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'De culturele tolerantie \an de Calvinisten (in de Republiek) was niet groot'. schrijft 
de oud-senator en oud-burgemeester drs. S. van Tuinen in A.R. Bestek in 1Y6!. 11 

·oaarom plaatste ook Kuyper nog zijn politieke opmerkingen over schouwburgen in -; 
het hoofdstuk over de publieke eerbaarheid'. Toch zou het een miskenning zijn om 
hieruit te concluderen dat het calvinisme van geen betekenis zou zijn geweest voor de 
ontwikkeling\ an de kunst. 

De calvinistische emancipatiebeweging is 
in ieder ge\ al van invloed ge\veest als 
inspiratiebron voor de kunst. in het bij
zonder de schilderkunst. de letteren en 
de muziek. De Hollandse School uit de 
17e eeuw was de artistieke uitdrukking 
\an de toenmalige sociale en geestelijke 
verhoudingen in Nederland en kan wor
den bestempeld als een bij uitstek protes
tantse schilderkunst : 1• 

Met de geleidelijke vnltooiïng van het 
calvinisme als emancipatiestreven in de 
loop van de 20e eeuw. zijn deze sporen 
doodgelopen. Emancipatiebewegingen 
als het I Sle-eeuwse liberalisme en het :!Oe-

eeuwse socialisme vormden nieuwe inspi
ratiebronnen voor de kunst. Los van deze 
ideologische aspecten. bracht de ingeto
gen en eerbare calvinistische geaardheid 
een sterke voorkeur met zich mee voor 
puriteinse kunst en tegelijkertijd een ne
gatieve houding tegenover kunstuitingen 
zoals toneel. ballet en dans. Ook moder
ne kunstuitingen zoals film. de moderne 
roman en experimentele poëzie en schil
derkunst deelden dit lot. 
In het calvinistische kunstconcept. dat 
voor het eerst geformuleerd wordt door "" 
AR-voorman Abraham Kuyper ' 1• mogen 
vorm en inhoud van de kunst niet worden 

11 Hoekman. E., (J\"erheid en K1111.\t in .Vedcr/und. BijlCYcld. Utrecht. l'J75. Herdruk van de oorspronke
lijke uitga\e \all l'J~'J. met voomuord van Hubert Michaël. 

2) \'an Tuinen. S .. (J\"crheid en cultuur. In: AR-Rn1ek. lo<'lic/uing bij het bcgimclprogranuna \'llll ]<)61. 
_-;) Ku\'p<:r. A .. Het ('([/l·inimll' en de kunst. \Vormer. Amsterdam. IS?\S. 

Ku\'per. ..\ . 7es Stone-/e:ingen . ..\Jmterdam. l SlJS. 
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gescheiden. Beide moeten in dienst staan 
van de Goddelijke openbaring. Kunst 
heeft, in het voetspoor van de religie. een 
verheven taak. Kuyper verstaat hieron
der het ontsluiten van de schoonheid, 
zoals God die in de natuur heeft geo
penbaard. De fantasie mag niet straffe
loos omgaan met Calvijns criterium: 
·volg de natuur·. Kunst moet een hogere 
werkelijkheid ontsluiten, maar mag niet 
van de natuur worden losgemaakt. Kuy
per verwerpt de humanisering van de es
thetiek, omdat de band met God dan 
wordt doorbroken. 
Nog sterker dan de vorm. wordt de in
houd van een kunstwerk in de calvinisti
sche kunstbeschouwing met behulp van 
door religie en moraal voorgeschreven 
normen beoordeeld. Dit ethisch norma
tieve kunstconcept heeft zeker tot de 
tweede wereldoorlog. maar ook nog lan
ge tijd daarna. model gestaan in de calvi
nistische kunstbeschouwing. 

