
Cultuur 

Groepsgesprek 
Geloof en cultuur 

De overhe1d heeft invloed op de cultuur, 
maar is er zeit ook afhankelijk van. Over 
cultuur, ge!oof en de rol van de christen
democratie spraken drs. M Beinema, dr. 
PA van Gennip, drs. GJA Schampers, 
OL Schrover, mr. LB.M Wust. drs. CJ 
Klop en drs. ThBFM Brinkel Een ver
slag van een gesprek waarin de proble
men worden aangestipt, maar nog niet tot 
de kern kon worden doorgedrongen. 

De overheid doe! aan cultuurbeleid. Aile 
gewilde, of ongewilde be1nvloeding van 
normen en waarden in de samenleving 
door de overheid en de uitingen daarvan 
in gedragingen en geestesprodukten vor
men te zamen een algemeen cultuurbe
leld. Uit1ngsvormen en geestesprodukten 
op het gebied van media, onderwiJS en 
kunsten die collectieve waardering genie
ten ziJn specifiek cultuurbeleid te noemen. 
Over cultuur, chr1stelijk geloof en de rol 
van de christen-democratie spraken drs. 
M Be1nema. lid van de Tweede Kamer der 
Staten-Generaal, dr. PA van Gennip, se
cretaris van de Katholieke Raad voor Kerk 
en Samenleving, drs. G JA Schampers, 
burgemeester van Uden, O.L. Schrover, 
kunstenaar, mr. L.B.M Wust, oud-KRO di
recteur en drs. C.J. Klop. lid van de redac
tie van Christen Democratische Verkennin
gen, Ievens gespreksleider De redactie
secretaris maakte het verslag. 
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De beleving van normen en waarden in het 
gezin, de kerk, het bedrijfsleven, maat
schappelijke organisaties en b1j de over
heid zelf stempelt de algemene cultuur, de 
'levensstijl' van de Nederlandse samenle
ving. Het lijkt wei of de godsdienstigheid in 
Nederland verandert. Het christelijk geloof 
bezit niet meer het exclusieve, onwrikbare 
en doordringende karakter van bijvoor
beeld de eerste helft van de twintigste 
eeuw. Oat heeft effecten op de cultuur. Is 
de Nederlandse cultuur niet christelijk 
meer? 'De Evangelische Omroep zal zeker 
zeggen dat Nederland geen christelijke 
samenleving meer is. Hoe je daar over 
denkt hangt af van je eigen godsdienstig
heid,' aldus de heer Schrover. 'We belan
den daarmee (indirect) biJ een van de 
kernpunten van de christen-democrati
sche cultuurproblematiek De christen-de
mocratle staat voortdurend voor de moei
lijke opgave om de samenhang tussen po
litiek, geloof en kerk naar de eisen van de 
tijd te definieren. Vanwege de scheiding 
tussen kerk en staat, die wanneer zij in ex
tremis word! toegepast altijd leidt tot een 
marginalisering van de religieus gelnspi
reerde netwerken, is dat geen eenvoudige 
taak. Wat is de kerstenende functie van de 
christen-democratische inspiratie? lk ge
loof dat je in deze context kunt zeggen dat 
een andere positie van het geloof in de sa-
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Van Gennip: Het adagium 
'buiten de kerk geen heil' 
doet nog steeds opgeld. 

menleving niet direct een ontkerstening 
van de cultuur behoeft te betekenen ' 

De heer Van Gennip wijst erop dat het 
christendom meer is dan het geloof aileen 
'Het hart van het christendom is natuurlijk 
het geloof. Maar na 2000 jaar is daar wei 
wat meer bijgekomen. De christelijke cul
tuur is meer dan aileen de gelovige cul
tuur. De hele samenleving is gekerstend. 
Overigens ben ik gelukkig met de term al
gemeen cultuurbeleid, als iets waar bij
voorbeeld ook de minister van Financien 
mee te maken heeft. Oat is een nieuwe in
valshoek, die de komende jaren belangrijk 
zal worden. De rol van het onderwijs moet 
niet onderschat worden.' 

