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VIII. . 

I 9 6 5 - I 9 8 2 :: HET IDEAAL VAN 

DEE MAAKBARE SAMENLEVING 

'Kunstbeleid'Kunstbeleid staat niet in dienst van de kunst maar van de samenleving. 295 
KunstbeleidKunstbeleid kan niet anders zijn dan onderdeel van welzijnsbeleid.' 
DiscussienotaDiscussienota kunstbeleid1 

K U N STT EN ' DE REVOLUTIE VAN DE JAREN Z E S T I G' 

Inn i960 had minister Cals laten weten dat onderwijs, jeugdvorming, 
kunstt en wetenschap 'in steeds hogere mate' zouden moeten bijdragen 
'aann het geestelijk en stoffelijk welzijn van het Nederlandse volk in al 
zijnn geledingen'.2 De formulering paste uitstekend in een tijdsgewricht 
waarinn steeds vaker werd gehoord dat naast de toegenomen materiële 
welvaartt ook 'de kwaliteit van het bestaan' moest worden verhoogd.3 
Toenn de KVP en de PvdA, de twee partijen waarin de welzijnsidealen 
zichh het sterkst ontwikkelden, na een onderbreking van zeven jaar in 
19655 weer samen gingen regeren, werd het cultuurbeleid organisatorisch 
losgemaaktt van onderwijs en wetenschappen en kwam het tot de vor-
mingg van het ministerie van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk 
werkk (CRM).4 Vanaf nu werd het cultuurbeleid in het perspectief van het 
'welzijnsdenken'' geplaatst.*  Het nieuwe ministerie moest bij de realisa-
tiee van de welzijnsdoelen een voortrekkersrol vervullen en werd al gauw 
'dee proeftuin van de Nederlandse samenleving' genoemd. 

Dee overgang van OK&W naar CRM was, zo leek het aanvankelijk, niet 
eenss zo ingrijpend, want in zekere zin was de benadering 'vanuit het 
welzijn'' een kwestie van terminologie. Vanaf 1945 had het cultuurbeleid 
immerss al in het teken van 'het geestelijk welzijn van het hele volk' 
gestaan.. Minister Van der Leeuw had hier de toon gezet en vervolgens 
warenn de wensen van deze voorvechter van de 'actieve cultuurpolitiek' 
inn veel opzichten werkelijkheid geworden. Door middel van bibliothe-
kenn werd inmiddels ruime aandacht aan 'vorming en ontwikkeling' 
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besteed,, en tevens hadden de kunstzinnige vorming en artistieke ont-
wikkelingg van de hele bevolking een duidelijke prioriteit binnen het 
naoorlogsee cultuurbeleid gekregen. De eerste minister van CRM, voor-
maligg Tweede-Kamerlid en wethouder kunstzaken van Den Haag 
Maartenn Vrolij k (PvdA), ging in principe op deze koers voort.6 

Tochh was er wel degelijk ook sprake van een koersverandering. Deze 
hingg samen met de zich medio jaren zestig intensiverende discussie over 
dee falende spreiding van het inmiddels zo sterk gegroeide kunstaanbod. 
Ondankss deze groei leek de belangstelling voor kunst onder grote groe-
penn van de bevolking alleen maar af te nemen.? Volgens de Federatie 
vann Kunstenaarsverenigingen en een groeiend aantal links-progressie-
vee politici moest deze ontwikkeling worden doorbroken door de kunst 
eenn andere rol in de samenleving te geven. Het beleid moest hierop 
wordenn aangepast en in de praktijk betekende dit allereerst dat de aan-
dachtt veel nadrukkelijker op 'de kunsten' diende te worden gelegd. 
Meerr dan tot op dat moment zouden kunstenaars aan de vorming van 
dee burgers moeten bijdragen. 

Kunstt en kunstenaar moesten uit hun 'ivoren toren' komen en ter 
bevorderingg van het welzijn een veel centraler en stimulerender rol in 
dee samenleving spelen. Om de kloof tussen burger en kunst te dichten 
zouu de bevordering van 'cultuurdeelname' door middel van kunstzinni-
gee vorming nog meer nadruk dienen te krijgen. Daarbij was het niet de 
bedoelingg om 'kunstenaartjes te kweken', maar om de ontwikkeling van 
individuelee burgers tot breed gevormde persoonlijkheden te bevorde-
ren.88 Cultuurbeleid moest, overeenkomstig de idealen van de vrije-ex-
pressiebeweging,, in de eerste plaats bijdragen aan de bevordering van 
individuelee creativiteit.9 Kunst diende niet langer in de eerste plaats een 
zaakk van een elite te zijn en zich uitsluitend te richten op in 'burgerlijke 
kring'' vigerende opvattingen over 'schoonheid' en 'hogere waarden'. 
Integendeel,, volgens critici als Kassies moest de kunst geheel in het 
lichtt van 'democratisering en vernieuwing' worden gesteld. Voor velen 
werdd 'schoonheid' een 'besmet woord waarmee een tekort aan maat-
schappelijkk engagement' werd afgedekt.10 

Dee in de praktijk tamelijk eensluidende cultuurpolitieke voorkeuren 
vann KVP en PvdA in het kabinet-Cals (1965-1966) raakten wat op de 
achtergrondd toen de Nederlandse politiek in een crisis terechtkwam die 
inn belangrijke mate door de 'revolutie van de jaren zestig' werd veroor-
zaakt.""  Deze 'revolutie', die gewoonlijk als een botsing tussen de voor-
enn naoorlogse generaties wordt afgeschilderd, bracht onvrede van een 
jongee en kritische massa aan het licht. De 'protestgeneratie' constateerde 
datt 'economisch denken, industrialisatie, materialisme en techniek' het 
denkenn over maatschappelijke ontwikkelingen domineerden.12 Daaren-
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tegenn bestond veel te weinig aandacht voor 'kunst en creativiteit' als 
drijvendee krachten achter maatschappelijke ontwikkelingen. Er moes-
tenn andere prioriteiten worden gesteld. 

Dee onvrede leidde ertoe dat de maatschappelijke en politieke ver-
houdingenn verscherpten en niet bepaald zachtzinnig ter discussie wer-
denn gesteld. 'Nagenoeg alles wat in '60 nog voor iedereen onaantast-
baarr was, werd gaandeweg bestreden of minstens in twijfel getrokken: 
God,, Oranje, het huisgezin, de welvaart, de arbeidsvrede, de Auto, Rust 
&&  Orde. Provo gooide [op 10 maart 1966 bij het huwelijk van Beatrix en 
Claus,, RP] de eerste bom, en (...) nog in hetzelfde jaar kwam de jonge 
gardee in verzet tegen het politieke establishment.'^ De macht van het 
opp 'rechtse, elitaire en kapitalistische' principes gebaseerde openbaar 
bestuurr moest worden gebroken. 

Dee felle kritiek van de jonge maatschappijhervormers doorkruiste 297 
hett op pacificatiepolitiek berustende naoorlogse harmoniemodel en 
markeerdee het begin van een nieuwe politieke polarisatie. Idealen ge-
richtt op 'vernieuwing' gekoppeld aan hoge verwachtingen omtrent 
'maakbaarheidd van de samenleving' deden met kracht hun invloed gel-
den.. Daarbij moest de macht in de samenleving 'aan de basis - bij het 
volk'' worden gelegd. 'Niet de Hoge Heren in Den Haag moesten 
beslissen,, maar de provincies, gemeentes en wijkraden moesten kunnen 
bepalenn wat er op lokaal nivo stond te gebeuren.'J4 

Voorr de verdere ontwikkeling van het cultuurbeleid was het belang-
rijkk dat de verlangens van de geruchtmakende nieuwe generatie nauw 
aanslotenn bij idealen en opinies die in voorgaande decennia links-
progressievee kunstenaars hadden bezield. In deze gelederen had men 
zichh al vanaf direct na de oorlog sterk tegen het door 'de elite' bepaalde 
cultuurbeleidd en de daarmee verbonden 'schoonheidslegitimatie' ver-
zet.. In plaats daarvan zou kunst veel 'maatschappelijker' moeten func-
tionerenn en zouden kunstenaars een belangrijke en richtinggevende rol 
bijj  maatschappelijke veranderingen moeten spelen. Het leek wel alsof 
dee door Sandberg en Kassies beleden en in verschillende opzichten zo 
sterkk 'vernieuwende' idealen nu door een hele opkomende generatie 
werdenn omarmd. Hun al zo vaak verwoorde wensen en meningen slo-
tenn uitstekend aan bij de nieuwe 'tegencultuur' onder invloed waarvan 
dee Nederlandse politiek 'een ruk naar links' maakte. 

Inn belangrijke mate gestuurd en beïnvloed door een groeiend aantal 
professionelee medewerkers in dienst van culturele organisaties vonden 
dee nieuwe opvattingen gemakkelijk hun weg in de media en de publieke 
opinie.1^^ Daardoor nam de aandacht voor kunst en creatieve activiteiten 
alss panacee voor maatschappelijke onvolkomenheden sterk toe. De 
kunstenaarr werd 'een psychiater in algemene dienst, waarbij de patiënt 
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steevastt in kansarme buurten of kale nieuwbouwwijken werd gesitu-
eerd'.166 De nieuwe idealen vonden bij de zittende gezagsdragers een 
gewilligg oor. 'Zo overtuigden politieke, religieuze en andere culturele 
elitess elkaar er van dat het juist en noodzakelijk was te breken met vroe-
gerr beleid. Om het evenwicht te bewaren moesten er veel vernieuwin-
genn worden doorgevoerd.''7 

Opp praktisch politiek niveau werden de verhoudingen tussen door 
vernieuwingsdrangg aangestoken politici en 'conservatieve machtheb-
bers'' sterk beïnvloed door de 'nacht van Schmelzer', waardoor op 14 
oktoberr 1966 het kabinet-Cals viel en het toch al wankele vertrouwen 
tussenn PvdA en KVP een geweldige deuk opliep.18 Na 'Schmelzer' raakte 
dee PvdA, onder invloed van door Nieuw Links (1966) verwoorde 
idealen,, steeds meerr in de ban van de overtuiging dat slechts op funda-
mentelee vernieuwing gericht handelen de bestaande bestuurlijke en 
maatschappelijkee verhoudingen kon doorbreken. Een terrein waarop 
ditt verlangen sterk zou doorklinken was dat van het cultuurbeleid en in 
hett bijzonder het kunstbeleid. 

DeDe kus van Klompé en de 'Discussienota kunstbeleid'' 

Dr.. M. A.M. - Marga - Klompé trad op als minister van CRM in de cen-
trumrechtsee kabinetten-Zijlstra (1966-1967) en -De Jong (1967-1971). 
Zee was in 1941 gepromoveerd in de wis- en natuurkunde en had van 
19488 tot 1956 en van 1963 tot 1966 voor de KVP in de Tweede Kamer 
gezeten.. In de zeven jaar daartussen was ze - als eerste vrouwelijke 
ministerr in Nederland - minister van Maatschappelijk Werk geweest. 
Iederr overheidshandelen beschouwde ze 'als gericht op het welzijn van 
dee bevolking'.r9 Tolerant en openstaand voor vernieuwing kon ze, met 
Cals,, tot de Kvp'ers worden gerekend die de gevolgen van de Nacht van 
Schmelzerr betreurden en er in hun hart de voorkeur aan gaven om met 
dee PvdA te regeren. In dit licht verbaasde het niet dat ze kort na haar 
aantredenn liet weten zich goed in het beleid van haar voorganger te 
kunnenn vinden en dit voort te zullen zetten.20 Zij bevond zich in een 
gecompliceerdee positie, omdat ze zich als minister in kabinetten die 
'niett onmiddellijk de geest van een radicale tijd vertegenwoordigden' 
enn die steeds meer onder vuur kwamen te liggen van een groeiende 
links-progressievee oppositie, tegelijkertijd juist tot aspecten van het 
progressievee gedachtegoed aangetrokken voelde.21 

Hierr kwam bij dat de oppositie zich tijdens haar ministerschap be-
paaldd niet tot het politieke milieu beperkte. De gevestigde orde werd, 
misschienn vooral wel op het terrein van de kunsten, aangesproken door 
eenn generatie die nadrukkelijk eiste dat er rekening met haar opvattin-
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genn en verlangens werd gehouden. Het 
hieruitt voortkomende kunstenaarsprotest 
was,, afgezien van het 'tegengeluid' van een 
enkelee oudere smaakmaker als Kassies, 
overwegendd een zaak van jonge professio-
nelee kunstenaars die op de vleugels van 
nieuwee ideologische oriëntaties de geves-
tigdee orde en het daardoor gevoerde cul-
tuurbeleidd scherp bekritiseerden.22 Hoog-
tepuntenn van deze protesten vonden in 
19699 plaats in Amsterdam, waar beeldende 
kunstenaarss de Nachtwachtzaal van het 
Rijksmuseumm bezetten en jonge musici 
enn toneelspelers tot respectievelijk de 
'actiee Notenkraker' en de 'actie Tomaat' 
kwamen.. Maar in feite waren deze gebeur-
tenissenn niet meer dan veel aandacht trek-
kendee voorvallen in een bredere maal-
stroomm van een door linkse idealen ge-
drevenn 'culturele revolutie'.2? 

