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61
Vragen van het lid E. van
Middelkoop (GPV) over
animatiefilmbeelden van het
Nederlands Instituut voor
Animatiefilm. (Ingezonden 21
september 1993)

1
Kent u de recentelijk vertoonde
animatiefilmbeelden van het
Nederlands Instituut voor
Animatiefilm?'

2
Was daarin een kennelijke persiflage
op een publiek optreden van de Paus
opgenomen?2

3
Werd eveneens een verfilmde
animatie vertoond van een dansende
Jezus Christus met doornenkroon en
lichaamswonden?

4
Deelt u de mening, dat deze beelden
kwetsend en met name, voorzover
het de animatie van de figuur van
Christus betreft, als godslasterlijk
moeten worden aangemerkt?

5
Bent u bereid uw toezegging om dit
mstituut een subsidie van f 1,3
miljoen te verlenen te
heroverwegen?

1 NOS-journaal van 18 september jl.
2 Een animatie van een dansende Paus
Johannes Paulus II werd getoond, evenals
zijn stem met de sproken groet: «De Heer is
waarlijk verrezen. Zalig Pasen».

Antwoord
Antwoord van minister d'Ancona
(Welzijn, Volksgezondheid en
Cultuur). (Ontvangen 19 oktober
1993)

1
Er is hier sprake van een
misverstand, dat ik graag recht wil
zetten. De beelden waarop u doelt
zijn niet door het NIAF gemaakt en
zijn ook niet gebruikt bij de
openingsplechtigheid van het
Instituut Ze komen uit een
rapportage die door de NOS is
gemaakt naar aanleiding van de
opening. Ter ondersteuning van een
interview met Gerrit van Dijk, een
gerenommeerd animator, heeft de
NOS fragmenten gebruikt uit zijn
film «Pas a Deux» (1988).
Aansluitend werden enkele beelden
vertoond van de opening van het
nieuwe instituut die door mij werd
verricht. De verantwoordelijkheid
voor de beeldkeuzes en opbouw van
de rapportage ligt bij de NOS.

2
In de betreffende animatiefilm
wordt, volgens de makers, een dans
uitgevoerd door een serie bekende
personen o.a. uit de geschiedenis,
kunsten, animatie en popmuziek. In
de film, die in zijn geheel 5.30
minuten duurt, is ook een fragment
waarin een animatie van de Paus
voorkomt.

3
Ja.

4
Voor de goede orde, hier gaat het er

niet om wat ik van de rapportage
vind. De NOS heeft dit verslag
gemaakt; het valt onder haar
journalistieke vrijheid om te bepalen
of, en in welke vorm, een rapportage
wordt uitgezonden.

5
Nee Zoals uit het voorgaande blijkt
zou dat ook niet logisch zijn.
Nogmaals, de rapportage is niet door
het NIAF gemaakt en de
beeldfragmenten zijn niet door het
instituut gekozen. Overigens, de
subsidiëring van het NIAF volgt
rechtstreeks uit mijn Nota
Cultuurbeleid 1993-1996, die medio
juni 1992 met de Kamer is
besproken en o.a. op dit onderdeel
akkoord werd bevonden.
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