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Onderwijs, kunsten en

wetenschappen werden

gezien als ‘één geheel

van kundigheden dat kon

dienen tot opheldering

van het verstand,

beschaving van den

smaak en veredeling van

het hart’

Al in de Griekse oudheid hoorden kunst en wetenschap bij elkaar. Het Griekse ‘skole’

omvatte de vrije tijd die men aan kunst en wetenschap besteedde. De Renaissance

kende de ‘homo universalis’ als ideaalbeeld. Deze veelzijdige mens wist kunst en

wetenschap te combineren. De verbondenheid tussen kunst en wetenschap heeft

zich niet alleen aan de zijde van de kunstenaars en wetenschappers gemanifesteerd,

maar ook aan de kant van de beleidsmakers en overkoepelende instellingen. Zo

maakten de ‘schoone kunsten’ in Nederland tot 1851 deel uit van het Koninklijk-

Nederlandsche Instituut van Wetenschappen, Letterkunde en Schoone Kunsten, de

voorloper van de Koninklijke Nederlandse Academie van Wetenschappen (KNAW).

De laatste jaren zoekt de wetenschap weer toenadering tot de kunsten, zoals blijkt

uit de activiteiten die de KNAW recentelijk over kunst en wetenschap organiseerde.

Op nationaal beleidsniveau heeft de relatie tussen kunst en wetenschap tot menige

departementale herindeling geleid.

De georganiseerde staatszorg voor cultuur gaat terug tot de vestiging van de

Bataafse Republiek in 1795. In 1798 werden verschillende ‘agenten’ aangesteld, waar-

onder een ‘agent van nationale opvoeding’. De bevordering van kunsten en weten-

schappen behoorde tot het taakgebied van deze ‘agent’. Onderwijs, kunsten en

wetenschappen werden in die tijd gezien als ‘één geheel van kundigheden dat kon

dienen tot opheldering van het verstand, beschaving van den smaak en veredeling

van het hart…’ (Ministerie van OCenW 2002, 39). Datzelfde jaar bekrachtigde de

Staatsregeling voor het Bataafsche Volk de vrijheid van drukpers en het recht van

vereniging. Dit waren in die tijd onontbeerlijke voorwaarden om de beschaving

vooruit te helpen. Doel van de staatssteun voor onderwijs, kunsten en weten-

schappen was beschaving van het volk en versterking van de nationale saamhorig-

heid. Al waren er verschillende ‘agenten’, de meeste initiatieven op het gebied van

kunsten en wetenschappen kwamen vooral van de bewindvoerders. Eerst van

Lodewijk Napoleon en later van koning Willem I. Deze betrokkenheid was nauw

Het gezeul met de kunsten

In Nederland waren de kunsten tot 1965 samen met de

wetenschappen in één ministerie ondergebracht. Na bijna dertig jaar

in afzondering te hebben doorgebracht, keerden ze in 1994 onder

staatssecretaris Aad Nuis weer bij elkaar onder één dak terug. Wat was

de reden van de aanvankelijke scheiding en waarom werden beide ten

slotte weer binnen één ministerie samengebracht?

André Nuchelmans

216

Boekman 58/59   2004 Kunst en wetenschap in de politiek

verweven met de hofhouding van de koning, waarin muziek en theater een belang-

rijke plaats innamen. Bovendien is Willem I verantwoordelijk voor de verstatelijking

van het museale bezit en de financiering ervan. Behalve in cultuur mengde de

koning zich ook in het onderwijs. 

In de tweede helft van de negentiende eeuw was het ministerie van Binnenlandse

Zaken verantwoordelijk voor de zorg voor cultuur. De financiële en persoonlijke

betrokkenheid van de koning maakte plaats voor een meer afstandelijke houding,

zoals het vaak aangehaalde adagium van de toenmalige minister-president Johann

Rudolf Thorbecke duidelijk maakt. Hij stelde in 1862 dat ‘de regering geen oordelaar

is van wetenschap en kunst’. De staat diende zich op beide gebieden van een

oordeel te onthouden en mocht zich evenmin bemoeien met de richting van kunst-

en wetenschapsbeoefening. Wetenschap en kunst waren samen met onderwijs in

een afzonderlijke afdeling ondergebracht in het ministerie van Binnenlandse Zaken.

In 1875 kreeg onderwijs een eigen afdeling, kunsten en wetenschappen bleven

samen. In 1918 werd ten slotte het ministerie van Onderwijs, Kunsten en

Wetenschappen (OKW) ingesteld.