Anderss dan van een minister uit een 
'conservatief'' kabinet kon worden ver-
wachtt wekten de protesten bij 'juffrouw 
Klompé',, zoals ze zich tot aan haar dood in 
19866 liet noemen, geen openlijke woede 
enn verontwaardiging. Integendeel, 'ze 
bleef,, zelfs onder de kunstenaars die de 
zaall  van de Nachtwacht bezetten, bekend 
staann om haar bijna onbeperkte begrip. In 
19699 liet zij duidelijk merken sympathiek 
tee staan tegenover de protesten en zei dat 
zee alleen gericht waren tegen een materia-
listischee maatschappij, al keurde ze de me-
thodenthoden die werden gebruikt soms af.'24 

Dee tolerantie van de minister, maar ui-
teraardd ook de in overheidskringen gel-
dendee traditie om zich afhoudend op te 
stellenn als het om de inhoud van kunst 
gaat,, leidden ertoe dat diverse spraakma-
kendee en tegen het establishment ageren-
dee vernieuwers subsidie ontvingen. Zo 
wass er bijvoorbeeld financiële ondersteu-

Veell  publiciteit kreeg in 1969 de bezetting 
vann de Nachtwachtzaal van het Rijksmuseum 
doorr een groep van 60 a 70 beeldende 
kunstenaars.. Volgens de ANP-tekstbij deze 
fotoo wilden dezen 'de zaal niet (...) verlaten 
voordatt de ministervan CRM zou zijn 
gearriveerd'. . 

'Notenkrakers'' in protest bijeen; links 
Reinbertt de Leeuw, achter de microfoon 
Peterr Schat, die, volgens het onderschrift 
bijj  de foto, pleit voor 'een radicale en 
democratischee vernieuwing van het 
muziekleven'. . 
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ningg voor - in het licht van internationale Oost/West-spanningen rond 
'Praagg 1968'-politiek beladen voorstellingen als die van de opera Recon-
structiestructie van onder anderen Peter Schat en Harry Mulisch, waarin de 
Cubaansee revolutie werd geheroïseerd en de Amerikaanse politiek werd 
aangeklaagd.255 Ook werd een reisbeurs uitgereikt aan een destijds om-
stredenn auteur als Jan Cremer en werd- in een tijd waarin de koude oor-
logg nog in volle gang was - een opdracht gegeven aan de orthodox-
communistischee filmer Joris Ivens. Op het terrein van het toneel werd 
hett budget voor 'vernieuwing en experiment' opvallend verhoogd.26 

Vanaff  1967 ontving de 'workshop' Mickery subsidie en vanaf 1970 even-
eenss de in de jaren zeventig veel aandacht trekkende vormingstheater-
groepenn Proloog en Het Werktheater. 

Opzienn baarde in 1969 de uitreiking van de P.C. Hooftprijs voor lite-
3000 ratuur aan G.K. van het Reve, waarbij de overhandiging van de oorkon-

dee met een kus van de minister gepaard ging. Waar Cals nog op morele 
grondenn had geweigerd om Van het Reve een reisbeurs te verlenen, er-

kendee Klompé de kwaliteiten van 
dezee auteur niet alleen door het uit-
reikenn van de (in 1947 ingestelde) 
Nederlandsee staatsprijs voor letter-
kunde,, maar ook door een persoon-
lij kk gebaar, dat 'een eerbewijs bete-
kendee voor een schrijver die van zijn 
homoseksualiteitt geen geheim maak-
tee en zijn religieuze gevoelens onder-
werpp zag van een aanklacht wegens 
godslastering'.277 De gebeurtenis kreeg 
niett alleen veel publiciteit, maar gaf 

Hett onderschrift bij deze foto luidde: 'Na de ook aanleiding tot enkele kritische 
uitreikingg werd de schrijver door de minister Kamervragen over de door de min is-

beloondd met een kusje.' t e r j n ha ar beleid gehanteerde nor-
menn en waarden. 

Eenn jaar eerder had Klompé over dit onderwerp nog van gedachten 
gewisseldd met senator H. Algra (ARP). Daarbij noemde zij als algemeen 
uitgangspuntt dat haar beleid 'de kunstenaar en zijn kunst (...) in contact 
mett de samenleving moest kunnen brengen'. Hierbij moest aan kunste-
naarss openheid worden geboden, opdat 'nieuwe vormen' konden ont-
staan.. Ook als deze zouden choqueren of kwetsen zou de overheid ze 
niett moeten bestrijden, omdat het in 'onze turbulente en pluriforme 
maatschappij'' onmogelijk was algemene normen te stellen; 'want er zijn 
altijdd groepen, die geschokt of gekwetst zullen zijn'. Dat zij persoonlijk 
hieromtrentt aarzelde, bleek uit het feit dat ze meermalen aangaf 'ont-
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zettendd met dit probleem te worstelen'; 'het is een van de problemen 
waaroverr ik nogal eens wakker lig'.28 Ook hier bevond Klompé zich in 
eenn tegenstrijdige positie. Enerzijds leidden haar stellingnames tot een 
imagoo van stevigheid: 'Voor pressie zwichtte zij nooit.'29 Anderzijds 
werdd zij bekend als een kampioen van de 'repressieve tolerantie'; het 
wass 'moeilijk om tussen de gezagsdragers binnen het Nederlandse cul-
turelee landschap een welwillender persoon te vinden dan Marga 
Klompé'.3° ° 

Onderr druk van de oppositie in het parlement en het veld die, 
gesteundd door een invloedrijk deel van de pers, bleven benadrukken dat 
hett beleid een duidelijke visie ontbeerde - waarbij in de eerste plaats 
werdd gedacht aan de 'rol van de kunst bij de gewenste fundamentele, 
voorall  culturele verandering van de maatschappij' -, zegde Klompé bij 
dee begrotingsbehandeling voor 1970 toe een kunstennota op te stellen.31 301 
Niett van harte overigens, want, zo merkte Kassies op: 'Er was een be-
zettingg van de Nachtwachtzaal en veel rumoer in de kunstwereld voor 
nodigg om haar tot het inzicht, althans de belofte te brengen, een kunst-
notaa op te stellen.'32 

Klompéé maakte het resultaat van haar toezegging niet meer als mi-
nisterr mee. In 1972, een jaar na haar aftreden, verscheen onder verant-
woordelijkheidd van minister P. J. Engels (KVP) de Discussienota kunstbe-
leid.^leid.  ̂Anders dan oorspronkelijk bedoeld was het geen 'echte' nota maar 
eenn 'discussienota' geworden. Als verklaring hiervoor liet de minister 
wetenn dat de zich voordoende 'ontwikkeling naar een meer democrati-
schee en meer open wijze van besluitvorming die zich gedurende de laat-
stee jaren heeft voorgedaan' een andere voorbereiding vergde. Geheel in 
dee geest van de tijd stelde hij dat beleid niet van boven af moest worden 
opgelegd,, maar dat het moest worden voorafgegaan door 'een brede 
discussiee over de doelstellingen van het beleid'.34 Toch werd er in het 
stukk een duidelijke richting aangegeven. Kunst en overheid zouden 
elkaarr slechts kunnen ontmoeten 'waar kunst in een directe relatie tot 
dee samenleving staat. Kunstbeleid staat niet in dienst van de kunst maar 
vann de samenleving. Kunstbeleid kan niet anders zijn dan onderdeel van 
eenn welzijnsbeleid.'̂ Helderder kon de voorwaarde van 'maatschappe-
lijk ee relevantie', waarop een belangrijk deel van de discussie rond het 
kunstbeleidd zich zou toespitsen, niet worden gesteld. 

DeDe rol van Kassies, de Federatie en de BBK 

Hoee in de Federatie vanaf het midden van de jaren zestig over het cul-
tuurbeleidd werd gedacht blijkt uit geschriften van Kassies die, nadat hij 
inn 1966 als algemeen secretaris van de Raad voor de Kunst was terugge-
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treden,, nog hetzelfde jaar in zowel het dagelijks bestuur van de Federa-
tiee als in de Dagelijkse Raad van de Raad voor de Kunst plaatsnam.36 

Kassiess weet het mislukken van het naoorlogse cultuurspreidingsbeïeid 
aann de veel te beperkte definitie die door de overheid aan het begrip cul-
tuurr werd gegeven. Die definitie was volgens hem sinds de vorige eeuw 
uitsluitendd op de 'burgerlijke cultuur' afgestemd geweest en omvatte 
alleenn de op burgerlijke normen en waarden gebaseerde 'subcultuur' 
vann de 'heersende klasse'.37 'Men is gevangen onder een stolp van bur-
gerlijkee zekerheden en waarden.'38 Het werd tijd voor 'de definitieve 
afbraakk van de ivoren torens'. Ter bevestiging van deze opvatting werd 
Leninn aangehaald, die had benadrukt dat 'in het kapitalisme (...) de cul-
tuurr slechts toegankelijk voor een minderheid' was en had voorspeld 
datt 'de volgende sociale revolutie (...) de kentekenen (...) van een cultu-

3022 rele revolutie zou dragen'.39 Kunstenaars zouden bij dit proces in staat 
zijnn 'ons waarnemingskader' te doorbrekend0 'Misschien zijn ze wel 
eerderr dan economen in staat om de diagnose te stellen dat het tijdperk 
vann ons huidige maatschappelijk bestel ten einde loopt. Het is mogelijk 
(...)) dat maatschappelijk bestel als het ware "op te rollen", open te bre-
ken.' ' 

Naa 'Parijs '68' was Kassies er volledig van overtuigd dat het gedaan 
wass met 'het tijdperk van de burgerlijke cultuur die de voedingsbodem 
wass voor het cultuurbeleid en aan dat beleid doel en grenzen stelde'. Hij 
steldee de Parijse gebeurtenissen op gelijke hoogte met de revolutie van 
1795,, die in Nederland een fundamentele en blijvende ommekeer in de 
samenlevingg tot gevolg had gehad: 'In de eerste revolte heette het (...) 
datt het de plicht is van de maatschappij verlichting en beschaving te 
brengenn onder hare leden. De tweede omwenteling is gaande; haar 
kreett luidt: de verbeelding aan de macht. '41 

Hiertoee moest het cultuurbegrip veel breder worden gedefinieerd en 
wordenn afgestemd op wat 'de massa' aansprak. 'De grote maatschappe-
lijk ee verschuivingen leiden tot nieuwe vormen van activiteiten die wij 
tott de cultuur moeten rekenen. De Beatles zijn niett meer dan een eerste 
beginn geweest.'42 Bij de gewenste bredere definiëring moest niet alleen 
wordenn gezocht naar 'wat aan de basis van de samenleving' leefde, maar 
ookk naar kunst die kon bijdragen aan de emancipatie van de 'beneden-
laag'' en kon helpen 'de huidige, onrechtvaardige, op sociale ongelijkheid 
gebaseerdee maatschappij' te veranderen.43 Bij het 'ontgrenzingsproces' 
vann de cultuurdefinitie werd, teneinde het beweerde te legitimeren, 
nadrukkelijkk verwezen naar de in de sociale wetenschappen gehanteerde, 
veell  bredere definitie van het cultuurbegrip.44 Vertaald in politiek-
bestuurlijkee termen was Kassies het er geheel mee eens dat cultuurbeleid 
deell  van een veel bredere en politiek gemotiveerde 'welzijnspolitiek' 
moestt zijn.45 
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Dee verwantschap in opvattingen levend bij de politiek-maatschappe-
lijk ee oppositie en de Federatie zorgde ervoor dat het in de Federatie 
levendee gedachtegoed veel aandacht in de media kreeg en dat haar ge-
luidd nadrukkelijker dan voorheen tot het openbaar bestuur door-
drong.466 Gesteund door kunstenaars die met luide trom en vaak met 
woedee en verontwaardiging hun verlangens uitten, leek de door de 
Federatiee gewenste grotere invloed op het cultuurbeleid eindelijk wer-
kelijkheidd te worden. De Federatie regisseerde 'op afstand de kunste-
naarsrevolte'' en Kamerleden kwamen steeds vaker bij haar op bezoek 
omm de mening van het veld over cultuurpolitieke kwesties te peilen.*? 
'Officiëlee erkenning' van deze rol kwam in 1969 onder Klompé, toen zij 
besloot,, teneinde de belangenbehartigingsfunctie naast de adviesfunc-
tiee van de Raad voor de Kunst een duidelijker plaats te geven, de Fede--
ratiee ten behoeve van haar 'informatieve taken' subsidie te verlenen.48 303 
Hett ministerie betaalde vanaf dit jaar tachtig procent van de kosten van 
dee instelling.4? 