De heer Wust: 'De algemene cultuur lijkt 
me in haar waardenbeleving niet zoveel 
minder christelijk dan in het verleden, dat 
op dit punt evenzeer zijn tekortkomingen 
te zien geeft. Er is natuurlijk wei een 'secu
larisatie' vast te stellen in de formele insti
tutionele zin. In de tijd van de Republiek 
was de (gereformeerde) Kerk een gelnsti
tutionaliseerd onderdeel van de staatkun
dige orde. Oat is niet meer zo. Maar dat ligt 
op een ander vlak.' Volgens de heer Bei
nema is er toch wei wat veranderd 'Het 
minder massief worden van de normen 
heeft zich niet aileen in de samenleving 
voltrokken, maar ook in de kerken, in de 
theologie. De theologie is ook minder ge
sloten geworden. Oaardoor kan de kerk 
beter herkennen wat in de samenleving 
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leeft. Neem het milieu. Het christendom 
heeft dat vroeger te vaak vergeten. Nu 
sluiten de kerken zich met het concept van 
de heelheid van de schepping aan bij wat 
buiten de kerken leeft. Consensus tussen 
christenen en niet-christenen is dus wei 
mogelijk Meer dan vroeger misschien.' 

En er is nog een ander belangrijk ver
schil met vroeger. De heer Wust: 'Op het 
punt van de zingeving van het menselijk 
bestaan bestond er consensus. ledereen 
geloofde, dat de mens door God gescha
pen is en op weg is naar een toekomstig 
Ieven. Thans Ieven lang niet aile mensen in 
dat besef, dat vroeger het Ieven en samen
leven fundamenteel structureerde en be
zielde. Het wegvallen daarvan schept een 
geestelijk vacuum. En er heeft zich, voor 
zover ik zie, (nog) geen alternatief voor dat 
bestaansfunderende Verhaal aangediend. 
Tal van opgekomen 'grote verhalen' zijn 
sindsdien alweer leeg gebleken. Het ge
loofsverhaal onthult nog altijd het diepst 
wat er met de mens aan de hand is en op 
het spel staat.' 

Oat betekent volgens Van Gennip dat 
het adagium 'buiten de kerk geen heil' in 
zekere zin nog steeds opgeld doet. Uitein
delijk komt de mens pas tot zijn recht in het 
voile geloof. Het gaat er, aldus Van Gen
nip, om wat voor definitie van kerk jeer op 
na houdt. Met het adagium is de geinstitu
tionaliseerde kerk bedoeld met al haar 
machtsaanspraken. Maar als je de ruimere 
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definitie van kerk als gemeenschap van 
aile gelovigen hanteert, dan heeft hij er als 
theoloog geen bezwaar tegen. Het chris
tendom kan de stelling immers niet opge
ven, dat het geloof heil brengt. De heer 
Schrover: 'lk ben het met Van Gennip eens 
dat het christelijk geloof heil brengt, maar 
wat betekent dat voor de christen-demo
cratie? We moeten de- toch- tegenstrijdi
ge relatie tussen kerk en staat niet uit het 
oog verliezen. Er bestaat een zekere span
ning tussen de politieke realiteit en de ker
kelijke uitgangspunten. Je kunt zelfs spre
ken van contradicties die echter naar hun 
wezen een diepe verbondenheid kunnen 
uttdrukken. Kerk en politiek zijn structuren 
die elkaar 'doordringen'. Er zijn dus geen 
scherpe lijnen die de kerkelijke en politieke 
belevenis van elkaar scheiden, uit-kade
ren. lk zou dus aan Van Gennips stelling 
willen toevoegen: Het christendom kan de 
stelling niet opgeven dat het geloof heil 
brengt 66k door politiek handelen, door 
werktuigen te zijn van God, door christelij
ke solidariteit en rentmeesterschap ' 

De heer Klop brengt naar voren dat in 
de algemene cultuur waar we nu in Ieven 
christenen een van de vele groepen zijn 
geworden. De mensen Ieven niet meer 
vanuit een besef. Toch speelt de religie in 
geseculariseerde zin nog wei een rol. 
Deze komt tot uiting in de waarden van 
medemenselijkheid en voorkeur voor fami
lieleven. Hoe komt daJ'? Van Gennip: 'Ais 
het er op aan komt geeft de helft van de 
bevolking aan dat ziJ tot een bepaalde kerk 
wil behoren. Maar tussen de 70% en 80% 
hangt wei een soort algemeen geloof aan. 
Slechts 20% wil zich niet gelovig noemen. 
Zou het in de zeventiende of achttiende 
eeuw veel anders geweest ziJn? Ook als 
de percentages zakken blijft het christen
dom de sterkste kracht. De christenen 
hebben een goed verhaal. ZiJ doen actief 
aan gemeenschapsvorming. Ze blijven de 
motor. De rest is immers zo vergruisd ' De 
heer Beinema wil dat vanuit ziJn geloofsop
vatting graag beamen. Maar, vraagt hij 
zich af, 'blijven christenen zich ook onder-
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scheiden als drijvende krachJ'? Er kunnen 
verschuivingen optreden. De islam her
vindt haar kracht. Is dat ook een gunstige 
ontwikkeling? Of komt daar concurrentie 
van? Als de ene godsdienst vervalt, kun
nen er andere opkomen.' 

