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EENN BREED GEDRAGEN 

'CULTUURPOLITIEK' ' 

Tijdenss de Tweede Wereldoorlog was de relatie tussen de overheid en 251 
hett culturele leven ingrijpend veranderd.1 Terwijl de Nederlandse rijks-
overheidd gedurende het interbellum bemoeienis op met name het ter-
reinn van de kunsten zo veel mogelijk had vermeden, had de Duitse 
bezetterr juist geprobeerd het culturele leven te beïnvloeden en te stu-
ren.. Bij uitstek de kunsten dienden een centrale rol in de nationaal-
socialistischee volksopvoeding te spelen.2 Een gericht cultuurbeleid 
moestt ervoor zorgen dat de Nederlandse geest in de richting van de 
nazi-ideologiee werd omgebogen. Er kwam een apart departement voor 
Volksvoorlichtingg en Kunsten, alsmede een Kultuurkamer en een Kul-
tuurraad.33 Belangrijk was ook dat de Duitsers, als een soort lokmiddel, 
aandachtt aan de verbetering van sociale omstandigheden van kunste-
naarss besteedden. 

Hett optreden van de bezetters had enkele ingrijpende gevolgen. Zo 
stimuleerdenn de staatsdwang en de daarmee gepaard gaande onvrijheid 
zowell  de gedachtevorming binnen het kunstenaarsverzet als de toe-
komstvisiess onder de vooraanstaande Nederlanders die in Sint Mi -
chielsgestell  door de Duitsers gevangen werden gehouden.4 In deze 
beidee kringen groeiende idealen over de rol van cultuur in de samenle-
vingg zouden het naoorlogse cultuurbeleid sterk beïnvloeden.*  Tevens 
veroorzaaktee het Duitse optreden een definitieve breuk met de traditie 
waarbijj  de overheid zich onthield van bemoeienis met de kunst en de 
kunstenaars.66 Na de bevrijding zou het door de Duitsers gevoerde be-
leidd in bepaalde opzichten worden gecontinueerd.? Concreet ging het 
daarbijj  vooral om de wens tot het voeren van een actieve cultuurpolitiek 
-- met bijbehorende ruimere budgetten - en meer aandacht voor de 
maatschappelijkee en sociale positie van kunstenaars.8 
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HETT RIJK: SAMENWERKING VOLGENS HET 
'HARMONIEMODEL' ' 

All  kort na de oorlog mislukte een poging van progressieve politici om 
dee verzuiling van het openbaar bestuur te doorbreken.9 Het in juni 1945 
doorr Schermerhorn (Nederlandse Volksbeweging, NVB) en Drees 
(SDAP)) gevormde 'nationaal kabinet voor herstel en vernieuwing' kon 
niett worden voortgezet, omdat de Katholieke Volkspartij (KVP) bij ver-
kiezingenn in mei 1946 de grootste partij werd. Toch kwam er geen einde 
aann de regeringsinvloed van de vernieuwers, want de opvolger van de 
NVB ,, de Partij van de Arbeid (PvdA), nam achtereenvolgens deel aan 
vij ff  Voorns-rode' kabinetten.10 Toen de welvaart steeg kwam er in 1958 
eenn einde aan de samenwerking omdat de PvdA nadruk op overheidsin-

2522 vloed en gelijkheid bleef leggen, terwijl de KVP meer aan particulieren 

enn de markt wilde overlaten. Vanaf 1958 ging de KVP met onder meer de 
Volkspartijj  voor Vrijheid en Democratie (VVD ) regeren.11 

Ondankss de terugkerende verzuiling verschilde het regeringsoptre-
denn na 1945 sterk van dat van voor de oorlog. Een meerderheid was nu 
vann mening dat de tijd van een 'neutrale staat' voorbij was.12 In plaats 
daarvann zou de overheid juist een actieve rol moeten spelen. Bovendien 
bestondd onder partijen een grote bereidheid om in harmonie aan het 
herstell  van het land te werken.̂  Het cultuurbeleid was wellicht bij uit-
stekk een terrein waarop de heersende 'consensuspolitiek' goed kon 
gedijen.. Een factor waardoor de saamhorigheid nog eens extra werd 
bevorderdd was de mondiale strijd tegen het communisme, die de wereld 
inn twee kampen verdeelde. In westerse democratieën, en dus ook hier, 
droegg de UNESCO bij aan de notie dat de overheid een belangrijke mede-
verantwoordelijkheidd voor het culturele leven had.r4 

VanVan der Leeuw en het gevaar van 'staatscultuur' 

'Is'Is cultuur gemeenschapszaak, dan is zij ook staatszaak.J 

G.. van der Leeuw ^ 

'Het'Het benoemen van al die ambtenaren kan de dood in depot betekenen 
voorvoor een democratische cultuurpolitiek.' 
Willemm Sandberg16 

Opp 24 juni 1945 werd de Groningse hoogleraar in de theologie Gerard 
vann der Leeuw benoemd tot minister van Onderwijs, Kunsten en We-
tenschappenn in het kabinet-Schermerhorn/Drees. De nieuwe minister 
steldee zich tot doel om de Nederlandse 'beschavingsschatten onder het 
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Gerardd van der Leeuw, minister 
vann Onderwijs, Kunsten en Weten-
schappenn in het kabinet-Schermer-
horn/Dreess (juni 1945-juli 1946). 

bereikk van allen te brengen'.'7 De motivatie 
voorr zijn beleid was grotendeels ontleend aan 
hett religieus getinte personalistisch socialis-
me.188 Een elite moest de massa de juiste nor-
menn en waarden bijbrengen en een minister 
diendee te regeren zoals hij dacht dat goed was. 
Dee volksvertegenwoordiging mocht hem daar-
bijj  niet voor de voeten lopen en alleen meepra-
tenn over de hoofdlijnen van het beleid. '9 Haar 
bevoegdhedenn dienden drastisch te worden 
ingeperkt:: 'men voorkome (...) dat de kamer 
weerr gaat meeregeeren'.20 

Vann der Leeuws beleid was vooral gericht op 
dee bestrijding van de normloosheid, die de we-
reldd in de jaren dertig tot chaos en verwerpelij-
kee ideologieën had gebracht. Verval, ontworte-
ling,, proletarisering en 'verwildering van de 
massajeugd'' moest een halt worden toegeroe-
pen.211 Hiertoe moesten de mensen op chris-
telijkee en humanistische grondslagen worden 
opgevoedd tot moreel evenwichtige persoonlijk-
hedenn met een sterk nationaal gemeenschapsbesef. Culturele vorming 
vann met name jongeren werd in dit licht een uiterst belangrijke taak. 

Ookk in meer algemene zin moesten 'cultureel nationalisme en volks-
eenheid'' worden bevorderd.22 Een weloverwogen kunstbeleid kon daar-
bijj  van grote waarde zijn. Twee overwegingen waren hier belangrijk. 
Enerzijdss zouden kunstenaars in de gemeenschap een soort sociaal-
pedagogischee rol moeten vervullen, maar tegelijkertijd diende de kunst 
zichh in vrijheid te kunnen ontwikkelen.23 In elk geval moest er worden 
gewaaktt voor het gevaar van staatskunst - zoals dat in totalitaire staten 
wass (Duitsland), of werd (Rusland) gedemonstreerd. 

Dee nieuwe minister liet er geen gras over groeien. Meteen na zijn 
aantredenn reorganiseerde hij het in chaos verkerende ministerie met 
revolutionairr elan.24 Secretaris-generaal Van Poelje werd 'wegens ver-
anderingg van inrichting van het departement' eervol ontslagen.25 In zijn 
plaatss benoemde Van der Leeuw zijn vriend en medevernieuwer Hen-
drikk Jan Reinink, die hij uit zijn Groningse tijd kende.26 In 1939 was 
dezee chef van de Afdeling Hoger Onderwijs van het ministerie van 
OK& WW geworden en tijdens de oorlog had hij een centrale rol in het 
'Haagse'' kunstenaarsverzet gespeeld - waarover straks. Het ministerie 
werdd opgesplitst in drie directoraten-generaal: voor Onderwijs, voor 
Vormingg buiten Schoolverband (VBS) en voor Kunsten en Wetenschap-
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pen.. Als directeuren-generaal van deze drie terreinen werden politieke 
geestverwantenn aangesteld. Voor Onderwijs de hoogleraar in de filoso-
fiefie Ferdinand Sassen (die al na korte tijd door de directeur van het Cen-
traall  Bureau voor de Statistiek, Philip Idenburg, werd opgevolgd), voor 
VBSS de pedagoog Arie Oosterlee, en voor Kunsten en Wetenschappen 
Reinink.. Laatstgenoemde kreeg daarmee een dubbelfunctie binnen het 
ministerie. . 

Dee 'Kunsten' werden verdeeld over vijf afdelingen: Oude Kunst en 
Natuurbescherming,, Radio, Beeldende Kunsten, Muziek, Toneel en 
Letterkunde,, en Film. Nieuw waren de afdelingen Radio en Film. Van-
uitt 'Radio' moest worden gewerkt aan de toekomst van een nationale 
omroepp die het vooroorlogse verzuilde bestel moest doorbreken en die 
eenn belangrijke bijdrage aan de voorgenomen 'volksopvoeding in den 

2544 breedsten zin' zou moeten leveren.27 'Film' moest stimuleren dat er in 
Nederlandd 'goede, dat wil zeggen "kunstzinnige en culturele" films' 
werdenn gemaakt en dat deze in het buitenland werden gezien; omge-
keerdd moesten goede buitenlandse films hier worden vertoond. Verder 
moestt deze afdeling wetgeving inzake de filmkeuring voorbereiden. 
Aann het hoofd van de meeste afdelingen werden eveneens politieke 
vriendenn gesteld.28 

Loss van de departementale organisatie benoemde Van der Leeuw op 
hett terrein van de kunsten drie regeringsadviseurs: de dichter Martinus 
Nijhofff  voor letteren, de neerlandicus en dramaturg Benjamin Hun-
ningherr voor toneel, en de musicoloog en Toonkunst-bestuurder Edu-
ardd Reeser voor muziek.2? Persoonlijk adviseur van Van der Leeuw 
werdd oud-minister Bolkestein, die al voor 1940 van de noodzaak van 
eenn intensiever cultuurbeleid was overtuigd en die tijdens de oorlog 
zelfss voor een apart kunsten-ministerie had gepleit.30 Samen met de 
nieuwee ambtelijke top moesten de adviseurs de 'regeringsbemoeiing' 
mett de kunsten 'van de grond af organiseren, zoals Schermerhorn het 
inn zijn eerste radiotoespraak als minister-president op 27 juni 1945 uit-
drukte.31 1 

Veell  tijd kreeg men niet. Er werd een groot aantal rijkscommissies 
(voorr muziekonderwijs, orkest- en operawezen, letterkunde, toneel, 
filmfilm  en beeldende kunsten) ingesteld. Voordat deze echter - toneel uit-
gezonderdd - tot resultaten konden komen, was het einde van de rege-
ringg Schermerhorn-Drees al in zicht.32 Tegelijkertijd was Van der 
Leeuww binnen het kabinet al tegen de grenzen van zijn mogelijkheden 
opgelopen.. Dit gebeurde toen hij in februari 1946 aan de ministerraad 
eenn wetsvoorstel voor een Nederlandse Kunststichting presenteerde 
diee de 'culturele belangen van verschillende aard' moest bevorderen en 
dee vrijheid van de kunst moest garanderen.33 Naar het voorbeeld van de 
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Britsee Arts Council zou deze instelling in het nationale culturele leven 
eenn centrale en coördinerende rol moeten vervullen. Zij zou daartoe 
mett verordenende bevoegdheden moeten worden uitgerust. Tot erger-
niss van Van der Leeuw kreeg het voorstel weinig steun. De sociaal-
democratischee ministers Drees en Lieftinck vonden het plan te kost-
baar,, en de katholieke minister Kolfschoten vreesde dat de overheid 
doorr haar betrokkenheid een te grote invloed op het culturele leven zou 
krijgen,, wat hij principieel onjuist achtte.34 

Opp concreet niveau werden wel resultaten geboekt. De begroting 
voorr 1946 toont dat Van der Leeuw erin slaagde om diverse voorne-
menss in daden om te zetten en het cultuurbudget, in vergelijking met 
datt van voor de oorlog, aanzienlijk te verhogen.35 Reeds bestaande en in 
eenn aantal gevallen door de Duitsers geïnitieerde subsidies werden 
voortgezett en verhoogd. Nieuw waren bijdragen voor (de voorloper 
van)) het Rijksinstituut voor Oorlogsdocumen-
tatie,, het Rijksinstituut voor Nederlandse Taal 
enn Volkscultuur (de voorloper van het Meer-
tenss Instituut) en het door particulieren in het 
levenn geroepen Nationaal Instituut.36 Ook 
stondd Van der Leeuw (met Reinink) aan de 
wiegg van het Holland Festival.37 

Dee hogere budgetten en de inzet van Van 
derr Leeuw om in 'Den Haag' meer aandacht 
voorr cultuurbeleid te krijgen, voorkwamen niet 
datt zijn optreden in brede kring al snel weer-
standd opwekte. Belangrijkste kritiek was dat de 
ministerr de rol van de staat te veel centraal stel-
de.. Critici wezen er graag op dat het aantal 
ambtenarenn op het ministerie binnen een jaar 
vann 140 naar 400 was gegroeid. Weerstand 
tegenn Van der Leeuws etatisme klonk onder 
meerr in kringen rond het Nationaal Instituut 
(enn het daaruit voortgekomen Prins Bernhard 
Fonds)) en het Nederlands Volksherstel.38 Te-
genoverr een dreigende 'staatscultuur' kwamen 
dezee instellingen op voor het particulier initia-
tief.. In deze gelederen werd 'de culturele zelf-
werkzaamheidd (...) beschouwd als "een der 
voornaamstee wortels der levende democratie"'.39 Haar verdediging 
stondd onder de tegenstanders van staatsbemoeienis gelijk met de verde-
digingg van de vrijheid. 

Bezwarenn tegen het optreden van Van der Leeuw leefden ook onder 

255 5 

HOLLANDD TLSTIVAL 
AMSTERDAMM SCHBVENINGEN 

133 JUNI - 15 JÖU 

Hett eerste affiche van het Holland 
Festival,, waarvan Van der Leeuw als 
belangrijkk initiatiefnemer geldt. 
Tott het eerste festival kwam het na 
zijnn ministerschap in 1947. 
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dee kunstenaars die zich direct na de oorlog in 
dee Federatie van Kunstenaarsverenigingen ver-
zamelden.. Naar de smaak van het Federatiebe-
stuurr maakte Van der Leeuw veel te weinig 
gebruikk van in hun kring levende opvattingen. 
Dee afhoudende opstelling vanuit het 'hoogver-
hevenn ministerie' bracht hier veel onvrede 
teweeg.. Willem Sandberg, die in september 
19455 tot directeur van het Stedelijk Museum 
vann Amsterdam was benoemd en als een van de 
belangrijkstee vertegenwoordigers van de Fede-
ratiee gold, moest niets hebben van al die door 
Vann der Leeuw aangestelde cultuurambtena-
ren.. 'Daar schiet je niets mee op. Het benoe-
menn van al die ambtenaren kan de dood in de 
pott betekenen voor een democratische cul-
tuurpolitiek.. '4° 

Binnenn de christelijke zuilen en de daarmee 
verbondenn politieke partijen riep het beleid van 
Vann der Leeuw eveneens grote weerstand op.41 

Bijj  de verdeling van subsidies werden 'algeme-
ne'' instellingen sterk bevoordeeld en subsidie-
verzoekenn van in de zuilen gewortelde organi-

satiess categorisch geweigerd.^2 Net als het door Van der Leeuw op het 
ministeriee gevoerde 'personeelsbeleid', dat erop neerkwam dat hij op 
allee belangrijke posten politieke vrienden benoemde, zette dit veel 
kwaadd bloed. De weerstand tegen de in veler ogen wat al te nadrukkelijk 
nagestreefdee ontzuiling bleef echter niet beperkt tot confessionele 
kring.. Ook in liberale gelederen, waar van oudsher argwanend naar 
intensievee overheidsbemoeienis werd gekeken en het primaat aangaan-
dee het culturele leven altijd nadrukkelijk bij particulieren werd gelegd, 
leefdenn bezwaren. Zelfs binnen de PvdA bestonden bedenkingen, want 
ookk daar was de bereidheid niet groot om 'eigen' instellingen voor 'het 
algemeen'' op te offeren. De VARA ZOU wél moeten blijven bestaan.43 

Uiteindelijkk had de uit zo verschillende geledingen opklinkende kri-
tiekk tot gevolg dat aan het ministerschap van Van der Leeuw, al na ruim 
eenn jaar, op 3 juli 1946, weer een einde kwam. De grote overwinnaar van 
dee verkiezingen, de KVP, eiste het voor de 'vorming van de natie' zo 
belangrijkee departement van OK&W op, en de PvdA had niet veel moei-
tee om aan deze wens van de beoogde coalitiepartner tegemoet te 
komen.. Drees c.s. stelden duidelijk andere prioriteiten dan de geslacht-
offerdee Van der Leeuw, die in de jaren zeventig in progressieve kring 

Willemm Sandberg, directeur van het 
Stedelijkk Museum Amsterdam en 
bevlogenn lid van de Federatie van 
Kunstenaarsverenigingen. . 
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zouu uitgroeien tot een welhaast mythische figuur - tot 'de vader van de 
actievee cultuurpolitiek'.44 

OverheidOverheid op afstand door de Raad voor de Kunst 

Dee opvattingen van de naoorlogse katholieke leiders verschilden aan-
zienlijkk van die van de confessionele bestuurders die tot 1940 het roer in 
handenn hadden gehad. Formateur L.J.M. Beel was bereid om samen 
mett de PvdA een 'vooruitstrevend programma' op te stellen waarin 
'vernieuwing'' en bevordering van de 'saamhorigheid van de bevolking' 
belangrijkee thema's waren.45 Van der Leeuw werd in het eerste rooms-
rodee kabinet opgevolgd door de katholieke pedagoog J.J. (Jos) Gielen, 
diee net als Beel lid van de NVB was geweest. Gielen, voormalig hoofdin-
specteurr voor het lager onderwijs in het zuiden des lands, had zich met 257 
talrijkee anderen in toenemende mate geërgerd aan de centraliserende 
enn 'staatssocialistische tendensen' in het beleid van Van der Leeuw. Hij 
zagg in het optreden van zijn voorganger vooral een bedreiging voor het 
bijzonderr onderwijs. Volgens Gielen moest de centrale overheid op de 
terreinenn van onderwijs, opvoeding en cultuur op afstand blijven. Het 
primaatt moest, juist op deze gebieden, aan het particulier initiatief wor-
denn gelaten.46 

Omm aan het 'staatssocialisme' een einde te maken, ging Gielen on-
middellijkk over tot een ingrijpende reorganisatie van zijn departement. 
Dee drie directoraten-generaal werden afgeschaft, de regeringsadviseurs 
voorr muziek, toneel en letteren werden ontslagen en het cultuurbeleid 
werd,, in plaats van in vijf, in twee afdelingen ondergebracht: Oudheid-
kundee en Natuurbescherming, en Kunsten. Veel van de door Van der 
Leeuww aangestelde ambtenaren-partijgenoten verlieten het ministerie 
weer.477 De nieuwe Afdeling Kunsten kwam onder leiding van de katho-
liekee kunsthistoricus N.R.A. Vroom. 