Na de Tweede Wereldoorlog 
De :;ecularisering na de tweede wereld
oorlog leidt tot grote spanningen in de 
culturele autonomie van het calvinisme. 
In de eerste jaren na de oorlog wordt 
krampachtig gereageerd op nieuwe cultu
rele verschijnselen. zoals de massa-cul
tuur (film. amusementsmuziek en dans). 
Er valt aanvankelijk een sterke neiging 
waar te nemen zich terug te trekken op 
de traditionele levensvormen. Gaande
weg valt de culturele dijkdoorbraak niet 
langer tegen te hemden en begint er een 
bezinning plaats te vinden op de cultuur
taak. De calvinisten accepteren geleide
lijk meer de nieuwe kunstvormen om 
hiermee de weg vrij te maken voor chris
telijk georiënteerde (massa) cultuurpro
dukten. waarmee men de uittocht van 
vooral de jongeren hoopt te voorkomen. 
In grofweg het eerste decennium na de 
oorlog ligt bij de beoordeling van kunst
uitingen de nadruk voornamelijk op de 
ethische boodschap in de kunst. De 
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vormgeving lijkt hieraan nog grotendeels 
ondergeschikt te zijn. Wel valt er een 
geleidelijk groeiende tolerantie te be
speuren voor moderne kunststijlen. maar 
de toonzetting in de discussies is nog 
voornamelijk negatief. 
In de jaren vijftig, maar vooral in de 
jaren zestig. breekt definitief het besef in 
calvinistische kring door een achterstand 
te hebben opgelopen in de waardering 
voor kunst en cultuur. Men probeert de 
populaire massa-cultuur en de daarmee 
samenhangende ontkerstening te keren 
via een cultureel offensief. De kunst 
krijgt een functie toebedeeld in het 
overdrachtsproccs van christelijke waar
den en normen. 
Het is niet verwonderlijk dat de calvinis
ten grote moeite hebben een christelijk 
antwoord te vinden op kunstuitingen van 
de geseculariseerde wereld. De moderne 
kunsten laten zich moeilijk definiëren 
volgens het ethisch-normatieve kunstcon
cept van Kuypcr. waarin het esthetisch 
genoegen het blijft afleggen tegen ethi
sche notities over goed en kwaad in een 
kunstwerk. Wel is er daarbij sprake van 
een verschuiving van een religieuze naar 
een meer levens- èn wereldbeschouwelij
ke visie op de kunst. Deze verschuiving 
gaat gepaard met een grotere tolerantie 
ten aanzien van zowel de inhoud als de 
vorm van een kunstwerk. Men weigert 
echter de artistieke prestatic los te zien 
van het levensbeschouwelijke perspec
tief. 
Met name in de literatuurbeschouwingen 
komt deze stellingname duidelijk naar 
voren. De kunst wordt in deze periode 
krachtig in stelling gebracht tegen norm
vervaging en zedenverwildering. De nihi
listische en ontaarde kunst blijft een 
steen des aanstoots. ook op politiek ni
veau, waar de ARP sterk georiënteerd 
blijft op het traditionele kunstconcept. 
waarin sprake is van een schematische 
tweedeling tussen goed en kwaad. respec
tievelijk verheven en lage kunst. 
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Halverwege de jaren zestig treedt er een 
duidelijke kentering op in het calvinisti
sche denken over kunst en cultuur. Het 
culturele offensief van de calvinisten in 
de jaren vijftig en zestig voor het behoud 
van de traditionele christelijke normen 
en waarden. is stukgelopen. In de kunst 
wordt een sterke politiseringstendens 
waarneembaar. De calvinisten sluiten 
hun ogen niet voor deze ontwikkeling in 
de kunst. De protestants-christelijke 
kunstbeschouwing. die in de eerste twee 
decennia na de oorlog nog sterk in het 
teken stond van de christelijke ethiek en 
moraaL maakt plaats voor een toenemen
de aandacht voor de maatschappelijke 
aspecten van de kunst. In het kunstcon
cept van de calvinisten staat niet langer 
de dienstbaarheid van de kunst aan een 
"hoger' doel voorop. maar wordt meer en 
meer de dienstbaarheid van kunst aan 
een rechtvaardige. eerlijke maatschappij 
beklemtoond. De functie van kunst als 
geestelijke ontplooiing verschuift naar de 
creatieve onplooiïng van het individu. 
De calvinisten blijven weliswaar wan
trouwend staan tegenover moderne 
kunstuitingen. maar ze worden als ver
schijnsel niet langer bij voorbaat afgewe
zen. Integendeel. Het engagement in de 
kunst. doorgaans een politieke of maat
schappelijke boodschap. sluit wonderwel 
aan bij de ethische kunstvisie van de cal
vinisten. In de strijd om de waarheid kan 
de christelijke boodschap in de kunst nu 
in stelling worden gebracht tegen de we
reldbeschouwelijke ideologieën. 
Door dit verschijnsel verliest de kunst in 
het calvinistische cultuurmodel haar ver
heven positie en de hieraan verbonden 
betekenissen (schoonheid. verrijking. 
harmonie etc.) Het accent verschuift van 
schoonheid naar waarachtigheid. 
Cultuurhistorisch formuleert de calvinis
tische cultuurfilosoof Rijnsdorp dit ver
schijnsel aldus: 'De aandacht voor God. 

