
SOCIAAL-CULTUREEL 

Is er een christen-democratisch 
kunstbeleid? 
Weergave van een gesprek met oud-politici van ARP, CHU en KVP 

'Is er een verband tussen het christelijk geloof, de politieke opvattingen \an ARP. 
CHU en KVP na de oorlog en het kunstbeleid?' Die vraag stelden onderwekers \ an 
de Boekmanstichting aan enkele oud-bewindslieden en -Kamerleden \·an de1c 
voormalige partijen. In het verlengde van die vraag ligt direct de opmerking: î:::::n 
welke betekenis heeft dit voor de opstelling van de christen-demoeratic in dc1e tijd')' 
Aan het gesprek namen deel: prof. dr. .LW. van Hulst, oud-Eerste Kamerlid voor de 
CHU. mr. Y. Scholten. oud-staatssecretaris van Onderwijs. Kunsten en 
Wetenschappen. voor de CHU. H.A. de Boer. oud-minister \an CRM. voor de ARP. 
prof. mr. I.A. Diepenhorst. oud-Eerste Kamerlid. voor de ARP. nu. A. M .1.11. 
Baeten. oud-Tweede Kamerlid voor de KYP. drs. L..J.M. van de Laar. oud
staatssecretaris van 0. K. en W .. voor de KVP en drs. M. Beinema. thans Tweede 
Kamerlid voor het CDA. Gespreksleider was drs. C.J. Klop. adjunct-directeur van 
het Wetenschappelijk Instituut voor het CDA. 

KLOP: De onderzoekers van de Boek
manstichting zijn op zoek gegaan naar 
\'erbanden tussen het protestalltisme, het 
katholicisme en de kunstbeleving. Vindt u 
dit verband van belang voor de politieke 
opstelling van de ARP, de CH U en de 
KV Pen wellicht ook voor het CDA? 

VAN HULST: Het protestantisme is een 
onuitputtelijke bron van inspiratie ge
weest voor kunst en cultuur bij de Neder
landse bevolking. eeuwenlang. Ik spreek 
nu even niet over het katholicisme. De 
hele school van Rembrandt is geïnspi
reerd door het christelijk belijden. Denk 
ook aan Sweelinck voor de muziek. En in 
de letterkunde: Vondel. Huygens. Cats. 
wat kleinere figuren als Jacob Revius. 
Jodocus Lodenstein. iets later Dirck 
Raphaelsz, Camphuysen. Heiman Dul
laert, Jan Luycken. In de 19e eeuw Bil
derdijk en Da Costa, Bosboom Tous
saint. haar man Bosboom met zijn onge
evenaarde kerkinterieurs. En over de 
Tachtigers heen heeft deze lijn zich ge-
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handhaafd in roman- en dichtkunst: Dirk 
Adema. Ulfers. later met mensen als De 
Mérode en misschien als hoogtepunt van 
de laatste decennia iemand als Gerrit 
Achterberg. Kuyper heeft dit in de Sto
ne-lezingen uitvoerig aangetoond. En 
Calvijn zei. toen een zekere heer Cop 
zich tegen kunst keerde. dat hij deze 
onzinnige mens tot ge-zonder zin en reden 
zou terugbrengen. Calvijn achtte de aan
tijging dat hij tegen beeldhouwkunst zou 
zijn de moeite van het weerleggen niet 
waard. 

BEINEMA: Er wordt vaak in enkelvoud 

drs. C . .1. Klop 
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gesproken al~ het gaat over protestantse 
kunst en cultuur. De werkelijkheid is 
toch iets gecompliceerder geweest. Ik 
mag misschien een anekdote aanhalen: 
De illustrator Hert Bouman- van goed 
gereformeerden huize- werd eens door 
een ouderling: die hij hem op huisbezoek 
was genaagd of hij ook nog ècht werk 
ckcd. Die anekdote toont meen ik aan 
dat er ook binnen bevolkingsgroepen 
sprake is\ an verschillende culturen. 
Verder een korte opmerking hij het be
toog van Van Hulst. Rijnsdorp heeft in 
zijn essay ïn drie stappen· de relatie 
tussen calvinisme en kunst geschetst. 
Daaruit blijkt toch ook dat de poging \an 
Kuvper nm \·oort te bouwen op de 17c en 
I Kc ecu\\ tot grote problemen hij christe
lijke literatoren aanleiding gegeven 
heeft. Met name mensen die gevoelig zijn 
\Oor eigentijdse opvattingen. ook huiten 
eigen kring. onderscheiclèn zich toch wel 
\ an diegenen die terugvallen op het \er
leden en daarop willen \Oortbouwcn. 

VAN DE LAAR: Als professor Van 
Hulst ingaat op het calvinisme en de cul
tuur heeft hi.i natuurlijk het grootste ge
lijk \an de \\erckL Ik zou alleen willen 
zeggen dat het katholicisme en de cultuur 
in !\ederland niet alleen uit de ISJe eeuw 
van de emancipatie dateert. maar iets 
ouder is. Maar dat terzijde. \\ant dat is de 
kwestie niet. Het punt is niet zozeer wat 
cal\·inisme of rooms-katholicisme voor 
uitstraling in de cultuur hebben. maar 
\\at politici \an dien huize. in de over
heidsverantwoordclijkheid geplaatst. me
nen wat de overheid er aan moet doen. 