Dee rigoureuze reorganisatie leidde in het bestuur van de PvdA tot 
'verontwaardigingg en verontrusting', en binnen een maand na zijn aan-
tredenn werd de nieuwe minister daarover in de Tweede Kamer door 
A.M.. Joekes (PvdA) aan de tand gevoeld. Gielen verdedigde zich door 
tee beklemtonen dat de door hem aangetroffen structuur van het minis-
teriee 'onlogisch, niet functioneel en ondoelmatig' was.48 Dit moest an-
ders,, maar voor het overige was hij van plan om, net als zijn voorganger, 
eenn actieve cultuurpolitiek te voeren. Zijn begroting voor 1947 staafde 
dezee belofte, want in vergelijking met die van Van der Leeuw werd er 
niett bezuinigd, integendeel, het budget voor het 'specifieke kunstbe-
leid'' steeg zelfs van 2,7 miljoen gulden in 1946 naar ruim 3 miljoen in 
1947.. Een ruime Kamermeerderheid, waaronder de fractievoorzitter 
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vann de PvdA, M. van der Goes van Naters, toonde zich tevreden met 
Gielenss reactie.49 

Tochh was de argwaan binnen de PvdA niet geheel verdwenen, want 
negenn maanden later werd de minister in de Eerste Kamer bekritiseerd 
doorr de oud-voorzitter van de Federatie, Nico Donkersloot, inmiddels 
senatorr voor de PvdA en vrijwel de enige parlementariër die in 1947 
nogg de idealen van Van der Leeuw trouw was gebleven.*0 In het daarop-
volgendee debat zette Gielen zijn cultuurpolitieke opvattingen uiteen. 
Centraall  stelde hij daarin dat het 'nationale cultuurbezit' aan het nage-
slachtt werd doorgegeven en, zo mogelijk, vermeerderd. Hoewel deze 
taakk in de eerste plaats een verantwoordelijkheid van particulieren was, 
moestt de overheid daarbij steun verlenen door voorwaarden te schep-
pen.. En daar waar het particulier initiatief tekortschoot, diende de 

2588 overheid zelf het initiatief te nemen. Al te directe overheidsbetrokken-
heidd kon worden vermeden doordat zij zich over 'delicate aspecten van 
haarr taak' zou laten bijstaan door een 'veelzijdig samengesteld' advies-
college;; een Raad voor de Kunst, waarop in kunstenaarskringen al voor 
dee oorlog was aangedrongen.*1 

Dee Kamer reageerde instemmend. De direct na de oorlog nog zo 
sterkee verschillen tussen vernieuwers als Van der Leeuw en confessio-
nelee politici bleken nu definitief tot harmonie gebracht. Gaandeweg gin-
genn de door Gielen verwoorde uitgangspunten van cultuurbeleid beho-
renn tot 'de vaste bagage (...) van politici van zeer verschillende huize'.*2 

Zijj  vormden de basis voor een binnen het 'harmoniemodel' noodzake-
lijk ee consensus, op grond waarvan, tussen de klippen van de 'staats-
kunst',, 'vrijheid van de kunst' en het 'primaat van het particulier initia-
tieff  door, toch een 'nationaal' cultuurbeleid kon worden ontwikkeld. 

Hett beoogde adviescollege, de in mei 1947 in het leven geroepen 
Voorlopigee Raad voor de Kunst, zou dertig tot vijfti g leden tellen. Hij 
zouu 'ten naaste bij' voor vijfti g procent uit kunstenaars bestaan; de res-
terendee vijfti g procent zou voor de helft bestaan uit personen 'die zon-
derr zelf kunstenaar te zijn, als vertegenwoordigers van het artistieke 
levenn in Nederland' golden, en voor de andere helft uit vertegenwoor-
digerss van het 'kunstminnende publiek'-*̂  De Raad kreeg tot taak de mi-
nisterr 'desgevraagd of eigener beweging' te adviseren over, ten eerste, 
dee vraag hoe een Voortdurende samenwerking' zou kunnen ontstaan 
tussenn 'de Overheid, de kunstenaars en alle groepen, die op enigerlei 
wijzee deel hebben aan het scheppen en verbreiden der kunstwerken'.*4 
Hett tweede onderwerp van advies betrof een aspect van de sociale cul-
tuurspreiding:: hoe kon worden bevorderd 'dat alle bevolkingsgroepen 
hett genieten van kunstuitingen deelachtig' werden? Ten derde moest 
antwoordd komen op de vraag hoe 'kunstbeoefening door beroepskun-
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stenaarss en amateurs op zo hoog mogelijk peil' kon worden gebracht.55 

Inn contacten met de Federatie deed het 'hoofd Kunsten' Vroom het 
vóórkomenn dat het ministerie met de instelling van de Raad hetzelfde 
nastreefdee als de Federatie.56 De werkelijkheid was anders. De Raad 
werdd 'een karikatuur' van hetgeen de Federatie zich daar aanvankelijk 
vann had voorgesteld.̂ In plaats van samengesteld te zijn uit vrijwel uit-
sluitendd kunstenaars, leden van de Federatie, vroeg de minister aan zijn 
ambtenarenn wie er voor een lidmaatschap in aanmerking moesten ko-
men.. Kunstenaarsorganisaties mochten geen voordracht doen. En in 
plaatss van regelgevende, budgettaire en uitvoerende bevoegdheden 
kreegg de Raad alleen een adviesfunctie. Nog meer werden de mogelijk-
hedenn van de Raad beperkt door de bepaling dat de minister niet ver-
plichtt was hem in te lichten ofte horen en door het feit dat zijn beraad-
slagingenn en adviezen niet openbaar waren. 259 

Opp deze manier was de Voorlopige Raad voor de Kunst geen 'kind 
vann de Federatie' geworden. Integendeel, want in plaats van bij te dragen 
aann een zekere toenadering vergrootte het tot stand gekomen lichaam 
slechtss het onder Van der Leeuw gegroeide wantrouwen tussen 'Den 
Haag'' en de 'Amsterdamse' Federatie. De uit de tijd van het interbel-
lumm bekende tegenstelling tussen de 'linkse' hoofdstad en het rege-
ringscentrumm bleef daarmee geheel overeind. Toch brak het lijntj e tus-
senn de Federatie en de regering niet. In de 38 leden tellende Raad kwa-
menn 'toch nog' zestien medestanders van de Federatie, en Sandberg 
werdd plaatsvervangend voorzitter.58 

Bijj  de installatie van de eerste leden van de Raad bracht Gielen een 
aantall  vraagstukken nog eens nadrukkelijk onder de aandacht. Hierbij 
kwamm ook het punt aan de orde dat in zijn ogen voor het in het leven 
roepenn van de Raad het zwaarst moet hebben gewogen. De minister 
vroeg:: 'Hoe zal ik beoordelen wat kunst is, en welke kunstenaars zullen 
derhalvee door de overheid moeten worden gesteund? '59 Voor het eerst 
wass er bij de rijksoverheid een substantieel budget voorhanden. En dat 
moestt worden verdeeld. Hierbij dienden artistieke oordelen te worden 
geveldd en dat was al sinds Thorbecke 'geen zaak van de regering' meer. 
Bovendienn was het door de verscherpte tegenstellingen tussen 'moder-
nen'' en 'traditionelen' voor het openbaar bestuur extra moeilijk gewor-
denn hierin voorkeuren te laten blijken. Dit te meer omdat de richtin-
genstrijdd gewoonlijk gelijk opging met vaak heftig beleden politieke 
voorkeuren.. Herman van den Eerenbeemt, voorzitter van de Raad, te-
venss voorzitter van de Algemene Katholieke Kunstenaarsvereniging, 
antwoordde:: 'Excellentie, de hemel geve de Raad de wijsheid om een 
antwoordd hierop te formuleren, dat zowel de overheid, de kunstenaar 
alss de gemeenschap zal kunnen bevredigen.'60 
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DeDe eerste ''kunstnota' en de koude oorlog 

Naa de verkiezingen van 1948 trad het eerste kabinet-Drees aan. Minis-
terr van OK&W werd de Nijmeegse psycholoog en letterkundige prof dr. 
F.. J.Th. Rutten (KVP). Net als zijn voorganger werd hij in de eerste plaats 
vanwegee zijn onderwijskwaliteiten aangetrokken. Eerst leek zijn optre-
denn een voortzetting van dat van Gielen te worden, maar in 1950 lever-
dee hij toch een belangrijke bijdrage aan de verdere ontwikkelingvan het 
cultuurbeleid. . 

Mett de verheviging van de koude oorlog in de jaren vijfti g moest er 
meerr geld voor defensie komen. Om dit bijeen te brengen graasde het 
ministeriee van Financiën de begrotingen van de verschillende departe-
mentenn af. Een gemakkelijke prooi was het niet wettelijk beschermde 

2600 cultuurbudget. Mede omdat hij naar verhouding niet veel oog voor de 
cultuursectorr had, plaatste dit minister Rutten niet voor onoverkome-
lijk ee problemen. Resultaat was dat in de begroting voor 1950 enkele 
bezuinigingenn werden voorgesteld.61 In de Tweede Kamer leidde dit 
echterr tot onvrede. Links wilde sowieso een actiever cultuurbeleid, 
maarr ook KVP- en ARP-Kamerleden lieten weten dat hun achterbannen 
'inn de provincie' ontevreden waren. Van zowel sociale als geografische 
cultuurspreidingg kwam volgens veel Kamerleden te weinig terecht en 
dee minister werd een 'gebrek aan planning' verweten.62 Naar aanleiding 
vann schriftelijke vragen van parlementariërs ging Rutten op de proble-
matiekk in. 

Tott tevredenheid van de Kamer resulteerde dit in een verhelderend 
verslagg dat als de Kunstnota 1950 bekend zou worden.6? Centrale the-
ma'ss erin betroffen de relatie 'overheid en cultuur', 'kunst en volk' en 
'dee sociale positie van de kunstenaar'. Als overheidstaken werden ge-
noemd:: het 'bewaren, verzorgen en naar vermogen vermeerderen van 
hett Nederlands kunstbezit'; sociale en geografische cultuurspreiding; 
'hulpp bieden ter verheffing van de kunst en tot steun van de kunste-
naars';; de presentatie van Nederlandse kunst in het buitenland, en steun 
bijj  het tot stand brengen van 'grote cultuurwerken' (als podiumkunst-
gezelschappen,, tentoonstellingen en films). Wat betreft 'steun aan nood-
lijdendee kunstenaars' werd verwezen naar de in 1949 door het ministe-
riee van Sociale Zaken in het leven geroepen 'contraprestatieregeling' en 
hett Voorzieningsfonds voor Kunstenaars.64 

Bijj  de uitoefening van genoemde taken moest steeds worden afgewo-
genn of deze 'binnen het vermogen van de Overheid' lagen, want de 
eerstverantwoordelijkheidd voor de cultuur moest bij 'de burgers, per-
soonlijkk en gezamenlijk', liggen. Nederland bestond nu eenmaal uit 
verschillendee ideologische groeperingen die ieder vanuit hun eigen 
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positiee aan de nationale eenheid bijdroegen. En juist dat pluriforme 
kenmerkk van de natie moest worden beschermd tegen een ideologisch 
eenzijdigg onderbouwde staatscultuur, zoals die in het verleden door 
Vann der Leeuw was gepropageerd. 

Dee discussie over de nota in de Tweede Kamer maakte duidelijk dat 
err een brede consensus over het cultuurbeleid bestond.6*  Rutten en mr. 
J.M.L.T.. Cals (die tijdens de discussie inmiddels een paar dagen als 
staatssecretariss de 'kunsten' onder zijn hoede had) werden door een 
ruimee Kamermeerderheid 'in hun moeizame strijd binnen het kabinet 
tenn gunste van handhaving en mogelijk uitbreiding van de uitgaven 
voorr de kunsten' gesteund.66 Voorwaarde was dat het kunstaanbod 'in 
allerleii  vormen' evenwichtig over het land werd verdeeld en dat het 
gebodenee een 'positief-moreel karakter' had.6? Aan het eind van de dis-
cussiee vatte Rutten de belangrijkste taken nog eens samen. Hij consta- 261 
teerdee daarbij dat, ten eerste, de jeugd de waarde van kunst moest wor-
denn bijgebracht, 'en wel zó, dat de behoefte aan schoonheid algemeen 
wordtt gewekt', ten tweede, dat de actieve kunstbeoefening en de volks-
kunstt dienden te worden bevorderd, en ten derde, dat 'alle landgeno-
ten'' van 'culturele waarden' kennis zouden moeten kunnen nemen.68 

Dee belangrijkste supporters van een actiever beleid waren de twee 
grootstee fracties, die van PvdA en KVP. Voor laatstgenoemde partij be-
nadruktee de cultuurspecialist en 'kampioen voor de regionale cultuur-
differentiatie'' Bernard Verhoeven het belang van cultuurbeleid en in 
hett bijzonder dat van geografische cultuurspreiding. 69 Maar ook andere 
grotee partijen stemden met de voornemens in. De VVD toonde zich bij 
mondee van R. Zegering Hadders 'een warm voorstander van steun van 
dee Overheid aan de kunst'.?0 En de ARP, die van oudsher sceptisch 
tegenoverr moderne, sterk individuele en niet religieus geïnspireerde 
kunstuitingenn stond, sprak zich voor het eerst openlijk in het parlement 
uitt voor overheidssteun aan de kunsten.?1 

Aann het einde van het debat gaf Cals aan hoezeer de koude oorlog 
zijnn invloed op het cultuurbeleid deed gelden. Werd dit beleid direct na 
dee Tweede Wereldoorlog nog in de eerste plaats gelegitimeerd als een 
'offensieff  tot herstel van de morele oorlogsschade', anno 1950 ging het 
omm 'de morele bewapening van de natie tegen het communisme' en om 
dee 'bescherming van onze hoogste geestelijke en culturele goederen'.?2 

Hiermeee was het cultuurbeleid van 'middel tot een vernieuwde respec-
tievelijkk herstelde maatschappelijke orde' tot een 'onderdeel van maat-
schappelijkee defensie' geworden.73 Het ging nu niet meer alleen om de 
verdedigingg van de nationale cultuur, maar om niet minder dan de red-
dingg van de hele westerse beschaving. Daarvoor moest niet alleen het 
defensiebudgett worden verhoogd, maar eveneens dat voor cultuurbe-
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leid.. Geen van de grotere politieke partijen had nu nog bezwaren tegen 
overheidssteunn aan de kunsten. Integendeel, de minister concludeerde 
datt in de Kamer de 'gemeenschappelijke overtuiging' leefde 'dat de 
Overheidd ook op het gebied van de kunst en de cultuur een plicht' 
had.744 Het gevolg was dat er in de jaren vijfti g 'een merkwaardige bud-
gettairee competitie tussen de sectoren cultuur en defensie [ontstond], 
waarbijj  beiden naar voren werden geschoven als pijlers onder de wes-
tersee beschaving'.?* 

GeografischeGeografische spreiding en voorwaardenscheppend beleid 

Inn de Kunstnota 19jo en het daarover gevoerde Kamerdebat waren de 
kaartenn geschud. Gedurende meer dan een decennium werden vervol-