-+) Rijm,dorp. C..!n(ormalie ó(l97",) .. (jan.)-+.5. 
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hemel. engelen, hiernamaals is onweer
houdbaar verschoven naar de mens, de 
aarde. de maatschappelijke structuren, 
kortom naar het hiernumaals. ( ...... )De 
maatschappij-kritische kant is bovenge
komen. De mens heeft de mens ontdekt 
en wel de mens zoals hij leeft in zijn 
maatschappelijke kontekst' 4). 

De staatstaak 
De traditionele antirevolutionaire staats
opvatting kenmerkt zich door haar terug
houdende karakter. De taak van de over
heid wordt principieel gezien als beperkt. 
de nadruk lag op de zelfstandigheid van 
de verschillende maatschappelijke (Ie
vens)kringen als bedrijf. gezin, school en 
ook de kunst. Deze souvereiniteit in 
eigen kring mocht door de overheid 
slechts worden doorbroken onder be
paalde voorwaarden. De ondersteunende 
taak van de overheid op het gebied van 
het onderwijs en de omroep geldt als een 
voorbeeld voor het (nood)geval waarin 
de overheid kon ingrijpen in maatschap
pelijke verhoudingen. In het algemeen 
gold dat overheidsingrijpen slechts in 
laatste instantie mocht plaatsvinden en 
altijd het karakter hield van een noodop
lossing. Het particulier initiatief diende 
in alle omstandigheden voorrang te 
hebben. 
Deze opvatting van de beperkte staats
taak komt op het gebied van het kunstbe
leid tot uiting in de negatieve houding 
van de ARP ten opzichte van de cultuur
politieke ideeën van Van der Leeuw, de 
eerste minister van O.K. en W. na de 
tweede wereldoorlog. De overheid moest 
een actieve cultuurpolitiek voeren. zo 
stelde Van der Leeuw. De belangrijkste 
taak van de overheid op het gebied van 
de cultuur, en tevens de legitimering van 
het actieve overheidsbeleid, was de sprei
ding van de cultuur onder alle lagen van 
de bevolking. 
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De achtergrond van de actieve cultuurpo
litiek en de cultuurspreidingsgedachte 
wordt gevormd door een gevoel van cul
tuurpessimisme dat zich bij een deel van 
de Nederlandse politieke en culturele eli
te gedurende de jaren voor en na de 
tweede wereldoorlog manifesteerde. Dit 
gevoel van onbehagen uitte zich vooral in 
een afkeer jegens de cultuur van de 
massa. 
Door het formuleren van de cultuursprei
dingsgedachte, met daarin een actieve rol 
van de overheid, meende Van der Leeuw 
de oprukkende massacultuur te kunnen 
bestrijden; door het stimuleren van de 
'oude' culturele waarden zou de 'nieuwe' 
massacultuur geen kans kunnen krijgen. 
Het mag duidelijk zijn dat de ARP met 
haar 'principiële beperktheid van de 
overheidstaak' zich geenszins met de 
plannen van Van der Leeuw kon vereni
gen. Diepenhorst schrijft bijvoorbeeld in 
1947 dat de ideeën van Van der Leeuw 
een groot gevaar inhouden voor de vrije 
geestelijke ontwikkeling en dat een 'alle 
persoonlijke overtuiging verpletterende 
staatsmoloch' het gevolg zou zijn SJ. 

