het naar 
de macht willen grijpen, met ellebogen 
werken, elkaar besmeuren. Het is niet 
het beste in de mens wat dan naar bo
ven komt.,2 

Ze was, schreef Lindner, 'politica tegen 
wil en dank', die liefkozend en smalend 
'onze lieve vrouw van altijd-durende 
bijstand' werd genoemd. Ze werd ge
eerd, verfoeid en door houwdegens om 
haar doortastendheid gehaat. Naar aan
leiding van de Nacht van Schmelzer 
waardoor in 1966 het kabinet van haar 
vriend Jo Cals viel, concludeerde ze in 
1984: 'Naderhand is mij pas gebleken 
hoezeer ik op dat moment gemanipu
leerd ben.,3 Schmelzer bekende later in 
zijn bijdrage aan de bundel 'Herinnerin
gen aan Marga Klompé' dat de Nacht 
van Schmelzer altijd een onopgelost 
probleem tussen hem en Marga was 
gebleven, Niet dat er nadien geen sprake 
van een 'constructieve vriendschap' zou 
zijn geweest, 'maar zij bleef van mening 
dat zij onvoldoende geïnformeerd was'. 

Schmelzers verhaal is een van de drie
ëntwintig bijdragen in de in 1989 onder 
redactie van Michel van der Plas bij 
Arbor/Baarn verschenen bundel, waarin 
mensen hun herinneringen aan Marga 
Klompé ophaalden. De bijdrage van 
minister-president Lubbers is significant 
in verband met zijn verwijzing naar haar 
voorliefde voor 'samenzweren'. Het is 
geen vriendelijk etiket, maar ik denk dat 
hij wilde aangeven dat mejuffrouw 
Klompé een ras-politica was, die haar 
weg door en langs allerlei netwerken wist 
te vinden. Als verdediger van de demo
cratiseringsgedachte riep ze zelf verschil
lende raden, verenigingen en adviesor
ganen in het leven. Zo stond ze aan de 
wieg van de Katholieke Raad voor Kerk 
en Samenleving, Op Marga's instignatie 
kreeg de Raad geen directeur maar een 
algemeen studie-secretaris, met verschil-
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lende secretarissen voor de diverse task 
farces die de bisschoppelijke beleids
commissie zouden gaan adviseren. 

In de bundel van Van der Plas komen 
verscheidene elementen aan bod; de 
Nacht van Schmelzer, en Marga's men
selijkheid en consistentie - wanneer be
paalde zaken op tafel komen te liggen, 
Zij herhaalde zich voortdurend waar het 
ging om het thema de mens, en de men
selijkheid. Ze nam iedere gelegenheid 
ten baat om daarover te spreken. Marga 
Klompé was uitermate consistent; op het 
saaie af, zouden sommigen kunnen zeg
gen, Bij de gelegenheid van de uitreiking 
van de Staatsprijs voor beeldende kun
sten en architectuur in 1966 aan Jaap 
Wagemaker sprak de toenmalige minis
ter van CRM de volgende woorden: 'Het 
is misschien niet in de laatste plaats het 
veranderende levensgevoel van de kun
stenaar, dat aan de maatschappij de 
ogen heeft geopend voor een integrale 
menselijkheid. ,4 

Marga Klompé was een 'lastige tante', 
voorspelbaar en recht door zee waar het 
het menselijke aspect betrof. En net zo 
'saai' als een boek waarin ieder verhaal 
begint en eindigt met de bergrede, Wat 
in het boek van Michel van der Plas niet 
voorkomt - en ik vind dat een omissie - is 
Klompé's grote verdriet en lijden, om wat 
mensen elkaar aandeden, om haar al
leen staan (ze weigerde daarover te 
praten en geen enkele interviewer kon 
haar daarover meer dan wat gemeen
plaatsen ontlokken) en haar verdriet om 
de teloorgang van veel waarvoor ze 
gevochten had. Het staat misschien wel 
her en der aangeduid, viel uit haar op
windingen en bewogenheid af te lezen, 
maar werd nergens ostentatief aan de 
orde gesteld, En toch, het begrip en het 