2622 gens de belangrijkste uitgangspunten en doelstellingen aan dit 'beleids-
document'' ontleend. Bovenal moest er streng 
wordenn gewaakt voor 'staatscultuur'. Dit bete-
kendee evenwel niet dat de overheid niets kon of 
mocht.. Integendeel, als particulieren tekort-
schotenn diende zij bij te springen en daar waar 
hett culturele aanbod te gering was - en dat was 
naarr de mening van velen 'in de provincie' het 
gevall  - moest in de vorm van 'voorwaarden-
scheppendd beleid' te hulp worden geschoten. 
Geografischee cultuurspreiding werd hiermee 
hett beginsel dat het beleid van Joseph Cals, die 
vanaff  1952 tot 1963 in vier kabinetten als minis-
tervann OK&W optrad, het meest kenmerkte.?6 

Eenn ander belangrijk aspect van het beleid 
wass dat er uitsluitend overheidssteun werd ver-
leendd aan activiteiten met een 'positief-moreel 

JosephM.L.T.. Cals, ministervan karakter '. D i t c r i te r ium moest echter de auto-

Onderwijs,, Kunsten en Wetenschap- nomie van de kunst zo weinig mogelijk aantas-
penn van 1952 tot 1963. ten. Behalve wanneer ethische grenzen werden 

overschreden,, dienden overheidsuitspraken over 
artistiekee kwaliteit te worden vermeden. Om de zelfstandigheid van de 
sectorr te onderstrepen werd in 1955 bij wet een definitieve Raad voor de 
Kunstt in het leven geroepen. Ten slotte werd, als in het verleden, 'kun-
stenaarsbeleid'' niet tot het cultuurbeleid gerekend. Sociale ondersteu-
ningg van kunstenaars was voor rekening van het ministerie van Sociale 
Zaken.. Net als voor de oorlog werd bij het ministerie van OK&W in de 
relatiee tussen kunst en overheid onverkort aan het 'kwaliteitscriterium' 
vastgehouden. . 
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Eenn wezenlijke verandering betrof ook de communicatie van de be-
windsliedenn over het cultuurbeleid met het parlement en 'het veld'. 
Terwijll  Van de Leeuw er nog voor had gepleit om de invloed van de 
volksvertegenwoordigingg zo beperkt mogelijk te houden, was er vanaf 
19466 toch een regelmatige en fundamentele gedachtewisseling ontwik-
keld.. Cals ging vervolgens nog een stap verder, want anders dan Gielen 
stondd hij meer invloed van buiten het politiek-ambtelijke besluitvor-
mingscircuitt toe .77 

Dee op 30 maart 1955 in functie getreden 'definitieve' Raad voor de 
Kunstt moest 'een onmisbare schakel' worden in het 'harmonische 
samenspell  tussen de kunstwereld, het volk en de overheid'. In plaats van 
uitsluitendd door de minister te zijn samengesteld werd de Raad nu voor 
eenn aanzienlijk deel op voordracht van kunstenaarsorganisaties be-
noemd,, en tevens werd de minister verplicht om over alle belangrijke 
maatregelenn op het terrein van de kunsten het advies van de Raad in te 
winnen.. Hoewel er in de ogen van velen nog heel wat op de werkwijze 
enn de inbreng van de Raad bleef af te dingen, was er ontegenzeggelijk 
sprakee van een grotere openheid.78 In 1958, het jaar waarin aan rege-
ringsdeelnamee van de Partij van de Arbeid een einde kwam, werd de 
altijdd zeer kritische Federatieman Jan Kassies algemeen secretaris van 
dee Raad voor de Kunst. Op andere terreinen kwam het eveneens tot een 
groteree inbreng van buiten het politiek-ambtelijke circuit. In 1955 wer-
denn adviescommissies in het leven geroepen voor kunstzinnige vor-
ming,, jeugdtoneel en symfonieorkesten.79 En op het terrein van de 
monumentenzorgg werd, ten gevolge van de in 1961 in werking tredende 
Monumentenwet,, de Voorlopige Monumentenraad (1946) opgevolgd 
doorr een definitieve. In al deze gremia voerden 'externe professionele 
deskundigen'' de boventoon. 

Mett het zich verder ontwikkelende beleid groeide - zeker na 1955 
toenn de welvaart sterk toenam - ook het budget. Het steeg van bijna 
twaalff  miljoen in 1952 naar ruim zestig in 1963. Daarmee stegen de uit-
gavenn voor cultuur ruim twee keer zo snel als de totale rijksuitgaven.80 

Voortbouwendd op het al voor de oorlog tot stand gekomen beleid bleef 
muziekk verreweg de grootste post op de kunstenbegroting. Het nam 
bijnaa tweederde van het budget in beslag.8' Toch groeiden de budgetten 
voorr toneel en beeldende kunst en bouwkunst net iets sneller. Uit de 
aanzienlijkee beleidsintensivering werd duidelijk dat 'veel van wat Van 
derr Leeuw c.s. voor ogen stond later onder Cals alsnog [werd] gereali-
seerd'.822 En dit gold niet alleen de hoogte van het beschikbare budget, 
maarr zeker ook de inhoud van het beleid. Net als Van der Leeuw had 
Calss de cultuureducatie hoog in het vaandel: in 'zijn' Mammoetwet 
voorr het onderwijs was daarvoor een ruime plaats ingeruimd. 
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Tochh was het optreden van Cals niet onomstreden. Kritiek gold 
meermalenn zijn rol als bewaker van de publieke moraal, waarop in 1950 
doorr een ruime Kamermeerderheid was aangedrongen. Door er bij het 
cultuurbeleidd voor te waken dat er alleen activiteiten met een 'positief 
moreell  karakter' werden ondersteund, werd Cals in links-progressieve 
kringg steeds vaker niet alleen gezien als hoeder van een verwerpelijke en 
elitairee burgercultuur en de daarmee verbonden normen en waarden, 
maarr evenzeer als exponent van een al even abjecte autoritair-katholie-
kee moraal. Media als Vrij  Nederland ontwikkelden zich tot spreekbuis 
vann deze onvrede. Anders dan in politiek-bestuurlijke kring, waar inter-
pretatieverschillenn over wat moreel al dan niet acceptabel was omwille 
vann de harmonie en de consensus zo veel mogelijk werden afgedekt, 
leekk in links-progressieve media de behoefte om van fundamentele en 

22 64 groeiende onvrede blijk te geven alleen maar toe te nemen. Het waren 
vroegee tekenen van een veranderende cultuur en een groeiende ideolo-
gischee onvrede die in de jaren zestig en zeventig een hoogtepunt zou-
denn bereiken. 

Hett optreden van Cals in moreel beladen kwesties leidde in 1951, nog 
vóórr zijn ministerschap, tot botsingen met Gerard Kornelis van het 
Revee en Willem Frederik Hermans, spraakmakende auteurs van de na-
oorlogsee generatie.83 De eerste onthield hij op grond van een masturba-
tiescènee in de novelle Melancholia een reisbeurs van ƒ2000,- (waarop de 
auteurr tegen Cals een proces aanspande wegens aantasting 'in eer en 
goedee naam' en uit kwaadheid een tijdje weigerde in het Nederlands te 
schrijven).. Een romanfragment van Hermans in het tijdschrift Podium, 
waarinn de auteur de katholieken uitmaakte voor 'het meest schunnige, 
belazerde,, onderkruiperige, besodemieterde deel van ons volk! Maar 
diedie naaien er op los!', had tot gevolg dat het tijdschrift subsidie werd 
onthouden.. Beide affaires deden veel stof opwaaien, en de verontwaar-
digingg in links-progressieve gelederen over 'de Kvp'er Cals' was groot. 
Zijj  werd nog verhevigd toen de minister in 1956 weigerde de commu-
nistischee auteur Theun de Vries een reisbeurs toe te kennen omdat deze 
openlijkk met de Russische inval in Hongarije had gesympathiseerd. 

Tochh liet de Federatie zich niet te veel door deze conflicten leiden, 
wantt in 1963 haastte deze kritische belangenorganisatie zich om ex-
ministerr Cals kandidaat voor het voorzitterschap van de Raad voor de 
Kunstt te stellen. Daar zou hij nog veel voor de kunsten kunnen beteke-
nen,, dacht men. Tijd om dat te bewijzen kwam er echter niet, want hoe-
well  Cals inderdaad voorzitter werd, trad hij al heel snel weer af om zich 
nogmaalss volledig aan de politiek te kunnen wijden. In 1965 werd hij 
minister-president. . 
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CULTUURBELEI D D 

'De'De culturele taak der gemeente'' 

Dee ontwikkeling van het gemeentelijke cultuurbeleid kwam na de oor-
logg in een geweldige stroomversnelling terecht. Zowel al eerder ge-
noemdee politieke overwegingen als de grote naoorlogse belangstelling 
voorr alles wat met cultuur te maken had, speelden daarbij een belangrij-
kee rol. Al in 1946 besteedden de gemeenten 5,1 miljoen aan cultuurbe-
leidd en dat was bijna evenveel als de 5,3 miljoen die de rijksoverheid 
daarvoorr reserveerde. Een jaar later waren de gemeente-uitgaven al 
hogerr dan die van het rijk en deze ontwikkeling zette zich daarna voort. 
Inn 1955 was het budget van de gemeenten gegroeid naar 26,4 miljoen en 
hett rijksbudget naar 20,3; in 1965 ging het om respectievelijk 140 en 102 
miljoen.. 84 

Hoezeerr 'de culturele taak der gemeente' direct na de oorlog in de 
belangstellingg stond, bleek uit de aandacht die dit onderwerp kreeg op 
hett 'Congres over gemeentepolitiek' dat op 12 oktober 1946 door de 
toenn negen maanden oude Partij van de Arbeid werd georganiseerd.8* 
Inn zijn inleiding wees J. in 't Veld, burgemeester van Zaandam en mede-
oprichterr van het Nationaal Instituut, erop dat de grootste bedreiging 
voorr de gemeentebesturen kwam van 'de toenemende inmenging door 
hett centrale bestuur in gemeentezaken'. Zou de gemeente hierdoor 
'inschrompelenn tot alleen maar administratief onderdeel van de Staat of 
zall  zij blijven een levende en levenwekkende gemeenschap, gelijk zij in 
Thorbecke'ss conceptie bedoeld is te zijn?', vroeg In 't Veld zich af.86 

Eenn van de belangrijkste kenmerken van levende gemeenschappen was 
'verantwoordelijkheidd voor het welzijn der gemeenschap', of eenvou-
digweg:: van 'burgerzin'. Hieraan ontbrak het volgens In 't Veld maar al 
tee zeer. Ter bevordering ervan zouden gemeenten een gerichte cultuur-
politiekk moeten voeren, waarmee bedoeld werd dat zij de culturele be-
langstellingg en activiteiten van de inwoners moesten 'leiden, stuwen en 
samenbinden'.. Daarmee zou tevens worden bijgedragen aan de geeste-
lijk ee weerbaarheid van de bevolking, 'omdat een hoog cultureel peil 
minderr vatbaar maakt voor geestelijke volgzaamheid'. 

Vervolgenss werd de culturele taak van gemeenten verder uiteengezet 
doorr het PvdA-Tweede-Kamerlid C.J.A.M. ten Hagen. Zijn pleidooi 
bevattee een mengsel van het gedachtegoed van vooroorlogse gemeen-
schapsdenkerss als Henri Polak en Boekman, en van de latere idealen 
vann religieus gemotiveerde doorbraaksocialisten als Van der Leeuw. 
Naastt aandacht voor materiële vooruitgang was het noodzakelijk dat 
hett hele volk aan het culturele leven deelnam: 'cultuur is niet het voor-
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rechtt van een kleine groep, maar een waarde waaraan het gehele volk 
deell  heeft. (...) Cultuur is beschaving.'8? Het stimuleren tot deelname 
aann het culturele leven was des te noodzakelijker omdat het 'massa-
amusement'' steeds verder opdrong, en dat werd 'niet op zijn opvoeden-
dee waarde (...) gewaardeerd, maar op zijn verkoopbaarheid. Massa's 
bevolkenn de bioscopen; men laat zich daar leven en bedwelmt zich met 
sensatie,, goedkope romantieken zinnelijke prikkels.' 

Dee vraag was wie voor deze cultuureducatieve taak eerstverantwoor-
delijkk moest worden gesteld. Het antwoord was volgens Ten Hagen: het 
gezinn en, 'voor de kerkelijke groeperingen in ons volk', de kerk. Maar 
daarnaastt had de overheid een belangrijke taak. Om hen goed in een ge-
meenschapp te laten functioneren moest de overheid de inwoners opvoe-
denn tot staatsburgers. De belangrijkste rol moest hier bij de gemeenten 

22 66 liggen. Daar, aan de basis, dienden culturele activiteiten te worden ge-
stimuleerdd en gecoördineerd.88 In de praktijk zou dit bij voorkeur moe-
tenn gebeuren door een corporatieve ordening, waarbij culturele organi-
satiess uit de verschillende geledingen van de bevolking bijeen werden 
gebrachtt in een overlegorgaan - iets als een plaatselijke Culturele Raad. 
Dee gemeente zou een dergelijk lichaam moeten steunen door bijvoor-
beeldd het secretariaat te bekostigen. Nog beter zou zijn als gemeenten 
dee beschikking hadden over een ambtenaar voor culturele zaken. Het 
pleidooii  van Ten Hagen illustreerde hoe in PvdA-kringen over de ver-
schillendee verantwoordelijkheden werd gedacht. Waar liberalen het 
primaatt toch het liefst zo veel mogelijk bij het 'vrije' particulier initiatief 
legdenn en katholieken voorkeur gaven aan zuilgebonden organisaties, 
legdenn sociaal-democraten de primaire verantwoordelijkheid graag bij 
hett gemeentebestuur. 89 

Vann het door In 't Veld gevreesde centralisme was vier jaar na het 
optredenn van Van der Leeuw weinig gevaar meer te duchten, zoals 
bleekk in het cultuurdebat van 1950 waarin minister Rutten opmerkte dat 
'dee neiging om aan te leunen tegen Den Haag veel en veel te sterk was'. 
Hett cultuurbeleid moest in de eerste plaatss zelfs helemaal geen zaak van 
dee centrale overheid zijn, want juist een decentraal gevoerd beleid zou 
positieff  kunnen bijdragen 'aan billijk e verlangens inzake de spreiding 
vann de cultuur over het gehele land'.9° Rutten benadrukte hierbij dat 
particulierenn als eersten verantwoordelijk voor het culturele leven 
moestenn zijn. Als het particulier initiatief tekortschoot moest de over-
heidd de helpende hand bieden. Maar dan niet in de eerste plaats de cen-
tralee overheid, maar de lagere overheden en in het bijzonder de 
gemeenten.. 9! 

Opp welke wijze gemeenten hun taak concreet vorm konden geven 
werdd rond 1952 door de burgemeester van Amersfoort, de gezagheb-
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bendee sociaal-democraat Hermen Molendijk, in zijn Gemeente en cul-
tuur-arbeidtuur-arbeid uiteengezet.?2 Opvallend, maar goed aansluitend bij het AJC-
verledenn van de auteur en het 'cultuursocialisme' dat voor de oorlog 
doorr Hendrik de Man en Koos Vorrink was gepropageerd, was de brede 
definitiee die Molendijk aan 'het culturele werk' gaf.93 Het ging bij ste-
delijkk cultuurbeleid niet enkel om het mogelijk maken van concerten, 
toneeluitvoeringenn en tentoonstellingen maar om 'het instandhouden 
enn bevorderen der cultuur; dat is een ruimer begrip en een uitgestrekter 
arbeidsveld'.. In dit licht werd gesproken over lokale geschiedbeoefe-
ning,, gemeentelijke archieven, stadsuitleg, wooncultuur, lichaamscul-
tuurr (sport), kunstzinnige vorming (binnen en buiten school verband), 
ontwikkelingg (bibliotheken), jeugdwerk, volwasseneneducatie en nog 
meer.. Al deze onderdelen konden een positieve bijdrage leveren aan de 
ontwikkelingg van de persoonlijkheid, de gemeenschapszin en de be-
trokkenheidd van de burger bij de samenleving. Mensen moesten niet 
alleenn maar passief bezig zijn met luisteren naar de radio of kijken naar 
sport,, maar dienden in de eerste plaats zelf actief bezig te zijn. 94 

Gelijkk opgaand met de toenemende betrokkenheid van afzonderlijke 
gemeentenn ontwikkelde zich de aandacht van de Vereniging van Ne-
derlandsee Gemeenten (VNG) voor het cultuurbeleid.?*  In 1956 organi-
seerdee het aan de VNG gelieerde Instituut voor Bestuurswetenschappen 
(IBW)) in Oosterbeek een door 120 deelnemers bezochte en drie dagen 
durendee studieconferentie over 'De culturele taak van de overheid'. De 
leidingg lag in handen van de al genoemde bestuurskundige en voormali-
gee secretaris-generaal van OK&W Van Poelje.?6 In zijn inleiding wees 
dezee op het grote belang van gemeentelijk cultuurbeleid, en aan de 
handd van auteurs als de Amerikaanse cultuurfilosoof Lewis Mumford 
(diee de mensheid waarschuwde voor 'het barbarisme en de ontmenselij-
kingg van de moderne technische beschaving') stelde hij: 'de gemeente 
zall  cultuurgemeente zijn of zij zal niet zijn'.97 Na Van Poelje werd het 
woordd gevoerd door de burgemeester van een middelgrote stad (Delft) 
enn een plattelandsgemeente (Hilvarenbeek). De keuze van deze spre-
kerss was geen toeval, want juist in dit soort gemeenten gebeurde er op 
hett terrein van het cultuurbeleid nog niet veel. 