De heer Wust voegt daar aan toe 'Men
sen ruilen hun christelijk geloof niet in voor 
niets. Ze gaan naar afgoden grijpen. Bij 
een dergelijk verval krijg je massieve vor
men van bijgelovigheid. Mensen kunnen 
niet zonder de religieuze dimensie.' De 
heer Schrover onderstreept daten wijst er 
op dat een derde van de Amerikanen te
genwoordig in re·lncarnatie gelooft. En hun 
aantal groeit. En ook in het bedrijfsleven 
zijn er tendensen naar afgodische vormen 
van religieus besef. Veel van de nieuwe 
bewegingen hanteren vormen van magie. 
'Wij zijn in onze cultuur getuige van een 
heropleving van de gnostiek, met esoteri
sche stromingen, New Age, moderne kun
sten,' aldus de heer Van Gennip. Hij somt 
een paar eigenschappen van de nieuwe 
religieuze bewegingen op: Zij zijn eclec
tisch, een vorm van levensbeschouwelijk 
toerisme. Als Je op de een bent uitgekeken 
stap je over naar de ander. Zij zijn vrijblij
vend, je komt niet tot een eigen geloofs
keuze. Zij zijn esoterisch, er is geen be
trokkenheid bij maatschappelijke omstan
digheden. En zij zijn elitair; je moet gestu
deerd hebben om te begrijpen waar het 
om gaat. Van Gennip trekt parallellen met 
de tijd van de opkomst van het christelijk 
geloof in het Romeinse Rijk 'Wij zijn een 
groot imperium geworden, waarin ieder
een in geestelijk opzicht grote persoonlijke 
vrijheden kan genieten.' Gnostieke invloe
den zijn nooit afwezig geweest, maar heb
ben zich eeuwenlang aan de rand van de 
samenleving geconcentreerd. Is er een 
groei van dit soort alternatieve religiebele
ving? Volgens de heer Schrover zal het 
zich n1et doorzetten. De samenhang ont
breekt. 'En het past niet in ons mensbeeld,' 
aldus de heer Schampers. Het uit zich vol
gens hem aileen maar in kleine, losse 
groepjes en is niet consistent. Aan de an-
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dere kant lijkt de kerk naar de mening van 
de heer Beinema daartegen tamelijk pas
sief te zijn. ZiJ oefent er geen kritiek op uit 
en spreekt het niet tegen. Beinema 'De 
kerk is niet meer zo zeker van haar zaak.' 

Maar wat betekent dit voor de algemene 
cultuur? Wust We moeten er niet a priori 
van uitgaan dat dit soort verschiJnselen 
zich in Europa overal in dezelfde mate zal 
voordoen. Daar ziJn de omstandigheden 
en de voedingsbodems te verschillend 
voor. Veel zal in de toekomst afhangen van 
de kracht, die van de plaatselijke of regio
nale christelijke gemeenschappen zelf uit
gaat. Chnstenen moeten hun Verhaal echt, 
geloofwaardig voorleven · 

De heer Schampers wijst in dit verband 
op het voorbeeld van Zweden, dat door
gaat voor het meest geseculariseerde land 
van Europa 'Er is daar een reveil van het 
lutheranisme en de katholieke kerk maakt 
er een geweldige groei door. Bij bultenlan
ders en biJ Zweedse intellectuelen On
langs is er een klooster lutherse benedicti
nessen collectief katholiek geworden. Veel 
mensen zijn opgegroeid in een sfeer d1e 
indifferent stond ten opzichte van de kerk. 
Die missen wat.' De heer Van Gennip ziet 
de grote u1tdag1ng in de mogelijkheid voor 
het christendom om zich te handhaven in 
een welvaartscultuur. Het christendom is 
van afkomst een religie met sterke impul
sen, die samenhangen met een schaarste
cultuur, zoals bijvoorbeeld het ascetisme ' 
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Wust: Dankzij de 
christen-democratie zijn 
we ontkomen aan de 
extremen van liberalisme 
en socialisme. 