2. Lindner. Emma Brunt. Mevrouw, ik groet U: necrolo
gieën van vrouwen (Amsterdam 1987) 149. 

3. Ibidem, 151. 
4. Gardeniers. Michel van der Plas. Herinneringen aan 

Marga Klompè (Baarn 1989) 66. 
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mededogen dat zij voor 'de mens' aan 
de dag legde is gemeenlijk het resultaat 
van diep menselijk lijden, van overgave, 
en van het accepteren van de eigen 
ontoereikendheden. Begrip en mededo
gen kunnen namelijk niet gekweekt of 
door rationalisaties en zelfbeheersing, als 
betrof het een soort van maatkostuum of 
mantelpak-aan-de-stang, aangeleerd of 
aangetrokken worden. 

Goeroe 
Het boek van Bierlaagh en Jungschleger 
is een politieke biografie, geschreven 
met journalistieke handgrepen, opge
bouwd uit kernachtige passages waarin 
bijvoorbeeld haar vrienden - zoals Marti
ne Tjeenk Willink en Hilde Verwey-Jon
ker -, politieke intimi en contestanten aan 
het woord komen. 

Het boek valt eigenlijk in twee delen 
uiteen. Aan een kant bevat het een meer 
algemeen biografisch deel, en daarnaast 
materiaal dat toegespitst is op de tot
standkoming van de Algemene Bijstands
wet. In dit, laten we het gemakshalve 
tweede deel noemen, richt de aandacht 
van de auteurs zich volledig op de doel
stellingen, de aanloop, discussie en tot
standkoming van de Wet. 

Uit het eerste deel van het boek komt 
duidelijk naar voren dat dr. C.P.M. Rom
me Marga Klompé's politieke goeroe 
was. Maar net als in Kästners 'Drei Män
ner im Schnee' dreef het duo Romme en 
Klompé op een derde factor, de pater 
Dydimus de Beaufort, sedert 1946 bui
tengewoon hoogleraar Volkenrecht aan 
de Katholieke Universiteit Nijmegen, en 
van 1948 tot en met 1963 KVP-senator, 
en gedurende dit tijdvak ook fractieleider 
van de KVP in de Eerste Kamer. Het 
was de onzichtbare père De Beaufort die 
Klompé ontdekte, in New Vork, waar zij 
als vertegenwoordiger van de vrouwen
beweging en afgevaardigde de constitue
rende vergadering van de Verenigde 
Naties bezocht. De irenische De Beaufort 
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was Rommes headhunter. Later zou 
Klompé de KVP-talentenscout worden, 
en Romme briefjes over de hebbelijkhe
den, smaak en statuur van deze of gene 
kandidaat-functionaris toesturen. 

Uit het boek van Jungschleger en Bier
laagh komt, zij het verdekt, naar voren 
dat Klompé's politieke bestaan zich heeft 
afgespeeld tussen père De Beaufort en 
Carl Romme. Het vertrek van Romme en 
het overlijden van de pater markeren 
breukvlakken in Marga's politieke leven. 
Het werd er ten slotte allemaal niet ge
zelliger op. 

Na Rommes vertrek werd dr. De Kort 
fractieleider en dat heeft Marga geweten. 
De Kort probeerde, tevergeefs - in het 
boek wordt er gesproken over 'zanikte' -
het partijbestuur warm te maken voor 
een verre promotie van mevrouw 
Klompé, tot ambassadeur of tot Commis
saris van de Koningin in Overijssel. Via 
de persvoorlichter van de regering mocht 
Marga op een gegeven moment verne
men dat De Kort het gerucht de wereld 
in had gebracht als zou zij met de politi
cus en diplomaat Van Brentano gaan 
trouwen. 

De Nacht van Schmelzer 
was het breekpunt in 
Klompé's carrière 

In 1965 overleed De Beaufort. De twee 
belangrijkste politieke vrienden waren 
haar ontvallen. Het is misschien meer 
dan toeval dat zij in de 'Nacht van 
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Schmelzer', nu zij niet meer kon terug
vallen op Romme en wijlen de pater 
zulke inschattingsfouten heeft gemaakt. 
En in deze Nacht viel niet alleen het 
kabinet, maar zou ook haar vriendschap 
met Jo Cals verzandden. 