Dee moderne stad werd volgens burgemeester D. de Loor van Delft 
gekenmerktt door grote massaliteit en een 'gemis aan ware gemeen-
schap'.?88 Gemeentebesturen zouden door middel van 'culturele plan-
ning'' de gemeenschapszin moeten bevorderen. De beste kansen hiertoe 
lagenn volgens de spreker in het onderwijs. Hier moesten jongeren de 
'omgangg met het boek, tekenen, zingen en handenarbeid' leren. Buiten 
hett reguliere onderwijs kon de muzische vorming worden gestimuleerd 
inn 'scholen voor creativiteit en vrije expressie' en in volksmuziekscho-
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len.. Maar er was meer; stadsbesturen moesten ook zorgen voor 'inscha-
kelingg van musea, de aanleg van schooltuinen, voor jeugdconcerten en 
toneel'.. En voor de ontwikkeling van openbare bibliotheken en de 
bevorderingg van amateurkunstbeoefening in verenigingsverband. Ook 
moestenn er kunstopdrachten worden verstrekt: 'Buiten geplaatste beel-
denn staan voor ieder te bezien. Zij hebben een uitnemende werking, in 
hett bijzonder op de jeugd.' Voorts moest er bij nieuwbouw op worden 
gelett dat deze 'de sociale eenheid' bevorderde; dat er 'iets van vrijheid 
enn frisheid tot uiting [kwam] in de plaatsing van huizengroepen'.°9 
Tegelijkertijdd dienden steden een gedegen monumentenbeleid te voe-
renn en moesten zij oude stedenbouwkundige patronen met zorg conser-
verenn - en deze niet opofferen aan het opdringende verkeer. 

Volgenss J.P.M. Meuwese, burgemeester van Hilvarenbeek, moesten 
2688 bestuurders van kleinere gemeenten niet boven de bevolking staan, 

maarr juist aansluiten op het eenvoudige niveau van het plaatselijke cul-
turelee leven: bij de fanfare en de toneelclub.100 'Bij deze culturele arbeid 
moett men uitgaan van het gegeven, dat het gemiddelde intelligentiepeil 
niett hoger moet worden geschat dan op dat van een 13- tot 14-jarige.' 
Bestuurderss dienden in de eerste plaats belangstelling te tonen en uit-
voeringenn te bezoeken en na afloop zouden ze moeten zeggen: 'Jon-
gens,, dat hebben julli e flink gedaan.' 'Dan is het eerste doel bereikt: er is 
contact,, meeleven en men weet dat er op het huis der gemeente belang-
stellingg is.' Maar men kon verder gaan door bijvoorbeeld tekenwedstrij-
denn en tentoonstellingen te organiseren, 'waardoor men de mensen als 
hett ware met de neus op het schone drukt'. En men zou 'vendelzwaaiers 
enn volksdansgroepen' van buiten de gemeente kunnen laten optreden. 
Datt was in Hilvarenbeek ook gebeurd en met succes: 'Thans vendelen 
dee gemeentenaren zelf en zijn er drie volksdansgroepen.' Tijdens de op 
dee voordracht volgende discussie werd opgemerkt dat de burgemeester 
dee inwoners van zijn gemeente wel wat erg simpel voorstelde, maar daar 
wildee deze niets van weten: zijn beeldvorming was 'ontleend aan uit-
sprakenn van wetenschappelijke deskundigen'. En daarmee was de kous 
af:: 'Een enorm applaus beloonde de spreker. Ieder was onder de indruk 
gekomenn van het boeiend levensverhaal van een man, die niets anders 
wildee zijn dan burgervader.' 

Voorr de realisatie van de gemeentelijke culturele ambities was het 
cruciaall  dat gemeentebesturen de beschikking hadden over bekwame 
ambtenarenn voor culturele zaken. Zich hiervan terdege bewust gaven 
hett Nederlands Cultureel Contact, het Nationaal Overleg voor Gewes-
telijkee Cultuur (NOGC) en de Nederlandse Jeugdgemeenschap aan het 
beginn van de jaren zestig opdracht aan Hermen Molendijk om onder-
zoekk te verrichten 'naar de functie en opleiding van de culturele ambte-



GEMEENTE NN EN PROVINCIE S 

naarr in het Nederlandse overheidsapparaat en in semi-overheidsinstel-
lingen'.101 1 

Inn zijn eindverslag, getiteld De culturele ambtenaar ̂ ging Molendijk 
nogg eens in op de vraag waarom cultuurbeleid bij gemeenten grotere 
aandachtt zou moeten krijgen. Na de oorlog hadden vooral 'de exacte 
wetenschappenn en de ver-doorgevoerde techniek' de samenleving sterk 
beïnvloed.. De welvaart was sterk gestegen en er was sprake van een 
onstuitbaree verstedelijking, industrialisering en arbeidstijdverkorting 
-waardoorr het 'probleem van de vrije tijd' aanzienlijk was toegenomen. 
Helaas,, constateerde Molendijk, was er geen sprake van 'evenwicht van 
geestelijkee en stoffelijke waarden'; 'het beschavingsniveau is niet altijd 
meegekomenn met de verhoogde levensstandaard (...) het heeft er soms 
veell  van of wij geboren zijn om te produceren en te consumeren en dat 
err geen geestelijke en ideële waarden meer bestaan'. Om deze reden 269 
moestt er meer aandacht aan het 'welzijn' worden besteed en de over-
heidd zou hier veel actiever moeten optreden. Een belangrijke positie 
wass hierbij weggelegd voor de functionaris, die, anders dan de vroegere 
meerr uitvoerend werkzame ambtenaar, als 'beleidsmedewerker' een 
actievee rol in de verschillende fasen van het beleidsproces diende te spe-
len.102 2 

Hett rapport eindigde met de constatering dat het met de opleiding 
vann dit soort beleidsmedewerkers slecht was gesteld; in feite was er van 
eenn opleiding geen sprake. Een voorbeeld kon worden genomen aan de 
Duitsee Hochschule für Verwaltungswissenschaften, waar het onderwijs 
inn cultuurbeleid een substantieel onderdeel van het lesprogramma was. 
Tott een dergelijke opleiding - een Culturele Academie - zou het echter 
niett komen. Het cultuurbeleid zoals dat door Van Poelje en Molendijk 
vanuitt bestuurlijk perspectief werd voorgestaan vond ook nauwelijks 
eenn plek in de Scholen voor Maatschappelijk Werk (de voorlopers van 
dee Sociale Academies), en de mogelijkheden binnen het IBW en de Re-
gionalee Bestuurscholen waren door de geringe capaciteit en andere prio-
riteitenriteiten zeer beperkt. Binnen de universitaire juridische opleidingen 
(bestuursrecht),, waar van oudsher veel ambtenaren werden opgeleid, 
wass van aandacht voor moderne bestuurskundige aspecten, laat staan 
voorr de 'specialisatie cultuurbeleid', evenmin sprake.I03 In de praktijk 
trachttenn provinciale culturele raden en het Nationaal Overleg voor 
Gewestelijkee Cultuur - waarover straks - in de leemte te voorzien door 
studiebijeenkomstenn voor ambtenaren te organiseren en door, waar 
mogelijk,, het voortouw bij beleidsvoorbereiding te nemen. Dit had 
zekerr resultaat, maar van een opleiding zoals Molendijk die wenste was 
tochh geen sprake. 
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DeDe provincies: 'cultuur in de gewesten' 

Zoalss gezegd werd direct na de oorlog in gemeenten en provincies de 
krachtigee centralisatietendens op rijksniveau met lede ogen aangezien. 
Bijj  'de lagere overheden' groeide de overtuiging dat juist gemeenten -
enn niet het rijk - de belangrijkste bestuurslaag voor cultuurbeleid zou-
denn moeten zijn. Daar lag de basis voor de 'levende en levenwekkende 
gemeenschap'' waar burgemeester In 't Veld in 1946 over sprak. Veel 
gemeenten,, vooral kleinere, dienden in dit streven te worden gestimu-
leerdd en ondersteund - en dat was een taak die goed bij de provincies 
zouu kunnen passen. In dit verband zou de - op historische gronden zeer 
beperktee - rol van het provinciaal bestuur moeten worden vergroot. IO4 

Eenn bijkomende stimulans voor meer culturele activiteiten 'in de 
2700 gewesten' kwam voort uit de hier groeiende weerstand tegen de grote 

invloedd van 'het Westen' op de nationale cultuur. Cultuur was meer dan 
watt er in enkele grote Hollandse steden gebeurde. Regio's hadden hun 
eigenn culturele identiteit en deze diende te worden gerespecteerd en 
beschermd.. De provincies waren volgens velen de aangewezen overhe-
denn om 'de gewestelijke cultuur' te ondersteunen.105 Vervolgens was er 
nogg een praktische overweging om de rol van de provincies te verzwa-
ren.. Het al gauw op rijksniveau nagestreefde geografisch spreidingsbe-
leidd kon onmogelijk helemaal centraal worden geregeld; inbreng van 
zowell  provincies als gemeenten was daarbij onontbeerlijk. 

Dee taken die de provincies welhaast op het lij f kregen geschreven 
werdenn in alle gewesten aangemoedigd door particulieren die in de 
activeringg van het provinciaal bestuur mogelijkheden zagen om het cul-
turelee leven in de eigen regio te bevorderen. Een belangrijke rol daarbij 
speeldenn de provinciale culturele raden die tussen 1945 en 19 61 in alle 
provinciess tot leven kwamen.106 Het verbaast niet dat de eerste daarvan 
ontstondenn in provincies met een sterke eigen 'gewestelijke cultuur' als 
Limburgg (1945), Friesland (1945), Drenthe (1947) en Zeeland (1952). In 
dee meeste gevallen lag het initiatief tot oprichting bij particuliere orga-
nisaties,, maar vrijwel steeds was er van aanvang af een nauwe band met 
hett provinciebestuur. All e raden kregen na verloop van tijd een advise-
rendee taak ten behoeve van 'hun' provinciaal bestuur. In de praktijk 
leiddee dit regelmatig tot concrete beleidsvoorbereidende (en uitvoe-
rende)) werkzaamheden. IO7 

Opp 'nationaal' niveau werd 'de taak van de provincies' gestimuleerd 
doorr het Nationaal Overleg voor Gewestelijke Cultuur (NOGC), de in 
Amersfoortt gevestigde koepel van provinciale culturele raden, en door 
hett Prins Bernhard Fonds (PBF). In 1954 publiceerde het PBF het onder-
zoekk De culturele taak van de provincie; een schets voor een meer sluitend en 
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eeneen meer fundamenteel cultuurbeleid. De provincie werd hier in beeld 
gebrachtt als bestuurlijke 'as' tussen rijk en gemeenten. In haar regio zou 
dee provincie tussen rijk en gemeenten moeten 'stimuleren, coördineren 
enn verevenen (...). De provincie concentrere zich op deze functie, dan 
heeftt zij een buitengewoon belangrijke taak van volstrekt eigen karak-
ter,, logisch passend in een groter beleidsgeheel; dan wordt zij de spil 
-- en daartoe is zij in haar bestuurlijke functie als geroepen -van het hele 
nationalee cultuurbeleid.'108 

Bijj  het rijk bestond een soortgelijke visie op de rol van de provincies, 
zijj  het dat deze in beduidend minder verwachtingsvolle bewoordingen 
werdd gesteld. In 1950 had minister Rutten laten weten geen heil te zien 
inn een 'stelselmatige decentralisatie van Overheidsbemoeiing met de 
kunstt via de provinciale besturen', maar tegelijkertijd zag hij wel iets in 
eenn coördinerende en stimulerende rol voor deze bestuurslaag.10? Dit 271 
zouu kunnen resulteren in de totstandkoming van meer 'gewestelijke 
cultuurorganisaties'' die het culturele leven in hun gebied zouden moe-
tenn bevorderen. De opvatting van de minister droeg er, samen met het 
onderzoekk van het PBF, zeker toe bij dat de provincies hun taak in de 
aangegevenn richting ontwikkelden. Waar deze nog niet bestonden, 
kwamenn voor 1962 culturele raden tot stand. Dat het hier om een 
gemeenschappelijkk - complementair - overheidsbelang ging, bleek uit 
hett feit dat het rijk zowel als provincies en 'tal van gemeenten' aan de 
financieringg ervan bijdroegen.110 

Hett voornamelijk door het rijk gefinancierde NOGC kreeg bij oprich-
tingg in 1953 een dubbele taakstelling: het stimuleren van het culturele 
levenn in de gewesten en het bevorderen van de totstandkoming van cul-
turelee raden in die provincies waar deze nog niet bestonden.111 Onder 
voorzitterschapp van de Gelderse parlementariër Bernard Verhoeven en 
vanaff  1955 onder dat van dr. W. Verkade werd het NOGC, samen met de 
afzonderlijkee culturele raden, daadwerkelijk een belangrijke 'particulie-
re'' pleitbezorger voor het culturele leven in de regio's.112 Invloed op het 
provinciaall  cultuurbeleid werd uitgeoefend door publicatie van onder-
zoek,zoek, organisatie van jaarlijkse congressen over diverse aspecten van 
cultuurbeleid,, en door, samen met andere instellingen, aandacht te 
bestedenn aan de opleiding van ambtenaren culturele zaken.11' In alge-
menee zin droegen het NOGC en de culturele raden bij tot een verbreding 
vann de horizon voor het regionale culturele leven. Zij voorkwamen dat 
dee aandacht niett te eenduidig op het 'regionaal eigene' werd geconcen-
treerd,, maar dat er tevens oog was voor meer algemene culturele ont-
wikkelingenn en de alom nagestreefde cultuurspreiding. 

Dee provinciale cultuurbudgetten stegen door het geïntensiveerde 
beleidd van 0,4 miljoen in 1946 naar 2,7 in 1954 en 8,4 in 1963."4 Dit was 
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eenn beduidend snellere groei dan die bij het rijk en de gemeenten. Hoe-
well  het provinciale budget bij lange na niet het volume van de twee 
anderee overheden haalde, kan toch niet worden gesteld dat het beleid 
vann de provincies hierbij inhoudelijk achterbleef. Voor een dergelijke 
vergelijkingg verschilden, en verschillen, de provinciale taken in veel op-
zichtenn te zeer met die van rijk en gemeenten, waar naar de aard van de 
inspanningenn veel grotere budgetten nodig zijn."5 

' H ETT V E L D ' : BEVLOGEN P A R T I C U L I E R EN EN 

KUNSTENAARS S 

InitiatievenInitiatieven en activiteiten in soorten en maten 

i'jii'ji  Wat behelsde nu het particulier initiatief dat vanaf medio 1946 door de 
rijksoverheidd voor de ontwikkeling van het culturele leven eerstverant-
woordelijkk werd gehouden? Wie traden er op de voorgrond en hoe 
zagenn hun activiteiten er eigenlijk uit? Het beeld is zeer divers. De acti-
viteitenn konden uiteenlopen van het stichten van theatergroepen en 
museaa tot inzet voor het behoud van stads- en dorpsgezichten, van ama-
teurkunstbeoefeningg binnen de zuilen tot vakbondsachtige activiteiten 
vann beroepskunstenaars, en van het opzetten van lokale historische ver-
enigingenn tot het oprichten van verzetsmonumenten. Sommige initia-
tievenn konden bogen op een lange voorgeschiedenis, andere waren 
nieuw.. Een aantal was op nationaal niveau gericht, maar de meeste 
warenn lokaal georiënteerd. Min of meer vanzelfsprekend hielden verre-
wegg de meeste initiatiefnemers zich niet bezig met de vraag van 'het pri-
maat'' - men dééd gewoon, met als resultaat dat er direct na de oorlog 
eenn immense groei van het aantal culturele activiteiten plaatsvond. 

Eenn zaak waaruit de betrokkenheid van particulieren bij het streven 
naarr cultuurspreiding opvallend naar voren kwam, betrof in de jaren 
vijfti gg de oprichting van de Stichting voor Aesthetische Vorming door 
middell  van de Radio in Woord en Beeld, beter bekend als Openbaar 
Kunstbezit.. Doel was 'de aesthetische vorming van het Nederlandse 
volkk op het gebied der beeldende kunsten, op een voor ieder bevattelij-
kee wijze' te bevorderen; men wilde 'een prikkel zijn tot eigen studie, 
museum-- en tentoonstellingsbezoek bevorderen en een aansporing zijn 
tott het verwerven van goede kunst'. Bedenker was de Larense beeld-
houwerr Johan Wertheim, die voorstelde om wekelijks op de radio een 
less uit te zenden over kunstwerken in bezit van Nederlandse musea. Ter 
ondersteuningg van de les ontvingen luisteraars/deelnemers van het te 
besprekenn werk een reproductie. Het idee was een novum. Nog niet 
eerderr was in Nederland met behulp van het moderne massamedium 
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radioo aandacht voor spreiding van beeldende kunst gevraagd. In korte 
tijdd schaarden een kleine zeventig vooraanstaanden uit de kunst- en 
onderwijswereldd (onder wie vrijwel alle hoogleraren kunstgeschiedenis 
enn directeuren van grote musea en kunstacademies) zich achter het 
idee.. Ook de omroepen waren, na enige aarzeling bij NCRV en KRO, al 
gauww enthousiast- Het rijk stelde ƒ 6000,- beschikbaar, het Prins Bern-
hardd Fonds ƒ 1500,-. 