Tot 1965 hebben kunsten en wetenschappen samen in één ministerie doorge-

bracht. Slechts tijdens de bezetting in de Tweede Wereldoorlog waren kunst en

wetenschap gescheiden. Het departement van Onderwijs, Kunsten en Wetenschap

werd toen opgesplitst in een departement van Opvoeding, Wetenschap en

Cultuurbescherming en een departement van Volksvoorlichting en Kunsten. Onder

de verantwoordelijkheid van het eerste departement vielen behalve het onderwijs

en de wetenschap ook het bibliotheekwezen, de musea en de monumentenzorg. Na

de oorlog ging men weer op de oude voet van OKW door. Daarbij dienden de

uitgangspunten die Emanuel Boekman in 1939 in zijn dissertatie Overheid en kunst in

Nederland formuleerde, als basis voor het kunst- en cultuurbeleid. Behalve het

beschermen van de ons nagelaten kunst heeft de overheid volgens Boekman ook tot

taak de levende kunst te ondersteunen (Boekman 1939, 183-184). In 1965 gingen de

kunsten onder de noemer Cultuur over naar het nieuwe ministerie van Cultuur,

Recreatie en Maatschappelijk werk (CRM). 

Buitenschoolse vorming De scheiding van beide terreinen kwam niet uit de lucht

vallen. De eerste naoorlogse minister van OKW, Gerardus van der Leeuw, gaf hier de

eerste aanzet toe. Van der Leeuw is tevens verantwoordelijk voor de brede

acceptatie van de term cultuurbeleid. Onder zijn ministerschap werden de

wetenschappen als trouwe metgezel van de kunsten vervangen door voorzieningen

voor ‘buitenschoolse vorming’. Wetenschap en onderwijs waren in Van der Leeuws

ogen verantwoordelijk voor de georganiseerde levensbeschouwelijke

cultuuroverdracht binnen het onderwijs. In de jaren vijftig en zestig richtte het

cultuurbeleid zich steeds meer op de ‘ongereglementeerde, buitenschoolse zones

van cultuur’ (Ministerie van OCenW 2002, 56). De scheiding van kunsten en

wetenschappen in 1965 was in dit opzicht geen verrassing.
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Toch blijkt in de vorming van het nieuwe ministerie meer meegespeeld te hebben

dan de ideeën van Van der Leeuw om de binnen- en buitenschoolse zones van

cultuuroverdracht te scheiden. Departementale indelingen komen over het alge-

meen tot stand tijdens de zetelverdeling in de kabinetsformatie. Het ligt dan ook

voor de hand dat in een fase waarin partijbelangen de boventoon voeren, belangen

van organisatorische en beleidsinhoudelijke aard ondergeschikt zijn aan de partijpo-

litiek (Keijzer 1989, 57).

Voor deze argumentatie zijn diverse gronden te vinden. Zo was de totale omvang

van het OKW-budget gestegen tot het destijds astronomische bedrag van ruim 2,5

miljard gulden. Dit legde binnen de totale staatsbegroting zo’n gewicht in de schaal,

dat de vraag of het departement op te splitsen was gewettigd leek (Knippenberg

1993, 479). De partij die tijdens de kabinetsbesprekingen de ministerspost voor het

ministerie van OKW zou weten te bemachtigen, zou daarmee een onevenredig

grote verantwoordelijkheid krijgen ten opzichte van de andere partijen. Het lag voor

de hand dat geen van de andere betrokken partijen in zou stemmen met een derge-

lijke machtspositie van de ander. Een splitsing van het ministerie waarbij kunsten

naar een andere ministerie over zou gaan, bood een oplossing voor dit probleem.

Dat de beslissing om kunsten naar CRM over te plaatsen enigszins overhaast is

genomen, blijkt daarnaast uit het feit dat zich in bij de overgang betrokken sectoren

(naast kunsten ook volksontwikkeling) elementen bevonden die eigenlijk bij

Onderwijs en Wetenschappen hoorden. Voorbeelden hiervan zijn diverse kunstop-

leidingen, wetenschappelijke musea, de Koninklijke Bibliotheek en het archiefwezen.

Bij de ondertekening van de overdrachtsakte door PvdA-minister Vrolijk van CRM

kwam deze er bovendien achter dat Internationale Culturele Betrekkingen op het

ministerie van Onderwijs en Wetenschappen achter zou blijven. Dit leidde tot

heftige discussies en uiteindelijk tekende Vrolijk de akte onder protest (Knippenberg

1993, 481). Een en ander biedt voldoende tegenwicht aan de zogenaamd voor de

hand liggende overgang van kunsten naar CRM. Het blijkt toch vooral een snelle,

niet goed uitgewerkte beslissing te zijn geweest.