In een later stadium zou deze relatie 
weliswaar hersteld worden, maar het zou 
nooit meer worden als 'vroeger'. De 
Nacht is een breekpunt in Marga's car
rière geworden. Haar politieke gezag en 
loopbaan leken onaangetast, zij was het 
middelpunt van de KVP-fractie, de grand 
old dame. Maar ze voelde zich misbruikt 
en tot instituut geobjectiveerd. Het para
doxale aan de hele situatie is geweest 
dat het haar politiek voor de wind ging 
en zij een grote morele invloed had op 
het Haagse reilen en zeilen, maar dat zij 
zich als persoon verloren voelde. 

Ze zocht de 'Mens' (zelf zei ze 'màns') 
en trachtte aan haar antropocentrisch 
enthousiasme bestuurlijk richting te ge
ven. Haar gedrevenheid objectiveerde ze 
middels projecten als: de Algemene 
Bijstandswet, het kunstsubsidie vangnet, 
en haar belangstelling voor sociaal-peri
fere (bijvoorbeeld de Sinti en Roma) die 
'in de knel' zaten. Het nadeel van zo'n 
bestuurlijk objectiverende belangstelling 
is het gevaar van een progressieve ver
schrompeling van de persoonlijkheid; 
men wordt instituut, een 'masker uit een 
Grieks tragediespel'. Er zijn lieden die zo 
in hun rol opgaan dat zij uitgroeien tot 
het door hen belichaamde archetype, tor 
better or worse. Meestal is dat tor worse. 
Want een depersonalisatie door het vol
ledig opgaan in de eigen rol leidt, wan
neer deze gepaard gaat met een bunde
ling van collectiverende elementen die 
zich tot een publiek archetype verdich
ten, tot psychologische verbrokkeling en 
kan (in het slechtste geval) uitmonden in 
een demonisering van de werkelijkheid. 
Het subject laat zich niet verneinen; met 
andere woorden, men kan - net als Mar
ga Klompé na de beruchte Nacht - ge-
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weldig carrière maken en zich toch diep 
ongelukkig voelen (of in een zelfvernieti
gingsspiraal terecht komen). 

Met het verdwijnen van Romme en het 
overlijden van pater De Beaufort, die 
(blijkens Marga's eigen dagboeken) bei
den oog hadden gehad voor het vrouwe
lijke in Marga (Goethes Ewig Weibliche 
component) werd het politieke spel voor 
een deel van haar jeu ontdaan. 

Gedurende de Nacht van Schmelzer 
begon het aftellen; de opeenstapeling 
van aanvaringen en bittere ervaringen -
zij overleed niet zomaar aan kanker -
zorgden ervoor dat zij uiteindelijk uit de 
politiek zou stappen. In de Nacht ontdek
te ze dat ze als een wijze, een politieke 
sjamaan, geëerd en als een pape man
qué gevreesd werd. Op foto's die na de 
nacht genomen zijn staat een pronte 
dame, geïsoleerd en verdrietig voor zich 
uit starend. 

Het drama van Marga was dat zij als 
één van de boys werd gezien, waardoor 
haar, onder een dikke laag 'bestuurlijk
heid' verborgen feminieme kant er maar 
bekaaid vanaf kwam. Ze werd als man
nin en als zoön politikon gemanipuleerd. 
Emotioneel moet dat een zware dobber 
zijn geweest. 

Ze wenste tegenspel en tegengas, een 
klankbord dat niet, als het erop aan
kwam, met het instituut Klompé meeging, 
omdat ze 'het instituut' was. Nee, ze 
zocht de mens. Nu ze haar morele lei
derschap niet alleen niet meer kon toet
sen maar ze zich ook nog gemanipuleerd 
voelde kon ze - lijkt mij - alleen maar de 
politiek vaarwel zeggen en de kerk gaan 
dienen. Het was een plaats waar ze haar 
morele invloed op een vruchtbare manier 
zou kanaliseren. 