Ondanks de reserves jegens Van der 
Leeuw wordt een aspect van de actieve 
cultuurpolitiek, de dreigende opkomst 
van de massacultuur, ook in antirevoluti
onaire kring gevoeld. Ook protestantse 
jongeren worden frequente bezoekers 
van bioscopen; aanzienlijk meer dan 
voor de tweede wereldoorlog wordt het 
theater bezocht, wordt er gedanst en wor
den er films bekeken. Dit gevaar van 
culturele verzwakking wordt in de protes
tantse bladen uitgedrukt met begrippen 
als 'het Amerikanisme', 'het film- en bio-

'i) Nederlandse Gedachten 3(1947) 12(aug. )246. 

scoopprobleem' en 'het gevaar van ze
denverwildering· hJ. 

'i7Y 

Het gevoel dat ook in antirevolutionaire 
kring sprake is van een cultuurcrisis 
wordt onder andere duidelijk gemaakt 
door S. van Tuinen (toen burgemeester 
van Dokkum. later burgemeester van 
Bolsward en Kampen en woordvoerder 
op het gebied van de kunsten in de Eerste 
Kamer). Hoewel de actieve cultuurpoli
tiek van Van der Leeuw op ideologische 
gronden wordt afgewezen. pleit Van Tui
nen toch voor een actiever overheidsbe
leid op het gebied van de cultuur. In het 
kader van het algemeen belang en de 
publieke orde is het noodzakelijk dat de 
overheid zich actiever opstelt. ook als zij 
daarmee komt op het werkterrein van het, 
particulier initiatief 7l. 

VAN TUINEN: 'Ik moet zeggen dat het 
massaprobleem bij mij nietzo'n sterk mo
tief was. Ik zag wel vervlakking maar ik 
reageerde daar meer op met de idee van de 
cultuurspreiding en speciaal de geografï
sche spreiding.' 

Dat een actiever cultuurbeleid bij de 
ARP in de vijftiger jaren gemeengoed 
wordt, blijkt wanneer de instelling van de 
Raad voor de Kunst in llJ55 ook van 
ARP-zijde geen tegenstand ontmoet. 
Het eerste-kamerlid Diepenhorst stelt 
dan dat het duidelijk is dat kunst in de 
samenleving onontbeerlijk is en dat 
maakt activiteiten van de overheid op dat 
terrein noodzakelijk. Het bewijs daar
voor acht hij geleverd met een beroep oo 
de realiteit 'hoc ongenoegzaam zulks 
aanvankelijk ook moge klinken· SJ 

6) Gedoeld op artikelen in Nederlandse Gedachlen. AR-Slaatkunde, Onlmocting, Niezm Nn/erland en 
Bezinning tussen 1945 en 1955. 
Zie ook: 
Das. J .. Wij en de film. Bosch en Kcuning. Baarn. 1950. 
Schippers, R .. De Gereformeerde Zede. Kok. Kampen. 1954. 