Hoee zelfverzekerd de Federatie haar taak in het begin van de jaren 
zeventigg inschatte, bleek onder meer toen Kassies de Discussienota 
kunstbeleidkunstbeleid becommentarieerde. Over daarin verkondigde opvattingen 
zeii  hij: 'Die ideeën hebben nog onvoldoende samenhang en missen 
enkelee dimensies. De vormgeving kan in opzet en stilistisch beter. (...) 
Tott het schrijverscollectief [waarmee de beleidsmedewerkers van CRM 
werdenn bedoeld, RP]: wacht, vergeet en laat herschrijven-'*° Wie dat 
laatstee het best zou kunnen doen, liet zich raden. 

Welkee beleidsontwikkelingen binnen de Federatie als de meest wen-
selijkee werden gezien, bleek vervolgens uit de door haar nog in hetzelf-
dee jaar als de 'Discussienota Engels' uitgebrachte kunstnota Met verbeel-
ding.ding. De toonzetting in het aan minister Engels gerichte stuk was 
karakteristiekk voor het onbeperkte geloof in eigen gelijk. 'De krisis van 
dee kuituur (...) is thans een openbaar feit. We staan nu vlak voor het 
eindee van de weg die de westerse wereld enige eeuwen geleden is inge-
slagen.. Dat einde heet: zelfvernietiging. Zelfvernietiging als uiterste 
konsekwentiee van een kuituur van de macht (...).' In het bijzonder ging 
hett hierbij om 'de kuituur van de ekonomische macht' - het kapitalisme 
-- die de mens had beroofd Van de mogelijkheden aan zijn aktiviteiten 
eenn vrije, menselijke zin te geven'. Dit uiterst verwerpelijke systeem -
oorzaakk van oorlogen, vernietiging en atoombommen - moest nu 
onderr druk van de 'tegenkultuur' worden afgelost door 'een kuituur van 
ontplooiing,, respekt, verwondering en verbeelding'.51 Kunst en kunste-
naarss moesten een oplossing bieden aan een maatschappij waarvan 
ondankss de hoge welvaart onvrede met het bestaande een wezenlijk 
kenmerkk was. 
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Hoewell  de Federatie-idealen de tijdgeest mee hadden, kwam het in 
dee praktijk toch niet steeds tot een effectieve oppositie. Daarvoor waren 
dee opvattingen vaak te radicaal en realiseerde men zich - net als vlak na 
dee oorlog - te weinig dat over de plaats van de kunst in de samenleving, 
voorzoverr onderwerp van overheidsbemoeienis, uiteindelijk wordt be-
slistt binnen de spelregels van de parlementaire democratie. Deze waren 
dann wel veranderd - 'links en rechts' stond scherper tegenover elkaar -
maarr van een op handen zijnde revolutie, waar men bij de Federatie van 
uitging,, was toch geen sprake. 

Naastt deze onjuiste inschatting van de politieke realiteit werd de 
effectiviteitt van de oppositie nog eens geremd door onderlinge onenig-
heid.. De grootste problemen werden hierbij veroorzaakt door leden 
vann de Beroepsvereniging van Beeldende Kunstenaars (BBK), die zich 

3044 vanaf 1967 zowel binnen als buiten de Federatie met 'permanente 
aksies'' het radicaalst opstelden. BBK-leden wensten 'principiële erken-
ningg van het recht op zelfbeheer van het kultuurbeleid door kunste-
naars'.. 52 Om de eisen kracht bij te zetten werd het toenmalige hoofd van 
dee afdeling Beeldende Kunsten van CRM, Theo van Velzen, op 8 okto-
berr 1969 in café De Posthoorn in Den Haag een doodskop aangeboden 
enn werd op luide toon ƒ50.000,- geëist. Het Federatiebestuur vond dit 
tee ver gaan en schorste de bij de actie betrokken leden. Bovendien werd 
overwogenn de BBK te royeren.̂  Tot dit laatste kwam het uiteindelijk 
niet,, maar wel leidden conflicten binnen de BBK tot afsplitsingen van de 
BBK'699 (1969) en de Bond van Beeldende Kunst Arbeiders (1973).54 

Leiddee de oppositie van de Federatie lang niet altijd tot de gewenste 
resultaten,, met betrekking tot een aantal fundamentele onderwerpen 
alss de relatie van de kunst tot het welzijnsbeleid en de positie van de 
kunstenaarss in de Raad voor de Kunst was haar invloed onmiskenbaar. 
Opp aandrang van de Federatie kwam het in 1969 tot de toezegging van 
dee minister dat er een kunstnota zou komen. En in 1971 leidde de 
oproepp van de Federatie aan haar leden om de vertegenwoordiging in 
dee Raad voor de Kunst te staken tot de toezegging van het ministerie 
datt er bij de reorganisatie van de Raad beslist rekening met haar wensen 
zouu worden gehouden. 

OpvattingenOpvattingen binnen de Raad voor de Kunst 

Dee door de Federatie geuite kritiek klonk ook helder door in de Raad 
voorr de Kunst. Al in 1961 had de jurist H.Th. J. E van Maarseveen bij het 
eerstee lustrum van de 'definitieve Raad' het functioneren van dit advies-
lichaamm bekritiseerd.̂ Hij omschreef het als een log, star en beperkt 
functionerendee instelling die niet alleen veel te weinig openbaar ope-
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reerde,, maar waarin tevens de aandacht voor vernieuwende kunst veel 
tee gering was. De meeste leden behoorden tot de gevestigde orde, waar-
doorr de Raad niet de 'schakel tussen kunst en volk' was geworden waar-
vann minister Cals bij de instelling had gesproken.*6 

Dee Raad kwam in een nieuwe fase terecht toen Philip J. Idenburg in 
19655 Cals als voorzitter opvolgde. Idenburg was direct na de oorlog on-
derr minister Van der Leeuw directeur-generaal van het directoraat 
Onderwijss geweest en nadien was hij, zowel binnen als buiten de Partij 
vann de Arbeid, een van de weinige pleitbezorgers van de cultuurpolitie-
kee opvattingen van zijn vroegere politieke baas gebleven.*? De nieuwe 
voorzitterr vond dat de Raad zich veel te veel met artistieke deelproble-
menn bezighield. Om het 'frustrerende isolement' van de kunsten te 
doorbrekenn moest het werkterrein worden uitgebreid naar het sociaal-
cultureell  werk.*8 De Raad voor de Kunst diende hiertoe te worden 305 
omgevormdd tot een 'Sociaal-Culturele Raad' met niet alleen adviseren-
de,, maar ook uitvoerende bevoegdheden. Bovendien zou het werk van 
dee Raad veel meer openbaar moeten zijn en zou hij 'een tegengeluid' 
moetenn kunnen laten horen, 'een stem die opkomt voor de mens en zijn 
innerlijkee vervulling'.w 

Dee rol die Kassies zowel in de Federatie als de Raad voor de Kunst 
speeldee droeg ertoe bij dat de kritiek van beide instellingen in deze 
periodee vaak een opvallende gelijkenis vertoonde.60 Sympathie voor de 
avant-gardee ging vanaf 1965 ook binnen de Raad gepaard met funda-
mentelee kritiek: 'In een maatschappij, waarin ongeveer alle prioriteiten 
verkeerdd liggen, zal de strijdpositie de Raad bij de vervulling van zijn 
taakk niet bespaard blijven', stelde Idenburg in 1970.61 

Ondankss deze gelijkluidende maatschappijkritiek leidde de groeien-
dee invloed van de Federatie binnen de Raad tot openlijke verschillen 
vann mening. Tegen het einde van de jaren zestig kwam de 'brede wel-
zijnsoriëntatie'' van Idenburg steeds scherper te staan tegenover de 
Federatie-idealen,, waarin de belangen van het professionele-kunsten-
veldd een veel grotere plaats innamen. Waar Idenburg nadrukkelijk 'de 
culturelee toekomst van ons volk in haar geheel' voor ogen wilde hou-
den,, ontwikkelde de Federatie zich in toenemende mate tot een belan-
genorganisatiee die wilde voorkomen dat de in eigen gelederen levende 
voorkeurenn op het tweede plan kwamen. 

Dezee 'eenzijdige belangenbehartiging' hoorde volgens Idenburg niet 
inn de Raad voor de Kunst thuis en vanaf het eind van de jaren zestig leid-
dee dit steeds nadrukkelijker tot het streven om bij de Raad de advies-
functiee van 'kunst- en kunstenaarsbelangen' te scheiden.62 Met de (door 
dee Raad bepleite) subsidiëring van de Federatie kwam deze scheiding in 
19699 een stap verder. Idenburg stelde: 'Raad en Federatie krijgen nu 
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duidelijkk een eigen terrein'; hierdoor 'zullen de verhoudingen zuiverder 
zijnn dan zij tot dusverre waren'. En dat was nodig omdat de Raad moest 
adviserenn vanuit 'de belangen van diverse bevolkingsgroepen\63 Daarin 
kondenn politici zich over het algemeen goed vinden.64 

Ministerr Klompé aarzelde echter over Idenburgs ideeën, waarin in 
PvdA-kringenn levend gedachtegoed onmiskenbaar de boventoon voer-
de.. Hoewel zij het kunstbeleid eveneens in een welzijnsperspectdef zag, 
reageerdee ze aanvankelijk gereserveerd op de opvattingen van de 
Raadsvoorzitter.. In 1970 leek dit echter te veranderen toen ze onder in-
vloedd van de kunstenaarsprotesten een commissie instelde die zich on-
derr leiding van de jurist prof. mr. T. Koopmans moest beraden over 'de 
noodzakelijkee wijzigingen in de taak, structuur en werkwijze van de 
Raad'.6**  De commissie kwam in 1971, tegen de wens van Idenburg in, tot 
dee conclusie dat een rigoureuze verbreding van het werkterrein van de 
Raadd op korte termijn niet wenselijk was, omdat dan 'de belangen van 
dee kunstwereld' in de knel zouden kunnen komen.66 Een breuk met de 
bestaandee situatie werd afgewezen, maar wel zou de Raad veel meer in 
dee openbaarheid moeten opereren. 