SCHOL TEN: Toch geloof ik niet dat je 
die dingen zo kunt scheiden. Cultuurpoli
tiek vindt plaats ten opzichte\ an een 
bepaalde samenleving. Als je dan vanuit 
een christcn-democartische partij cul
tuurpolitiek bedrijft. dan is dat ten op
zichte van een samenleving zoals je die 
ziet en zoals je die beïnvloed hebt gezien 
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gedurende de afgelopen eeuwen. 

DE BOER: Ik zou van een indirect ver
band willen spreken. Het is niet zo dat 
onze partijen bewust christelijke kunst 
hebhen willen voortrekken boven ande
re. Als voorbeeld geef ik dan maar uit de 
laatste tien jaar de verdediging die ik 
voor de drie fracties heb mogen voeren 
van de subsidievcrlening aan Proloog. In
houdelijk moesten we van de zaak niets 
hebben. Nochtans meenden we dat afwij
zing op die grond niet goed zou zijn. Er 
moet een onthouding zijn van een inhou
delijke beoordeling van wat men doet. Er 
moet getoetst worden aan normen die 
voor allen gelden. 
Maar ik gebruik het woord ïndirccf om
dat ik wel het gevoel heb dat er een idee 
over christendom en cultuur achter dit 
beleid steekt. En dat is het uitgangspunt 
van een pluriform cultuuraan bod. Daar
om staan wij van harte achter een be
paald omroepbeleid. achter het tot stand 
brengen van christelijke academies voor 
de journalistiek. voor de expressieve vak
ken. achter de katholieke school voor de 
journalistiek. Maar vanuit de gedachte 
van de pluriformiteit. want wat voor an
deren gold zou ook voor ons moeten 
gelden. 

KLOP: Dus een socialistisch cultuurbe
leid ll'aarin met name kunst gesteund 
wordt met een strijdbaar karakter spreekt 
u niet aan? 

DE BOER: De hemel beware ons er
voor. In een pluriform kunst- en cultuur
aanbod zal er ruimte zijn- en als die er 
niet is dan moet die bevorderd worden -
voor mensen die uit eigen initiatief 
ideëen uit de socialistische beweging tot 
uitdrukking brengen in een bepaalde op
vatting van kunst en in bepaalde uitingen 
daarvan. Maar niet in de sfeer dat dat 
uitsluitend door de overheid zou worden 
ondersteund. Alsjeblieft niet. 
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DIEPEN HORST: In een bepaalde zin 
wu terecht van een christelijke kunstop
vatting gcsproken kunnen worden. Eens
deels is men doende op het algemeen 
esthetisch menselijke vlak. met de ter 
beschikking staande vermogens iets tot 
stand te brengen. Bij de diepere inspira
tie maakt het anderzijds vcrschil of men 
als kunstenaar bezig is vanuit een speci
fiek religieuze drijfveer of bijvoorbeeld 
l<muit een meer humanistische gemoti
lcerdheid. Dat geeft in de nadere toe
lichting onderscheid. Zonder meer te 
Ierklaren dat er een specifiek christelijke 
schilderkunst is. of een specifiek christe
lijke beeldhouwkunst. daar heb ik heel 
grote moeite mee. Overigens moet 
iemand. wanneer hij over het brede cul
tuuroptreden spreekt. een nader onder
scheid maken. Nu eens zal men meer. 
dan weer minder door het uitgangspunt 
heinvloed worden: dat hangt samen met 
het gebied. waarop men zich beweegt. de 
kunstvorm welke men kiest. 

KLOP: Toch hebben de onderzoekers 
t·an de Boekmansrichring de indruk gekre
gm dar er wel bepaalde voorkeuren en 
af\rijzende oordelen besronden in prores
lilnfse en karholieke kring ten aanzien mn 
hcpaalde kunstvormen. Zo zou men in 
hcpaalde tijden meer moei re hebhen gelzeul 
nwr rheater. roncel en met de dans. Heef( 
toen in de hesluitvorming niet toch een 
hcpaalde protestantse en een bepaalde ka
rlwlieke esthetiek een rol gespeeld~ 

VAN HULST: Als beweerd wordt dat 
het christendom eigenlijk met haar be
volking afwijzend stond tegenover kunst 
en cultuur dan acht ik dat een laat-negen
tiende-eeuwse oud-liberale opmerking. 
die al veelvuldig weerlegd is. 

SCHOLTEN: Als de vraag is of ik vanuit 
een christen-democratische partij of als 
bewindsman meer voor een bepaald 
soort kunstuiting kies. dan is het ant-
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drs. M. Heinerna 

woord: nee. 