7) AR-Staatkunde 18(194R) .. 164-195. 
~) Handelingen Eerste Kamer 195411955. blz. 2153 e.v. 
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f)JFI'LVIIORST: 'A1cn i1 m·craar::elin
gen heen gcsrapr. en eu!l er nadenkend is 
men er ook 11·c! Of! gekomen dat er in 
lnpaaldc gerallcn, als de o1·crheid ::ich 
maar 1 er hield 1wz gcesrcliik imperialis
me. een sr1Wt1raak lag. De oor:: aak daar-
1'Uil is in de cenrc plams geH·eesr de cu/ru
rele rcrhreding ran de !Wil hang t·an de 
AR!'. 1/etll<IS ::o, dm!UIIll'ankclijk 
HJor::orcr men aan kunsr deed. dar nwk 
1ms een nogal in de rraditionclc rormcn 
gehulde lcrrcrkundigc hcdrij1·igheid ran 
een nog niet ::o 'n \'Ooruirsrn'l'CIId krlrak
rcr. liettoncel 1rerd cwnl·ankcli}k nogal 
gcsc!unnl. 1<111 de dans 1\'aS men ook nog
al otkerig. Her is eigen/i ik in de Mintigcr 
farC/1 al CC/I \'OOnlitgang gel\'CCSt dat her 
mu::icklcïcn o!s ::odwzig erkend 1rcrd en 
dm heef{ ::ich gcleidelzjk uitgehrcid. lv1cn 
kun ::eggen: n1or 19-i(J 1H/rcn er cUI!lll'ij
::ingcn \'oor e!'n rcrhredc Ofil</[(ing \'an de 
\l!/1/t\Wak . .\'a 19-15 kll<llncn er een cul/llal 
iongcrcn. toen 1\'(trcn er ook reelmeer 
COnWC(C/1 en \l/lla{dat ml!llle/lt is her 
cigl'nfiik gekomen tot een hcllïtstc he::in
ning op dat gene lt<lt nwrdicn nogal aar
::clcnd !111111\'C:: ig was. · 

De rol die de ARP aan de mcrheid op 
het gebied\ an kunst en cultuur toekent 
komt tot uiting in het beginselprogramma 
\ an JlJ(J l. De essentie is dat de overheid 
een conscn·ncnde. \ oorwaarden schep
pende en ook een aanmoedigende furxtie 
heeft ten aanzien van cultuuruitingen. 
Voorop staat echter dat cultuur slechts 
ïn \Tije gcestcsontwikkcling kan gedijen· 
en dat de zelfwerkzaamheid\ an de bur
gerij uiteN belangrijk is. Het artikel be
nadrukt dat de overheid alles\\ at in strijd 
is met de goede zeden en de openbare 
orde dient te \\eren. 
Ondanks het feit dat aan het eind van de 
vijftiger jaren en het begin van de zesti
ger jaren erkend wordt dat de mcrheid 

5HO 

een functie heeft op het gebied van de 
kunsten. zijn daarmee geenszins alle pro
bkmen voor de ARP opgelost. 
Wat de concrete beleidsterreinen betreft 
is een duidelijke nadruk te constateren 
op de subsidiëring van de protcstants
christc'lijke lectuurvoorziening. Het be
lang dat in antirevolutionaire kring ge
hecht wordt aan de literatuur wordt ook 
duidelijk uit de bezwaren van het eerste
kamerlid Algera tegen het vcrlenen van 
stipendia aan schrijvers als Yinkenoog, 
Lucebert. Camperten Van het Rcve. Hij 
naagt zich bij die gelegenheid af of het 
de bedoeling is van de overheid 'staats
pensionarissen· in het leven te roepen. bij 
wie het ontbreekt aan enig normbesct"~ 1 • 
Daarmee lijkt een belangrijk dilemma 
\oor het ARP-cultuurbeleid aangegeven. 
Het is de vraag. voortvloeiend uit de 
traditionele niet-neutrale staatsopvattin!! 
van de ARP. in hoeverre de overheid 
vcrantwoordelijk is voor het ethische, in-
houdelijke karakter van kunstuitingen. -. 
En daarbij het probleem in hoeverre de 
minister zich kan laten leiden door de 
esthetische advisering door de Raad voor 
de Kunst. In ARP-kring vraagt men zich 
af of het mogelijk is de esthetische en de 
inhoudelijke eigenschappen van kunstui
tingen los van elkaar te beschouwen. Met 
name wanneer het concrete financiële 
toewijzingen betreft op het gebied van de 
bcc ldcnde kunst en de literatuur heeft 
deze discussic plaats. Ook wanneer in 
llJ6l een subsidie voor de Christelijke 
Filmactie (een protestants-christelijk par
ticulier initiatief op filmgebied) door de 
Raad \·oor de Kunst wordt afgewezen. 
wordt de vraag in de kamer gesteld of er 
naast esthetische criteria ook morele -.,. 
maatstaven zijn diedek walitcit van 
kunstuitingen bepalen 1111