Idenburgg was teleurgesteld over het advies. De door hem benadrukte 
tegenstellingg in de Raad tussen kunst- en welzijnsbelangen werd er niet 
doorr opgelost, en leek in plaats daarvan juist groter te worden. In 1971 
wass Idenburg geïrriteerd over de Federatieboycot en in 1972, toen in 
kunstenaarskringenn de bezwaren tegen 'zijn' welzijnsorièntatie nog 
sterkerr werden, toonde hij zich wederom onaangenaam getroffen door 
hett gedemonstreerde wantrouwen. Bij zijn afscheid als voorzitter in 
19722 verzuchtte hij: 'Waarom heeft zo menigeen, vooral in het kamp dat 
zichh progressief noemt, plotseling moeite met de idee dat de steun voor 
dee kunst zou komen en gaan naar de mate, waarin er met die kunst een 
samenlevingsbelangg gemoeid is?'67 

Dee verzuchting toonde aan dat in progressieve kringen al voor het 
aantredenn van het kabinet-Den Uyl in 1973 een verwijdering was ont-
staann tussen het professionele-kunstenveld en het milieu van sociaal-de-
mocratischee politici, die beide nadrukkelijk vanuit een op 'vernieuwing' 
gerichtee gemeenschapsgedachte het kunstbeleid wilden veranderen. 
Aanvankelijkk waren de verschillen van mening over de praktische reali-
satiee van dit ideaal diffuus geweest, maar naarmate de tijd verstreek 
werdd steeds duidelijker dat over de verwezenlijking van de gewenste 
veranderingenn vrijwel onoverbrugbare interpretatieverschillen beston-
den.. De strijd tussen de door Kassies c.s. verwoorde 'kunstenaars-
idealen'' en de door Idenburg gepersonifieerde 'welzijnsoriëntatie' werd 
voortgezett tijdens het ministerschap van Van Doorn, die, geheel in lijn 
mett de bestaande politiek-bestuurlijke opvattingen, koos voor een kop-
pelingvann het cultuurbeleid aan een 'breed' welzijnsbeleid. 
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Opp grond van het advies van de commissie-Koopmans werd besloten 
dee Raad meer in de openbaarheid te laten opereren en om hem niet tot 
eenn Welzijnsraad om te vormen. Tegelijkertijd werd er nadrukkelijk 
voorr gewaakt dat de 'belangen van de kunstwereld' binnen de Raad niet 
nogg meer ruimte kregen, want bij de wetswijziging van 1977 die de Raad 
voorr de Kunst-nieuwe-stijl in het leven riep, werd het recht van voor-
drachtt door kunstenaarsorganisaties veranderd in een recht van aanbe-
veling.. In de Tweede Kamer heerste een gelijkgestemde zienswijze over 
dee kunstenaarsinvloed in de Raad, want tijdens de behandeling van de 
wett werd een motie aangenomen waarin werd benadrukt dat de belan-
genbehartigingg van kunstenaars niet in de Raad thuishoorde. In plaats 
daarvann zou dit een zaak van overleg tussen kunstenaarsorganisaties, 
werkgeverss en regering moeten zijn. Het accent in de Raad-nieuwe-stijl 
zouu minder op vertegenwoordiging en meer op deskundigheid moeten 307 
komenn te liggen.68 

Ondankss de interne verschillen van inzicht over de hoofdlijnen van 
hett te realiseren beleid, had de Raad op de ontwikkeling van het kunst-
beleidd op concreet niveau vanaf 1965 een ontegenzeggelijk grote 
invloed.. De advisering betrof niet alleen arristiek-kwalitatieve aangele-
genheden;; ook werden er regelmatig (al dan niet gevraagde) adviezen 
verstrektt over aangelegenheden op vrijwel alle deelterreinen van het 
kunstbeleid.. In veel gevallen waren deze sterk richtinggevend voor ver-
deree beleidsontwikkeling. Eveneens droeg de Raad er sterk aan bij dat 
dee aandacht voor 'kunstbeleid' in de periode 1965-1982, in verhouding 
tott het 'brede' cultuurbeleid, sterk werd vergroot. 

H ETT K A B I N E T - D E N UYL : ' DE VERBEELDING AA N 

DEE M A C H T ' 

TussenTussen politieke idealen en kunstenaarsbelangen 

Opp 11 mei 1973 trad het kabinet-Den Uyl aan. Van de zestien ministers 
kwamenn er tien uit progressieve en zes uit confessionele partijen. Voor 
hett eerst sinds 1946 was er weer een kabinet waarin een meerderheid 
vann progressieve politici een stempel op het openbaar bestuur zou kun-
nenn drukken. In de regeringsverklaring legde de nieuwe minister-presi-
dentt grote nadruk op nivellering en democratisering; er diende 'een 
rechtvaardigerr verdeling van inkomen, bezit, kennis en macht' te 
komen.. De groei van de welvaart moest meer op het welzijn van alle 
Nederlanderss dan op particuliere consumptie worden gericht. Over-
eenkomstigg vanouds bekende sociaal-democratische noties daarom-
trentt moesten kunst en kunstbeleid bij de zo noodzakelijk geachte vor-
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Joopp den Uyl, minister-president van 
19733 tot 1977. 

Harryy van Doorn, minister van CRM 
inn het kabinet-Den Uyl. 

mingg van 'de nieuwe mens' een belangrijke rol 
spelen.699 De verwachtingen van velen waren 
hooggespannen;; het kabinet zou 'de verbeel-
dingg aan de macht' brengen. 

Ministerr van CRM werd mr. H.W. van Doorn 
(PPR),, onder wiens voorzitterschap de KRO in de 
tweedee helft van de jaren zestig een veel kriti -
scherr houding tegenover de rooms-katholieke 
kerkk en de KVP had aangenomen. De voormalig 
officierr van justitie Harry van Doorn - 'de goe-
roee van Baarn' - streefde in zijn beleid nadruk-
kelijkk naar vernieuwing. Natuurlijk ging het 
hierr niet om kunst-inhoudelijke vernieuwing -
daarr wist hij naar eigen zeggen niets van -, maar 
omm vernieuwend beleid.70 Het feit dat zijn voor-
gangerr niet verder dan een discussienota was 
gekomenn kwam hem ongetwijfeld goed van pas. 
Hett gaf hem de kans een royaal aandeel te 
nemenn in de 'notacultuur' die het kabinet-Den 
Uyll  kenmerkte. 

Nett als Kassies vond Van Doorn dat het cul-
tuurbeleidd ten onrechte nog steeds was afge-
stemdd 'op het 19e eeuwse cultuurbegrip, dat zich 
beperktee tot de schone kunsten, en (...) slechts 
opp een kleine elite gericht was'.?1 'In een zich in 
allee opzichten ontwikkelende samenleving' was 
dezee grondslag niet meer te handhaven. Om 
veranderingenn te bewerkstelligen sloot Van 
Doornn aan bij bevindingen van de UNES co-

Wereldconferentiee over cultuurbeleid die in 
19700 in Venetië had plaatsgevonden en die 'als 
grotee verrassing (...) een internationale consen-
suss over de noodzaak tot hantering van een 
nieuw,, breder en dynamisch cultuurbegrip als 
basiss voor beleidsvorming' had opgeleverd. 

Hieropp voortgaand was aan het slot van de 
vervolgconferentiee in Helsinki (1972) geconclu-
deerdd 'dat de regeringen de plicht hebben maat-
regelenn te treffen, die de uitoefening van dit 
rechtt mogelijk maken, zodat alle sectoren van 
dee bevolking vorm kunnen geven aan hun eigen 
cultuur,, hieraan kunnen deelnemen en zichzelf 
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kunnenn uitdrukken op de manier die hun 't best past'. Op initiatief van 
Vann Doorn werd vervolgens in 1974 in Lunteren onder auspiciën van de 
Nationalee UNES co-Commissie een discussie georganiseerd over het 
themaa 'De toepassing van het brede begrip cultuur en de doorwerking 
daarvann in het cultuurbeleid sedert 1970'.72 Uitkomsten daarvan beves-
tigden,, in de ogen van Van Doorn, de juistheid van de ontwikkelingvan 
cultuurbeleidd als onderdeel van een breed welzijnsbeleid. 

Ondankss de gezamenlijke afkeer van 'burgerlijke legitimaties' voor 
cultuurbeleidd bleek overigens al gauw dat het optreden van Van Doorn 
inn kringen van links-progressieve kunstenaars niet aan de verwachtin-
genn voldeed. Net als eerder in de Raad voor de Kunst was gebleken, 
bestondd er een nauwelijks te overbruggen kloof tussen politieke idealen 
enn de visies en belangen van progressieve professionele kunstenaars. 
Tijdenss de voorbereiding van de kunstnota verliep de communicatie 309 
moeizaam.. Het ministerie overlegde wel met 'belanghebbenden uit het 
veld',, maar Kassies vond de bijeenkomst die hij bijwoonde 'tamelijk maf 
enn dat schijnt geen uitzondering te zijn geweest'.73 In de eerste helft van 
1976,, het jaar waarin de nota het licht zou zien, bereikte de wrevel tus-
senn veld en ministerie een hoogtepunt. Belangrijke aanleidingen waren 
verschillenn van mening over door het ministerie voorgestelde bezuini-
gingen,, de toekomst van de BKR en het voornemen van Van Doorn om 
dee Boekmanstichting op te heffen.74 Uit protest tegen de bezuinigings-
plannenn organiseerde het 'Anti Cultuur ReM Comité' op 29 mei 1976 in 
Amsterdamm een spraakmakende demonstratieve manifestatie tegen de 
'afbraakpolitiek'' van de regering onder de leuze 'Eenheid in de strijd, 
democratischh kunstbeleid'.75 

DeDe nota 'Kunst en kunstbeleid' 

Inn de loop van het zo conflictrijk begonnen jaar 1976 verscheen de lang-
verwachtee nota Kunst en kunstbeleid, kort daarna gevolgd door de sec-
tornota'ss Toneelbeleid, Orkestenbestel en Naar een nieuw museumbeleid. 
Watt de basisuitgangspunten betrof verschilde Kunst en kunstbeleid nau-
welijkss van de discussienota uit 1972: kunstbeleid moest welzijnsbeleid 
zijn.. Hierbij zou alleen die kunst door de overheid moeten worden 
gesteundd die de samenleving diende. Centrale doelen van het beleid 
werdenn de stimulering van 'de maatschappelijke werking van kunst' en 
dee bevordering van 'de participatie van de bevolking aan kunst'.?6 Met 
namee door het eerstgenoemde werd het thema 'maatschappelijke rele-
vantie'' het onderwerp waarop de meningsvorming zich bij uitstek con-
centreerde.. 'Er brak "een brede maatschappelijke discussie" los over 
kunstbeleidd die nog niet eerder had plaatsgevonden.'?7 



1965-1982 2 

Dee inhoud van Kunst en kunstbeleid onderstreepte dat de overheid aan 
dee kunsten bij gewenste maatschappelijke ontwikkelingen een belang-
rijkee rol toebedacht. 'Voor het eerst wilde de overheid niet alleen iets 
vóórr de kunst, maar ook iets mèt de kunst.'?8 In de nota werden vanuit 
eenn samenhangende beleidsvisie drie doelstellingen geformuleerd: (1) 
hett ontwikkelen en in stand houden van kunst en cultuur (de cultuur-
conserverings-- en cultuurontwikkelingsdoelstelling); (2) het toeganke-
lij kk maken van kunst en cultuur (de cultuurspreidingsdoelstelling) en (3) 
hett bevorderen van de mogelijkheid voor de bevolking om actief aan 
culturelee activiteiten deel te nemen (de cultuurparticipatiedoelstelling). 
Kortt gezegd: behoud en vernieuwing, spreiding en participatie zouden 
dee doelstellingen van het kunst- en cultuurbeleid moeten zijn. 

Dee reactie van de Federatie was uiterst gereserveerd. Kassies merkte 
3100 zuinig op dat de discussienota uit 1972 'eigenlijk veel aardiger' was ge-

weest.. Die ging volgens hem tenminste nog grotendeels over de kunst. 
Helaass kon dit van Kunst en kunstbeleid niet worden gezegd. De aan-
dachtt werd hier naar zijn mening vrijwel uitsluitend geconcentreerd op 
dee bureaucratische organisatie van het cultuurbeleid als onderdeel van 
welzijnsbeleid,, en op de daarmee samenhangende verandering van de 
bestuurlijkee verantwoordelijkheden. Juist als product van een links ka-
binett stelde het stuk hem teleur. Naar zijn smaak bouwde de nota, in 
plaatss van op fundamenteel andere uitgangspunten, veel te veel voort 
opp de normen en waarden van de burgerlijke cultuur. Met het hier voor-
gesteldee beleid werd geen bijdrage geleverd aan de bestrijding van 'de 
huidige,, onrechtvaardige, op sociale ongelijkheid gebaseerde maat-
schappijj  '.79 In de uitgave Kunst... wat is dat? concretiseerde de Federa-
tiee haar bezwaren. De nadrukkelijke inbedding in het welzijnsbeleid, de 
'ambtelijkee benadering', de te nadrukkelijke rol van de overheid, het 
gebrekk aan steun voor en visie op kunstenaarsbeleid - 'inkomensbeleid 
voorr kunstenaars' - en een gevreesde kostenstijging (door de met 
beleidsplanningg gepaard gaande bureaucratisering) waren de belang-
rijkstee punten van kritiek. 