DE BOER: Uw vraag is eigenlijk: ·zijn 
calvinisten in de politiek tegen theater 
geweest?' Ik denk dat je inderdaad kunt 
zeggen dat er mensen in de politiek. ;c
ker in de vooroorlO!,!.Se situatie, maar ook 
nog erna. daar ·nee' tegen ge~egd bch
ben. En dat dat vanaf een bepaald mo
ment. vanaf de jaren ·so denk ik, niet 
meer aan de orde is. Maar je kunt dat 
niet loszien van wat er in het theater 
vertoond werd. van het mensbeeld dat 
men had. van het ;ondebescf daarom
heen. Als dat allemaal niet aan de orde 
komt. dan doe je mensen geen recht. 
Het is ook niet los te maken van een 
overheidsopvatting. van de vraag ol het 
de overheid was die dat soort dingen 
moest mogelijk maken door er geld \Oor 
op tafel te leggen. Of dat degenen die dat 
wilden. het maar zelf moesten betalen. 
Dat heeft nog niets met inhoudelijke be
oordeling te maken. Voor een heleboel 
zaken gold in de vooroorlogse situatie, en 
ook erna, binnen de christen-democratie. 
dat men vond dat de staat terughoudend 
moest zijn_ bijvoorbeeld ook op het soci
ale terrein. bij medezeggenschap en 
eigendomsverhoudingen. 
Ik denk dat het ook niet los te zien is van 
het feit dat althans een groot deel van de 
mensen min of meer dag en nacht in 
beslag werd genomen door de zorg voor 
de primaire levensbehoeften. En los 
daarvan. alle vrije tijd stak in de kerk. de 
eigen school. de eigen situatie. Dat heeft 
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weer te maken met het beginsel van sou
\ereinitcit in eigen kring. met de eigen 
vcrantwoorde lij kheid. 
Ik denk dat dat nog een belangrijk uit
gangspunt is. ook in de na-oorlogse ja
ren: wel subsidie accepteren. maar noch
tans wensen dat de staat zich van inhou
delijke beïnvloeding onthoudt. In dit op
zicht denk ik niet dat er enige verande
ring is opgetreden. 

DIEPENHORST Men moet hier op de 
historische toedracht letten. Heel begrij
pclijk maakten in een bepaalde tijd en in 
een bepaalde geest bepaalde kunstvor
men meer opgang dan andere. En ook 
wel werden sommige kunstuitingen nage
noeg verworpen. In het rechtzinnig pro
testantisme heeft men lange tijd geen 
kaartspel. geen dans. geen toneel gehad. 
Maar als men de zaken historisch nauw
keuriger ging bezien kwam men in moei
lijkheden. omdat er in toenemende mate 
genuanceerd binnen het protestantisme 
gevarieerder \\erd gedacht dan velen 
aam·<mkelijk meenden. Zo bleek men 
zich voor de afkeuring van toneel beslist 
niet op de Hervormers te kunnen beroe
pen. Kuyper vcrwierp het christelijk to
neel gelet op bepaalde uitspraken niet. 
De stelling van Kuypcr dat men geen 
toncel kan spelen zonder schade aan zijn 
karakter toe te brengen. is overigens niet 
juist. Zelfs diegenen die zich het meest 
van het gekunstelde moeten onthouden. 
de theologen. doen. als zij een oudejaars
avondoverdenking lang van tevoren pre
pareren. niet anders dan zich op een be
paalde manier verplaatsen in hun gehoor 
van 31 december. Van krampachtige eng
heid is meestal geen sprake. 

KLOP: Ge/dr dirook \'Oor her karho/i
cisme? 

DIEPENHORST Er zijn grote groepen 
in het katholicisme geweest. die ten op
zichte van de afbeelding van de vrouw 
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een heel andere mening huldigden dan 
een aantal vertegenwoordigers van de 
protestantse kunst. Politiek liggen deze 
zaken gemakkelijker. Ik heb nooit enig 
verschil van mening over de genoemde 
materie gehad met bijv. oud-minister 
Witteman. in de Eerste Kamer. 
Stellig zouden wij beiden de exposities in 
het Vaticaan iets vrijmoediger karakter 
hebben geschonken, dan op het ogenblik 
het geval is. 

VAN DE LAAR: Ik ben in mijn eigen 
ervaring nooit geconfronteerd geweest 
met het specifiek bevorderen van welke 
kunstuiting dan ook omdat zij protestant 
of dat zij katholiek zou zijn. Ik ben altijd 
alleen geconfronteerd met de vraag: is 
het echt cultuur en is het de moeite waard 
om het te bevorderen? 
Iets anders is de vraag of je als lid van een 
bepaalde politieke partij een bepaalde 
opvatting hebt over de functie van kunst 
en cultuur in de maatschappij. Op dat 
gebied was er een grote consensus tussen 
de cultuurspecialisten van de verschillen
de partijen. Het was een klein beetje het 
kunstfront. minder machtig dan het groe
ne front. maar we waren het erover eens 
dat de betekenis van kunst en cultuur 
voor de maatschappij schromelijk onder
schat werd. Dat is een herinnering die bij 
mij veellevendiger is dan de vraag of er 
katholieke kunst was of een katholieke 
cultuurpolitiek. 

BAETEN: Die vraag komt bij mij eerst 
door dit gesprek op. Dat leefde niet. Het 
is zelfs voorgekomen dat ik een keer met 
een amendement heb rondgelopen. blan
co getekend door alle leden van de vaste 
kamercommissie. Zo was dat tussen '57 
en '67. 