Inn 1957 gingen de - tien minuten durende - uitzendingen van start; 
hett succes was groot. Men had voor een sluitende begroting 20.000 be-
talendee deelnemers nodig, maar al kort na het begin waren er 80.000 en 
evenn later 100.000. De aanvankelijk gewenste overheidsondersteuning 
bleekk niet nodig, en geheel in de geest van het burgerlijk particulier ini-
tiatiefwarenn de initiatiefnemers daar trots op: 'de stichting stelde er een 
eerr in de verkregen aanloopsubsidie te restitueren'."6 In 1963 startte, 273 
naastt de radio-uitzendingen, ook een televisiecursus. Maar het succes 
wass niet blijvend. Na verloop van tijd werd de samenwerking met de 
omroepenn moeizamer en er werd zodanig met de uitzendtijden gescho-
venn dat de aandacht van het publiek verflauwde. Uiteindelijk werd de in 
Amsterdamm gevestigde Stichting Openbaar Kunstbezit in 1989 opgehe-
ven. . 

Dee meer theoretische vraag waar 'het primaat' principieel diende te lig-
genn - óf bij de politiek, óf bij het particulier initiatief- leefde het sterkst 
binnenn landelijke organisaties. Ook hier ging het om heel uiteenlopen-
dee initiatieven. Enerzijds waren er die rechtstreeks aansloten op activi-
teitenn van instellingen die van oudsher tot het 'burgerlijk particulier 
initiatieff  werden gerekend. Hun activiteiten werden in belangrijke mate 
gemotiveerdd door algemene overwegingen omtrent het belang van 
'kunstt en cultuur' voor 'samenleving en beschaving' en door het 'oude 
liberalee ideaal van een democratie die gedragen werd door zelfstandige, 
geestelijkk ontplooide burgers'."7 Het 'primaat van het particulier initia-
tieff  werd bij uitstek in deze geledingen benadrukt, maar tegelijkertijd 
heerstee hier, al sinds het einde van de vorige eeuw, eveneens de opvatting 
datt de overheid hun activiteiten op grond van het 'algemeen belang' 
diendee te ondersteunen. In deze categorie zijn twee soorten organisa-
tiesties te onderscheiden: sectoraal gerichte, als bijvoorbeeld Toonkunst of 
Heemschut,, die zich als een soort koepelorganisaties op een onderdeel 
vann het culturele leven richtten, en organisaties als het Nationaal Insti-
tuutt en het Prins Bernhard Fonds of het Nederlands Cultureel Contact 
(NCC),, die een bijdrage aan de bevordering van het culturele leven in 
brederee zin wilden leveren."8 

Naastt dit soort op 'traditionele' overwegingen in het leven geroepen 
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instellingen,, ontstonden vanaf 1945 ook meer vakbewegingachtige orga-
nisatiess als de Federatie van Kunstenaarsverenigingen. In deze gelede-
renn werd het'primaat van het particulier initiatief eveneens onderschre-
ven,, maar tegelijkertijd gaf men daaraan een geheel eigen interpretatie. 
Hett 'algemene culturele belang van het gehele volk' stond hier dan wel 
voorop,, en de overheid diende hiervoor onbekrompen financiële mid-
delenn beschikbaar te stellen, maar in de praktijk moesten professionele 
kunstenaarss bij de nadere bepaling van dit 'algemene culturele belang' 
(enn bij de verdeling van de gelden) de hoofdrol vervullen.n? De in deze 
kringg levende visies op de positie van de kunst en de rol van kunstenaars 
inn de samenleving sloten over het algemeen nauw aan bij opvattingen 
diee hieromtrent in zowel communistische als sociaal-democratische 
geledingenn konden worden vernomen.120 

22 74 

HetHet Nationaal Instituut en het Prins Bernhard Fonds 

Dee initiatiefnemers tot het Nationaal Instituut, de leraar klassieke talen 
P.. A. Verburg en de sociaal-geograaf J.HenrickMulder, waren tijdens de 
oorlogg in de ban geraakt van de grote saamhorigheid die het gevolg was 
vann de strijd tegen de bezetters in het voordien zo verzuilde Neder-
land.1211 Na de oorlog zou deze 'diepere eenheid van de Nederlandse 
beschaving'' moeten blijven bestaan en verder worden ontwikkeld.122 De 
politiekk en daarmee de overheid, die vóór de oorlog de onderlinge tegen-
stellingenn zo vaak had aangewakkerd, zouden hierbij geen rol moeten 
spelen.. De vergroting van het nationaal bewustzijn, de vaderlandsliefde 
enn de saamhorigheid moest, overeenkomstig traditionele opvattingen 
daaromtrent,, 'uit het volk zelf komen.12? 

Vlakk na dee oorlog, op 12 en 13 oktober 1945, werd vanuit deze gedach-
tee in Amsterdam, in het bijzijn van minister Van der Leeuw en onder 
voorzitterschapp van de al genoemde Zaanse sociaal-democratische bur-
gemeesterr In 't Veld, het Nationaal Instituut opgericht. Een maand 
laterr werd bekend dat Prins Bernhard 'het actieve voorzitterschap' op 
zichh zou nemen. Het Nationaal Instituut moest in het land gaan funge-
renn als de 'Centrale organisatie tot verdieping van het nationaal bewust-
zijnn en tot versterking van de nationale saamhorigheid'.124 En aange-
zienn nationaal besef en cultuur in de ogen van de initiatiefnemers van 
hett Instituut zeer nauw met elkaar waren verbonden, stond aandacht 
voorr het culturele leven, de volkscultuur in het bijzonder, centraal op de 
agenda.. Het Instituut moest op landelijke schaal een nieuwe, niet-ver-
zuilde,, culturele ordening vormgeven. Door bevordering van 'goede 
gemeenschapsbevorderendee kunst' als volksmuziek en volksdans moest 
eenn dam worden opgeworpen tegen de uit Amerika overwaaiende 'ver-
vlakkendee massacultuur'. 
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Ministerr Van der Leeuw was aanvankelijk erg ingenomen met het 
Instituutt dat, op corporatieve grondslag geordend en met doorbraak-
idealenn bezield, zo goed bij zijn vormingsidealen leek te passen. Maar al 
gauww bleek dat er over de uitwerking van de doelstellingen fundamen-
teell  verschillende en praktisch onverenigbare opvattingen bestonden. 
Binnenn het Instituut klonken van aanvang af bezwaren tegen Van der 
Leeuwss etatisme.12*  De overheid moest wel bijdragen aan de financie-
ringg van het Instituut, maar mocht zich vervolgens nauwelijks met de 
bestemmingg van dat geld bemoeien. Nadat ook nog duidelijk werd dat 
hett Instituut er in de praktijk niet in slaagde zijn grootse visies in con-
cretee daden om te zetten en dat het 'in de provincie' door velen als een 
instrumentt van 'westerse bemoeizucht' werd gezien, bekoelde de be-
langstellingg van de minister snel. Toen het Instituut in het voorjaar van 
19466 bij hem aanklopte voor een ondersteuning van ƒ625.000,- gaf hij 275 
niett thuis. De instelling raakte vervolgens in grote financiële proble-
menn en moest noodgedwongen haar hoog gestelde ambities herover-
wegen.126 6 

Inn dit moeilijke parket werd door het Instituut geopperd om het in 
19400 als 'Spitfirefonds' in het leven geroepen Prins Bernhard Fonds tot 
eenn nationaal cultuurfonds om te vormen.12? Aldus geschiedde. Prins 
Bernhardd werd beschermheer en de Leidse rector magnificus R.P Cle-
veringaa werd voorzitter van het nieuwe, naar de Nederlandse verhou-
dingenn breed samengestelde bestuur.128 Mede omdat de zeer actieve 
voormaligee oprichter en mededirecteur van het Nationaal Instituut, 
Henrickk Mulder, aantrad als algemeen secretaris, werd het PBF de be-
langrijkstee erfgenaam van het Nationaal Instituut en het daar levende 
gedachtegoed.12?? Doel van het in november 1946 opgerichte PBF werd 
'dee zelfwerkzaamheid van het Nederlandse volk op het gebied van 
wetenschap,, kunst en cultuur in het algemeen te bevorderen, alsmede 
dee Nederlandse cultuur in de Overzeese Gebieden en in het buitenland 
uitt te dragen'. Deze doelstelling zou moeten worden bereikt 'door het 
verlenenn van financiële steun aan personen of organisaties voor al de 
zodanigee arbeid, die de geestelijke weerbaarheid van het Nederlandse 
volkk kan versterken'.1'0 

Omm de onduidelijkheid die rond het Nationaal Instituut had gehan-
genn te vermijden gaf het PBF kort na oprichting een brochure uit met de 
titell  Wat is, wil, doet, vraagt het Prins Bernhard Fonds. Hierin werd de 
doelstellingg uitgewerkt in vier taken: men wilde bijdragen aan de cultu-
relee wederopbouw van het land, de versterking van nationale gevoelens 
enn de geestelijke weerbaarheid van het volk. Tegelijkertijd wilde men 
weerstandd bieden aan de vervlakking die volgens talrijke historici en 
cultuursociologenn het gevolg was van de voortgaande industrialisatie en 



I945-I965 5 

verstedelijkingg en het daarmee samenhangende moderniseringsproces 
datt onder 'de massa' tot een groot verlies aan normbesef leidde. 

Inn het eerste jaarverslag (1946) ging Mulder in op de 'betekenis en 
plaats'' van het PBF. Hij zette hier uiteen dat de grote afstandelijkheid en 
zuinigheidd van de overheid van voor de oorlog er mede oorzaak van 
warenn dat er een 'ongrijpbare massa' was ontstaan die niet meer door 
arbeiders-- en jeugdorganisaties kon worden bereikt en die 'steeds meer 
eenn willoze prooi [werd] van de winzucht der surrogaat-cultuur bren-
gendee exploitanten'.^1 Het was dringend noodzakelijk dat de overheid 
dee inmiddels hiertoe ontwikkelde initiatieven met kracht zou bevorde-
ren.. Maar dit alleen was niet genoeg. Naast, of liever, tussen de overhe-
denn en het bestaande (sectorale en lokale) particulier initiatief zou het 
PBFF moeten staan 'als geconcentreerde offervaardigheid van het Neder-
landsee volk. (...) Door goed georganiseerde offervaardigheid van arbei-
der,, boer en ondernemer van stad en platteland [zou] het PBF hetRocke-
fellerfondsv&nfellerfondsv&n Nederland moeten worden.' 

Wijss geworden door de ervaringen met het Nationaal Instituut, dat 
mett zijn verheven pretenties zowel bij de overheid als onder particuliere 
instellingenn nogal wat weerstand had opgeroepen, waren de ambities 
vann het PBF gematigd en overzichtelijk. Anders dan het Nationaal Insti-
tuutt wilde het PBF zelf geen activiteiten ontwikkelen, maar deze alleen 
alss (mede)financier stimuleren. Ook zag het PBF ervan af een actieve rol 
tee spelen in de vormgeving van een 'nieuwe, niet-verzuilde culturele 
ordening',, zoals het Nationaal Instituut dat had gewild. De ervaringen 
mett het Instituut zullen zeker ook de oorzaak zijn geweest van de opval-
lendd gewijzigde waardering van het overheidshandelen. Waar de over-
heidd eerder op het terrein van de cultuur, behalve als financier, geen 
taakk was toebedeeld, werd nu in lovende bewoordingen gesproken over 
hett beleid van Van der Leeuw, die net als zijn vroegere adviseurs Marti-
nuss Nijhoff en Eduard Reeser, in het bestuur van het PBF zitting had 
genomen. . 

Desondankss bleef de houding van het PBF tegenover de overheid am-
bivalent.. Het PBF wierp zich in discussies over het cultuurbeleid 
gewoonlijkk op als vertegenwoordiger van het 'traditionele particulier 
initiatief'' (dat in deze kringen gewoonlijk 'vrije arbeid' werd genoemd) 
enn bleef huiverig voor overheidsbemoeienis.1?2 De overheid moest geld 
beschikbaarr stellen, maar tegelijk 'op afstand' blijven. Bijdragen van het 
PBFF aan de gedachtevorming over cultuurspreiding en de daarmee ver-
bondenn taakverdeling tussen overheid en particulier initiatief werden in 
sterkee mate door deze stellingname gekleurd. Als tegenwicht voor het 
gevreesdee etatisme en het daarmee samenhangende centralisme pleitte 
hett PBF in de discussie over cultuurspreiding voor decentralisatie van 
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hett beleid. De culturele taak van de provincies zou hiertoe moeten wor-
denn opgewaardeerd.^ Hoewel dit niet tot daadwerkelijke decentralisa-
tiee van rijkstaken leidde, was de boodschap van het PBF er toch mede 
oorzaakk van dat de aandacht voor cultuur(beleid) in de provincies sterk 
toenam. . 

Inn het verlengde van de bemoeienis met de cultuurspreiding en de daar-
toee benodigde 'culturele planning' leverde het PBF een opvallende bij-
dragee aan de ontwikkeling van het Nederlandse cultuursociologisch 
onderzoek.. In 1950 werd binnen het PBF, door toedoen van algemeen 
secretariss Mulder en Fred L. Polak, hoogleraar aan de Nederlandse 
Economischee Hogeschool en tevens adjunct-directeur van het Centraal 
Planbureau,, de Commissie Cultuursociologische Onderzoekingen in 
hett leven geroepen. Hierin werd een groot deel van de fine fleur van de 277 
toenmaligee Nederlandse (cultuursociologie bijeengebracht.'34 Naar de 
aardd van de sterk kwantitatief georiënteerde moderne sociologie kreeg 
dee commissie als opdracht een globale culturele kaart van Nederland op 
tee stellen. 

Inn de praktijk werd onder auspiciën van de commissie onderzoek ver-
richtt naar de stand van zaken binnen enkele sectoren (beeldende kunst en 
hett orkestwezen) en binnen enkele geografisch afgebakende gebieden 
(Noord-Hollandd en Noord-Groningen).1^ Meer algemene onderzoe-
kenn betroffen De cultuur-financiering in Nederland (1953) en De culturele 
taaktaak van de provincie (1954). Opvallend was dat in vrijwel alle onderzoe-
kenn het tekort aan overheidssteun als zwakke plek in het Nederlandse 
culturelee leven werd aangemerkt.^6 Om aan te geven wat er in de prak-
tijkk zou moeten gebeuren, beperkten de onderzoeken zich gaandeweg 
minderr tot het verzamelen van feiten en werden steeds vaker concrete 
beleidsvoorstellenn geformuleerd. 

Medee omdat instellingen als het Centraal Bureau voor de Statistiek 
(CBS,, 1899) en het Centraal Planbureau (CPB, 1947) geen of weinig aan-
dachtt aan de culturele sector besteedden, voorzagen de onderzoeken van 
hett PBF in een behoefte. Minister Cals verwees in het parlement meer-
malenn naar PBF-onderzoeken die hem bij zijn beleidsvoorbereiding als 
bronn van informatie dienden.1^ Desondanks leidden de onderzoeksac-
tiviteitenn binnen het PBF tot kritiek. Sommige bestuursleden zagen de 
cultuursociologischee activiteiten vooral als een hobby van algemeen 
secretariss (en sociaal-democraat) Mulder en vroegen zich na verloop 
vann tijd steeds nadrukkelijker af of deze wel onder de vlag van het fonds 
moestenn geschieden. Wellicht zal eveneens van invloed zijn geweest dat 
dee onderzoeken toch te veel de rol van de overheid benadrukten en dat 
dee onderzoekswerkzaamheden in de praktijk leidden tot een betrokken-
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heidd bij de Vormgeving van de culturele ordening' die men bij oprich-
tingg van het PBF juist had willen vermijden. Het antwoord op de vraag 
off  het PBF zelf onderzoek moest (laten) verrichten was uiteindelijk 
negatief,, en daarmee kwam, ongeveer tegelijk met het afscheid van Mul-
derr als algemeen secretaris in december 1959, een einde aan de cultuur-
sociologischee werkzaamheden. 

Tochh waren de inspanningen zeker niet voor niets geweest. Omdat 
elderss nog nauwelijks aandacht aan op nationale schaal uitgevoerd en 
beleidsondersteunendd cultuursociologisch onderzoek werd besteed, 
kunnenn de PBF-onderzoeken als een eerste belangrijke bijdrage hiertoe 
wordenn beschouwd. Zij voorzagen onmiskenbaar in 'beleidsrelevante' 
informatie,, en bovendien werd er een weg naar de toekomst gewezen 
toenn Mulder voorstelde om onderzoek en onderwijs te bundelen en te 
structureren.. Volgens hem deden de 'in omvang en diepte toegenomen 
problemenn van kunst, kunstenaar en samenleving, de bemoeienis van de 
overheidd met het culturele leven (...) in toenemende mate behoefte 
gevoelenn aan doordrenking van de gerezen geestelijke en praktische 
problemen'.^88 Dit onderzoek, onderwijs en 'de vorming van culturele 
managers'' zouden in een apart 'Instituut voor de sociologie van Kunst 
enn Cultuur' moeten worden ondergebracht. Zover kwam het niet. Wel 
werdd Mulder in 1964 benoemd tot buitengewoon hoogleraar in de 
'sociologiee der beeldende kunsten' aan de Rijksacademie van Beeldende 
Kunsten. . 