Heell  anders was de beoordeling in het parlement. In de Tweede Ka-
merr kreeg de nota waardering omdat de inhoud ervan verstarde verhou-
dingenn doorbrak en er voorstellen in werden gedaan om vernieuwing in 
dee kunsten een kans te geven.8° Bovendien was er waardering voor het 
feitt dat het cultuurbeleid eindelijk eens vanuit een samenhangend per-
spectieff  was neergezet, hetgeen volgens velen illustreerde dat kunst nu 
eenn belangrijk onderwerp van aandacht van de regering was geworden. 
Hoewell  de doelstellingen in het algemeen werden onderschreven werd 
dee nota echter niet in haar geheel aangenomen, want over een aantal 
punten,, zoals de plaats van de 'commerciële wancultuur', het begrip 
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'maatschappelijkee relevantie' en de financiering van het beleid, waren 
enn bleven de meningen verdeeld. 

Groteree onenigheid bestond er over de nadrukkelijke 'welzijnsop-
tiek'' en het daarmee samenhangende voornemen van de overheid om 
zelff  een actief en initiërend beleid te voeren. Dit laatste botste volgens 
velenn met de sinds Thorbecke algemeen onderschreven stelling dat 
politicii  zich niet met de inhoud van kunst zouden moeten bemoeien. In 
hett bijzonder volgens de liberale oppositie waren de gevaren van 
'staatskunst'' en aantasting van de 'autonomie van de kunsten' bij de uit-
voeringg van het in de nota voorgestelde beleid levensgroot aanwezig. 
Maarr de bezwaren beperkten zich niet alleen tot het liberale kamp, want 
tijdenss de behandeling van de nota trad naast de VVD ook de CPN - zij 
hett uiteraard vanuit sterk verschillende motieven - in het krij t voor de 
beschermingg van de vrijheid van de kunsten. 311 

Inn zijn reactie op de bezwaren tegen een te intensieve overheidsbe-
moeieniss beklemtoonde Van Doorn dat het begrip 'maatschappelijke 
relevantie'' niet zo strikt moest worden opgevat. Het was immers onver-
mijdelijkk dat de overheid bij haar beleid uit het vrijwel onbeperkte aan-
bodd keuzen moest maken. Wie moesten er bij de beperkte beschikbaar-
heidd van financiële middelen subsidie krijgen en wie niet? Het belang 
vann het aangebodene voor de samenleving zou hierbij toch een we-
gingsfactorr moeten zijn. Tegelijkertijd zwakte de minister dit laatste 
weerr enigszins af door te stellen dat de overheid bij haar beoordelingen 
uiterstt terughoudend moest zijn, en dat zij zich daarbij zou moeten 
latenn leiden door adviezen omtrent artistieke kwaliteit door 'deskundi-
ge,, gekwalificeerde adviseurs'. Uiteindelijk - en daarmee benadrukte 
hijj  het primaat van de politiek - bleef de overheid echter eerstverant-
woordelijk.. Zij moest goed naar haar adviseurs luisteren, maar ten slotte 
zelff  beslissen en haar verantwoordelijkheden niet uit de weg gaan.81 

Hett afsluitende parlementaire debat over Kunst en kunstbeleidVond in 
junii  1978 plaats onder minister M.H.M. E Gardeniers-Berendsen (CDA/ 
KVP).. Vlak na haar aantreden met het kabinet-Van Agt (december 1977) 
hadd zij laten weten zich in grote lijnen met de inhoud van Kunst en 
kunstbeleidkunstbeleid en de daarbij behorende sectornota's te kunnen verenigen.82 

Overr het begrip maatschappelijke relevantie was ze echter zeer gereser-
veerd;; 'ze vond dat kunst terdege nut heeft, maar geen politiek uit-
gangspuntkonn zijn'.83 Op grond daarvan diende de artistiek-kwalitatie-
vee beoordeling van subsidieverzoeken volgens haar volstrekte voorrang 
tee hebben. Bij een herschikking van de middelen moesten 'de plurifor-
miteitt van het aanbod' en extra aandacht voor scheppende kunst de 
belangrijkstee indicatoren zijn. 

Naderee studie (op verzoek van de minister uit te voeren door de Ver-
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enigingg van Nederlandse Gemeenten) moest duidelijk maken in hoe-
verree de in Kunst en kunstbeleidVoorgestelde bestuurlijke decentralisatie 
opp het kunstbeleid kon worden toegepast, en hoe de 'harmonisatie van 
financieringsstromen'financieringsstromen' haar beslag zou kunnen krijgen.84 Ten slotte 
werdd wat de decentralisatie van het beleid betrof besloten om pas in een 
laterr stadium, bij de invoering van de Kaderwet specifiek welzijn, de-
finitieffinitief  te beslissen of de cultuursector - 'de kunsten' in het bijzonder -
daarvann daadwerkelijk deel zou gaan uitmaken. 

GroeiendGroeiend verlangen naar een zelfstandig cultuurbeleid 

Ondertussenn waren de bedenkingen tegen opname van het kunstbeleid 
inn het welzijnsbeleid onder kunstenaars en hun vertegenwoordigers 

3122 alleen maar toegenomen. Steeds meer werd hier gevreesd dat op lokaal 
niveauu de kunsten tegen lantarenpalen en gymnastieklokalen zouden 
wordenn afgewogen. Om dit laatste te voorkomen was vanuit de kunst-
wereldd in de loop van het decennium in toenemende mate de vrijheid 
vann de kunst benadrukt. 85 Dichter-criticus Gerrit Komrij noteerde in 
eenn van zijn tirades tegen het op welzijn georiënteerde kunstbeleid: 
'kunstenaarss zijn zwanen, geen ezels die pakjes dragen'.86 

Dee nadruk op de autonomie van de kunsten was een opvallende ac-
centverlegging,, waardoor in het kunstenveld levende opinies en die van 
dee liberale oppositie tegen het kabinet-Den Uyl een onverwachte ver-
wantschapp kregen. In liberale gelederen was de wens van Den Uyl c.s. 
omm 'de kunsten een rol te laten vervullen in het proces van sociale en 
politiekee ontwikkelingen' een gruwel.8? Aan wat voor soort eenzijdig 
ideologischh beladen kunst hierbij moest worden gedacht bleek in de 
ogenn van de liberalen bijvoorbeeld uit de wijze waarop minister Van 
Doornn opkwam voor Proloog, 'het paradepaard van het vormingsto-
neell  in de jaren zeventig'.88 Daarbij werd duidelijk hoe verschillend het 
begripp Vernieuwing' kon worden geïnterpreteerd, en vooral waar links-
progressievee bestuurders in de praktijk hun 'maatschappelijk relevante' 
voorkeurenn pleegden te leggen. 

Tegenn het einde van de jaren zeventig begon de kritiek zich boven-
dienn steeds meer te richten op de kloof die er bleef bestaan tussen de tij -
denss het kabinet-Den Uyl ingezette beleidslijn en de volgens een groei-
endd leger critici teleurstellende praktische resultaten daarvan.89 De 
publiekee opinie werd hierbij vaak heftig beroerd. De 'affaire Schiedam' 
(1979),, gevolg van een voorstel van twee PvdA-wethouders om 'de 
Cobra-collectiee van het plaatselijk museum maar te verpatsen en het 
geldd in buurthuizen te steken', groeide in dit licht uit tot een rel op 
nationalee schaal.9° De Schiedam-affaire werd door velen, zowel binnen 



HETT KABINET-DEN UYL 

alss buiten de PvdA, als een zorgwekkende gebeurtenis beschouwd. De 
HaagseHaagse Post schreef over 'cultuurbarbarisme' in de PvdA.91 Den Uyl 
haasttee zich vervolgens bij de uitreiking van de P.C. Hooftprijs aan 
Remcoo Campert aandacht aan de relatie tussen socialisme en cultuur te 
besteden,, waarbij 'Schiedam' als een betreurenswaardig incident werd 
neergezet.922 Het kon de gemoederen niet bedaren. De Volkskrant vroeg: 
'heeftt het socialisme van de late jaren zeventig nog een visie op cultuur-
politiek?? '93 

Naa drie maanden heftige discussie concludeerden Kassies en PvdA-
cultuurspecialistt Joop Voogd dat 'Schiedam' geen incident was ge-
weest.944 Van de door de PvdA gewenste verregaande decentralisatie 
vann het kunstbeleid was weinig te verwachten. 95 Kassies toonde hierbij 
eenn stuk minder vertrouwen in de resultaten van de tien jaar eerder 
doorr hem verwelkomde 'culturele revolutie'. De bestaande 'maatschap- 313 
pelijkee structuren' waren, naar hij nu vond, veel taaier dan destijds voor-
zien.. Behalve dat zij tot de nodige commotie leidde, versterkte de dis-
cussiee vooral de opvatting dat kunstbeleid niet als onderdeel van 
welzijnsbeleidd naar 'het dichtst bij de bevolking staande bestuursniveau* 
-- de gemeenten - zou moeten worden gedecentraliseerd. 

Voorr het al dan niet opnemen van de kunsten in het welzijnsbeleid 
wass het tevens cruciaal dat in liberale kring heel anders tegen de plaats 
enn de functie van kunst in de samenleving werd aangekeken. Hoewel de 
belangstellingg voor dit onderwerp binnen de VVD opvallend gering was, 
werdd in VVD-verkiezingsprogramma's wel degelijk aandacht aan cul-
tuurbeleidd geschonken.96 De hier gelegde accenten sloten nauw aan bij 
dee liberale, sterk door Thorbecke en het gedachtegoed van de Vrijzin-
nigg Democratische Bond beïnvloede traditie. Centraal stond de bevor-
deringg van 'de culturele ontwikkeling van ons volk (...) zonder dat in 
enigg opzicht een cultuurpatroon wordt opgelegd' (1971). Dirigistisch 
staatsoptredenn diende te worden vermeden; waar nodig moesten ge-
richtee subsidies worden verstrekt. Ter bescherming van de autonomie 
enn de vrijheid van de kunst diende de overheid zich terughoudend op te 
stellenn en zich in eerste aanleg te beperken tot voorwaardenscheppend 
beleid.. De instandhouding en verdere ontwikkeling van het culturele 
levenn moesten zo veel mogelijk door particulieren worden gedragen. 
Tegelijkertijdd werd de waarde van amateuristische kunstbeoefening en 
kunstzinnigee en culturele vorming, in het bijzonder in het onderwijs, 
volmondigg onderschreven. 

Dee liberale opvattingen vormden een scherp contrast met de voor-
keurenn van de zo sterk door 'de revolutie van de jaren zestig' beïnvloede 
links-progressievee politici. In tegenstelling tot de PvdA benadrukten de 
liberalenn dat subsidies uitsluitend mochten worden verstrekt op grond 
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vann 'objectieve normen van kwaliteit en kunstwaardering' en niet op 
grondd van sociale overwegingen en maatschappijvernieuwende idea-
len.977 Kritisch was ook de houding tegenover de zich sinds 1969 zo 
nadrukkelijkk manifesterende kunstenaarsoppositie. Hoewel deze 'een 
duidelijkee functie' werd toegekend, werd benadrukt dat de hier uitge-
dragenn idealen niet alléén richtinggevend konden zijn. 'De belangen 
vann hen die zich in de bestaande cultuurvormen thuis voelen en niet 
protesteren'' mochten niet uit het oog worden verloren (1971). 