De beoordeling van de kunst 
VAN DE LAAR: Er waren eigenlijk 
twee criteria voor de beoordeling van 
kunst. De ene was de kwaliteitseis. en dat 
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is nog iets anders dan enkel de esthetica, 
daar had je de Raad voor de Kunst voor. 
De andere eis was de ethische norm, dat 
was de grens die eigenlijk bepaald werd 
door het strafrecht. In het beroemde Al
gra-debat heb ik gesteld dat het subsi
diebeleid niet mag leiden tot een de facto 
verlenging van het strafrecht. 

VAN HULST: De fenomenen dans, to
neeL muziek, maar vooral toneel kunnen 
en mogen niet altijd buiten ethische en 
religieuze normeringen gaan. Vooral om
dat ze kwetsend kunnen zijn voor bepaal
de bevolkingsgroepen. Ik ben het met 
Van de Laar eens dat het uitermate moei
lijk is om hier criteria te hanteren en dat 
het uiteindelijk aan de strafrechter moet 
worden overgelaten. Overigens lijkt het 
me toe, dat als we het op dit moment aan 
de strafrechter overlaten, dat dan alles 
wel getolereerd zal zijn. 

VAN DE LAAR: Een heel merkwaardig 
punt is het beleid dat burgemeesters van 
bepaalde partijen overtuigd hebben ge
voerd ten aanzien van het beroemde arti
kel in de gemeentewet: de burgemeester 
heeft de politie over herbergen, schouw
burgen en tapperijen en hij waakt tegen 
voorstellingen die strijdig zijn met de 
openbare orde en de goede zeden. De 
toepassing van dat artikel is in de loop 
der tijden geëvolueerd van een opvatting. 
dat hier bedoeld werd dat een burge
meester zijn persoonlijk geweten moest 
laten gelden tot de opvatting dat die goe
de zeden in het verlengde liggen van de 
openbare orde en dat de burgemeester 
alleen maar de macht heeft als ultimum 
remedium om de openbare ordeversto
ring te vermijden en de goede zeden aan 
te grijpen om bepaalde voorstellingen te 
verbieden. 
En dan is op dit punt nog heel merkwaar
dig wat kan gebeuren in schouwburgen, 
die rechtstreeks afhankelijk zijn van de 
gemeente. Er zijn natuurlijk schouwbur
gen die gerund worden door particulie-
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ren. maar er zijn ook schouwburgen die 
door een gemeente gerund worden. en 
waar dus B&W. en in laatste instantie de 
raad, rechtstreeks verantwoordelijk zijn. 
niet alleen voor de beantwoording van de 
vraag: wat laat ik toe, maar wat breng ik 
zelf in de schouwburg van de gemeente. 
Dat is een heel ander chapiter. Daar is 
een beroemd voorbeeld van. namelijk die 
voorstelling van De Sadc in Breda. onder 
burgemeester Merks. Dat vind ik een 
heel interessant vraagstuk. namelijk: hoc 
staan mensen van christen-dcmocrati
schen huize in een praktische bestuurspo
sitie tegenover dit soort vraagstukken. 
Denk eens aan het vcrschil indertijd. een 
voorstelling van Centrum. namelijk de 
Smoeshaan van Plautus. die in Amster
dam mocht worden opgevoerd. maar 
door de burgemeester van Heemstede 
werd verboden. Dit soort vraagstukken 
raakt natuurlijk ook het vraagstuk van de 
actieve cultuurpolitiek en ook hier heb
ben zich heel merkwaardige vcranderin
gen voorgedaan. Van de oude dorpsbur
gemeester, die zich het toneelstuk van de 
amateurvereniging liet voorleggen en 
daarin woorden als verdomme verander
de in hemeltjelief of zo. tot in de Tweede 
Kamer en Eerste Kamer toe: het debat 
Van Hulst-Scholten, het debat Algra
Van de Laar. Het betreft het hele vraag
stuk van de ethica in het cultuurbeleid. 
Daarbij gelden wat de burgemeesters he
treft twee vcrschillende uitgangspunten. 
nl. of burgemeester en wethouders als 
directie-voerders van de Stedelijke 
Schouwburg uiteindelijk het stuk bren-

H. A. M. de Boer 
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t'-L'n of dat de 11urgemee~tl'r het stuk al of 
niet \Crbicdt uit hoofde\ <lil de gcmccn
tl'llet. De e1olutie binnen dit vraagstuk is 
natuurlijk mimtcns ;o illu~tratief nmr de 
ont11ikkcling \ an de \Ti jheid. zo \'Cr mo
gelijk. voor de beoefening \all de kunst 
en de cultuur in Nederland. als die heeft 
pbatsgn on den ten aanzien\ an het up
treden \ an de ri i ksowrheid. 

.'\/.()/': L' IJmtk nicru!fccnm·crdcerlzi
sclzc roers. nu:ar oof... m·cr 1-:lt<tfircirseisen. 