Cultuur 

Zichtbaar maken 
Om geloofwaardig en wervend te kunnen 
zijn in die omstandigheden zou het chris
tendom zich dus moeten onderscheiden 
van de andere groeperingen Vallen chris
tenen op door een eigen levensstiji? De 
heer Wust 'WiJ liJden er erg onder dat wiJ 
het mystieke, dat het christendom ook in 
zich heeft, zo slecht kunnen combineren 
met de maatschappelijke betrokkenheid. 
Christenen zouden een onbaatzuchtige, 
dienende rol moeten uitstralen naar de we
reid. Een antenne moeten hebben voor het 
grote en kleine leed van de samenleving. 
Omwille van hun geloofwaard1gheid zou
den ze meer naar hun pretenties moeten 
Ieven. Oat geld! natuurlijk niet aileen voor 
christenen, maar de laatsten zouden daar
in eigenlijk moeten uitblinken. · Maar we 
moeten de christenen van dit moment ook 
weer niet te hard vallen, zegt Van Gennip 
'Er is zo veel bereikt in kerk en samenle
ving. Als je onderzoekt wat er aan prakti
sche christelijkheid plaatsv1ndt. is dat veel 
meer dan uit de statistieken blijkt. 

AnderziJdS, als dat n1et zichtbaar ge
maakt wordt, zullen nieuwe impulsen uit
blijven. Daarom moe! die inzet weer zlcht
baar gemaakt kunnen worden. Oat IS een 
belangrijk thema van christen-democra
tisch cultuurbeleid 1n algemene zin · De 
heer Beinema meent dat we niet moeten 
onderschatten wat er wei gebeurd is. Het 
geven van aalmoezen aan de armen is ver-
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Schrover: De 
vanzelfsprekendheid 
waarmee bureaucratieen 
uitdijen is beangstigend. 

dwenen. We hebben een stelsel van socia
le zekerheid, waar de christen-democrat1e 
aan b11gedragen heeft. Oat wil niet zeggen 
dat chnstenen onder de maat blijven. De 
zegeningen van de cultuur ziJn mede tot 
stand gekomen dankziJ de inzet van chris
tenen.' De heer Van Gennip is het er mee 
eens dat die inzet een zegening is ge
weest. Maar tegeliJkerliJd heeft zij ook een 
aderlating van het functioneren van de ker
ken in de samenleving betekend. 'Toen de 
zorg voor de armen of het onderw1js nog 
v1a de kerk verl1ep, kon het bindende ver
haal via deze deelfuncties naar de men sen 
worden overgebracht. Ooordat het nu in 
de economie en de staat georganiseerd is, 
IS het Verhaal, de levensbeschouwing, in 
een hoekje terechtgekomen ' De heer 
Wust w11 evenm1n tekort doen aan wat 
christenen bereikt hebben. Wust ·oankziJ 
de chr1sten-democratie zijn we ontkomen 
aan de extremen van liberal1sme en socia
lisme. We hoeven ons beslist n1et te gene
ren voor ons eigen verleden. Maar de jaren 
waarin dat werd opgebouwd. gingen ge
paard met het elan van een breder eman
cipatlestreven Nu die emancipatie bereikt 
IS, is veel van dat elan weggevallen. lk 
wacht met smart op nieuwe impulsen.' 

De heer Klop leidt de discuss1e naar een 
uitwerking van de manier waarop de chris
telijke insp1ratie heeft doorgewerkt in maat
schappelijke instellingen. Zo is bijvoor
beeld een aantal funclles van de kerk 
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overgegaan naar het sociaal zekerheids
stelsel In de structuur van de sociale ze
kerheld z1t een flink brok chnstelijkheid, de 
oorspronkelijke solidariteitsimpuls. Her
kennen de mensen die wei voldoende? De 
heer Wust vindt dat in het gangbare eco
nomische denken solidariteit eerder ge
zien wordt als een sociaal lapmiddel. dan 
dat het hele systeem van binnenuit door
dringt. Oat komi volgens de heer Schrover 
vanwege het feit dat onvoldoende reken
schap wordt gegeven van het onder
scheid tussen gemeenschapszin en bur
gerzin. Zo roept de PartiJ van de Arbeid de 
laatste tijd om meer burgerzin. Burgerzin 
gaat primair uit van een relatie tussen de 
burger en de overheid. Gemeenschapszin 
de verantwoordelijkheid tussen burgers 
onderling. Schrover vindt daarom het En
gelse woord 'commonwealth' zo'n treffen
de term. De heer Van Gennip is het eens 
met dit onderscheid. 'Model len van sociale 
zekerheid, waar de solidarite1t zit ingebak
ken, zijn ingeruild voor meer marktgerichte 
verzekeringen, waarin mensen de factor 
solidariteit niet meer herkennen. Kijk maar 
naar je loonstrookje. Alles wordt automa
tisch afgeschreven en verwerkt. I k ervaar 
dat niet als solidariteit. Maar is dat niet on
vermiJdelijk? Als wij ideele elementen in
brengen in de politiek worden ze zo gera
tionaliseerd, dat de waardebeleving ervan 
word! weggehaald, en daarmee Ievens de 
motivatie.' De heer Beinema bespeurt hier-
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in een teveel aan idealiseren van het verle
den. Beinema 'lk wil niet terug naar de 
diaconie, die kleren uitdeelde, aardappels 
en kolen. Ook het lekkere gevoel van het 
geven was niet zo ideaal.· 