Instrument voor maatschappijhervorming In het nieuwgevormde ministerie

van CRM werden kunsten, oudheidkunde en natuurbescherming, omroep en

bibliotheken als onderdeel van volksontwikkeling ondergebracht. Met de

scheiding van onderwijs en wetenschappen werden de kunsten tevens gescheiden

van het kunstvakonderwijs. In de geest van de jaren zestig was cultuur synoniem

met ‘spontane creativiteit, verandering van structuren en aftasten van grenzen’

(SCP 1986, 99). Het voorafgaande geeft al aan dat er een verandering plaatsvond

in de achterliggende gedachten bij het cultuurbeleid. Steeds meer viel

cultuurbeleid onder welzijnsbeleid en was het een instrument voor

maatschappijhervorming. Op overheidsniveau heerste de mening dat de

toegenomen materiële welvaart niet direct tot een evenredig immaterieel welzijn

had geleid. Naast voorzieningen voor de welvaart waren er meer voorzieningen
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zestig was cultuur

synoniem met ‘spontane

creativiteit, verandering

van structuren en

aftasten van grenzen’
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voor het cultureel en maatschappelijk welzijn nodig. Er vond een omslag plaats in

de manier waarop over kunst en cultuur gedacht werd. Het doel van de kunst als

schoonheidsbeleving of verheffing maakte gaandeweg plaats voor het idee dat

kunst ten goede zou komen aan het geestelijk en stoffelijk welzijn van het

Nederlandse volk in al zijn geledingen. Volgens Vrolijk, de eerste minister van

CRM, ging het er bij het cultuurbeleid niet om bepaalde ideeën en waarden aan

de bevolking op te dringen, maar om ‘de gehele bevolking in de gelegenheid te

stellen op een zeer gedifferentieerde wijze deel te nemen aan een vormings- en

ontwikkelingsproces, dat zich beweegt in een richting die door de mensen zelf

gekozen en op prijs gesteld wordt’ (Oosterbaan Martinius 1990, 69). Voor het

kunstenbeleid werd een iets engere doelstelling gekozen. Het was de taak van de

overheid ‘het deelnemen van zo groot mogelijke groepen der bevolking aan het

kunstleven te bevorderen’ (ibid.).

De ministers Klompé (KVP), Van Doorn (PPR) en Gardeniers (CDA) werkten de

welzijnsoriëntatie van het kunstbeleid nog verder uit. Een en ander leidde ertoe dat

er in 1983 weer een departementale herindeling plaatsvond. Het ministerie van CRM

werd omgevormd tot het ministerie van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur

(WVC). Wel bleef het cultuurbeleid een op zichzelf staande sector binnen het

ministerie. De samenvoeging van het mediabeleid met het beleid voor kunsten,

musea, monumenten en archieven in één directoraat-generaal in 1985 versterkte dit

beeld. In 1989 kwam hier ook het bibliotheekbeleid nog bij. Het cultuurbeleid kwam

in de daaropvolgende jaren alleen nog maar meer op zichzelf te staan in het

ministerie. De koppeling met Welzijn en Volksgezondheid werd steeds losser. Dit

resulteerde in 1994 in een terugkeer van de kunsten in de nieuwe afdeling Cultuur in

het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen (OCenW). 

De nieuwe departementale indeling leek een logisch gevolg van de toegenomen

aandacht binnen het cultuurbeleid voor de cultuureducatie. Een hernieuwde samen-

gang van kunsten binnen de grotere koepel cultuur met onderwijs en wetenschap

maakte het ontwikkelen van een beleid voor cultuureducatie gemakkelijker.

Daarnaast waren kunstvakonderwijs en kunst weer in één ministerie verenigd.

Kunstopleiding en de aansluitende praktijk vielen samen onder de verantwoordelijk-

heid van de staatssecretaris van Cultuur, Media en Hoger Onderwijs in het nieuwe

ministerie van OCenW.