Dee beëindiging van het cultuursociologisch onderzoek paste ten 
slottee in een ontwikkeling die het PBF in de jaren vijfti g doormaakte. 
Vanwegee het doorbraakkarakter en de betrokkenheid bij de vooral in 
sociaal-democratischee kring beleden wenselijkheid tot 'culturele plan-
ning'' werd het PBF, hoewel de bestuursleden nadrukkelijk uit alle gele-
dingenn van de Nederlandse samenleving waren gekozen, aanvankelijk 
doorr velen toch als een nogal 'linkse' organisatie gezien. Dit veranderde 
inn de jaren vijfti g toen onder invloed van de koude oorlog, in het bijzon-
derr door de Russische inval in Hongarije (1956), stemmen opgingen om 
communistenn uit het PBF te weren. Eind 1956 wees het PBF-bestuur de 
communistee en leidster van De Werkschuit - waarover straks - Brecht 
vann denMuijzenberg-Willemse de deur. Uit protest hiertegen verlieten 
ookk de marxistische historicus Jan Romein, de directeur van het 
Amsterdamsee Stedelijk Museum Willem Sandberg en de voorzitter van 
dee Federatie J. (Bob) Bruijn het PBF. De relatie tussen het PBF en de 
'linkse'' Federatie bekoelde door dit incident sterk.'39 In kringen van de 
Federatiee gold het PBF na 1956 'definitief als een 'rechtse burgerlijke' 
organisatie.. Enn net als in de politiek, waar tegen het einde van de jaren 
vijfti gg de eerste barsten in de harmonieuze samenwerking tussen 'links' 
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enn 'rechts' verschenen, liepen nu ook binnen het particuliere culturele 
'veld'' de verhoudingen verder uiteen. Het waren vroege tekenen van 
eenn polarisatie die in de loop van de jaren zestig tot volle ontwikkeling 
zouu komen. 

DeDe Federatie van Kunstenaarsverenigingen 

Nett als het Nationaal Instituut kwam de Federatie van Kunstenaarsver-
enigingenn rechtstreeks uit het verzet voort.1* 0 Gedurende de oorlog 
haddenn twee groepen uit het kunstenaarsverzet, één in Den Haag en 
éénn in Amsterdam, zich gebogen over de vraag hoe na de oorlog 'de 
functiee van de kunst in de samenleving' vormgegeven zou moeten wor-
den.1*11 In de Haagse groep speelden 'kunstminnende burgers' - in het 
bijzonderr de latere directeur-generaal voor Kunsten en Wetenschap- 279 
penn Hendrik Jan Reinink en de hoogleraar Nederlands Nico Donker-
sloott - een centrale rol. In de Amsterdamse groep, die voornamelijk uit 
professionelee kunstenaars bestond en die zich verzamelde rond het blad 
DeDe Vrije Kunstenaar, was een hoofdrol weggelegd voor de communisti-
schee architect Jaap Bot. De plannen van beide groepen, die vanaf eind 
19433 met elkaar in contact stonden, kwamen in hoofdlijnen overeen - er 
moestenn een federatieve beroepsvereniging van kunstenaars en een 
Raadd voor de Kunst komen -, maar tegelijkertijd waren er grote ver-
schillen. . 

Dee Amsterdamse plannen gingen uit van een links-utopische maat-
schappijvisiee waarin 'het kapitalisme met zijn stuurloosheid, zijn wan-
ordee (...) moest worden beteugeld'.14*  Het cultuurbeleid, waarin ruime 
aandachtt aan de sociale positie van kunstenaars diende te worden 
geschonken,, moest worden vormgegeven door een Raad voor de Kunst 
waarinn kunstenaars - leden van de Federatie - een meerderheid hadden. 
Dee Amsterdamse plannenmakers beschouwden zich als 'radicaal demo-
cratisch';; kunst was Voor heel het volk, want de mensen hebben daar 
rechtt op', en kunstenaars moesten daarbij de weg wijzen.1^ De houding 
tegenoverr de rijksoverheid was, net als in het Amsterdamse stadsbe-
stuurr tijdens het interbellum, zeer argwanend.144 De plannen binnen de 
Haagsee groep waren, vergeleken met de Amsterdamse, gouvernemen-
teier,, pragmatischer en autoritairder. Waar 'Amsterdam' zich op het 
standpuntt stelde dat 'het kunstenaarschap' criterium voor lidmaatschap 
vann de beroepsvereniging zou moeten zijn, wilde 'Den Haag' kwali-
teitseisenn stellen. Tevens realiseerde de Haagse tak zich dat de overheid 
nooitt zou toestaan dat professionele kunstenaars het bij de vorming van 
hett cultuurbeleid voor het zeggen zouden krijgen. 

Naa de oorlog werd al gauw duidelijk dat de Amsterdamse plannen op 
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hett ministerie weinig weerklank vonden. Het departement trok met 
zijnn nieuwe 'zware beleidsafdeling' allerlei taken naar zich toe die de 
Federatiee een Raad voor de Kunst had toebedacht. Reinink, die direct 
naa de oorlog de 'hoogste cultuurambtenaar' op het ministerie was ge-
worden,, stelde van het begin af pogingen in het werk om een Neder-
landsee Kunststichting van de grond te krijgen, waarin kunstenaars een 
minderheidspositiee zouden innemen.r45 Sandberg, de uiterst links-idea-
listischee jonkheer uit 'een stijf calvinistisch geslacht van bestuurders' 
diee in september 1945 directeur van het Stedelijk Museum van Amster-
damm was geworden en die naast Bot bij uitstek als een vertegenwoordi-
gerr van de Federatie gold, was hierover zeer verontwaardigd. H6 Met 
wrevell  constateerde hij dat Reinink 'in zijn hoogverheven ministerie, 
meerr (bleek) te voelen voor een afwachtend cultuurbeschouwend li -

2800 chaam, waarin de nette burgerij een belangrijke vinger in de pap heeft'.'47 
Tegelijkertijdd moest de Federatie vaststellen dat haar ideeën onder 

collega-kunstenaarss in het land weinig enthousiasme opriepen. H8 I n de 
ogenn van velen was zij te 'Amsterdams', artistiek te pretentieus, te links 
enn te veel van het eigen gelijk overtuigd.H9 Veel kunstenaarsorganisa-
ties,, met samen veel meer leden dan de Federatie, weigerden lid te wor-
denn en verzetten zich fel tegen de 'arrogante nieuwlichters' die zich als 
enigee gesprekspartner van de overheid opwierpen.I5° Tekenend voor de 
beeldvormingg was dat de voorzitter van de Koninklijke Nederlandse 
Toonkunstenaarss Vereniging de Federatie 'de culturele sectie van de 
CPN'' noemde.1*1 

Internn liep het bij de Federatie aanvankelijk ook niet goed. Er was 
geenn werkplan, waardoor men bleef steken 'in algemeenheden, vrome 
wensenn en vaak ook wereldvreemde ideeën'.̂2 Bovendien was er een 
chronischh gebrek aan geld - het rijk weigerde te subsidiëren. Van er-
kenningg als enige gesprekspartner van de overheid was ook geen sprake. 
Opp het departement kreeg de Federatie nauwelijks een poot aan de 
grond,, en toen in de zomer van 1946 de katholieke minister Gielen 
aantradd was duidelijk dat er van een monopoliepositie voor de Federatie 
nietss terecht zou komen. De Federatie leek op een dood spoor te belan-
den.. Zij ontplooide weinig inspirerende initiatieven en haar idealen 
blekenn door velen niet te worden gedeeld. De zo idealistisch bevlogen 
instellingg leek zich te hebben 'opgesloten in een vesting van onwerkelij-
kee claims'.I53 Ondanks deze problemen behaalde de Federatie in 1947 
tochh een eerste succes toen de Voorlopige Raad voor de Kunst in het 
levenn werd geroepen. Zij had daarop heel weinig invloed gehad en de 
Raadd was 'een karikatuur' van het instituut dat de Federatie voor ogen 
hadd gestaan, maar toch was nu het idee van een apart advieslichaam 
voorr de kunsten - een van de twee belangrijkste doelen van de grond-
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leggerss van de Federatie - gerealiseerd. Langzaam begon tot het Fede-
ratiebestuurr door te dringen dat men het niet alleen voor het zeggen 
konn hebben, dat men moest functioneren in een 'land van minderhe-
den'.. Als men niet verder wilde worden gemarginaliseerd, moest naar 
consensuss worden gestreefd en zou er moeten worden gelobbyd. 'De 
revolutiee was uitgebleven. De mars door de instituties begon.'r54 

Eenn complicerende factor was daarbij dat, net toen de Federatie zich 
inn 1948 meer instelde op het politiek-bestuurlijke krachtenveld waar-
binnenn men moest opereren, door de communistische staatsgreep in 
Tsjecho-Slowakijee de koude oorlog oplaaide. De aanvankelijk vrij grote 
steunn voor het communisme in Nederland verdween hierdoor als 
sneeuww voor de zon.1^ Hoewel de Federatie zich bij haar lobbyactivitei-
tenn niet als een politieke groepering profileerde - voor de buitenwacht 
gingg men het liefst voor apolitiek door - bleef zij voor velen als een 281 
uiterstt linkse organisatie gelden. Zo ook bij belangrijke medespelers op 
hett terrein van de cultuurpolitiek als het PBF en het ministerie van 
OK&W .. Toch werd de Federatie zeker niet genegeerd. Binnen het 'har-
monie-denken'' paste het niet dat afwijkende opvattingen en daarmee 
verbondenn groepen werden buitengesloten. Beide houdingen - die van 
dee Federatie die meer probeerde te communiceren en die van 'de ande-
ren'' die bereid waren de Federatie als medespeler te accepteren - leid-
denn ertoe dat het geluid van de Federatie ondanks alle moeilijkheden 
duidelijkk bleef klinken en dat zij toch haar invloed kon laten gelden. 

Eenn fenomeen waarmee de Federa-
tietie de openbaarheid zocht waren de 
'kunstenaarscongressen'' waarvan de 
eerstee in 1948 in Arnhem werd geor-
ganiseerd.. Zorgvuldig werden hierbij 
sprekerss van verschillende signatuur -
zoalss oud-minister Bolkestein en de 
katholiekee kunsthistoricus J.B. Knip-
ping-uitgenodigd.. Publicitair belang-
rijkk en zeer welkom om het commu-
nistischee imago van de Federatie af te Prinses Wilhelmina op het eerste kunstenaars-
zwakkenn was de aanwezigheid van congres in Arnhem, 1948. 
prinsess Wilhelmina, die lid van de 
'vakgroepp kunstschilders' was geworden. 'Haar foto verscheen op de 
frontpagina's,, zij zat naast vice-voorzitter Bot - de Federatie had het 
zichh niet beter kunnen wensen.'1^6 Het tweede congres, in 1949 in Den 
Haag,, was ter verbetering van het draagvlak wellicht nog belangrijker. 
Dee bijeenkomst vond plaats in de prestigieuze Koninklijke Schouwburg 
enn werd afgesloten in de Ridderzaal. Ook ditmaal weer in het bijzijn van 
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Wilhelminaa opende minister Rutten de bijeenkomst. Als sprekers tra-
denn onder meer de algemeen secretaris van het PBF, Henrick Mulder, 
enn het katholieke Tweede-Kamerlid Bernard Verhoeven op. Het rijk, 
dee stad Den Haag en het PBF verleenden subsidie. 

Dee congressen droegen onbetwist bij aan de acceptatie van de Fede-
ratiee als vertegenwoordiger van links georiënteerde professionele kun-
stenaars.. Daarbij was het tevens van groot belang dat de Federatie in de 
persoonn van Jan Kassies van aanvang af over een medewerker beschikte 
diee uitstekend in staat was om het binnen de organisatie levende ge-
dachtegoedd in woord en geschrift uit te dragen.l57 Sterker, Kassies gaf 
vanaff  de jaren vijfti g in hoge mate persoonlijk richting aan de ontwikke-
lingg van binnen de Federatie levende opvattingen. Voortgaand op de 
lij nn van leermeester Sandberg bleef het 'vernieuwingsbegrip' - de notie 

2822 dat vernieuwende kunst een belangrijke bijdrage aan toekomstige maat-
schappelijkee ontwikkelingen zou kunnen en 
moetenn leveren - uiterst belangrijk. De 'ver-
beeldingg moest aan de macht' en progressieve -
vernieuwendee - kunstenaars moesten daarbij 
dee weg wijzen. In links-progressieve kringen 
groeidee de uit een gereformeerd Gronings boe-
renmilieuu afkomstige Kassies uit tot de belang-
rijkstee cultuurideoloog.1* 8 

Tweee zaken speelden bij de verdere ontwik-
kelingg van de Federatie een belangrijke rol. 
Nadatt Sandberg in 1950 het voorzitterschap 
hadd neergelegd werd er een veel zwaarder ac-
centt op haar rol als vakorganisatie gelegd."59 
Tenn tweede had de Federatie een behoorlijke 
inbrengg in de in 1949 ingestelde commissie die 
dee komst van een definitieve Raad voor de 
Kunstt (1955) moest voorbereiden. Resultaat 
daarvann was dat de Raad niet alleen beduidend 
meerr mogelijkheden kreeg om zijn invloed te 
doenn gelden - of in elk geval: zijn mening te 

gevenn -, maar ook 'dat de vertegenwoordiging van kunstenaars in de 
Raadd nu beter geregeld was en dat de kunstenaars en hun organisaties 
ookk enige zeggenschap in de samenstelling hadden verkregen'.100 'Voor 
hett eerst is aan de kunstenaars medezeggenschap in de kunstpolitiek 
gegeven',, meldde Kassies in 1956.l6: Nog belangrijker voor de invloed 
vann de Federatie en tevens een bewijs daarvan was dat Kassies in 1958 
algemeenn secretaris van de Raad voor de Kunst werd. De 'mars door de 
instituties'' begon vruchten af te werpen. 



' H ETT VELD ' 

Eenn jaar eerder had het derde kunstenaarscongres (Amsterdam 1957) 
aangetoondd dat de Federatie door de overheid inmiddels als de belang-
rijkstee gesprekspartner namens de kunstenaars werd beschouwd. Mi -
nisterr Cals, die de aanwezigen toesprak, liet daarover geen twijfel be-
staan.. Toch hadden de inmiddels veel praktischer opstelling van de 
Federatiee en de altijd diplomatiek-vriendelijke belangstelling die Cals 
daarvoorr toonde niet tot gevolg dat de Federatiedenkbeelden op het 
ministeriee nog meer invloed kregen. Daarvoor bleven de kunstenaars-
idealenn toch meestal te hoog gegrepen en speelden 'koude-oorlogsge-
voelens',, zoals in 1956 bij de uittocht van vooraanstaande Federatiele-
denn uit het bestuur van het PBF was gebleken, een te grote rol. Ondanks 
pogingenn van de Federatie om zich zo apolitiek mogelijk op te stellen en 
dee zaak - 'de kunsten in de samenleving' - zo praktisch mogelijk te 
benaderen,, bleven er fundamentele verschillen tussen 'Den Haag' en de 283 
Federatiee bestaan.102 En ondanks de diplomatieke toon die onder in-
vloedd van Kassies in de adviezen van de Raad voor de Kunst werd aange-
slagen,, slaagde de algemeen secretaris er niet in om de bevoegdheden 
vann de Raad en de worteling in de kunstenaars-achterban te versterken. 

Hett uitblijven van wezenlijke invloed leidde in het bijzonder bij de 
(bijj  de Federatie aangesloten) Beroepsvereniging van Beeldende Kun-
stenaarss tot wrevel. Vooral hier bestonden uitgesproken opvattingen 
overr de rol die kunstenaars in de samenleving zouden dienen te vervul-
len.. Zij zouden door de overheid in staat moeten worden gesteld om 
'nuttigg en zinvol werk [te] kunnen verrichten voor grote groepen men-
senn in de samenleving'.l63 Op die manier zouden ze kunnen bijdragen 
aann de verwezenlijking van hooggestemde idealen omtrent een betere 
wereld.l644 Om de inzet van kunstenaars bij de verbetering van de sa-
menlevingg te bevorderen zou de overheid hen vanuit cultuurpolitieke 
overwegingenn financieel in staat moeten stellen om de latent aanwezige 
behoeftee aan kunst te wekken, bewust te maken en te bevredigen. l65 
Naastt ideologische waren er ook materiële motieven die in BB K-krin-
genn de onvrede aanwakkerden. Door de grotere opleidingscapaciteit 
wass het aantal beeldende kunstenaars sterk gegroeid. Omdat de maat-
schappelijkee vraag naar beeldende kunst echter relatief gering was en 
bleeff  raakten veel kunstenaars, bij een stijgende algemene welvaart, in 
eenn financieel moeilijke positie.166 De invoering van de Beeldende Kun-
stenaarss Regeling (BKR) in 1949 en verschillende beleidsactiviteiten (als 
dee invoering van de 'percentageregeling', meer aankoop van eigentijdse 
kunstt en marktstimulerende maatregelen voor particuliere kunstko-
pers)) veranderden dit niet.l6? 