• 

Het dilemma lijkt in de loop van de zesti
ger jaren in zekere zin te worden opgc-

lJ) ffandelingen Fenre /\inner llJh,-;, blz. 22:i:i l'll llundelin~m Lcn/e Kamer l%cf. hl;. 794-7'!6. 
I I I I flandelingen F1t·ccdc A:wncr 1% I. hl;. 2h 1.'. 

liiRl\ll.N IJl \liJ( R~TISI 111.\ I KKIN'-1:\Id.'.; 1\ S.1 
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lost door de nadruk op de algemene te
rughoudendheid van de overheid ten 
aanzien van culturele en ethische nor
men. De lijn van de ARP lijkt het best 
getypeerd met 'vrijheid in gebonden
heid': kunst is vrij binnen de grenzen van 
de goede zeden en de openbare orde. 
Dat vooral de wijze waarop deze normen 
en grenzen in de praktijk worden geope
rationaliseerd een bron van conflicten 
hlijft. ligt echter voor de hand. Het ach
terliggende probleem is daarbij de grote 
vraag of normen en goede zeden onver
anderbaar af te leiden zijn van de bijbeL 
of dat ze. afhankelijk van de toepassing 
in plaats of tijd. aan verandering onder
hevig zijn. 

VAN TUINEN: 'Die souvereiniteit in 
eigen krinfi wordt toch weer befirensd ..... . 
ll'ant er is een universaliteit die de over
lwid recht en taak fieeft om op bepaalde 
momenten in bepaalde Remeenschappen 
in te grijpen. Maar nu is de moeilijkheid: 
JI<Wr houdt die firens op? Die begrenzinfi 
moet je gaan uitwerken, operationaliseren 
in je bestuur. Dar is nu typisch de taak van 
her hesturen; dat afwegen: waar moet ik 
hall houden als overheid en waar kan ik 
l'erdcr gaan?· 

DlEPENHORST: 'Een burgemeester \'Cl/1 

Spakenbtll'fi zal op een iets andere manier 
zijn hcll'ind voeren dan de burgemeester 
t·an Amsterdam. De burgemeester van 
Amsterdam moet het dan zó doen dat hij 
niet, laat ik zeggen, de kerkelijken kwerst. 
Een zekere aansluiting zal er zo onget·eer 
::.ijn. 

De terughoudendheid van de overheid 
op het gebied van culturele normen heeft 
echter ook consequenties voor de christe
lijke cultuuruitingen. zoals die in antire
volutionaire kring worden gepropageerd 

gedurende de vijftiger en zestiger Jaren. 
Een afwachtende overheid en een actiel 
particulier initiatief betekende dat de 
protestants-christelijke cultuur slechts 
door de overheid kon worden onder
steund als op dat gebied door de burgerij 
initiatieven werden ontplooid. Deze na
druk op de wenselijkheid van een christe
lijke cultuur. in navolging van het parti
culier initiatief in bijvoorbeeld on den\ ijs 
en omroep. heeft er niet toe geleid dat 
zich ook daadwerkelijk een \erzuild 
kunstleven heeft ontwikkeld. Met uitzon
dering van de openbare christelijke bibli
otheken en de stichting van een kunstaca
demie op christelijke grondslag in Kam
pen in llJó'l. is het particulier initiatief 
daar niet in geslaagd. 