Kunst als katalysator 
In het februarinummer van Christen De
mocratische Verkenningen (2/91) nam de 
redactie de brief op van mevrouw 
Klompé, getrokken uit de bundel 'Brieven 
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aan Buskes', en voorzag het ministeriële 
schrijven van 'Marga' - zoals zij nog altijd 
in kerkelijke kring genoemd wordt - met 
het kopje 'documentatie', alsmede van 
een korte inleiding. 'Deze brief', aldus de 
redactie, 'raakt de kern van christen
democratie en cultuurbeleid.'5 Aan de 
hand van het slechts in bescheiden om
vang aanwezige materiaal over en van 
Marga Klompé - de databank van WVC 
komt bijvoorbeeld niet verder dan tien 
vermeldingen, en dat zijn dan nog hoofd
zakelijk toelichtingen en inleidingen, en 
Marga Klompé was zoals zij zelf zei 
'geen scribent' - ben ik geneigd om het 
argument van de redactie te beschouwen 
als een redactionele manier om het ei
gen standpunt toe te lichten. Op zich is 
dit niet verwerpelijk, al vind ik het jammer 
dat zo Klompé's kunstbeleid en cultuur
standpunten niet echt goed tot hun recht 
zijn gekomen. 

In 1971 verscheen het boek van dr. G. 
Puchinger (gesprekken over) 'Christen 
en Kunst'. Eén van zijn twaalf gespreks
partners, die in deze bundel met inter
views aan het woord komen, was Marga 
Klompé. Op een heldere formele manier 
trachtte zij Puchinger in dat interview iets 
van haar gedrevenheid mee te delen. Zij 
maakte daarbij enige malen gebruik van 
scheikundige vergelijkingen (ik zou zelfs 
liever zeggen alchemistische metaforen) 
zoals 'de kunstenaar als katalysator', of 
'de essentie' (als bijvoeglijk naamwoord 
keert dat woord regelmatig, ook in ka
merstukken, terug) en 'de structuur van'. 

Marga Klompé was scheikundige en zij 
hanteerde, tegenover Puchinger, de 
begrippenbeelden uit het laboratoriumbe
staan met 'theologische' precisie. Telken
male wanneer de scheikundige metafoor 
in Klompé's verhaal opdook gebeurde 
dat onder verwijzing naar de in haar 
leven allesoverheersende gedachte van 
de noodzaak om de maatschappij voor 
een 'integrale menselijkheid' te winnen. 

Zij formuleerde dit standpunt aldus te-
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genover Puchinger: 'Ik zag in dat het in 
wezen irrelevant was - me te bedenken 
hoe ik vond dat je God het beste kon 
dienen - want dat het belangrijker was 
hoe God vond hoe hij gediend wilde 
worden.' Het Godsbegrip diende volgens 
haar in het teken van Gods Aanwezig
heid in het dagelijkse bestaan te staan, 
en over groeien zei ze: 'Groeien bedoel 
ik hier niet in de zin van getalsmatig 
maar in de zin van grotere diepgang.' 

De kunstenaar moest via 
zijn kunst de samenleving 
duidelijk maken dat er 
iets veranderen moest 

Ik meende in eerste aanleg dat Marga 
Klompé zich aan de scheikundige meta
foor 'de kunstenaar als katalysator' ver
tild had; een katalysator is immers een 
stof die, terwijl zij andere chemische 
reacties werkzaam helpt, zelf geen wijzi
gingen of veranderingen ondergaat. Een 
katalysator is dus in zeker zin iets 'sta
tisch' in een functioneel dynamisch pro
ces. Maar de kunst en de kunstenaar zijn 
van alles maar zeker geen statische 
grootheden. Er was dus iets wat in een 
veranderende samenleving voor Marga 
Klompé onveranderlijk was. Wat was 
dat? Zij gaf daarop zelf het antwoord en 
begaf zich daarmee op het gebied waar
op nu de CDA-bewindsman Hirsch Ballin 
zo lijkt te excelleren, dat van de normen 
en waarden en van de innerlijke groei. 