\ AN DE L\AR: Inderdaad. Ik g:eloof 
dat je daar bi i moet -,rrevcn naar criteria 
die \Oor allen g:cldcn. Je kunt namelijk 
op een gegc\cn ogenblik Proloog: niet 
subsidiërt'n omdat het \urm i ng:stonec I 
\<meen bepaalde richting is. maar omdat 
het een kunst\ onn is. \\'c hebben g:c
\OChten \oor het bL·lwud \an Proloog. 
hoe11Cl wc het met de inhoud niet eens 
\\aren. Maar als de kunstuiting. als kunst 
\ akmatig pruh\crk wordt. dan wordt hèt 
moeilijker. Ik heb wclL·cns een uitnJc
ring \ anProloog gezien en het deed me 
cknkt'n aan het stuntclig.c patronaatsto
nccluit mijn prille jeug.d. Als ieh mcr de 
g.rcns gaat\ an het vakmatige. dan kun je 
het niet mct'r hèkostig.cn als overheid. 
Het nordeel daarover liet ik zoals gezegd 
bi i \ <lurkèur aan de Raad\ oor de Kunst. 
Daar zitten de deskundigen en de \ak
brocdcrs die dat moeten kunnen beoor
delen. 

D: n hfii \'e mlnwri ef mor k unsr hel c i 1f:J 
1\LOP: de AR!'. CHL' cni\\P ::iin gá
l'l!fuccrd 1'1111 een standpunr ntn stlwtwnr
houding- Jrclficlzr geldt dit in mindere 
murc de CH L -1111111· acrin·c sruutlhemoei
cnis 111ct de kunst. ::i i !zet niet inlwudcfiik. 
!171/1/r l'!Lnuit een pfurifórmiteitlllOiïll en 
het uitgangspunt \'1111 een gcsc/wkccrd 
llilllhod \'1111 kunst\'ormcn. Tiidcns de t·er
::orgingsstaat is het kunsthudger hchoor
lijk gegroeid. Gaan H'C nu de hc::uinigin
gen toeslaan \\'CCr teïllg naar 'A(? 0(/s er 
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een hliit·end motief t•oor kunsthclcid van 
de mwheid? 

V r\N DE LAAR: Dit is een goede vraag, 
want als de heer Beinema een of andere 
ouderling aanhaalt die aan de tekenaar 
Bouman vraag.t: 'Zeg. werk je nou ook 
nog gewoon?". dan vind ik dat helemaal 
geen calvinistische uitlating. Een derge
lijke opmerking kun je vanuit elke hoek 
horen. Het was ook een onjuiste stelling 
'an de jonge Drees destijds. toen hij zei: 
'Laat iemand de keme om zelf te bepalen 
wat hij het liefste heeft. zestig gulden in 
de hand of een plaats in de opera·. Dat 
was een valse probleemstelling want zon
der ovcrhcidsfïnanciering zou die opera 
er helemaal niet zijn. Die keus is dus niet 
aanwezig. Ik zie de betekenis van de 
kunst niet zozeer opvoedend. maar meer 
als een onderdeel van het totale mens
zijn in een maatschappij. Dat moet tot 
zijn recht kunnen komen als het dat op 
eigen kracht niet kan. Ook de topkunst. 
Daarbij ben ik voor het conditieschep
pcml mecenaat. en niet voor het medebe
palende mecenaat van vroeger. Hoewel 
ook \orst Esterhazy niet alleen orkesten 
financierde voor zijn eigen plezier. Hij 
deed dat omdat hij vond dat het behoor
de tot zijn sociale functie. En als men van 
bepaalde zijden opmerkt dat kunst zich
zelf moet kunnen bedruipen omdat de 
huisschilder dat ook doet dan moet ik 
daartegen inbrengen dat dat bij de kunst 
nit'l 'ia de markt kan. maar via gecollec
ti\ eerde middelen moet geschieden. Dat 
hoeft niet per sé via belastingen. maar 
wel g.ecollectiveerd. In Amerika zijn daar 
nJOrbecldcn van. 

SCHOL TEN: Ik geloof toch dat je hier 
een kleine nuance op kunt aanbrengen. 
Er is natuurliJk wel een tijd geweest dat 
de kunst zichzelf moest bedruipen. De 
positie van de kunstenaar. zowel schep
pend als uitvoerend is in onze subsi
diestructuur toch wel drastisch veran-

•. 
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prof mr. l. A. Diepenhorst 

dcrd. Ik vind wezenlijke zaken voor het 
kunstbeleid in de jaren 1m de bescher
ming van de zwakke kunstenaar. het in 
aanraking brengen van een zo groot mo
gelijk aantal mensen met kunst en de 
bescherming van de kwaliteit. 

DE BOER: Een motief om zich toch met 
kunst en cultuur bezig te houden? Ik 
denk dat dat is omdat een mens er volle
diger van wordt. rijker, leert genieten. 
begrippen als ontroering inhoud kan le
ren geven. talenten kan ontplooien. wat 
meer voor een ander kan zijn. Ik denk 
dat dat met name het motief kan zijn om 
er ook vanuit de overheid geld in te 
steken. 

KLOP: Maar er zal toch gekozen moeten 
H'orden. En gaat men dan het kwaliteits
critcrium opschroeven en alleen de elite
kunst subsidiëren. Of' steunt men kunst die 
Wlllsluit hij hrede lagen van de bevolking? 
Ofga je uit van een vrije markt en treedt 
de staat aanvullend op? Zo fa, waar beginr 
dat aanvullen? 