De organisatie van de solidariteit in 
staatsinstellingen heeft de wezenlijke 
waarde die zij vertegenwoordigt minder 
zichtbaar gemaakt. Het is van belang haar 
weer naar voren te halen. De heer Wust wil 
de idealen niet stellen tegenover de func
tionele rationaliteit. die in de bureaucratie 
zo'n dominante rol speelt. ·Je moet ze we
ten te combineren. Je moet voor lief nemen 
dat in de sociale zekerheid niet meer een 
onmiddellijke relatie is tussen gever en 
ontvanger. Verzakelijking in die relatie is 
voor de ontvanger een verbetering. Oat is 
het probleem niet. Het probleem is dat de 
organisatiemodellen waarin dit alles gego
ten wordt zelf net zo goed de dragers van 
waarden zouden moeten zijn. Het gaat er 
om: hoe houd ik grootschalige organisa
ties humaan.' Volgens de heer Schrover 
los je dat niet op door aileen te praten over 
burgerzin en niet over gemeenschapszin. 
'Burgerzin is belangriJk. De relatie tot de 
overheid moet duidelijk zijn Mensen beta
len belastingen en de overheid moet daar 
zorgvuldig mee omgaan. Tegelijkertijd zijn 
er ook normen en waarden nodig. Om mis
bruik van sociale zekerheid tegen te gaan. 
Om zwartrijden te voorkomen. De overheid 
kan daarvoor aileen een instrumentele be
nadering vinden in de vorm van de invoe
ring van stadswachten, concierges. Oat 
wil zeggen zonder dat zij probeert ook de 
gemeenschapszin te herstellen. Want dat 
is vooral een zaak van de institutionele en 
politieke cultuur, van een zorgvuldige om
gang met mensen en zaken; zoiets laat 
zich niet regelen of dwingen, wei is een 
voorwaardenscheppend beleid mogelijk. 
Oit impliceert het afremmen van zichzelf 
genererende bureaucratieen. De vanzelf
sprekendheid waarmee beheersappara
ten af en toe uitdijen is beangstigend. Ge
meenschapszin: De zorg van de mens 
voor zijn omgeving. De onderlinge salida-
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riteit. Oat leidt tot structuren, tot cobpera
tieve verbanden en netwerken. In de chris
telijke opvattingen is de vrijheid daarom 
ook altijd gecombineerd met solidariteit, is 
er geen tegenstelling.' 

De heer Schampers is er optimistisch 
over: 'Je kunt een beroep doen op de soli
dariteit van mensen. Het institutionaliseren 
van sociale voorzieningen heeft niet geleid 
tot het verdwiJnen van het verantwoorde
lijkheidsgevoel. De invoering van de glas
bak is bijvoorbeeld een enorm succes, 
dankzij die gemeenschapszin. Maar er is 
controle nodig. Er is geen onbeperkt ver
trouwen. Bij de kruidenier staat de weeg
schaal ook op de toonbank, zodat de klant 
kan meekijken. Burgerzin is: Je bouwt mee 
aan de stad. Je gaat stemmen. Je bent lid 
van een politieke partij. Gemeenschapszin 
is veel breder. Het doet een beroep op het 
medeverantwoordelijkheidsgevoel van 
mensen.' De heer Beinema wil de ge
meenschapszin van mensen best stimule
ren, maar blijft zich ervan bewust dat de 
mens ook geneigd is in eerste instantie 
aan zijn eigenbelang te denken. Ous moet 
je sancties inbouwen, afspraken nakomen 
en controleren of anderen ze ook naleven. 
Beinema: 'lk moet namelijk nog zien of de 
mensen bereid zullen zijn de kosten te be
talen van het behoud en herstel van het mi
lieu. Als de rekening komt weet ik het nog 
zo net niet.' 