Aanvankelijkk versterkte dit soort statements het onder Wiegel groei-
endee 'conservatief-burgerlijke' imago van de VVD. Maar naarmate on-
derr geëngageerde kunstenaars de afkeer van de door links-progressieve 
politicii  gepredikte welzijnsoriëntatie toenam, ontstond in deze kring 
meerr waardering voor (delen van) de liberale opinies. Vooral toen bij de 

3144 Kamerbehandeling van Kunst en kunstbeleid bleek dat de VVD de vrijheid 
vann de kunst stelde boven de wens om kunstbeleid verregaand te decen-
traliseren. . 

Dee groeiende weerstand die in het kunstenveld en in liberale kring 
tegenn de welzijnsoriëntatie opklonk en de nadruk die in deze gelederen 
opp de autonomie van de kunsten werd gelegd, bleven niet zonder weer-
klank.. In 1978 had de twijfel over de wenselijkheid tot opname van de 
kunstenn in het welzijnsbeleid onder minister Gardeniers al tot uitstel 
vann een beslissing in dezen geleid. En in 1982 ging A. van der Louw 
(PvdA),, die van september 1981 tot mei 1982 minister van CRM in het 
kabinet-Vann Agt 11 was, nog een stap verder door aan de Harmonisatie-
raadd Welzijnsbeleid opdracht te geven te bestuderen of het kunstbeleid 
onderr de reikwijdte van de Kaderwet specifiek welzijn zou moeten val-
lenn of dat hiervoor aparte wetgeving was gewenst.98 

D EE PRAKTIJK: K U N S T B E L E I D, P A R T I C I P A T IE EN 

S P R E I D I NG G 

Hoewell  'de brede maatschappelijke discussie' over de grondslagen van 
hett cultuurbeleid in veel opzichten nogal abstract was, beïnvloedde zij 
well  degelijk het concreet gevoerde beleid. De nadruk die bij de gedach-
tevormingg in plaats van op het 'bredere' cultuurbeleid op het 'specifie-
ke'' kunstbeleid werd gelegd, had tot gevolg dat de budgetten voor enke-
lee onderdelen van 'de kunsten' naar verhouding het sterkst stegen.99 En 
omdat,, op grond van door kunstenaars nadrukkelijk onderschreven ver-
wachtingen,, door het toneel en de beeldende kunsten belangrijke bij-
dragenn aan 'de maatschappelijke werking van kunst' konden worden 
geleverd,, groeiden de posten voor deze sectoren het sterkst.100 Tevens 
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maakte,, ter bevordering van de zo gewenste 'participatie van de bevol-
kingg aan kunst', het beleid op het terrein van de amateurkunstbeoefe-
ningg en de kunstzinnige vorming (AKKV ) een opvallende groei door. De 
wenss tot 'spreiding van kennis' had tot gevolg dat ook de aandacht voor 
hett bibliotheekbeleid sterk toenam. Hieraan ten grondslag liggende 
educatievee doelstellingen waren eveneens van invloed op de relatief 
grotee belangstelling voor musea.101 

DeDe 'Actie Tomaat'; nieuw engagement in het theater 

Dee stijging van het kunstenbudget was voor een belangrijk deel het 
gevolgg van de wens om meer ruimte aan vernieuwende en Vormende' 
kunstuitingenn te geven. Naar verwachting van velen bood het theater de 
bestee mogelijkheden daartoe. Een keerpunt in het toneel en het daarop 315 
gerichtee beleid werd veroorzaakt door de actiegroep Tomaat, die op 
99 oktober 1969 de aandacht op zich vestigde door na een voorstelling 
vann de Nederlandse Comedie met tomaten te gooien.102 Tomaat keerde 
zichh tegen de bestaande toneelpraktijk, die naar haar mening slechts 
voorr een kleine elite functioneerde en in het geheel niet bijdroeg aan 
socialee spreiding. 'De nieuwe generatie tonelisten is van mening, dat 
hett vermolmde Nederlandse toneel moet kiezen voor maatschappelijk 
engagement.. Toneel mag niet alleen tijdverdrijf voor de bourgeoisie 
zijn,, maar kan bredere bevolkingslagen bewust maken van hun achter-
gesteldee situatie. (...) Een dergelijk engagement zal dan vanzelf resulte-
renn in artistieke vernieuwing.'IO3 

Inn de nota Toneelbeleid (1976) van minister Van Doorn werd nauw bij 
dee door Tomaat verwoorde opinies aangesloten. Het 'burgerlijke' to-
neell  - 'bolwerk van het establishment' - had afgedaan. 'Men wil (...) 
niett langer toneel dat mooi is, dat ontroert. Men wil toneel dat veran-
dertt (...) dat bijdraagt aan het bereiken van een maatschappelijk 
doel.'10**  Als eerste hiervan werd genoemd: 'het doorbreken van sociale 
begrenzingenn die mensen in hun maatschappelijke situatie gevangen 
houdenn en beknotten'. In het ene geval leidde dit tot toneel 'dat de 
mensenn in algemene zin wil vormen en hen bewust maken van hun 
maatschappelijkee situatie', en in het andere 'tot politiek toneel, dat een 
nieuwee samenleving nastreeft en dat daarbij oproept tot de daad'. In het 
lichtt van het nieuwe engagement diende, in plaats van geografische 
spreiding,, sociale spreiding ('het bereiken van bevolkingsgroepen die 
tott nog toe van toneel verstoken waren gebleven') het belangrijkste 
beleidsdoell  te zijn. 

Zowell  in het parlement als in het kunstenveld oogstte de nota, vooral 
vanwegee haar sterk politieke karakter en de daarmee verbonden nadruk 
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opp 'maatschappelijk relevant' toneel, veel kritiek. Tijdens de Kamerbe-
handelingg vond J. Wolff (CPN) 'de posthume tomaat-cultus in de nota 
eenn karikatuur die niet serieus genomen mag worden'.IO*  En AJ. Even-
huiss ( W D) bekritiseerde het historische gedeelte van de nota; volgens 
hemm was hier sprake van 'geschiedvervalsing om zodoende nieuwe 
geschiedeniss te maken'. Vanuit het veld waren de protesten eveneens 
'kritischh tot zeer negatief kritisch'. Bovendien bestonden hier, net als bij 
anderee deelterreinen van de kunsten, grote bezwaren tegen de in de 
notaa verwoorde decentralisatieplannen. Volgens de Kamer kon de nota 
geenn blauwdruk voor nieuw beleid zijn. Alvorens tot nieuwe beleids-
voorbereidingg over te gaan moest de Raad voor de Kunst om advies 
wordenn gevraagd. 

Ondertussenn hadden zich bij het toneel grote veranderingen voltrok-
3166 ken, en in de praktijk was het beleid hier min of meer vanzelfsprekend 

opp aangepast. Kern van de veranderingen was dat vanaf 1969 naast het 
regulieree 'repertoiretoneel' veel kleinere, op vernieuwing gerichte thea-
tergroepenn tot leven waren gekomen. Een groot deel van het sinds de 
jarenn zestig sterk gegroeide aantal jonge professionele acteurs vond hier 
emplooi.1066 Naast dit nieuwe toneelaanbod kwamen in grotere steden 
diversee kleinere accommodaties als het Shaffytheater in Amsterdam en 
Dee Toneelschuur in Haarlem tot stand. De nieuwe groepen en theaters 
vormdenn een veel aandacht trekkend 'alternatief circuit'. De opkomst 
vann het hier opererende 'vormings-, jeugd- en margetheater' leidde be-
halvee tot een veel gevarieerder theateraanbod en een sterk toenemend 
aantall  producties en voorstellingen tot een opvallende groei van het aan-
tall  gesubsidieerde groepen. In het seizoen 1969/1970 subsidieerde het 
rijkk elf gezelschappen; in 1980/1981 ging het om 29 gezelschappen.IO? 

Inn de praktijk leidde het nieuwe toneelaanbod tot wisselende waarde-
ringen.. Enerzijds werd de periode 1970-1985 'door velen (...) be-
schouwdd als een periode van grote bloei', waarin 'het meest gevarieerde 
theateraanbodd van de wereld' werd geboden.108 Aan de andere kant 
leiddee het grotere aanbod niet tot meer bezoekers en daarmee tot de 
doorr Tomaat en Van Doorn zo gewenste verbeterde spreiding van 
toneell  onder brede lagen van de bevolking.10? De sinds het midden van 
dee jaren vijfti g ingezette daling van het bezoekersaantal kwam zelfs in 
eenn versnelling terecht. Het alternatieve circuit trok zeker een nieuw, 
voorall  jong en door 'de geest van de jaren zestig' aangeraakt publiek, 
maarr uiteindelijk was het resultaat van het publieksbereik toch opval-
lendd negatief. Tussen 1965 en 1982 daalde het jaarlijkse aantal bezoekers 
vann voorstellingen van gesubsidieerde toneelgezelschappen van 1,42 
naarr 0,9 miljoen.110 

Nadatt onder Gardeniers - die weinig op had met maatschappelijke 
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relevantiee en vormingstoneel, maar wel 'heilig geloofde in de betekenis 
vann kunst voor de samenleving' - het in stand houden en bevorderen 
vann de 'artistieke verscheidenheid' van het bestel het belangrijkste be-
leidsdoell  was geworden, groeide er rond 1980 kritiek.111 De grote en nog 
steedss toenemende 'pluriformiteit van het aanbod' zou te veel tot ver-
snipperingg van geld, talent, aanbod en publiek leiden. De dalende be-
zoekersaantallenn werden nu geweten aan de verminderde identificatie-
mogelijkhedenn van het publiek met 'steeds weer van samenstelling 
wisselendee groepen', het te grote aantal voorstellingen en het naar ver-
houdingg te grote aantal artistiek-kwalitatief matige voorstellingen."2 

Eenn voortdurend toenemend aantal optredens werd voor een steeds 
kleinerr wordend publiek opgevoerd. 

BeeldendeBeeldende kunst lin dienst van de gemeenschap ',  kunstuitleen, 
omgevingsvormgevingomgevingsvormgeving en de BKR 

Dee groei van uitgaven op het terrein van de beeldende kunsten werd 
voornamelijkk veroorzaakt door de opkomst van de kunstuitleen en de 
inschakelingg van beeldende kunstenaars bij de vormgeving van de ge-
bouwdee omgeving, alsmede door de sterke groei die de Beeldende Kun-
stenaarss Regeling (BKR) vanaf 1965 doormaakte.n3 

Vann de kunstuitleen werd verwacht dat hij zowel zou bijdragen aan 
spreidingg van kunst onder de bevolking als aan de werkgelegenheid 
voorr kunstenaars en het gebruik van de groeiende hoeveelheid BKR-
werkk in overheidsbezit. De eerste Nederlandse kunstuitleen, in 1955 in 
Amsterdamm door beeldend kunstenaar Pieter Kooistra in het leven 
geroepen,, bleef de enige tot het midden van de jaren zestig. "4 Nadat de 
BBKK in 1971 het concept van artotheken had gelanceerd en in 1974 een 
ArtoteeknotaArtoteeknota het licht had doen zien, kwam kunstuitleen op de politieke 
agenda.. "5 Ter bevordering van dit nieuwe instrument voor spreiding 
vann kunst werd door het rijk een subsidieregeling in het leven geroepen. 
Dee resultaten waren opvallend: binnen enkele jaren groeide het aantal 
kunstuitlenendee instellingen naar tachtig (in 1982)."6 

Nett als de opvattingen van de BBK omtrent het artoteekmodel was 
ookk de inschakeling van beeldende kunstenaars bij de totstandkoming 
vann de gebouwde omgeving verbonden met een duidelijke ideologische 
motivatie.11?? Onder invloed van de Franse utopistische architecten en 
hett werk van de beeldend kunstenaar Constant Nieuwenhuis, die in 
19655 met zijn tentoonstelling Nieuw Babylon in het Haags Gemeente-
museumm de aandacht op de stad en de daarin 'spelende mens' richtte, 
groeidee onder beeldende kunstenaars de aandacht voor 'omgevings-
vormgeving'."88 Het was bij uitstek de 'Arnhemse School' die op de 
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vleugelss van de nieuwe oriëntaties een eigentijdse invulling aan het al 
oudee begrip van de 'gemeenschapskunst' gaf."9 