Naarmatee Kassies meer aandacht vestigde op 'de sociale aspecten 
[vann kunst] voor de mensen' en in BB K-kringen de nadruk op de 'educa-
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tieve'tieve' rol die kunstenaars in de samenleving zouden moeten vervullen 
sterkerr werd, leek de ministeriële bereidheid om zich voor deze gedach-
tenn open te stellen alleen maar te dalen.168 Hier werd een steeds nadruk-
kelijkerr voorkeur voor het 'kwaliteitsbeginser en 'de kunst met een 
grotee K' aan de dag gelegd. De vanaf het einde van de jaren veertig toe-
genomenn invloed van de Federatie leek tien jaar later wat tot stilstand te 
komen.. En net als in de vanaf 1958 in de oppositie verkerende PvdA, 
waarr de geluiden van de Federatie gewoonlijk goed doordrongen, ont-
stondd in de Federatie het gevoel dat zij binnen de bestaande machtsver-
houdingenn haar invloed weinig verder meer zou kunnen uitbreiden. l69 
Inn de tweede helft van de jaren zestig en daarna zou blijken dat er van 
eenn 'stilte voor de storm' kon worden gesproken. 

Tochh nam de Federatie in 1961 nog een belangrijk initiatief. Tijdens 
hett derde lustrum werd aangekondigd dat er een wetenschappelijk in-
stituutt in het leven zou worden geroepen dat zich 'zou bezighouden 
mett vraagstukken betreffende de verhouding tussen kunst en samen-
levingg en de kunstpolitiek'.^0 Nadat het PBF een startsubsidie van 
ƒ20.000,-- beschikbaar had gesteld (er was ƒ37.200,- gevraagd), werd op 
99 december 1963 door de Federatie de Dr. E. Boekmanstichting opge-
richt.. I7I Voorzitter van het curatorium werd de Groninger econoom Jan 
Pen.. Een maand voor de officiële oprichting werd W. Zweers als direc-
teurr aangesteld. Voor het eerste jaar stelde het rijk, overigens pas in 
19655 en na uitgesproken positief advies van de Raad voor de Kunst, een 
bijdragee van ƒ8000,- beschikbaar. Met het initiatief tot oprichting van 
dee Boekmanstichting zorgde de Federatie ervoor dat het aanvankelijk 
bijj  het PBF tot ontwikkeling gebrachte 'particuliere' kunstsociologisch 
onderzoekk een voortzetting kreeg. Directe betrokkenheid van H.M. 
Langeveldd en J.H. Mulder, die in de jaren vijfti g grote invloed op de 
PBB F-onderzoeken uitoefenden, en de benoeming van Zweers, een oud-
studentt van de in het PBF actieve Utrechtse socioloog Groenman, zorg-
denn ervoor dat er op het 'PBF-onderzoeksnetwerk' kon worden voort-
gebouwd.1?2 2 

GROEII  VA N DE G E S U B S I D I E E R DE ' C U L T U R E LE 

I N F R A S T R U C T U U R' ' 

Dee ontwikkelingen rond het PBF en de Federatie schiepen duidelijkheid 
inn de relatie tussen 'het veld' en de overheid. De hooggespannen ver-
wachtingenn omtrent de zelfregulerende en zelfdragende kracht van het 
particulierr initiatief van tijdens en vlak na de oorlog werden in korte tijd 
tott reële proporties teruggebracht. De overheid Het daarbij in woord en 
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geschriftt het 'primaat' aan particulieren, maar in werkelijkheid bepaal-
dee zij als beheerder van de openbare financiën de ontwikkelingen en Het 
zijj  het 'primaat van de politiek' ondubbelzinnig intact. Het particulier 
initiatieff  kon hiermee in financieel opzicht bij lange na niet concurre-
ren.. Hoezeer het PBF ook een beroep op de bevolking en het bedrijfsle-
venn deed, en wat voor plannen er ook werden bedacht, het hielp weinig. 
Inn verhouding met de overheidssubsidies kwamen bijdragen van het PBF 
nooitt boven de één procent daarvan. *73 

Gezienn de aard van de instelling was de relatie tussen het rijk en de 
Federatiee anders dan die tussen het rijk en het PBF, maar toch was ook 
hierr sprake van een vergelijkbaar patroon. Op grond van de brede poli-
tiekee consensus over de ontwikkeling van het cultuurbeleid werd de 
Federatiee in feite slechts een uiterst bescheiden inbreng toegestaan. Zij 
ontvingg geen subsidie en haar 'succes' met de instelling van een Raad 
voorr de Kunst moet worden genuanceerd, omdat de opvattingen van de 
Federatiee hierbij niet richtinggevend waren.1?* In plaats daarvan was op 
grondd van politieke-bestuurlijke overwegingen een oplossing gezocht 
voorr een beleidsprobleem: groeiende budgetten moesten op grond van 
artistiek-kwalitatievee afwegingen over talrijke en diverse aanvragers 
wordenn verdeeld. De steeds nadrukkelijker door de Federatie uitgedra-
genn mening dat kunstenaars bij door haar gewenste maatschappelijke 
veranderingenn een centrale rol dienden te spelen, vond op het ministe-
riee geen weerklank. Daar werd onder ambtelijke leiding van de 'elitaire' 
Reininkk - maar uiteindelijk natuurlijk onder politieke verantwoorde-
lijkheidd van de minister - het accent nadrukkelijk op het 'kwahteitsbe-
ginsel'' gelegd.1?* 

Inn de kern waren de verschillen van inzicht tussen overheid en PBF en 
Federatiee terug te voeren tot fundamentele opvattingen over invloed in 
dee samenleving. Op dit niveau botsten de in aanleg liberale wensen van 
eenn afstandelijke overheid binnen het PBF en de links-utopische idealen 
vann in de Federatie verzamelde professionals met de bestuurlijke reali-
teitt van de naoorlogse consensuspolitiek. Duidelijk werd hierbij dat de 
rijksoverheidd het primaat van het particulier initiatief anders definieer-
dee dan PBF en Federatie. Dat op centraal niveau regelmatig werd ver-
kondigdd dat het primaat bij particulieren behoorde te liggen, betekende 
niett dat het rijk zijn invloed ook daadwerkelijk uit handen wilde geven. 
Integendeel,, met uitspraken over het particulier initiatief werd op rijks-
niveauu in feite eenvoudigweg bedoeld dat het cultuurbeleid zich moest 
richtenn op initiatieven die uit 'de cultuur zelf voortkwamen. In dit ver-
bandd zou er, wat de naoorlogse periode betreft, in plaats van 'het primaat 
vann het particulier initiatief beter van 'het primaat van het veld' kunnen 
wordenn gesproken. 
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Daarbijj  deed het er in de praktijk niet veel toe of de uit het veld 
komendee initiatieven werden opgepakt door particuliere initiatiefne-
merss of dat professionals uit de culturele sector het voortouw namen. 
Zoo gauw initiatieven tot oprichting van orkesten, theatergroepen, kunst-
opleidingenn en dergelijke maar uit 'het veld' kwamen en deze aan vol-
doendee kwaliteitseisen voldeden, was het wel goed. En aan dat soort 
waardevollee initiatieven ontbrak het niet. In dit perspectief nam het wat 
diffusee veld bij de naoorlogse opbloei van het culturele leven wel dege-
lij kk het voortouw en kon worden gesproken van een geweldig grote in-
brengg van zowel particulieren als professionals. Wat daarbij volstrekt 
duidelijkk werd was dat de overheid en het culturele veld in de praktijk 
geheell  van elkaar afhankelijk waren. Zonder activiteiten van particulie-
renn en professionals zou er,, omdat de overheid in principe zelf geen ini-

2866 tiatieven nam, geen sprake van cultureel leven zijn en, omgekeerd, zon-
derr overheidshulp zouden verreweg de meeste voorzieningen en activi-
teitenn niet kunnen bestaan. 

Waarinn resulteerden nu de gezamenlijke inspanningen van de over-
hedenn en het veld die tot 'spreiding van kunst' onder de bevolking 
moestenn leiden? Twee zaken treden hier op de voorgrond. Ten eerste 
dee ruime aandacht voor kunstonderwijs, en ten tweede de nadruk die er 
opp 'geografische spreiding' werd gelegd. Dit laatste paste uitstekend bij 
eenn overheid die wat de inhoud van de kunst betrof op afstand wilde 
blijven,, maar tóch aan cultuurspreiding wilde bijdragen en daarom een 
sterkk accent op 'voorwaardenscheppend beleid' legde. 

KunstonderwijsKunstonderwijs voor een nieuwe generatie 

Bijj  de aandacht voor het kunstonderwijs ging het om twee zaken: de 
groeii  van opleidingen voor toekomstige kunstenaars en de kunstzinnige 
vormingg van 'iedereen', jongeren in het bijzonder. 

Onderr invloed van in de Raad voor de Kunst doorklinkende wensen 
uitt het kunstenveld groeide het aantal door het rijk gesubsidieerde 
opleidingenn voor professionele kunstenaars in de twee decennia na de 
oorlogg sterk. Werden er in 1946 nog maar twee conservatoria gesubsi-
dieerd,, in 1965 maakte de rijksbegroting melding van twaalf over het 
helee land verspreide muziekopleidingen, waaronder zeven conservato-
ria.1?66 Het aantal toneelopleidingen groeide ook, net als het aantal 
kunstacademies.. Behalve aan 'Amsterdam' werd subsidie toegekend aan 
nieuwee toneelopleidingen in Maastricht (1953) en Arnhem (1956). Het 
aantall  (mede) door het rijk gesubsidieerde instellingen voor beeldende-
kunstonderwijss steeg van zeven naar dertien.T?7 

Opp het terrein van de kunstzinnige vorming werden de aanvankelijk 
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mett name in kringen van idealistische vernieuwers levende wensen in 
dee periode 1945-1965 tot wettelijk vastgelegd beleid. Deze ontwikke-
lingg verliep als volgt. Minister Van der Leeuw liet zich bij zijn beleid 
aangaandee de culturele vorming van jongeren stimuleren door het re-
formpedagogischee gedachtegoed, waarin veel aandacht aan de vrije ex-
pressiee van het individu werd geschonken. Opvattingen hieromtrent 
kwamenn in Nederland tot uitdrukking in de in 193̂  opgerichte en sterk 
internationaall  georiënteerde Werkgemeenschap voor Vernieuwing van 
Opvoedingg en Onderwijs (wvo), waarvan de sociaal-democraat Kees 
Boekee de drijvende kracht was.178 Het ministerschap van Van der Leeuw 
wass echter te kort om de idealen te kunnen realiseren. De reformpeda-
gogischee idealen werden daarna onder de aandacht van een breed 
publiekk gebracht door Sandberg, die rond 1950 in 'zijn' Amsterdams 
Stedelijkk Museum een aantal opzienbarende tentoonstellingen van ver-
nieuwendee beeldende kunst en van kin-
dertekeningenn organiseerde.'79 Bindend 
elementt tussen beide soorten exposities 
wass het 'primitieve expressionisme' dat 
zowell  het werk van moderne kunstenaars 
alss dat van de (nog) niet door verwerpelij-
kee 'burgerlijke normen en waarden' be-
dorvenn kinderziel kenmerkte.180 

Nett als Sandberg was ook de wvo na 
dee oorlog doortrokken van 'de gedachte 
vann de Nieuwe Mens, die scheppend en 
creatieff  bezig is in plaats van elkaar de 
hersenss in te slaan'.181 De idealen van de 
vrije-expressiebewegingg leidden in 1949 
tott oprichting van de Nutsvolksschool 
voorr Beeldende Kunsten en tot De 
Werkschuit.. Laatstgenoemde zou uit-
groeienn tot hét symbool van de vrije-
expressiebeweging.'822 De in de Amstel 
gelegenn Schuit werd financieel mogelijk 
gemaaktt door kunstenares Ina van Blaaderen, die voor dit doel uit haar 
eigenn bezit een schilderij van Cézanne aan het Stedelijk Museum ver-
kocht.. Voorzitter van het stichtingsbestuur werd de vroegere minister 
vann OK& W en 'doorbraak-liberaal' Gerrit Bolkestein. 'Leidster' werd de 
doorr communistische idealen gedreven Montessori-onderwijzeres 
Brechtt van den Muijzenberg-Willemse.l83 De initiatiefnemers 'zagen 
dee Schuit als een laboratorium waar de nieuwe methoden van de 
Reformpedagogiekk konden worden uitgeprobeerd'.l84 De publieke 

287 7 

Hett Stedelijk Museum werd een uiterst 
belangrijkee plek voor de vrije-expressie-
beweging.. Sandberg organiseerde er niet 
alleenn tentoonstellingen van door kinderen 
gemaaktt werk; ook waren er kinderwerk-
plaatsenn en werden er speciale rondleidingen 
voorr kinderen georganiseerd. 
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belangstellingg en de aandachtvan de media waren van aanvang af groot. 
Hett eerste cursusjaar werd afgesloten met een tentoonstelling in het 
Stedelijkk Museum met als titel Kinderen uiten zich. 

Geïnspireerdd door het succes van De Werkschuit won de vrije-ex-
pressiebewegingg snel terrein. Om aan de talrijke particuliere initiatie-
venn die het gevolg waren van de sterk groeiende aandacht voor de 
kunstzinnigee vorming enige samenhang te geven, werd in 1953, op aan-
drangg van de Raad voor de Kunst, de Federatie en het NCC, de Staats-
commissiee voor de Kunstzinnige Vorming in het leven geroepen.18^ 
Voorzitterr werd het voormalig hoofd van de Afdeling Kunsten van 
OK&W ,, Vroom. Vanwege de tegengestelde visies binnen het werkter-
rein,, waar het groeiende leger aanhangers van vrije expressie nogal wat 
'taaiee en conservatieve handenarbeid- en tekenleraren' tegenover zich 

2888 vond, duurde het tot 1961 voordat de commissie haar eindrapport geti-

teldd Kunstzinnige vorming van de jeugd uitbracht.'86 Vrij e expressie werd 
hierinn als 'één van de hoekstenen van de kunstzinnige vorming be-
schouwd'.'877 Het overigens niet onomstreden rapport van de commis-
sie-Vroomm leidde ertoe dat in veel gemeenten consulenten voor kunst-
zinnigee vorming werden aangesteld die ertoe moesten bijdragen dat 
'handenarbeidscholen'' zich tot moderne 'creativiteitscentra' ontwik-
kelden.. Ter stimulering en ondersteuning van het veranderingsproces 
werdd in 1965 de (door het rijk gesubsidieerde) Nederlandse Stichting 
voorr Kunstzinnige Vorming (NSKV) in het leven geroepen.'88 

Eenn vergelijkbare ontwikkeling deed zich voor in de andere belang-
rijkee tak van de muzische vorming, het muziekonderwijs. Hier waren de 

inn de jaren dertig voor het eerst in 
praktijkk gebrachte opvattingen van 
Willemm Gehrels richtinggevend. 
Vanaff  1947 ging het rijk aan de 
financieringg van gemeentelijke en 
regionalee muziekscholen bijdragen. 
Hoewell  het daarbij om bescheiden 
financiëlee inspanningen ging (het 
rij kk droeg maximaal eenvijfde bij 
vann het totaalbedrag dat voor het 
overigee door de gemeenten en pro-
vinciess werd opgebracht), was de 
invloedd van de rijksbetrokkenheid 

Dee opvattingen van Willem Gehrels waren aanzienlijk. Cruciaal was hier het 

richtinggevendd voor de ontwikkeling van het op t reden van de r i jksinspecteur 

muziekonderwijs.. In 1946/1947 verzorgde Gehrels voor het Muziekonderwijs die aan 
voorr de AVRO de 'Radio-VolksmuziekschooP. door het rijk te subsidiëren muziek-



GROEII  VAN DE GESUBSIDIEERDE CULTURELE INFRASTRUCTUUR' 

scholenn voorwaarden stelde met betrekking tot het leerplan en de oplei-
dingvann docenten. Onder invloed van de uniformerende en statusverho-
gendee bemoeienis van de inspecteur werden veel particuliere opleidin-
genn omgezet in publiekrechtelijk georganiseerde stedelijke muziek-
scholen.. Tussen 1954 en 1965 groeide het aantal Van rijkswege erkende' 
muziekscholenn van 20 naar 72.l89 

Niett alleen organisatorisch, maar ook inhoudelijk waren de ontwik-
kelingenn ingrijpend. In de nieuwe muziekscholen werd nu 'afgerekend 
mett de eenzijdige intellectualistische training, alsmede met "de mu-
ziekles""  als society-status voor een dunne laag van de maatschappij'.1?0 

Nadrukkelijkk afgestemd op een breed en jong publiek werd nu vanuit 
'hett nieuwe cultuurpatroon van muzikale vorming' gewerkt aan 'een 
harmonischee persoonlijkheidsontwikkeling voor ieder kind'. Als zoda-
nigg voltrok zich volgens rijksinspecteur J. Danikas vanaf eind jaren veer-
tigg een ontwikkeling 'die men tevoren als een volstrekte utopie zou heb-
benn gekenschetst'. 