Waardenoverdracht 
Oat de gemeenschapszin bevorderd zou 
moeten worden is een belangrijk element 
van een algemeen cultuurbeleid. Welke rol 
speelt het christelijke geloof daarin? Hoe 
wordt het waardebesef levend gehouden? 
Het motiveren van mensen op basis van 
Bijbelse waarden, de verkondiging van het 
Woord, is, volgens de heer Beinema, in de 
eerste plaats de taak van de kerken. De 
vertaling ervan naar de politieke praktijk is 
de taak van een politieke partij. Met het ri
sico dat dan de band tussen Bijbel en be
leid niet meer zo direct zichtbaar is. Beine
ma: 'Volgens cijfers van het Centraal Plan-
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Beinema: Mensen die 
naar hun nieuwe tv kijken 
zijn niet met 
vrijwilligerswerk bezig. 

bureau zijn de uitgaven voor vrijetijdsbe
steding enorm toegenomen. Maar dan 
vooral van de individuele vrijetijdsbeste
ding. Weer een nieuwe TV en weer een 
nieuwe stereotoren. Oat is het dilemma 
waar de politiek voor staat. Zo staan we nu 
voor de invoering van de HDTV (high defi
nition televisie), waarmee mensen worden 
gelokt om weer nieuwe dure spullen te ko
pen. En we stimuleren dat vanuit de poli
tiek nog ook, omdat er banen biJ Philips op 
het spel staan. Maar de mensen die naar 
hun nieuwe HDTV gaan zitten kijken zijn 
niet met vrijwilligerswerk bezig. En dat is 
niet wat ons met gemeenschapszin voor 
ogen stond.' 

Die constatering brengt het gesprek op 
de rol van de politiek. Het CDA wil bijdra
gen aan de totstandkoming van een sa
menleving waarin de Bijbelse gerechtig
heid zichtbaar kan worden. Oat betekent 
dat de verschillende maatschappelijke 
verbanden zich elk naar hun eigen aard en 
funct1e moeten kunnen ontplooien. Voorts 
hoort de overheid geen bepaalde opvattin
gen dwingend als norm voor het culturele 
en maatschappelijke Ieven op te leggen, 
maar de geestelijke vrijhe1d te eerbiedi
gen De heer Wust: De staat heeft de op
dracht voor aile mensen op te komen. Niet 
om iedereen christen te maken. De staat 
kan wei de voorwaarden scheppen voor 
mensen om zo goed mogelijk te Ieven. Het 

Chr~sten Democrat1sche Verkenn1ngen 1/91 

gaat dus niet zozeer om kerstening, als wei 
om humanisering van de cultuur. En dat is 
een geweldig probleem. De vereconomi
sering van de samenleving leidt tot een re
ductie van relaties tot vraag en aanbod. 
Oat model verdraagt zich niet met model
len, die voor duurzame persoonsontwikke
ling en sociale integratieprocessen nodig 
zijn Als het onderwijs of de media bijvoor
beeld volgens dat economische model 
moeten gaan werken, gaat er veel verlo
ren. Je kunt het warenmarkt-model niet zo 
maar overbrengen op waardenoverdracht. 
Oat te voorkomen is een geweldige op
dracht voor christen-democratische poli
tiek.' 

Kunstbeleid 
Dit thema wordt uitgewerkt in de sfeer van 
het zogenaamde specifieke cultuurbeleid. 
De heer Klop schetst het probleem aldus 
'Er is sprake van een economisering van 
de cultuur. Om dat tegen te gaan is over
heidsbemoeienis noodzakelijk. De over
heid maakt regelingen, benoemt ambtena
ren. Oat kan weer leiden tot een misken
ning van de christelijke inspiratie.' Beine
ma 'Er was een tijd dat de kunstproduktie 
aileen maar door de mark! bepaald werd. 
De schilder werd betaald door zijn op
drachtgever. Hij was afhankelijk van wat hij 
kon verkopen. Het arbeidsloon, ook van 
kunstenaars, werd echter steeds hoger. 
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Op een gegeven moment is de overheid 
aanvullende maatregelen gaan nemen. De 
gemeenschap is diverse vormen van kunst 
gaan subsidieren. Oat leidde wei tot bu
reaucratisering, maar anders was er van 
de kunstproduktie weinig overgebleven. 
Oat is niet verwerpelijk, maar hard nodig 
Uiteraard kan het altiJd beter. · 

Maar het probleem is dat bepaalde vor
men van bureaucratisenng kunnen leiden 
tot een m1skenning van chnstelijke inspira
tie. De mensen uit het vak en uit de vraag
sector organiseren z1ch tot een soort maat
schappelijk middenveld van degenen d1e 
er met verstand over praten, de fondsen
structuur, aldus de heer Schrover, maar de 
christelijke kunst komt daarin nauwelijks 
aan de bak. Van Gennip ·oe invulling van 
de criteria om de kunst te beoordelen wil 
zij voor subs1diering in aanmerking komen 
wordt overgelaten aan een incrowd Die 
kan zichzelf uitselecteren en zeggen dat 
christelijke kunst geen kunst is. Het zicht
baar maken van het christendom wordt 
door dit soort processen belemmerd. Het 
gaat ons echter niet om de behartiging van 
de belangen van christenen. Het gaat om 
instrumenten om de kunst in het algemeen 
te bevorderen DaarbiJ zal het de gemld
delde burger een zorg ziJn wat er aan 
schilderijen tot stand komt, die is meer 
ge1nteresseerd wat er op Veronica te z1en 
is 
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De heer Schampers is het daar niet mee 

Schampers: Er is iets 
nieuws aan de gang. Het 
christendom leeft weer in 
de kunst. 