Dee in 1951 met de percentageregeling geformaliseerde inbreng van 
beeldendee kunstenaars bij bouwactiviteiten (die in de praktijk in veel 
gevallenn leidde tot 'autonome' toevoegingen van kunstenaars aan ge-
bouwen)) werd door de nieuwe 'omgevingskunstenaars' als volstrekt 
onvoldoendee beschouwd. Er zou veel intensiever en gelijkwaardiger 
mett andere vormgevers van de openbare ruimte moeten worden samen-
gewerkt.. En dat was hard nodig, want de activiteiten van de naoorlogse 
architecten,, stedenbouwkundigen en planologen hadden volgens velen 
voorall  geleid tot 'vervreemding' in de moderne gebouwde omgeving.120 

Beeldendee kunstenaars zouden nu het speelse en creatieve element in 
moetenn brengen, waaraan het in de naoorlogse ontwerppraktijk zo sterk 

3188 ontbrak.121 Ter legitimatie werden met succes allerlei argumenten ont-
leendd aan in zwang zijnde disciplines als psychologie, filosofie, sociolo-
giee en politicologie. De centrale boodschap was daarbij: 'omgevings-
kunstenaarss hebben een unieke expertise in het oplossen van sociale en 
psychischee problemen waar andere deskundigen geen raad mee we-
ten'.122 2 

Nadatt de in 1973 in het leven geroepen Rijksadviescommissie voor de 
beeldendee vormgeving in relatie tot architectuur en ruimtelijke orde-
ningg - 'de commissie met de lange naam' - zich over de materie had 
gebogen,, kreeg in 1977 het Overleg Coördinatie Beleidsmiddelen 
opdrachtt om 'de voorwaarden (...) voor het optimaliseren van de resul-
tatenn van de omgevingsvormgeving' in kaart te brengen.I23 De werk-
zaamheden,, die gepaard gingen met scherpe verschillen van mening 
tussenn de deelnemers aan het overleg, leidden in 1980 tot een nota (De 
zorgzorg voor de vormgeving) en een voorstel (Kunst in het bouwproces).ll*  Het 
resultaatt was dat nog hetzelfde jaar met behulp van subsidie de Stich-
tingg Praktijkbureau Beeldende Vormgeving in het leven werd geroe-
pen.12^^ Succes bleef niet uit, want de subsidiekraan was inmiddels voor 
dezee nieuwe 'kunst in een maatschappelijke context' ruim openge-
draaid;; 'met name Arnhemse omgevingskunstenaars wisten van de on-
gekendee mogelijkheden te profiteren'.126 

Verrewegg de grootste stijging van de overheidsuitgaven voor de beel-
dendee kunsten was echter het gevolg van de sterke groei van het aantal 
kunstenaarss dat van de Beeldende Kunstenaars Regeling gebruikmaak-
te.. I27 Niet in de laatste plaats als gevolg van de steeds grotere belang-
stellingg voor het beeldende-kunstonderwijs liep dit aantal tussen 1965 
enn 1982 op van 365 naar 3377.I28 De regeling richtte zich op de sociaal-
economischee positie van beeldende kunstenaars en was als zodanig een 
vormm van 'kunstenaarsbeleid'. Uitgevoerd door het ministerie van So-
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cialee Zaken (en gemeentelijke sociale diensten) voltrok de ontwikkeling 
vann de BKR zich vrijwel volledig buiten het ministerie van CRM om. Dit 
namm niet weg dat de regeling een belangrijk stempel op de talrijke dis-
cussiess over het door CRM te voeren beleid drukte. 

Dee BBK wilde de regeling in plaats van bij het ministerie van Sociale 
Zakenn bij CRM onderbrengen, omdat zij daarmee onderdeel van het 
kunstbeleidd zou worden.I29 Anders dan het ministerie van CRM was de 
BBKK daarbij van mening dat kunstenaarsbeleid onderdeel van kunstbe-
leidd diende te zijn.'3° Tegenover dit geluid stelde CRM tegen het einde 
vann de jaren zeventig steeds nadrukkelijker de kwaliteitseis; bij kunstbe-
leidd diende het te gaan om de artistieke kwaliteit van kunst en niet om 
dee sociaal-economische positie van de kunstenaar.1?1 Het geld van de 
BKRR was bij CRM van harte welkom, 
mitss dit volgens door de overheid vast-
gesteldd (en door CRM geformuleerd) 
beleidd kon worden aangewend. Na 1978 
werdenn de meningsverschillen over de 
BKRR tussen de BBK en de rijksoverheid 
verscherptt doordat zowel minister 
Gardenierss als staatssecretaris van So-
cialee Zaken L. de Graaf zich negatief 
overr de regeling uitlieten. Laatstge-
noemdee ging daarbij het verst: hij 
achttee de BKR onhoudbaar en pleitte 
voorr afschaffing ervan. In 1980 besloot 
dee ministerraad te laten nagaan hoe de 
BKRR kon worden ingeperkt. Het Insti-
tuutt voor Arbeidsvraagstukken (IVA ) 
-- onderzoeksinstituut van de Katholie-
kee Universiteit van Ti lburg-kreeg op-
drachtt het onderzoek uit te voeren. 

iHpfï i i 
^3 3 
^vv  . 

££ ÊÊ 
Anderss dan beeldende kunstenaars wilden, 
weigerdee minister Gardeniers om 'sociaal 
kunstenaarsbeleid'' bij haar kunstbeleid te 
betrekken.. Tegenover de kunstenaars legde 
zijj  sterke nadruk op 'de kwaliteit' van kunst. 
Hierr discussieert de minister op het departe-
mentt met een ktmstenaarsdelegatie. 

Participatie:Participatie: amateurkunst en kunstzinnige vorming 

Onderr invloed van tegenvallende resultaten van cultuurspreiding was al 
eerder,, in het begin van de jaren zestig, geconcludeerd dat er veel meer 
aandachtt voor amateurkunst en kunstzinnige vorming zou moeten zijn. 
Tenn gevolge daarvan was in 1964 een sectorale regeling, de Rijksrege-
lingg subsidiëring amateuristische kunstbeoefening, tot stand gekomen, 
waarmeee landelijke organisaties op het terrein van de AKK V konden wor-
denn gesubsidieerd.'32 In 1965 kreeg het beleid een impuls door het aan-
tredenn van minister Vrolijk . Hij oriënteerde zich op het gedachtegoed 
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vann minister Van der Leeuw (1945/1946), waarin de AKK V een centrale 
plaatss innam. Een belangrijk gegeven was daarbij dat met de instelling 
vann het ministerie van CRM het rijks-AKKV-beleid werd gesplitst. 'Bui-
tenschoolsee kunstzinnige vorming' en amateurkunst werden onderge-
brachtt bij CRM; de verantwoordelijkheid voor kunstzinnige vorming 
binnenn het onderwijs bleef bij het ondeiwijsministerie.̂ 

Tochh leidde de toegenomen belangstelling voor de AKK V niet direct 
tott fundamentele veranderingen. Bestaande subsidies groeiden niet 
opvallendd en bleven voornamelijk beperkt tot de welhaast traditionele 
bijdragenn aan Van rijkswege erkende' muziekscholen en instellingen als 
dee Federatie van Zangersbonden, Jeugd en Muziek, het Schoolconcert, 
hett WIKOR en de VAEVO.1^ Hier was sinds het midden van de jaren 
zestigg wel een aantal actieve organisaties als het Nederlands Centrum 

3200 voor Amateurtoneel (NCA), de Vereniging voor Creatdviteitsontwikke-
lingg (vco) en de Stichting Overleg Muziekschoolinstellingen (SOM) bij-
gekomen,, en ook was er een begin gemaakt met de subsidiëring van 
creativiteitscentra,, maar toch ging het volgens de in 1965 in het leven 
geroepenn Nederlandse Stichting voor Kunstzinnige Vorming (NSKV) te 
langzaam.J355 In 1973 verzuchtte dit zo vernieuwingsgezinde en spraak-
makendee instituut dat de rijksoverheid de kunstzinnige vorming nog 
steedss niet hoog in het vaandel had: 'grote woorden, kleine daden'.*36 

Omm de ontwikkelingen een impuls te geven presenteerde de NSKV 
eindd 1973 de notitie Ontwerp van een beleid, waarin rechtstreeks werd 
aangeslotenn bij de inhoud van de Discussienota kunstbeleid (1972) en de 
ambitiess van het kabinet-Den Uyl. Cultuurbeleid moest worden gezien 
alss een onderdeel van welzijnsbeleid: 'kunst is geen doel in zichzelf, 
maarr krijgt pas betekenis in relatie tot mensen en hun samenleving'.x37 
Kunstenaarss moesten 'dienstbaar willen zijn aan de rekreatie en eduka-
tiee van mensen en de vormgeving van hun leefwereld. Zij zullen zich 
dann minder eenkennig oriënteren op de kwaliteit van hun produkten en 
zichh meer met anderen begeven in processen die de kwaliteit van het 
bestaann van mensen willen verbeteren.' Op die manier zouden zij een 
bijdragee moeten leveren aan de vorming van de Nederlanders tot kriti -
schee en mondige individuen. Met behulp van gerichte leerplannen zou 
dee kunstzinnige vorming moeten bijdragen aan 'maatschappelijke ver-
anderingen'' en aan 'het opheffen van ongelijkheden', alsmede aan de 
permanentee educatie van het individu.'38 

Vanwegee de alom erkende mogelijkheden om bij te dragen aan het 
welzijnn van de bevolking kreeg de AKKV in Kunst en kunstbeleid een be-
langrijkee plaats toebedeeld. Zowel inhoudelijk als organisatorisch moest 
hett beleidsterrein worden verbeterd. Een te ontwikkelen 'verzorgings-
structuur'' moest de beleidssamenhang vergroten en het aanbod meer 
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toegankelijkk maken. Resultaat was in 1979 de nota Verzorgingsstructuur 
kunstzinnigekunstzinnige vorming, waarvan de doelstellingen uiteraard volledig op 
KunstKunst en kunstbeleid aansloten. *39 Bij kunstzinnige vorming diende het 
niett alleen te gaan om 'kunstgenot en vrije expressie, maar ook om per-
soonlijkheidsvorming,, vormgeving aan de eigen leefsituatie en vergro-
tingg van de maatschappelijke weerbaarheid'.1'*0 Kunstzinnige vorming 
wass daarmee 'niet alleen doel in zichzelf, maar tevens een middel voor 
hett bereiken van andere doeleinden: de kunst biedt middelen aan voor 
vormingg en ontwikkeling'. Wat het kunstbeleid betrof, was het rond 
19800 nog niet definitief duidelijk of dit nu al dan niet onderdeel van wel-
zijnsbeleidd moest zijn. Over de AKKV bestond deze twijfel niet; in 1979 
werdd het AKKV-beleid, vooruitlopend op de Kaderwet specifiek welzijn, 
alvastt tot onderdeel van het welzijnsbeleid gemaakt. 

Dee politiek-maatschappelijke visie op de rol en functie van de AKKV 321 
leiddee na 1972 niet alleen tot een veel nadrukkelijker overheidsbemoei-
enis,, maar ook tot een stijging van budgetten en tot professionalisering 
vann de instellingen.I4I Het AKKV-budget van de rijksoverheid steeg tus-
senn 1972 en 1982 van 2,6 naar 16,7 miljoen, dat van provincies van 3,7 
naarr 21,7 en dat van gemeenten van 55,3 naar 243,4 miljoen.1'*2 De stij-
gingg van de gemeentelijke budgetten was weliswaar het opvallendst, 
maarr dit was voor een aanzienlijk deel het directe gevolg van rijksdecen-
tralisatiebeleidd zoals dat vanaf 1979 door middel van 'bijdrageregelin-
gen'' vorm kreeg. Deze regelingen zorgden niet alleen voor een sterk 
verbeterdee organisatie van de instellingen, maar maakten ook de bouw 
vann veel nieuwe muziekscholen mogelijk. Het resultaat was dat vooral 
inn het noorden, oosten en zuiden van het land uitstekend gehuisveste 
voorzieningenn tot stand kwamen.1^ De verhoogde inspanningen leid-
denn er onder meer toe dat het aantal muziekscholen tussen 1965 en 1982 
toenamm van 72 naar 165; in laatstgenoemd jaar volgden meer dan 
310.0000 leerlingen er lessen. Het aantal creativiteitscentra was in 1982 
opgelopenn tot ongeveer 95.144 

BibliothekenBibliotheken voor permanente educatie 

Nett als het aantal muziekscholen was het aantal openbare bibliotheken 
inn de jaren vijfti g en zestig explosief gegroeid. In 1945 waren er 119 ves-
tigingen,, twee decennia later 632 en in 1982 956.̂  De toename vond 
vanaff  de jaren zestig vooral plaats op het platteland. Een belangrijke rol 
speeldenn daarbij de vanaf 1961 gesubsidieerde Provinciale Bibliotheek-
centraless die ervoor zorgden dat ook voor plattelandsbibliotheken uit-
gebreidee collecties beschikbaar kwamen. Naarmate de geografische 
spreidingg vorderde werd de aandacht verlegd naar het bereiken van een 
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zoo groot mogelijk publiek. Er moesten meer en vooral nieuwe lezers 
wordenn bereikt. 