DIEPEN HORST: Regeren is kiezen. 
waarbij men zo veel mogelijk doeleinden 
vcrenigen moet. Wat de kunst betreft. 
het spreekt vanzelf dat men zich als over
heid ook in economisch ongunstige tijden 
zal moeten onthouden van te drastische 
beslissingen. Men zal proberen datgene 
tot zijn recht te laten komen wat er zich 
redelijkerwijs nog voor leent om te wor
den gesteund. Aan de ene kant. laten we 
nemen een volksschrijver van het genre 
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Heijennans. die sterk sociaal aanspreekt: 
hij zou als het nodig is voor steun in 
aanmerking komen. Aan de andere kant. 
wanneer een overheid zou zeggen: 
iemand als Bloem vind ik te elitair en 
hem geef ik daarom niets. zulk een over
heid betracht niet langer de evenrcdi[!
heid en doet niet kunstbelangen in rede-
lijkheid tot hun recht kome•1 ...... Het 
spreekt vanzelf dat de overheid met geen 
mogelijkheid aan alle aanspraken kan 
voldoen. Tevens is duidelijk dat niet een 
voor alle tijden geldend richtsnoer\ alt te 
geven. Men heeft alleen iets aan enkele 
algemene gezichtspunten: niet te veel 
geestelijk heersen. zoveel mogelijk de ge
lijkheid van richtingen en de pluriformi
teit handhaven. En dan verder. een ruim 
verantwoord handelen binnen de genera
le situatie die bestaat. Het is tensl()tte 
verschrikkelijker als er kinderen liggen te 
verhongeren dan dat een kerktoren in
stort. Overigens. de hemel zij gedankt. 
op die manier doet de zaak zich niet 
voor. 

VAN HULST: Ik vind wel dat de stelling 
juist is dat kunst van een bepaald niveau 
zonder overheidssteun niet kan bestaan. 
Maar daar moet ik toch iets naast zette11. 
De Nederlander is in veel dingen opge
voed. maar niet in het betalen van zijn 
entreebiljet voor kunstuitvoeringcn. 
Voor de Se etage van de Scala in Milaan 
betaalde ik nog f ~0.-. Neem het Open· 
luchttheater in Verona. voor J ~0.- it 
.f 40.- krijg je gewoon geen plaats. Maar 
als je in Nederland voor het Concertge
bouworkest .f 40.- i1 I 50.-- zou vragen 
dan laat het publiek het afweten. Ter 
vergelijking, de voetbalwedstrijd Ajax
PSV. om de landsbeker, trok 60.000 be
zoekers en leverde bruto I Y· miljoen gul
den op. 
Ik ben het er mee eens. dat de overheid 
conditiescheppend moet zijn voor de 
kunst. Maar het is wel eens moeilijk ge
weest voor de CHU. om de lijnen van 
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CRI\1 te volgen. Bij\oorheekL we heb
ben een groot aantal bee !den de k unste
naars. waan an velen i!een eigen inkomen 
hchhcn, soms geen cent per jaar \Cr
dienen. Dan \Taag je je af of Nederland 
in dat opzicht op de goede \\Cg is. Deze 
\raag is meerdere malen door de CHC 
naar \oren gebracht. \Vc creëren zmeel 
kunstenaars. maar misschien zouden wc 
ten aanzien\ an het begrip kunstenaar 
\\el eens selectiever te werk kunnen gaan 
dan \\'e in het vcrleden gedaan hebben. 
Dat neemt niet \\Cg dat ook kunst van 
gccollecti\ eerde middc Jen moet kunnen 
profiteren. !\laar excessen zijn helaas 
maar al te \aak voorgc komen. 

DE BOER: Ik denk dat in het licht \an 
de grote bezuinigingen die in de jaren 'KO 
zijn ingezet het nogal mee\ alt voor de 
kunst. Ik heb het gevoel dat de kunst 
bepaald niet te klagen heeft. Als het or
kcstcnbcstcllèr discussie heeft gestaan 
dan is dat niet om de bedragen in de kist 
te gooien. maar dan is dat in de sfeer \an 
geld \Tij maken \ia herschikking. oud 
\OOr ninm. I eh anders is dat met het 
bi hliothcc k\\ czen. Maar op het moment 
dat men wijst op miljoenen die hier \\or
den ingele\erd. dan \Taagt een recht\ aar
dig oordcel dat men in de beoordeling 
betrekt dat\ anaf 'TS tot nu het bedrag 
dat aan bibliotheken is gcgewn 30Wr is 
gcstegen. 
:-..Jisschien moet je nu de vraag stellen. 
\\ie er profiteert van subsidies. Het Soci
aal Cultureel Planbureau geeft nog steeds 
aan dat die subsidies terecht korncn hij 
mensen. die dat eigenlijk best zelf zouden 
kunnen betalen. Misschien liggen daar 
mogelijkheden om te bezuinigen. bij
Hlorbeeld via gedifferentieerde entree
prijzen. Meer spccifie ke onderwerpen: 
moeten we aan het Holland Festival zo
veel geld blijven uitgeven'! Zo kan ik me 
nog meernagen voorstellen. Ik denk dat 
je naar de BKR toe. wat eigenlijk een 
inkomensgarantie is en niet zozeer een 
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remplaçant van een kunstbeleid, tenge
volge van het grote aantal mensen wat er 
gebruik van maakt ook een paar vragen 
moet stellen. Hocwel ik er behoedzaam 
mee zou willen optreden. Ik denk toch 
dat voor christen-democratische politici 
in de komende jaren twee dingen met 
name aan de hand zullen zijn. Ze zullen 
voorzichtig moeten zijn met het begrip 
decentralisatie. Het komt mij voor dat op 
het moment dat lagere overheden- en 
dan gaat het niet over koren of muziekge
zelschappen in de plaatselijke situatie
maar als plaatselijke overheden moeten 
gaan beslissen over zaken die nu door de 
landelijke overheid worden gesubsidi
eerd en je leent het oor aan het oordeel 
merdergelijke kunstuitingen van lagere 
mcrhcden, dan ben ik benauwd voor een 
te snelle decentralisatie op dit front. Ik 
denk dat er op het gebied van de kunst 
\Clc zaken zijn. die je eigenlijk niet zou 
moeten decentraliseren. 