Cultuur 

eens. ·oe kunstconsumpt1e is groter dan 
ooit. De vraag is, wat christelijke kunst is. 
De christelijkheid hoeft niet expliciet uit het 
kunstobject te blijken In de Jaren zestig 
waren er veel schildenJen d1e een react1e 
waren op het christelijk geloof. Was dat 
christelijke kunst'7 Daarna volgde er een 
penode, waarin de christelljke inspirat1e 
niet te merken was. Oat viel samell met de 
crisis in de kerken en het wegvallen van de 
kerk als opdrachtgever. Op het ogenbl1k 
komt de christelijke inspiratie weer op. Er IS 
iets nieuws aan de gang Het christendom 
leeft weer in de kunst. En chr1stelijke kun
stenaars krijgen erkenning lk denk dat de 
aversie 1n de Raad voor de Kunst ook n1et 
vol te houden is ' Maar de heer Schrover 
houdt vol dat de recensenten nog steeds 
kritisch ZIJn en een ambivalente houding 
hebben jegens christelljk ge1nspireerde 
kunst. AI verbetert de situat1e. 

Moderne kunst 
De heer Wust vindt dat de moderne kunst 
uberhaupt in een soort nacht verkeert. 
Wust 'Niemand begrijpt meer wat de mo
derne kunst- de beelden, de schilderijen, 
de muziek - eigenlijk nog bedoelt uit te 
drukken. En de kunstenaar legt er ook 
geen bedoel1ng in, dat rnoet het publiek 
zelf doen. ZiJ lijkt meer door haar onbegriJ
pelijkheid te fascineren, dan herkenbaar 
uitdrukking te geven aan menselijke oer
verlangens. Daarorn is er, vermoed ik, zo'n 
uitbreiding van de pop-cultuur en het po
pulaire drama, die in de honger naar dat 
laatste JUist voorzien. Veel 'hoge' kunst is 
ontoegankelijk geworden. Oat maakt het 
ook voor de overheid onmogeliJk er beoor
delingscriteria voor te vinden. Zij tracht ob
Jectiverende maatstaven te vinden, maar 
kan daar niet in slagen. ZiJ vervalt in niet 
nader verklaarde en ook niets verklarende 
criteria als bijvoorbeeld 'grensverleg
gend', op grond waarvan dan loch bepaal
de mensen of stromingen bevoordeeld of 
benadeeld worden ' 

Volgens de heer Van Gennip is het on
mogelijk voor de overheid een specifiek 
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kunstbeleid te voeren. 'De overheid kan 
niet aan kunstbeleid doen, want de over
heid heeft geen smaak. Een vorst, ja die 
had wei een smaak. NatuurliJk moet de 
overheid een tegenwicht bieden tegen de 
economische dominantie in de cultuur. 
Maar de overheid heeft zeit geen criteria. 
De ten dens om de staatsmacht te anonimi
seren leidt tot principiele blokkades om 
een kunstbeleid te voeren. TenziJ je de 
overheid loch weer zou beschouwen als 
kleine vorstjes. Dan zouden gedeputeer
den, ministers, en zo. weer individuele op
drachtgevers kunnen worden, ieder naar 
ziJn eigen smaak.' 