Grotee invloed op het denken over de rol van openbare bibliotheken 
inn de samenleving en daarmee op het bibliotheekbeleid hadden de door 
internationalee organen als de Raad van Europa en de UNESCO gepropa-
geerdee opvattingen over permanente educatie. Daarbij ging het om een 
eigentijdsee vertaling van het oude begrip 'volksontwikkeling', waarbij 
werdd benadrukt dat het proces van vorming en ontwikkeling niet 
beperktt diende te blijven tot de jeugd maar dat dit gedurende het hele 
levenn van de mens een centrale rol moest spelen. Openbare bibliothe-
kenn werden daarbij als uiterst belangrijke instrumenten gezien. Het 
ideee van de permanente educatie en de daardoor benadrukte rol van 
bibliothekenn in de 'verzorgingsstaat' droegen er tegelijkertijd toe bij dat 
dee verzuiling van het bibliotheekstelsel een halt werd toegeroepen. In 
19722 leidde dit proces tot de oprichting van één koepelorganisatie, het 
inn Den Haag gevestigde Nederlandse Bibliotheek en Lectuur Centrum 
(NBLC),, waarin de grootste verzuilde landelijke organisaties samengin-
gen.. '46 

Tekenendd voor de prioriteiten die door het kabinet-Den Uyl werden 
gelegdd was wellicht dat in 1975 de Wet op het Openbare Bibliotheek-
werk,, waaraan al vanaf het begin van de jaren zestig was gewerkt, werd 
aangenomen.. Staatssecretaris Wim Meijer, een van de belangrijkste 
theoreticii  van het welzijnsbeleid, benadrukte in discussies rond de nieu-
wee wet het grote belang van openbare bibliotheken voor het scheppen 

vann 'nieuwe kennisverhoudingen 
(...)) en gelijke kansen voor ieder-
een'.. Beide achtte hij van cruciaal 
belangg voor het versnellen van 'het 
democratiseringsproces'.1^^ En het 
sprakk voor zich dat de nieuwe wet 
tee zijner tijd in de voor te bereiden 
Kaderwett specifiek welzijn werd 
opgenomen. . 

Mett behulp van een aanzienlijk 
hogeree rijksbijdrage werd de aan-
dachtt nu nog meer op het platte-
landd en op het bereik van jongeren 
gelegd.. Nieuwe vestigingen en 
voorzieningenn kwamen vrijwel uit-
sluitendd nog buiten de steden tot 
stand,, en voor het bereik van dun-
bevolktee gebieden werd intensief 

Omm zo veel mogelijk lezers in dunbevolkte gebieden 
opp het platteland te bereiken werden in de jaren 
zeventigg steeds vaker 'bibliobussen' ingezet. 
Hierr de bus voor het gebied Achtkarspelen-
Dantumadeel. . 
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vann (overigens al langer bestaande) bibliobussen gebruikgemaakt. Het 
beleidd had succes; 'met name door het ontbreken van contributie voor 
dee jeugd stroomden de nieuwe gebruikers in groten getale binnen'.1* 8 

Niett in de laatste plaats hierdoor steeg tussen 1965 en 1982 het aantal 
abonneess van openbare bibliotheken van 0,8 naar 4,3 miljoen.1^ 

OverOver de maatschappelijke functie van musea 

Dee museumwereld was in het begin van de jaren zeventig sterk auto-
noom.. Van enige overheidsregie was gedurende het groeiproces van 
'hett museumbestel', zoals de verzamelde Nederlandse musea en de 
daarmeee verbonden instellingen in de loop van de jaren zeventig wer-
denn genoemd, nauwelijks sprake geweest. De overheden verstrekten 
subsidies,, maar voorwaarden werden daaraan niet of nauwelijks verbon- 323 
den.. In 1972 verklaarden de directeuren van rijksmusea 'in alle tevre-
denheidd "dat zij vrijwel onafhankelijk hun beleid konden bepalen"'.1* 0 

Ditt bleef niet zo, want onder invloed van de discussie over het cul-
tuurbeleidd die in het begin van de jaren zeventig losbrandde werd in 
politiek-bestuurlijkee kring nadrukkelijk de vraag gesteld in hoeverre 
museaa een bijdrage aan de realisatie van de gestelde welzijnsdoelen en 
dee daarmee samenhangende permanente educatie zouden kunnen leve-
ren.. Gevolg was dat in de nota Naar een nieuw museumbeleid (1976) de 
musea,, net als andere onderdelen van het cultuurbeleid, volledig in een 
'welzijnskader'' werden geplaatst. Op grond hiervan ging de overheid 
voorwaardenn stellen: 'instellingen, zeker wanneer zij door de overheid 
werdenn gefinancierd, werden geacht voor iedereen te functioneren en 
bovenall  moesten ze maatschappelijk nuttig zijn'.1*1 

Dee inhoud van de nota werd door de museumdirecties, die zeer op 
hunn zelfstandigheid waren gesteld, bepaald niet van harte verwelkomd. 
'Dee eerste reactie van de museumwereld (...) was afwijzend, het bestuur 
vann de Nederlandse Museumvereniging betreurde het ten zeerste dat 
dee musea in politiek vaarwater terecht waren gekomen.'1* 2 In de praktijk 
hadd de politiek-bestuurlijke belangstelling grote invloed op de ontwik-
kelingg van 'de museumdiscussie' die in de loop van de jaren zeventig 
rondd de musea werd gevoerd.1*}  De in dit debat aan de orde gestelde 
vragenn hadden in wezen allemaal betrekking op kwesties van legitimatie 
enn 'maatschappelijke relevantie', maar in het bijzonder spitste de aan-
dachtt zich toe op 'de publieksfunctie' van musea en de in dit perspectief 
tee ontwikkelen educatieve activiteiten. 

Inn het openbaar debat over 'de democratisering van het museum' of 
'dee vermaatschappelijking van het museum' waren twee partijen te 
onderscheiden.. Eén groep deskundigen stelde het verzamelen, conser-
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verenn en bestuderen van de collecties als museale taak centraal. Ande-
renn zagen daarentegen het optimaliseren van de toegankelijkheid van 
dee collecties voor het publiek als de belangrijkste taak. Net als veel eer-
deree discussies over de musea verwees de controverse naar het klassieke 
dualismedualisme in de taakstelling van musea.'̂ 

Zoalss te verwachten leidde de discussie niet tot pasklare antwoorden. 
Maarr dit nam niet weg dat er binnen de musea in de jaren zeventig veel 
meerr aandacht voor educatieve activiteiten ontstond. Onder invloed 
vann de discussie en de tegelijkertijd sterk toenemende publieke belang-
stellingg groeide in de musea het aantal medewerkers van educatieve 
dienstenn van 'enkele tientallen' in 1967 naar 322 in 1982.'̂  Nog belang-
rijkerr was het wellicht dat de musea, nadat zij in de jaren zeventig een 
veell  centralere plaats binnen het cultuurbeleid hadden gekregen, daar-

3244 na nadrukkelijk in de aandacht van politiek en bestuur zouden blijven. 
Ditt zou het museumbestel sterk gaan beïnvloeden. 

BEGINN JAREN TACHTIG: ONBEANTWOORDE VRAGEN 

Dee intensieve discussie die in de jaren zeventig over 'de rol van de kunst 
inn de samenleving' was gevoerd, had anno 1980 niet tot een fundamen-
teell  ander cultuurbeleid geleid. Tijdens het debat was duidelijk gewor-
denn dat de interpretatie van vernieuwingsidealen en de verbreding van 
hett cultuurbegrip in politiek-bestuurlijke kringen tot andere uitwerkin-
genn leidden dan in kunstenaarskring. De aanvankelijk vrij eensgezinde 
alliantiee van progressieve politici en kunstenaars was onder invloed 
daarvann al in een pril stadium uiteengegroeid. 

Inn politiek-bestuurlijke kringen bestond weliswaar brede steun voor 
dee algemene doelstellingen van het beleid als in Kunst en kunstbeleid 
geformuleerd,, maar daar bleef het bij. De vragen hoe deze doelstellin-
genn zouden moeten worden geconcretiseerd en hoe het kunstbeleid als 
onderdeell  van een breed welzijnsbeleid zou moeten worden gedecen-
traliseerd,, stelden fundamentele kwesties in het daglicht, waarbij het 
voorall  ging om de 'afstand' die de overheid tegenover de kunst in acht 
diendee te nemen. Tegenover de actieve, initiërende rol van de overheid 
enn de nadruk op 'maatschappelijke relevantie' van kunst legden met 
namee liberale politici de nadruk op de autonomie van de kunsten en op 
hett tegengaan van 'staatskunst' door concentratie op Voorwaarden-
scheppendd beleid'. 

Dee 'bedreigde' vrijheid van de kunsten was ook in het kunstenveld 
eenn belangrijk gegeven. Hier werd gevreesd dat de kunsten te veel zou-
denn worden onderworpen aan een ambtelijk, bureaucratisch gediri-
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geerdd welzijnsbeleid, waarin binnen de kunsten vigerende waarden, 
normenn en belangen gemakkelijk konden ondersneeuwen. Angst daar-
voorr werd aan het eind van de jaren tachtig versterkt door de 'affaire 
Schiedam',, die aantoonde dat op gemeentelijk niveau - onder invloed 
vann welzijnslegitimaties - de kunsten heel onwelgevallige keuzen kon-
denn worden gemaakt. Aan het einde van het over de affaire gevoerde 
publiekee debat concludeerde Kassies dat de 'culturele revolutie' niet 
hadd gebracht wat hij aanvankelijk had gehoopt. De bestaande maat-
schappelijkee structuren (waarmee het complex van bestaande culturele 
instellingenn en het daarop afgestemde beleid zullen zijn bedoeld) waren 
tee taai gebleken. 

Zoo kon rond 1980 worden vastgesteld dat de 'culturele revolutie' wel-
iswaarr niet van de grond was gekomen, maar dat er wél veel was veran-
derd.. In het bijzonder was het beleid aangaande de kunsten, AKKV , 325 
bibliothekenn en musea sterk door de tijdgeest beïnvloed. Het belang-
rijksterijkste was echter wellicht dat er een 'ontzuilde' consensus was ontstaan 
overr het belang van cultuurbeleid. All e partijen in het parlement waren 
nuu eenstemmig van mening dat 'kunst moest'. Twee elementen dienden 
bijj  nadere invulling van die wens richtinggevend te zijn: er moest wor-
denn gedecentraliseerd en er moest binnen het beleid ruimte worden 
geschapenn voor artistiek-inhoudelijke vernieuwing. Het criterium waar-
aann dit laatste moest worden getoetst was rond 1980 geen vraag meer: in 
plaatss van sociale of welzijnscriteria zou dit bij uitstek de 'artistieke 
kwaliteit'' van de kunst moeten zijn. Daarmee kan worden geconclu-
deerdd dat tijdens de zo'n tien jaar durende discussie over het te voeren 
beleid,, op hoofdlijnen weliswaar duidelijkheid over de aard en de in-
houdd daarvan was geschapen, maar dat van een samenhangende imple-
mentatiee van die uitgangspunten nog geen sprake was. Een groeiend 
aantall  politici en bestuurders raakte er nu steeds meer van overtuigd dat 
hett tijd werd eindelijk eens tot daden over te gaan. 