De jaren '60 en de verzorgingsstaat 
In het midden van de jaren zestig wordt 
in antirevolutionaire kring minder de na
druk gelegd op het religieu;e. christclijkL' 
karakter van de cultuur. In het algemeen 
wordt cultuur bij het ARP steeds meer 
omschreven met begrippen die passen in 
de ideologie van de verzorgingsstaat. 
Niet langer wordt het streven naar 
schoonheid. naar 'klank. kleur en liJn·. 
maar de motie dat het kunstbeleid tot 
doel heeft 'een stukje menselijk gl:luk te 
brengen· als doel gezien 11

) Kunstbelcid 
wordt ook door de ARP opgevat als on
derdeel van het bredere welzijnsbcleid. 
waarin de individuele ontplooiing en het 
maatschappelijk welzijn centraal staan. 
De ARP blijft daarbij aandringen op een 
belangrijke rol van het particulier initia
tief in het cultuurbeleid. De overheid 
mag het kunstbeleid niet zelfstandig creë
ren of sturen. Aangezien het cultuurbe
leid geestelijke wortels heeft is dat in de 
eerste plaats een taal van de maatschap
pij en de cultuurwereld. 121

. 

De functie van de Raad voor de Kunst 

11 I ARP-Tweede Kamerlid Kieft. Handelingen T1l'eedc Kamer llJ6lJ, hl7. 2!95-21 '!6. 
12) lfandelingen Tll'ecdc Kamer 1970, blz. 1456. 
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wordt door de ARP erkend. zij het niet 
als instituut dat de overheid voorziet van 
(bindende) adviezen ten aanzien van 
kwaliteitsaspect. maar als een deskundig 
·voorlichtingsorgaan · ( verkiezingspro
gramma I 971). De vraag blijft echter ac
tueel in hoeverre de overheid een eigen 
taak heeft op het gebied van de ethische. 
inhoudelijke aspecten van kunst. 
Het verkiezingsprogramma van 1967 stelt 
bij\ oorbeeld dat het noodzakelijk is de 
wenselijkheid van de subsidiëring van de 
literatuur ( 1) opnieuw te bezien_ omdat 
ovcrheidssubsidiëring niet los gezien kan 
worden van door haar te hanteren nor
men en goede zeden. 
Ook het program van 1971 benadrukt de 
ethische rol van de overheid wat betreft 
het kunstbeleid. wanneer geschreven 
wordt dat de kunstenaar enerzijds een 
brede marge \ an vrijheid nodig heeft. 
maar dat anderzijds het kunstbeleid van 
de (1\"erheid tevens gebonden is aan de 
'aanvaarding van menselijke en maat
schappelijke waarden in het licht van het 
Evangelie'. 
Het is duidelijk dat in antirevolutionalfe 
kring verwarring blijft bestaan over de 
vraag in hoeverre de overheid een ethi
sche taak heeft en dientengevolge be
voegd is tot oordelen op het zedelijk en 
normatief gebied. Dat komt tot uiting bij 
de behandeling van het voorstel tot af
schaffen van de filmkeuring voor volwas
senen in 1975. Want alhoewel een aantal 
jaren daarvoor Beinema in een artikel in 
AR-Staatkunde tot de conclusie was ge
komen dat handhaving van de filmkeu
ring wellicht gewenst, maar in de praktijk 
onwerkbaar is 111

• pleit Hans de Boer, die 
in de Tweede Kamer mede namens de 
KYP het woord voert. voor instandhou
ding van de filmkeuring. Dit ondanks het 
feit dat de filmkeuring in brede kring 
beschouwd wordt als 'betutteling en be-

n I :IR-Staatkunde -lO( lli70) .. 2'!-l-302. 
1-li .\edaland1e Gedachten31( 1'!75)2-l(juni)l. 
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voogding'. De normatiek van het evange
lie blijft voorop staan. Binnen het pessi
mistisch mensbeeld van de ARP blijkt 
geen belangrijke plaats weggelegd voor 
de kiezende, mondige burger, aldus De 
Boer. Hij stelt: 'Alles toesnijden op de 
mondige mens, brengt ons in een situatie, 
waarin de mens de norm stelt, maar wij 
willen blijven volhouden dat dat een ver
keerde orde is. God stelt de norm en de 
mens is geroepen tot overgave aan die 
norm ...... De neutrale staat wijzen wij 
af 141

. 