De heer Wust voelt dan loch meer voor 
verdergaande maatschappelijke sprei
ding van de cultuurfactor. Wust 'Men moet 
de actieradius niet beperken tot een pro
fessionele incrowd. Dan kweek je een een
ziJdige elite. Men zou ook andere dragers 
van cultuurwaarden kunnen inschakelen, 
zoals kerken die op dat punt een grote en 
nog altijd levende traditie hebben. Is het 
niet gek dat de kunstvoorziening in kerken 
de zorg van de overheid uit het oogpunt 
van cultuurbeleid zo beperkt gaande 
maakt? Als een mis van Mozart in het Con
certgebouw wordt uitgevoerd wordt daar 
subsidie aan verstrekt. Maar als week in 
week uit gewone kerkkoren door uitvoering 
van oude en nieuwe kerkmuziek een ui
terst fundamentele en existentiele cultuur
overdracht en cultuurbeleving overeind 
houden met toenemend schaarse finan
ciele middelen, dan onttrekt zich dat aan 
de zorgzame aandacht van de overheid.' 
De heer Beinema vindt dat een heel com
plex probleem, dat raakt aan de scheiding 
tussen kerk en staat. De overheid moet niet 
bepaalde waarden dwingend als norm op
leggen, maar de geestelijke vrijheid eer
biedigen. Oat betekent noodzakelijk dat 
de cultuurparagraaf in het verkiezingspro
gram van het CDA mager moet zijn Je 
kunt niet aan de ene kant zeggen dat de 
overheid geen kunstbeleid kan voeren en 
aan de andere kant pleiten voor een kunst
paragraaf die inhoudelijk voorwaarden uit-
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spreekt. Het is principieel onjuist als de 
overheid inhoudelijke waarden zou gaan 
opleggen. Een koning met smaak kon 
vroeger heel waardevol ziJn, maar de 
vorstjes van nu wisselen elkaar wat sneller 
at. Het zou niet goed zijn, als eerst vier jaar 
aileen maar christen-democratische kunst
aankopen gedaan zouden zijn, daarna so
cialistische en daarna weer andere. Nee, 
de overheid moet de voorwaarden schep
pen, zodat de pluriformiteit zich kan ont
wikkelen. De toepassing van dat uitgangs
punt blijkt in de praktijk niet helemaal 
ideaal te verlopen. Maar dat doet aan het 
uitgangspunt niet at, of dat nu voor onze 
persoonlijke voorkeuren gelukkig is of niet. 
De bevordering van de christelijke kunst 
moet van de christelijke gemeenschap af
hangen, niet van een politieke partij.' 

De heer Schrover ziet dat de cultuur ge
confronteerd wordt met ontkerstening en 
economisering. Hoe kun je daarop inspe
len? Schrover 'De overheid mag zeit geen 
smaak hebben, maar zij heeft de smaak 
overgedragen aan stichtingen, raden en 
andere tussenclubs. Het zijn elitaire peer
groups met hun eigen selectiecriteria. De 
enige controle die plaatsvindt is een eco
nomische, in die zin dat de overheid de 
boeken controleert. Een specifiek cultuur
beleid, zoals bijvoorbeeld minister Jack 
Lang in Frankrijk gevoerd heeft, kan voor
delen hebben. Je kunt variatie aanbren
gen in het bestand van deskundigen en 
het systeem van cobptatie, dat bij ons in 
de Raad voor de Kunst gepraktizeerd 
wordt, doorbreken. En je kunt andere 
structuren opzetten in de zin van decentra
lisatie en deconcentratie binnen de provin
cie van gemeenschappen van ge·interes
seerden, die de kunst toetsen aan maat
schappelijke opvattingen. Oat is een meer 
democratische opbouw. Daarmee kan de 
dialoog worden bevorderd en kunnen ook 
nieuwe elementen worden ingebracht.' De 
heer Schampers is het eens met de stelling 
dat de overheid niet een geestelijke rich
ling als norm mag opleggen. Schampers: 
'De overheid moet de voorwaarden schep-
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pen. De structuur van adviescolleges is 
daarvoor een goede oplossing. Maar er 
moet wei de nodige pluriformiteit inge
bracht worden en aanvoer van vers bloed. 
Het moet geen elite-aangelegenheid zijn. 
Naast levensbeschouwelijke is ook geo
grafische spreiding noodzakelijk. De over
heid moet zich wei Iaten adviseren, want 
de overheid zelf heeft geen mening 
Hoewel minister d'Ancona daar wei anders 
over lijkt te denken. lk ben het er mee eens 
dat ook de kerk als opdrachtgever in aan
merking zou moeten kunnen komen voor 
subsidie. Waarom zou aileen de gemeente 
Eindhoven in aanmerking kunnen komen, 
of een museum, en waarom niet de kerk?' 
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Cultuur 

De heer Klop rondt de discussie at. Er 
blijkt nog weinig consensus te zijn. De dis
cussie ging vooral over de eerste vragen 
van of en hoe de overheid zich met cultuur 
en kunst zou moeten bemoeien. Het is met 
name een strijd over het vinden van een 
optimum in de relatie tussen het economi
sche en het ideele en de vraag welke taak 
de overheid daarbij heeft. Zijn conclusie 
'We stipten de problemen aan, maar heb
ben de kern nog niet te pakken.' 
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