Dee nieuwe ontwikkelingen bleven echter niet beperkt tot de 'buiten-
schoolsee muzische vorming'. Zij deden zich eveneens binnen het regu-
lieree onderwijs gelden. Hier werd de positie van de muzikale vorming 
aanzienlijkk versterkt vanuit het in 1947 opgerichte Gehrelsinstituut. 
Doorr deze instelling werden in het hele land 'Gehrelscursussen' aan 
onderwijzerss gegeven, die werden afgesloten met het rijkserkende 
'getuigschriftt voor de methode Gehrels'. De invloed van deze opleidin-
genn op zowel kwaliteit als kwantiteit van het muziekonderwijs op school 
wass groot. Tevens was het belangrijk dat de kunstzinnige vorming bin-
nenn de Mammoetwet (1963) een vastomlijnde plaats binnen het voort-
gezett onderwijs kreeg en dat de ontwikkeling van dit onderwijs in de 
praktijkk vooral door vrij e-expressie-idealen werd geïnspireerd. I9I Zo 
kann wellicht in het bijzonder voor het terrein van de kunstzinnige vor-
mingg worden gezegd dat de idealen van Van der Leeuw uiteindelijk 
bijnaa twintig jaar later onder de confessionele minister Cals in veel 
opzichtenn werkelijkheid waren geworden.1?2 

ResultatenResultaten van geografische spreiding 

Inn 1946 werden optredens van beroepstoneel door 5,6 miljoen mensen 
bezocht.'933 'De opluchting weer vrij te kunnen ademen en te kunnen 
spreken,, en de honger naar het toneel na jaren van onthouding veroor-
zaaktenn maandenlang een stormloop op het theater.n94 Ook was er veel 
belangstellingg voor door beroepsmusici uitgevoerde concerten (in 1946 
2,55 miljoen bezoekers) en voor musea (2 miljoen bezoekers). Het waren 
voorr politici die cultuurspreiding hoog in het vaandel hadden hoopvolle 



i 945-i965 5 

gegevens.. Men zou het aanbod maar hoeven te vergroten en de toegan-
kelijkheidd maar moeten bevorderen en de cultuur zou bijna automatisch 
dee prooi van een hier naar hongerende massa worden. 

Mett behulp van subsidies werden de mogelijkheden tot vergroting 
vann het publieksbereik aanzienlijk uitgebreid. Diverse initiatiefnemers 
-- natuurlijk lang niet alle - werden in staat gesteld om hun voornemens 
tee realiseren. Niet alleen het aanbod van muziek, theater en tentoon-
stellingenn groeide door dit subsidiebeleid aanzienlijk, ook het aantal 
accommodatiess waarin van dit aanbod kon worden genoten werd sterk 
uitgebreid.. Een nog grotere groei vertoonden het boekenbezit en het 
aantall  vestigingsplaatsen van openbare bibliotheken. 

Doorr de groei van het aanbod en de daarmee samenhangende 'cultu-
relee infrastructuur' ontwikkelde de op sommige terreinen al voor de 

2900 oorlog tot stand gekomen 'complementaire taakverdeling' tussen de 
overhedenn zich verder.195 Het rijk en de vestigingsplaatsen droegen 
daarbijj  meestal de zorg voor grote voorzieningen, en gemeenten en 
provinciess namen - zij het ieder op eigen wijze - verantwoordelijkheid 
voorr voorzieningen en activiteiten op lokaal en regionaal niveau. Direc-
tee gezamenlijke betrokkenheid van de overheden spitste zich gewoon-
lij kk toe op de financiering van symfonieorkesten, theatergezelschappen, 
grote(re)) musea, bibliotheken, monumentenzorg en de bouwvan cultu-
relee accommodaties. Op deze terreinen werd het beleid van rijk en 
gemeenten,, en in een aantal gevallen ook dat van de provincies, steeds 
vakerr door 'koppelsubsidies' aan elkaar verbonden. Afhankelijk van het 
terreinn waarop de activiteiten zich richtten lag het initiatief bij particu-
lierenn of de overheid, of bij beide. In het algemeen gold dat de bemoei-
eniss met de oprichting van kunstproducerende instellingen - zoals 
theater-- of dansgezelschappen en orkesten - vrijwel altijd van het uit 
particulierenn en professionals bestaande 'veld' kwam en dat initiatieven 
inn de voorwaardenscheppende sfeer - zoals de totstandkoming van ac-
commodatiess - meestal bij de overheden lagen.I96 

Hett aantal door de overheden gesubsidieerde orkesten groeide tus-
senn 1946 en 1965 van acht naar dertien; het aantal toneelgezelschappen 
vann drie naar acht en het aantal vestigingen van openbare bibliotheken 
vann 116 naar 632.'97 In 1956 was de geografische spreiding van symfonie-
orkestenn zo ver ontwikkeld dat alle provincies, behalve Drenthe en Zee-
land,, een eigen orkest hadden. Nederland had hiermee 'de grootste 
orkestdichtheidd ter wereld' gekregen.r98 Anders dan bij de orkesten was 
err op het terrein van het toneel in 1945 nog geen sprake van geografi-
schee spreiding van gesubsidieerde gezelschappen. Daarom werd aan de 
driee kort na de oorlog door het rijk gefinancierde gezelschappen als 
voorwaardee gesteld dat zij een deel van hun voorstellingen 'in de pro-
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vincie'' zouden geven. Mede omdat dit tot grote overbelasting van alle 
inn het westen van het land gevestigde gezelschappen leidde, werden 
vanaff  1953 in de regio theatergroepen opgericht, die daar een groot deel 
vann het aanbod op het snel groeiende aantal podia moesten verzorgen. 

Hett eerste mede door het rijk gesubsidieerde repertoiregezelschap 
buitenn de randstad was Theater (Arnhem, 1953). Direct na de hier be-
sprokenn periode was de regionale spreiding van het toneelaanbod com-
pleett toen, in 1967, ten behoeve van de drie noordelijke provincies de 
Noorderr Compagnie (Drachten) in het leven werd geroepen.10^ 'De pro-
vincie'' werd nu bediend door vier in de regio gevestigde theatergroepen 
enn door de in de randstad gevestigde gezelschappen die weliswaar een 
watt mindere, maar toch nog vaak als zwaar ervaren spreidingstaak be-
hielden.2000 In 1965 werden in Nederland door dertien gesubsidieerde 
toneelgezelschappenn 3397 voorstellingen gegeven die in totaal door 291 
ruimm 1,6 miljoen toeschouwers werden bezocht.201 De voorstellingen 
vondenn plaats in 146 gemeenten, maar verreweg de meeste ervan in de 
311 (middelgrote) gemeenten waar, geadviseerd door de in 1946 door 
OK& WW in het leven geroepen Rijkscommissie van Advies voor de Bouw 
vann Schouwburgen en Concertzalen, nieuwe podia tot stand kwamen.202 

Directt na de oorlog kreeg ook de Nederlandse Opera (1939) een naar 
verhoudingg aanzienlijke bijdrage en vanaf het midden van de jaren vijf-
tigg ontvingen eveneens Opera Forum (Enschede) en de Zuid-Neder-
landsee Opera (Maastricht) subsidie.20? Vanaf 1951 werd ook subsidie 
verstrektt aan het in 1947 door de Amsterdamse musicus Felix de Nobel 
opgerichtee Nederlands Kamerkoor en vanaf 1955 aan het Nederlands 
Kamerorkest.2044 Uiteraard kregen deze instellingen eveneens opdracht 
omm bij te dragen aan de cultuurspreiding door 'in het hele land' optre-
denss te verzorgen. 

Dee subsidiëring van het ballet kwam wat langzamer op gang. Kort na 
dee oorlog werden er incidentele bijdragen verstrekt aan Het Ballet der 
Lagee Landen (Amsterdam) en het jeugdballet Scapino (Amsterdam). 
Vanaff  het midden van de jaren vijfti g kregen beide groepen jaarlijks 
subsidiee en kwam er ook een structurele bijdrage voor Het Nederlands 
Ballett (Den Haag). Vanaf het begin van de jaren zestig ontvingen (in 
plaatss van Het Ballet der Lage Landen) ook Het Nationale Ballet (Am-
sterdam)) en Het Nederlands Danstheater (dat in Den Haag Het Neder-
landss Ballet opvolgde) jaarlijkse bijdragen.20* 

Naastt genoemde 'kunstbedrijven' werden de verschillende sectoren 
vann het culturele leven ondersteund door daartoe in het leven geroepen 
instellingen.. In vrijwel alle gevallen kwamen dergelijke organisaties 
voortt uit initiatieven van particulieren of professionals. De (Voorlopi-
ge)) Raad voor de Kunst functioneerde daarbij gewoonlijk als een soort 
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middelpuntvliedendee kracht. Vanaf 1947 ontvingen het Nederlands 
Impresariaatt en het Centraal Coördinatiebureau voor het Toneel subsi-
die,, en vanaf 1949 eveneens het Documentatiecentrum Nederlandse 
Muziekk (Donemus).206 In de loop van de jaren vijfti g ontving, naast 
reedss lang gesubsidieerde instellingen als Toonkunst en Heemschut, 
eenn groeiend aantal 'spreidings- en participatie-bevorderende' organi-
satiess een bijdrage. Als zodanig kunnen worden genoemd: de Federatie 
vann Zangersbonden, de Stichting Jeugd en Muziek, de Stichting Werk 
enn Informatiecentrum voor Kunst ten dienste van het Onderwijs aan de 
Rijperee jeugd (WIKOR), de Vereniging tot bevordering van het aesthe-
tischh element bij het voortgezet onderwijs (VAEVO), de Stichting Goed 
Wonen,, de Stichting Kunst en Bedrijf en de Stichting Kunst en Gezin 
die,, nadat een samengaan met Kunst en Bedrijf op het laatste moment 

2922 niet doorging, in 1954 werd getransformeerd tot de Nederlandse 
Kunststichting.. 2°7 

Naarr de resultaten van de geografische cultuurspreiding werd het 
eerstee onderzoek verricht door W. Voster, die als souschef van de Afde-
lingg Onderzoek en Planning van het ministerie van O(K)&W nauw bij 
hett daarop gerichte beleid betrokken was geweest. Voortgaand op de 
niett volbrachte opdracht aan de Commissie Cultuursociologische On-
derzoekingenn van het PBF om een 'culturele kaart' van Nederland op te 
stellen,, promoveerde Voster in 1967 op De cultuur-geografische indeling 
vanvan Nederland. De auteur noemde zijn onderzoek een 'studie van 
-- geografisch gezien - het distributieapparaat, dat ten dienste staat van 
dee cultuuroverdracht van een algemene Nederlandse cultuur'.208 Bete-
ree kennis daarvan zou het beleid op een rationeler en daarmee weten-
schappelijkerr niveau kunnen brengen.20? 

Inn zijn onderzoek bracht Voster in beeld hoe het aantal voorzienin-
genn ten behoeve van onder meer toneel (schouwburgen), concerten 
(concertzalen)) en tentoonstellingen (expositieruimten) tussen 1945 en 
19655 was gegroeid. Daarbij werd het accent gelegd op 'centrum-
gemeenten',, zijnde middelgrote gemeenten die op grond van hun voor-
zieningenniveauu een 'bovenplaatselijke of regionale' rol zouden kunnen 
spelen.. De onderzoeker constateerde dat het beleid er in twee decennia 
toee had geleid dat 51 gemeenten wat hun culturele voorzieningenniveau 
betroff  als 'complete culturele kern' konden worden beschouwd. 

Alss de 'culturele planning' in de toekomst gerichter op de in kaart 
gebrachtee 'culturele infrastructuur' zou worden afgestemd, zou dat vol-
genss Voster de sociale spreiding zeker positief kunnen beïnvloeden. 
Wanneerr activiteiten in de culturele centrumgemeenten werden geor-
ganiseerd,, zou in ieder geval 'de kans op een redelijk bezoek' gewaar-
borgdd zijn.210 In het denken over het gewenste voorzieningenniveau 
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speeldenn deze aanbevelingen zeker een rol, maar voor het overige zou-
denn zij op de achtergrond blijven. In de sterk ideologisch beïnvloede 
opiniess omtrent de gewenste ontwikkeling van het cultuurbeleid die 
vanaff  het eind van de jaren zestig opklonken, speelden de 'materiële' 
overwegingenn van Voster nauwelijks een rol. Dit nam niet weg dat hij 
helderr aantoonde dat het geografische spreidingsbeleid in twee decen-
niaa tot aanzienlijke resultaten had geleid.211 

SocialeSociale spreiding: reden tot onvrede 

Dee door velen zo gewenste cultuurspreiding leidde tot wisselende re-
sultaten.. Ondanks alle voorwaardenscheppende activiteiten - de ver-
grotingg van het 'aanbod' en het aantal podia - hield de overweldigende 
publiekee belangstelling voor de podiumkunsten van direct na de oorlog 293 
geenn stand. Integendeel, het aantal bezoekers van het toneel daalde tus-
senn 1946 en 1965 van 5,6 naar 2 miljoen en dat van concerten van 2,5 naar 
1,77 miljoen. Toch kan op grond hiervan niet worden gezegd dat de cul-
tuurspreidingg in haar geheel mislukte, want tegenover deze daling ston-
denn in dezelfde periode een sterke groei van het aantal museumbezoe-
kerss van 2 naar 6,2 miljoen en een stijging van het aantal uitleningen bij 
openbaree bibliotheken van 7,5 naar 31,1 miljoen.212 

Hett eerste onderzoek naar de resultaten van de cultuurspreiding 
werdd in 1962 verricht door de al genoemde sociologe H.M. Langeveld. 
Zijj  kwam daarbij tot de conclusie dat door het 'sinds de Verlichting' in 
gangg gezette 'proces der cultuurspreiding' in de loop van de tijd wel de 
maatschappelijkee middengroepen voor het culturele leven waren ge-
wonnen,, maar dat de resultaten onder de arbeiders gering waren. 'De 
arbeiderss (...) wagen zich bijna niet op cultureel terrein, hoewel zij 
degenee zijn, wier cultureel welzijn van den beginne af door "volksop-
voeders""  en "cultuurspreiders" is beoogd.'2I3 Toch vond Langeveld niet 
datt om die reden de definitie van cultuur zou moeten worden verbreed 
tott 'massacultuur, volkscultuur of kitsch', waarvoor arbeiders wel 
belangstellingg toonden. Het kwalitatieve onderscheid tussen 'pseudo-
cultuur'' en cultuur moest in stand blijven.21*  De deelname van de arbei-
derr aan het culturele leven zou wel groter worden als hij in de toekomst 
inn materieel gunstiger omstandigheden zou komen te verkeren. 

Dee rijksoverheid reageerde tamelijk onverstoorbaar op de bevindin-
genn van Langeveld en de in kringen van de Federatie veel zwaarder aan-
gezettee kritiek - waarover straks. Er werd vastgehouden aan het in prak-
tijkk gebrachte geografische spreidingsbeleid. En eveneens werd voort-
gegaann met het beleid ter bevordering van de sociale spreiding, zij het 
datt dit anders gebeurde dan vanuit het sterk op de professionele kun-
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stenn afgestemde perspectief van Langeveld en de Federatie. Veel meer 
richttee het rijk in dit licht de aandacht op leesbevordering (door subsi-
diëringg van bibliotheken), amateuristische kunstbeoefening en kunst-
zinnigee vorming.21* 

Inn 1964 reageerde de toenmalige minister van OK&W , Th. H. Bot, op p 
dee kritiek aangaande de falende sociale cultuurspreiding, door te bena-
drukkenn dat initiatieven terzake toch in de eerste plaats door kunstin-
stellingenn zouden moeten worden genomen.216 Waarom werden er niet 
meerr Volksconcerten en wijkuitvoeringen' gegeven? Waarom werd er 
zoo weinig energie in 'gerichte publiekswerving' gestoken? En zouden de 
media,, naast het zeer gewaardeerde Openbaar Kunstbezit, nog niet wat 
meerr kunnen meewerken? De boodschap die hiermee aan critici werd 
gegevenn was: denk niet dat de overheid volledig in staat is om dit soort 

22 94 processen te regisseren en te sturen. De overheid kan optimale voor-
waardenn scheppen, maar de feitelijke ontwikkeling van het culturele 
levenn en de deelname van de bevolking daaraan liggen voor een aan-
zienlijkk deel buiten haar invloed. De reactie van de minister paste 
geheell  in de Nederlandse traditie, die zich op grond van ideologische 
overwegingenn altijd tegen een te sterke overheidssturing had verzet. 

Fundamenteell  anders werd er in kringen van links-geëngageerde 
kunstenaarss over de rol van de overheid gedacht. Rond het begin van de 
jarenn zestig was de onvrede hier hoog opgelopen. Kassies weet het uit-
blijvenn van een succesvolle sociale cultuurspreiding aan het feit dat de 
aandachtt veel te veel was gebaseerd op kwalitatieve voorkeuren van de 
elite.. Bovendien was de betrokkenheid volgens hem op een zeer be-
jperktee opvatting van het begrip 'kunstleven' gebaseerd.21? In zijn ogen 
wass het mislukken van de sociale spreiding het directe gevolg van het 
ontbrekenn van een adequaat overheidsbeleid. Het moest anders: kunst-
politiekk moest niet langer 'een zaak van de elite' zijn, maar zou zich op 
hett 'welzijn' van het hele volk moeten richten.218 Vanuit dit perspectief 
werdd vanaf eind jaren vijfti g door de Federatie steeds nadrukkelijker 
tegenn het overheidsoptreden geprotesteerd. 

Dee door Kassies verwoorde kritiek en zijn overtuiging dat voor 'wer-
kelijkee vernieuwing' en voor echt cultuurbeleid 'voor het volk' het roer 
radicaall  om moest, vonden vanaf het einde van de jaren vijfti g een 
steedss vruchtbaarder bodem bij linkse politieke partijen, waaronder de 
inn 1958 in de oppositie terechtgekomen Partij van de Arbeid. Het ont-
ideologiseerdee harmoniedenken werd hier als een steeds moeilijker 
opgavee ervaren. In linkse gelederen groeide nu - en na het echec van 
Vann der Leeuw opnieuw - de overtuiging dat de overheid noodzakelijk 
geachtee vernieuwingen veel nadrukkelijker zou moeten regisseren en 
daartoee zelf het heft in handen zou moeten nemen. 