5. 'Christelijke tolerantie en P.C. Hooltprijs', Christen 
Democratische Verkenningen (februari 1991) 85. 
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In relatie tot de kunstenaar zei ze dat 
deze een eigen opdracht had om 'via de 
uitingen van zijn kunst die samenleving 
aan het verstand te brengen dat er iets 
veranderen moet .. .' En dat in samen
hang met al die anderen die volgens 
haar een bijdrage aan de 'verandering 
van de structuur van de samenleving' 
leverden: bijvoorbeeld de vakbondsman , 
de jeugdleider, de wetenschapsman en 
de politicus. 

In het dynamische maatschappelijk 
proces, de 'katalyse', zag zij een reeks 
statische factoren, welke rustten op het 
fundament van een zich dienstbaar ge
roepen weten. In een notedop; Onveran
derlijk was het geroepen zijn tot de een 
of andere maatschappelijke taak of func
tie; veranderlijk en dynamisch het innerlij
ke groeiproces dat een mens tot aan zijn 
levenseinde doormaakte. 

Het algemene uitgangspunt van Marga 
Klompé's kunstbeleid was erop gericht 
om de kunstenaar en zijn kunst met de 
samenleving in contact te brengen. 'Hij 
moet', aldus Klompé, 'daarin werken als 
katalysator' (de minister op 20 maart 
1968 in de Eerste Kamer). Het in contact 
brengen van de kunstenaar en zijn kunst 
met de samenleving zou gerealiseerd 
kunnen worden door inkomensbevorde
rende maatregelen, overbruggingsstipen
dia en opdrachten. Klompé: 'Wat niet wil 
zeggen dat er geen situatie zou kunnen 
zijn dat een kunstenaar weleens een 
paar jaar in een overgangsfase zit van 
de ene naar de andere periode en wor
stelt met zijn vormgeving, dus niets ver
koopt. En dáárvoor zijn dan de opdrach
ten, de stipendia; daar zijn de subsidies 
voor; maar dat is iets anders dan een 
staatsinkomen.' 

De beoordeling van de kunstenaar en 
zijn kunst diende te geschieden door zo 
objectief mogelijk samengestelde colle
ges en jury's. Klompé zag dat als een 
'noodzakelijk' gegeven; het formeren van 
breed samengestelde colleges zou het 
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beleid onafhankelijk moeten maken van 
kabinetswisselingen en de daaruit moge
lijk resulterende smaakverschillen, opdat 
de rol van de overheid - bij het tot stand 
komen van een publieke smaak - zo 
gering mogelijk zou zijn. 

Zonder risico's liet zo'n beleid zich 
echter niet verwezenlijken. En risico's 
waren er genoeg. Ze hadden echter, in 
de ogen van Klompé, een positieve al
chemistische betekenis. Zij vond 'cho
queren' een legitieme artistieke bezig
heid: 'Het komt er dus op neer: ik acht 
het van betekenis als men via radio, 
televisie of kunstuitingen in aanraking 
komt met iets wat choqueert, dat men 
zich afvraagt: en waarom choqueert het 
mij? Dan kan men zich beter bewust 
worden van eigen normen .. .' 

Onderscheidingsvermogen 
Hoe sympathiek Klompé's kunstkatalysa
tor-metafoor inzake haar beleid ook in de 
oren klinkt, ik vind dat wie zich op een 
dergelijke argumentatie beroept een 
onevenredig groot appel doet op het 
onderscheidingsvermogen der geesten, 
en dit is helaas niet iedereen gegeven. 
Je kunt je ook afvragen of een commis
sie van deskundigen de aangewezen 
instantie is om te oordelen over wat wel 
en niet cultureel maatschappelijk pas
send is. 