VAN TUINEN: 'Ik zie de maatschappij 
in materiële zin veranderen maar ook in 
geestelijke zin, en daarmee veranderen de 
opvattingen over openbare orde. Dat heb 
ik als burgemeester ook erg gevoeld, denk 
aan democratisering. Ik zie ook de opvat
ting Ol'er goede zeden veranderen. Want 
het zijn niet mijn bijbelse goede zeden 
maar het zijn de publieke goede zeden. Je 
moet altijd rekenen met de publieke goede 
zeden als overheid, persoonlijk heb ik an
dere goede zeden in vele opzichten.' 

Slot 
Samenvattend willen we wijzen op de 
volgende ontwikkelingen. 
Er bestaat in antirevolutionaire kring tot 
aan 1940 weinig belangstelling voor kunst 
en cultuur. Door het calvinisme worden 
slechts een beperkt aantal kunstuitingen 
(muziek. beeldende kunst en literatuur) 
geaccepteerd die daarbij behoudend van 
karakter dienen te zijn. Kunstuitingen 
zoals toneeL dans, ballet en film werden 
niet geaccepteerd. Door deze relatief ge
ringe belangstelling voor kunst en als ge
volg van de grote terughoudendheid voor 
wat betreft overheidsingrijpen in het 
geestelijk leven, heeft de overheid in de 
conceptie van de ARP tot 1940 geen taak 
in de cultuurpolitiek. 
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In de calvinistische kunstopvatting vindt 
na 1945 een verandering plaats. Niet al
leen door een verruiming in het scala van 
kunstuitingen, waardoor toneel, dans en 
film niet langer als taboe worden gezien. 
maar ook in de inhoud van de calvinisti
sche cultuuropvatting verschuift de na
druk van het strikt religieuze. via een 
meer algemeen positief christelijke bena
dering, naar het criterium van een brede 
maatschappelijke bewogenheid in de ja
ren zeventig. 
Na 1945 wordt door de ARP ook aarze
lend ingestemd met een meer actieve rol 
van de overheid in het culturele leven. 
De staatstaak op het gebied van het cul
turele leven blijft echter beperkt. terug
houdend en niet-neutraal. 
De taken van de overheid richten zich in 
de eerste plaats op het conserveren van 
cultuur en het ondersteunen van initia
tieven op cultureel gebied. De Raad voor 
de Kunst heeft een adviserende of voor
lichtende taak ten aanzien van de kwali
tatieve. esthetische aspecten van kunst: 
de overheid heeft een verantwoordeliJk
heid voor het inhoudelijke karakter van 
kunstuitingen. Belangrijke richtlijn daar
hij is de handhaving van de openbare 
o~eendegoedezeden. 

Het calvinistische cultuurpatroon diende 
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in de vijftiger en zestiger jaren gestalte te 
krijgen door middel van een christelijk 
cultureel particulier initiatief. zoals de 
Christelijke Filmactie. Met uitzondering 
van de christelijke lectuurvoorziening en 
een christelijke kunstacademie is het par
ticulier initiatief daar niet in geslaagd. De 
oorzaak daarvan is dat men er niet in 
slaagde een adequaat christelijk cultuur
concept te ontwikkelen en het feit dat. 
door de erkenning van de Raad voor de 
Kunst. ook voor de ARP esthetische cri
teria en niet-levensbeschouwelijke maat
staven de kwaliteit van kunstuitingen gin-
gen bepalen. 
Door de onduidelijkheid over de taak 
van de overheid ten aanzien van de ethi
sche aspecten van cultuur en door het 
afwijzen van een actieve. sturende rol 
van de overheid in het kunstbeleid als 
gevolg van de nadruk op het particulier 
initiatief. heeft ook de ARP geen bijdra
ge geleverd aan de totstandkoming van 
een duidelijk. samenhangend kunstbeleid 
in Nederland. 


