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Stellingenn behorend bij het proefschrift van R. Pots 

CULTUUR,, KONINGEN EN DEMOCRATEN 
OverheidOverheid & cultuur in Nederland 

ii  Meer dan door feitelijkheden is de geschiedenis van het Neder-
landsee cultuurbeleid gekleurd door interpretaties van auteurs die 
daarinn mogelijkheden zagen om politieke en maatschappelijke 
ontwikkelingenn te beïnvloeden. 

22 Voor bestudering van overheidsbeleid is het belangrijk zich te 
realiserenn dat er ook al 'beleid' werd gevoerd voordat dit begrip 
vanaff  het einde van de jaren zestig algemene ingang vond. 

33 Het Nederlandse cultuurbeleid vertoont meer samenhang dan 
auteurss als Blokland en Zijderveld menen. Deze samenhang vindt 
zijnn grondslag in de ontwikkeling van de Nederlandse democratie, 
waarinn sterk verschillende ambities en visies een plaats vinden en 
waarbijj  niet steeds van één cultuurpolitieke visie is uitgegaan. 
Zie:: Blokland 1997,40 e.v., en Zijderveld 1983,165. 

44 De ontwikkeling en het functioneren van het Nederlandse cultuur-
beleidd bevestigen 'de theorie van het poldermodel'. 

55 In het 'cultuurbeleid' van Willem 1 was van 'staatsdwang en staats-
moralisme'' in feite geen sprake. Overeenkomstig 'liberale' opvattin-
genn was dit beleid 'voorwaardenscheppend' en niet 'inhoudelijk-
sturend'. . 
Zie:: Te Velde 1992,24, en Tamse en Witte 1992,46. 

66 Veel denkbeelden van Victor de Stuers zijn nog steeds relevant. 
Daaromm is het belangrijk dat deze grondlegger van het Nederlandse 
cultuurbeleidd wordt gekend. Het is in dit licht te betreuren dat 
Dee Stuers niet in de Grote Winkler Prins Encyclopedie en evenmin 
inn de Grote Oosthoek Encyclopedie wordt genoemd. 

77 De opvatting dat het burgers met schenkingen aan musea vooral 
tee doen was om 'aandelen in onsterfelijkheid' te verwerven, doet te 
weinigg recht aan de maatschappelijke betrokkenheid die velen ont-
leendenn aan verlichte idealen waarin aan opvoeding en beschaving 
grotee waarde werd gehecht. 
Zie:: Kempers 1990. 



88 De 'inhoudelijk' afstandelijke opstelling van de overheid ten opzich-
tee van 'de kunsten' voortgekomen uit 'de stelling van Thorbecke' 
(1862)) en de 'goddelijke' interpretatie van kunst door verÜchte poli-
ticii  hebben er in belangrijke mate toe bijgedragen dat de verhouding 
tussenn openbaar bestuur en kunst nogal gecompliceerd is geworden. 

99 De bestudering van het rijks-cultuurbeleid in de periode 1945-1965 
wordtt bemoeilijkt doordat de hierop betrekking hebbende archief-
stukkenn niet of nog maar zeer ten dele naar het Algemeen Rijks-
archieff  zijn overgebracht. Het voor het archiefbeleid verantwoorde-
lijkee ministerie voldoet daarmee niet aan het gestelde in artikel 12 
vann de Archiefwet-1995. 

100 De grote nadruk op het begrip 'vernieuwing', die, in het bijzonder 
sindss de jaren zestig, is te signaleren in politiek, openbaar bestuur en 
beleid,, heeft tot gevolg dat er van reflectie weinig sprake is. 

111 Door de cultuurplanperioden niet gelijk te laten lopen met kabinets-
periodenn wordt de continuïteit van het cultuurbeleid bevorderd. 

122 Anders dan de huidige en de eerstvolgende cultuurnota's doen ver-
moedenn hoeft de 'cultuurplansystematiek' niet te leiden tot politiek-
bestuurlijkk zwaar aangezette beleidsmotivaties. 

133 Het Nederlandse culturele leven en het cultuurbeleid zijn in de loop 
vann de tijd zodanig met elkaar vervlochten dat er in feite niet meer 
vann een autonoom cultureel leven kan worden gesproken. 

144 Binnen de cultuurgeschiedenis bestaat te weinig aandacht voor de 
relatiee tussen het culturele leven en het openbaar bestuur. 

155 Het is aan te bevelen dat de Rijksvoorlichtingsdienst zijn foto's van 
kabinetsledenn na afloop van een kabinetsperiode overdraagt aan het 
Algemeenn Rijksarchief. 

166 Het is aan te bevelen openingstijden van bibliotheken nog meer af te 
stemmenn op tijden waarop 'werkenden' in de gelegenheid zijn deze 
instellingenn te bezoeken. 

177 In plaats van eisen te stellen aan de kennis van wiskunde zou bij veel 
studiess beter als voorwaarde kunnen gelden dat potentiële studenten 
eenn muziekinstrument bespelen. 