Het feit dat zij in haar brief aan Bus
kes, vanuit een zekere therapeutische 
beleving van Gerard Reve, een beroep 
deed op een aantal menselijke overwe
gingen is op zichzelf niet verwerpelijk. 
Maar God hoede ons voor een overheid 
die op grond van biografische notities en 
terzijdens over wel of niet aanwezige 
persoonlijkheidsstructuren, de intentie 
van haar burgers gaat beoordelen. En 
dat deed Marga Klompé, juridisch, for
meel ... te goeder trouw. 

In de zaak Van het Reve oordeelde 
mevrouw Klompé dat er bij de schrijver 
van - volgens enkele critici godslasterlijke 
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verhalen - geen sprake was van een 
'moedwillige intentie om de openbare 
zeden te verderven'. Klompé: 'De minis
ter moet er zich bewust van zijn dat zij 
staat in een pluriforme maatschappij ... 
iets anders is het moedwillig omlaag 
halen van wat in onze samenleving de 
essentie van de menselijke waardigheid 
is.' Klompé wist wat zij daaronder ver
stond, maar de vraag is of wij dat nog 
weten? Het hangt helemaal van de ob
jectiviteit waarmee je een probleem te lijf 
wilt gaan af. En hoe beoordeel je objec
tief cultuur of kunst? Zeker beeldende 
kunst laat zich niet langer met formele 
criteria beoordelen, maar steunt veeleer 
op conceptuele uitgangspunten; op 
ideeën dus. 

Wat moet achteraf bezien ons oordeel 
zijn over het kunstbeleid van Marga 
Klompé, en wat zijn concreet de resulta
ten geweest van haar activiteiten ten 
behoeve van de idee 'de kunstenaar in 
de samenleving'? 

Gedurende de periode waarin zij de 
verantwoording heeft gedragen voor het 
departement werd de basis gelegd voor 
de latere, stormachtige groei van de 
BKR, die van een circa 1000 ontvangers 
uitdijde tot circa 3500 contrapresterende 
kunstenaars (wier produkten nu een 
logistiek probleem zijn). In 1982 is duide
lijk met de door Klompé ingezette trend 
gebroken, en werden financieel-economi
sche motieven het belangrijkste afwe
gingselement bij de formatie van instellin
gen voor kunstmanagement. In 1987 
werd de onder meer door Marga Klompé 
geadministreerde regeling opgeheven, en 
werden de middelen voortaan door één 
centraal apparaat beheerd. Deze 'bewe
ging' - in de richting van één instelling -
kun je negatief interpreteren; het maat
schappelijk draagvlak bleek op decen
traal niveau blijkbaar onvoldoende aan
wezig te zijn om het beleid, op dit ni
veau, te herstructureren. Marga Klompé 
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is er dus niet in geslaagd om een stevig 
fundament te leggen voor de verdere 
realisatie van de vermaatschappelijking 
van de kunsten. Het welzijnsdraagvlak 
voor de kunsten is na 1970 alleen maar 
smaller geworden. Ook de rol van de 
deskundige is, na de ontwikkelingen in 
de jaren zeventig en tachtig, niet meer 
dezelfde als die welke Marga Klompé 
voor de ogen stond; er is sedertdien 
sprake van een duidelijke verschuiving in 
de interpretatie van de rol van de des
kundige. 

Voor Marga Klompé was de deskundi
ge een welzijnswerker, net zo optimis
tisch van kleur als Van Goghs zonne
bloemen, met een Pax Christi-stemvork, 
en het produkt van het beste wat de 
kloostertraditie intellectueel te bieden 
had. Zij zag de deskundige als een mens 
die aan de basis van de gemeenschap 
kon staan, daarmee overweg kon, maar 
er tegelijkertijd niet voor terugdeinsde om 
de innerlijke ladder te bestijgen. De taak 
van dit type deskundige was te assiste
ren bij de door de kunstenaar bewerk
stelligde katalyse. Dit betekende dat het 
publiek onderworpen zou worden aan 
zuiverende processen, hetgeen bijvoor
beeld mogelijk was door zich te confron
teren met zogenaamde 'choquerende' 
kunst. 