BEINEMA: Laat ik beginnen met te zeg
gen dat ik de stelling dat in tijden van 
\ ersobering, van recessie de prioriteit van 
de kunst zou zakken, ja wellicht zelfs tot 
de laatste plaats, een gevaarlijke stelling 
\·ind. Al was het alleen maar omdat dat in 
werkelijkheid niet waar is. Het regeerak
koord spreekt van een relatief ontzien. 
Dat is stilistisch een wat ongelukkige for
mulering, waaraan ik zelf mede schuldig 
hen. maar heeft toch wel een reële bete
kenis. En het werkt ook in die zin dat een 
bewindsman zich er aan vast kan klam
pen en er zich ook aan vastklampt. 
Je moet geloof ik zien dat in tijden van 
versobering elke uitgave kritischer ge-
toetst moet worden. En dan mag je in- .... 
derdaad kijken naar criteria als kwaliteit. 
voorzover die criteria te vinden en te 
hanteren zijn. Maar de neiging bestaat 
bij de bevolking, zoals uit elke opper
vlakkige enquête blijkt. om bij bezuini
gingen op de eerste plaats aan de kunst te 
denken. Ik vind dat de politiek. de over-
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heid daar niet aan toe mag geven omdat. 
het is hiervoor al betongeL de kunst iets 
wezenlijks is. Mag ik even wijzen op de 
behoefte aan kunst ook tijdens de oorlog. 
Ik zou wel eens uitgezocht willen hebben 
~als je inderdaad de tegenstelling zou 
willen maken tussen eerste levensbehoef
ten en kunst. ik vind het een valse tegen
stelling althans in onze cultuur- wat naar 
\Crhouding meer gcstegen is. de prijs van 
een pakje boter. de prijs van een sigaret 
of de prijs van een boekje. Ze zijn op het 
laatst allemaal frappant omhoog gegaan. 
En ik houd het er voorlopig op. dat de 
prijs van gedichtenbundels en zo. niet 
minder sterk gestegen is dan de prijs van 
levensmiddelen. 

VAN DE LAAR: Ja. ik kom met 
dezelfde conclusie. Ik zou willen herinne
ren aan een woord van Heinrich Pcsch. 
een Duitse economist. die in een ander 
vcrband stelde. maar het is hier wel van 
toepassing: ·wo für die Qualitiit eines 
Volkcs gesorgt ist. wird vonder Quanti
Lil nicht zu fürchten sein·. Ik geloof. dat 
het een geweldige misvatting is wanneer 
men de geestelijke weerbaarheid en het 
bestaansrecht van een natie. van een 
land. te veel zoekt in uitwendige facto
ren. als materiële zekerheid en welstand 
en te weinig in het echte karakter vor
mende. Dan is men wel op de vcrkeerde 
weg. De voorbeelden in de geschiedenis 
zijn te over. Juist bepaalde vormen van 
karaktervastheid en van cultuur kunnen 
bloeien onder zwakke economische om
standigheden. En ook de blijvende. gees
telijke onafhankelijkheid waarborgt 
meer dan eventuele economische of mili
taire middelen. Dat is een heel belang
rijke les. die uit de geschiedenis getrok
ken kan worden. In dat verband ben ik 
het er helemaal mee eens dat kunst bij de 
bezuiniging wordt ontzien. 
Men m<;et ~juist in benarde omstan
digheden zorgen. dat de geest van de 
mensen weerbaar blijft. En als men kunst 
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of cultuur als franje wil beschouwen. dan 
zijn de lage entreeprijzen voor het 
overdekte verwarmde zwembad dat 
eerder. 
Maar waarom is het in de praktische poli
tiek zo moeilijk'/ !let ligt natuurlijk ook 
een beetje aan de begrotingstechniek. 
Wanneer men moet bezuinigen en divcr·· 
se mensen moeten daarvoor in het opciJ
baar vcrantwoordelijk gesteld ''orden. 
hetzij diverse ministers hetzij di\ crsc 
wethouders. dan is meestal het eind' an 
het liedje dat gezegd wordt: ieder zmccl 
procent eraf. Omdat anders aan het de
bat geen einde komt. Daardoor worden 
scheef gegroeide verhoudingen beves
tigd. Dat is juist een cruciaal punt bij een 
echte crisis. Als men dan gc\\Oon zegt. 
ieder zoveel procent eraf. bestaat het ge
vaar dat bepaalde sectoren onder het be
staansminimum komen. zodat de zaak 
haar bestaansrecht verliest. 
Juist bij kunst en cultuur moet ie daar 
voor opppasscn. Als de christen-demo
cratische partij haar beginselen ernstig 
neemt. dus dat de geest meer waard is 
dan het lichaam en dat de ziel\ an een 
mens eerder redding vcrdient dan het 
andere_ binnen bepaalde grenzen uiter
aard. dan vind ik dat juist de christen
democratische partij voor deze geestelij
ke weerbaarheid op de bres moet staalL 
en juist eens zou moeten wijzen op de 
franje die op andere terreinen dan de 
kunst tot ons normale levensniveau wor
den gerekend. 