Net als bij de scheiding van onderwijs en wetenschappen begin jaren zestig lijkt er

bij de hereniging echter meer mee te spelen dan de inhoudelijke lijn binnen het

cultuurbeleid. De discussie over de verhuizing van Cultuur naar Onderwijs en

Wetenschappen was al tijdens de kabinetsformatie door VVD’er Bolkestein aange-

zwengeld. Bovendien lijkt de persoonlijke interesse van staatssecretaris Nuis voor

cultuur te hebben meegespeeld. Nuis was de aangewezen persoon om zijn ideeën

over het onderwijsbeleid binnen het ministerie van Onderwijs en Wetenschappen uit

te werken. Aangezien Nuis al jaren de woordvoerder voor cultuur was bij D’66, lag

het voor de hand dat hij cultuur erbij kreeg. Daarnaast speelde mee dat de afge-

lopen kabinetten de indruk hadden dat het belang van Volksgezondheid in de

samengang met welzijn en cultuur werd ondergewaardeerd. Toen er eenmaal

besloten was dat er een minister voor Volksgezondheid in het nieuwe kabinet moest

komen, bleef cultuur over. De oplossing om het bij onderwijs en wetenschappen

De nieuwe

departementale indeling

onder OcenW leek een

logisch gevolg van de

toegenomen aandacht

binnen het cultuurbeleid

voor de cultuureducatie
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‘Het geschuif van het ene

ministerie naar het

andere is wel een

indicatie van de manier

waarop er tegen cultuur

wordt aangekeken’

onder te brengen lag voor de hand. Nuis zelf wees in een interview op het natuur-

lijke verband dat er tussen cultuur, wetenschap en onderwijs, tussen cultuurbeleid in

engere zin en in ruimere zin bestaat (Bruinsma 1994). Bij de plenaire zitting van de

Raad voor de Kunst op 22 november 1994 sprak Nuis eveneens over het natuurlijke

verband tussen kunst en wetenschap. Hij vraagt zich dan ook af waarom de kunsten

überhaupt ooit bij Onderwijs en Wetenschappen is weggehaald (Nuis 1995).

De hereniging van cultuur met onderwijs en en wetenschappen is des te opmerke-

lijker omdat in 1993 de commissie-Wiegel nog concludeerde dat departementale

herindelingen vooral gebruikt werden om op korte termijn te scoren. De commissie

onderzocht op verzoek van het kabinet-Lubbers het nut van departementale herin-

delingen. Ook Wim Kok, onder wiens premierschap de herindeling plaatsvond, was

lid van deze commissie. De commissie haalde de oprichting van WVC aan als een

van de grootste mislukkingen: het kostte veel geld en het duurde jaren voordat er

sprake was van een hechte eenheid (Willemsen 1994). Ondanks de uitkomsten van

het rapport besloot het kabinet-Kok tot een nieuwe departementale indeling.

Stabiele toekomst Terugblikkend blijken zowel de ontkoppeling van en de

hereniging met onderwijs en wetenschappen snelle beslissingen geweest te zijn.

In beide gevallen werd tijdens de formatie besloten cultuur in een ander

departement onder te brengen. Bij de ontkoppeling in 1965 was het de grootte

van het ministerie, waardoor de coalitiepartners het niet eens konden worden wie

de verantwoordelijk voor het ministerie zou krijgen. Inkrimping van OKW door de

kunsten elders onder te brengen was het gevolg. Bij de hereniging in 1994 was

het de persoonlijke interesse van staatssecretaris Aad Nuis die een belangrijk

gewicht in de schaal legde. Tussentijds is nog 80 miljoen gulden geïnvesteerd in

de vorming van WVC.

Atzo Nicolaï, in 1994 nog algemeen secretaris bij de Raad voor de Kunst, merkte

destijds, evenals Nuis, al op dat kunst nooit weg had gemoeten bij het toenmalige

ministerie van OKW. ‘Het geschuif van het ene ministerie naar het andere is wel een

indicatie van de manier waarop er tegen cultuur wordt aangekeken’, aldus Nicolaï

(Willemsen 1994). De hereniging in het ministerie van Onderwijs, Cultuur en

Wetenschappen maakt de cirkel weer rond en geeft aan dat de betrokken sectoren

op de een of andere manier met elkaar verbonden zijn. Het feit dat veel betrokkenen

aangeven dat kunsten eigenlijk nooit van onderwijs en wetenschappen gescheiden

hadden mogen worden, lijkt op een stabiele toekomst voor de huidige constellatie

te wijzen. Het verleden heeft echter uitgewezen dat onderhandelaars er in tijden van

formatie niet zwaar aan tillen kunst en cultuur te laten verhuizen.

André Nuchelmans is redacteur van Boekman 
en stafmedewerker bij de Boekmanstichting
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Beeld: Leonardo da Vinci
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