Door zich open te stellen voor anderen 
en afwijkende visies zou de kern van de 
mens, als het ware, door vuur gelouterd 
worden. Daardoor zou - zo dacht Marga 
Klompé - de essentie, de Ousia, uitein
delijk worden blootgelegd; laag na laag, 
na laag. Dit is voorwaar een grootse 
visie, je zou zelfs kunnen zeggen mystie
ke zienswijze. Een dergelijk politiek al
chemisme heeft echter alleen waarde, en 
kan slechts slagen wanneer men een 
helder beeld heeft van wat het gaan van 
de innerlijke weg betekent; gevaren, 
voetangels, verstoorde illusies en afbraak 
van het eigen ego. 
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Marga Klompé's bemoeienissen met het 
kunstbeleid kunnen achteraf slechts om
schreven worden met 'goede bedoelin
gen'. Tragisch is dat zij er blijkbaar niet 
in geslaagd is om haar kerkelijke, cul
tuurpolitieke, intellectuele en metafysi
sche activiteiten op elkaar af te stem
men. In het gesprek met Puchinger lie
pen transcendente affecties op hetzelfde 
spoor als haar gedachten over democra
tische processen en fungeerde het geloof 
als een soort brug tussen de in haar 
leven blijkbaar gescheiden werelden van 
intellect en gevoel. 

Een gevoel dat zij wilde zuiveren door 
middel van formele analyses en door de 
logica. Zij ontwikkelde haar gedachten 
over de in de samenleving aanwezige 
kataiyseprocessen op grond van de door 
haar, in socio-culturele instellingen, waar
genomen democratische intenties. Het is 
een tragische manier van omgaan met 
het eigen gevoelsleven, en het geloof, 
vanwege de verregaande gebrokenheid 
die er het gevolg van is. Haar grootheid 
is intrinsiek verweven met deze tragiek; 
zij had geleerd de verbrokkeling in haar 
leven te accepteren en daarom kon ze 
zo'n tolerante brief aan dr. Buskes schrij
ven. 

Kroniek 

Dat oordeel over haar kunstbeleid 
neemt niet weg dat Marga Klompé van 
grote betekenis is geweest voor de Ne
derlandse politiek in het algemeen. Late
re commentaren hebben haar vertrek uit 
de politiek verbonden met de uitspraak 
dat, toen haar gevraagd werd of ze mis
schien ooit als premier zou terugkeren zij 
antwoordde 'dat Nederland nog niet aan 
een vrouwelijke minister-president toe 
was.' Het is en blijft pure speculatie om 
te beweren 'dat als ze premier had kun
nen worden, ze gebleven zou zijn ... ' Ik 
denk dat de kerkelijke ontwikkelingen, 
haar persoonlijkheid en de verkeerde 
inschatting daarvan haar genoopt heb
ben de politiek te verlaten. Zijlstra had 
ongelijk. Klompé was geen 'pape man
qué' maar een politica die naar de Bijbel
se betekenis van het woord een 'man
nin', een zuster wilde zijn, een mens 
onder de mensen. Niet voor niets had ze 
een openbaar adres, geen geheim tele
foonnummer en beantwoordde ze de 
post die ze ontving persoonlijk. Marga 
Klompé was niet alleen een 'lastige juf
frouw', ze was bovenal een grote vrouw. 

Kernthema's uit christelijk geloof en politiek 

Dit jaar discussieert het CDA over 
een geactualiseerd Program van 
Uitgangspunten. De omgang met de 
bijbelse traditie is voor velen niet 
vanzelfsprekend meer. Vandaar dat 
de redactie van Christen Democrati
sche Verkenningen een serie bijdra
gen gaat plaatsen over kernthema's 
uit christelijk geloof en politiek. Kern-
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thema's die een achtergrond kunnen 
bieden bij de discussies in het CDA. 
Kernthema's die voorzien in een 
introductie in modern theologisch 
denken. Deze maand schrijft drs. 
C.H.W. van den Berg over 'vrijheid'. 
Volgende maand volgt prof.dr. HAM. 
Fiolet met een tekst over 'rentmees
terschap'. 
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