prof. dr. .J. W. van Hulst 
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drs. L •A. van de Laar 

Conclusies 
KLOP: Als ik uw opmerkingen aan het 
eind van het gesprek samenvat en de 
beleidslijnen omschrijf. die ARP, CHU 
en KVP worstelend met deze materie in 
de loop van hun bestaan ontwikkeld heb
ben, dan kom ik tot de volgende conclu
Sies: 
- Ik heb mijn gesprekspartners horen 

zeggen dat kunst een element van het 
mens-zijn is. Een mens wordt er volle
diger van. kan zijn talenten ontplooi
en. het geeft ontroering. Het staat als 
zodanig zowel in relatie tot de schoon
heidsbeleving als tot de geestelijke 
emancipatie van bevolkingsgroepen. 
Met name als kunst niet op eigen 
kracht kan bestaan is er reden voor 
bescherming van overheidswege. Al
tijd in de geschiedenis is dat mecenaat 
via gecollectiveerde middelen er ge
weest. In onze tijd is dat de overheid. 
Die heeft het zwakke te beschermen. 
en daar kan ook de topkunst onder 
vallen. 

- Op welke wijze moet de overheid dat 
mecenaat uitvoeren? In de eerste 
plaats is het aanvullend. Altijd al heeft 
de christen-democratie een visie op de 
staat gehad waarin een grote ruimte 
voor het vrije particuliere initiatief ge
vraagd werd. Op de tweede plaats mag 
de overheid nietgeestelijk heersen en 
is pluriformiteit voor haar het richt
snoer. Verschillende inspiraties moe
ten met gelijke behandeling tegemoet 
getreden worden. 
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- Daarbij past op de eerste plaats de 
kwaliteitstoets. Het advies van onaf
hankelijke deskundigen, verenigd in 
de Raad voor de Kunst, heeft daarin in 
de loop van de tijd een prominente 
plaats gekregen. 
Op de tweede plaats is er de ethische 
toets: openbare orde en goede zeden. 
Deze toets wordt allengs geheel aan de 
strafrechter overgelaten, al wordt
met spijt?- geconstateerd dat deze 
alles tolereert. De filmkeuring is ook 
niet met onze instemming materieel 
beëindigd. 

- Binnen de kunstsector zal de overheid 
een evenwichtig geheel van kunstvor
men in stand houden. Hiervoor valt 
geen algemeen richtsnoer te geven. 
Zeker is er vanuit de christen-demo
cratie geen voorkeur of afkeuring meer 
van bepaalde kunstvormen als theater 
of dans. 

- In tijden van schaarste zal ook de kunst 
niet aan bezuiniging ontkomen. In het 
licht van de grote stijging van de bud
getten in de laatste tien jaar en het 
relatief ontzien van de kunst in het 
huidige regeringsbeleid, moet gecon
cludeerd worden dat van een afbraak
beleid geen enkele sprake is. 

- Inzake de BKR en het profijtbeginsel 
zijn opmerkingen gemaakt dat daar se
rieus naar gekeken moet worden. Er 
liggen onevenwichtigheden in het gro
te aantal kunstenaars dat door de rege
ling onderhouden wordt en in de prij
zen die de Nederlander bereid is te 
betalen voor kunst. 

- Als ondergrens van bezuinigingen is 
aangegeven de bestaansmogelijkheid 
van de kunstsector als zodanig. Ook 
dit begrip verdient mogelijk nadere 
uitwerking. Duidelijk werd in elk geval 
dat de deelnemers het er over eens zijn 
dat niet alleen het materiële tot de 
levensbehoeften behoort. 
Tot slot zou ik willen wijzen op het 
accent dat gelegd is op de deelname 
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van brede lagen van de bevolking aan 
de kunst- en cultuurbeleving. Dat geeft 
een bijzonder belang aan de kunstzin
nige vorming en het museum beleid. Er 
is terughoudend gesproken over de
centralisatie, maar opmerkelijk is dat 
juist bij deze kant van het kunstbeleid 
de gemeenten ten nauwste betrokken 
zijn. Wil het CDA niet in een elite
kunst-beleid vervallen dan zal er dus 
ook van CDA-politici bij de lagere 
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overheden een herkenbare inzet ver
wacht mogen worden. 

- Voor uw bijdrage om daaraan door 
middel van dit gesprek gestalte te ge
ven willen geven zeg ik u hartelijk 
dank. 


