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Ad de Jong 

Verzamelen  
bij volle maan
Oudheidkundige genootschappen en hun 
museale initiatieven in de negentiende en 
twintigste eeuw1

Bij de vorming van museale collecties denken wij vooral aan 
overheden en particuliere verzamelaars. Het Rijk als oprichter 
van het Rijksmuseum bijvoorbeeld, of mevrouw Kröller-Müller 
als particulier verzamelaarster die haar collectie schonk aan de 
staat. Daarnaast is er echter nog een derde speler in het cul-
turele veld: het collectief van particulieren dat in de vorm van 
een genootschap collecties bijeenbrengt en musea opricht. 
 In deze bijdrage wil ik aan de hand van enkele voorbeelden 
laten zien dat de rol van genootschappen bij de vorming van 
museale collecties behoorlijk groot is. Ik spits mijn verhaal toe 
op vier belangrijke taken die genootschappen vervulden en 
vervullen ten aanzien van het roerend erfgoed:
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1 onderzoek en verzamelen;
2 het organiseren van tentoonstellingen;
3 het oprichten van musea;
4 het bevorderen van een professioneel museumbestel.

Ik beperk mij noodzakelijkerwijs tot voorbeelden uit die ver-
zamelende genootschappen waarin ik mij meer in het bijzon-
der heb verdiept. Dat zijn drie provinciale genootschappen: het 
Fries, Limburgs en Zeeuws Genootschap en één nationaal wer-
kend genootschap: het Koninklijk Oudheidkundig Genoot-
schap (kog). Hiermee wil ik geen afbreuk doen aan andere 
 genootschappen, die zeker niet minder interessant en belangrijk 
zijn.

Onderzoek en verzamelen

De negentiende eeuw staat bekend als ‘de eeuw van de mu-
sea’. Deze naam heeft de eeuw gekregen omdat in verschil-
lende landen grote nationale musea werden opgericht. In Ne-
derland had de rijksoverheid geen interesse voor het cultureel 
erfgoed. In het internationale onderzoeksproject ‘National 
 Museums and National Identity’, waaraan vanuit Nederland Elli-
noor Bergvelt, Debora Meijers en Lieske Tibbe een belangrijke 
bijdrage leverden, komt expliciet naar voren hoe de Nederland-
se rijksoverheid het een groot deel van de negentiende eeuw af 
liet weten en er een achterstand ontstond ten opzichte van de 
ons omringende landen.2 Zelfs de koninklijke collectie schilde-
rijen van Willem ii kon in 1850 zonder meer naar het buiten-
land verkocht worden en kwam voor een belangrijk deel terecht 
in Sint-Petersburg.3 In 2014 hield het Dordrechts Museum een 
 tentoonstelling waarin deze collectie tijdelijk weer in Nederland 
te zien is.
 Het is vooral Victor de Stuers, groot voorvechter op het ge-
bied van monumentenzorg en musea, die in zijn artikel ‘Hol-
land op zijn smalst’ in De Gids de uittocht van belangrijke voor-
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werpen naar het buitenland aan de kaak stelde, maar ook vóór 
dit artikel uit 1873 waren dergelijke geluiden al te horen.4 Zo 
was er kritiek door buitenlanders die Nederland bezochten. De 
Fransman Edmond Texier schreef in zijn reisverslag uit 1857, 
dat Nederland door te weigeren de collectie van Willem II aan 
te kopen zijn recht als artistiek volk verspeeld had.5 Pas in het 
laatste kwart van de eeuw, toen Victor de Stuers als cultureel 
ambtenaar bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken aantrad, 
kwam verandering in de houding van het Rijk.6

 De lacune die de rijksoverheid op museaal gebied vormde, 
werd voor een deel echter opgevuld door initiatieven uit de ge-
goede burgerij, in het bijzonder oudheidkundige genootschap-
pen die verzamelingen gingen aanleggen en vaak wel konden 
rekenen op steun en medewerking van provinciale en stedelijke 
overheden. Deze genootschappen wilden voorkomen dat nog 
meer voorwerpen verloren zouden gaan door verkoop naar het 
buitenland.
 Zo was in Friesland in 1827 het ‘Friesch Genootschap ter be-
oefening der Geschied-, Oudheid- en Taalkunde’ (verder Fries 
Genootschap) opgericht met het doel Friese oudheden en de 
Friese taal te bestuderen. Het Genootschap organiseerde van-
af 1840 een reeks bijeenkomsten onder de naam winteravon-
den. Deze werden met een zekere regelmaat gehouden, meestal 
zo’n vier- à vijfmaal per winter (november tot en met maart) bij 
voorkeur bij volle maan, zodat de leden die buiten Leeuwarden 
woonden goed de weg terug naar huis konden vinden op het 
donkere platteland. 
 Waar spraken zij zoal over op de winteravondbijeenkomsten? 
Doorgaans hield een van de leden een lezing, was er daarna dis-
cussie, werden er nog losse mededelingen gedaan of werd een 
gedicht in het Fries gedeclameerd.7 De twee belangrijkste on-
derwerpen waren de terpvondsten en de van de rest van Fries-
land afwijkende cultuur van het stadje Hindeloopen. Terp-
afgravingen (vanwege de vruchtbare grond) kwamen steeds 
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meer voor en leverden archeologisch interessante vondsten 
op. Dit nieuwe onderzoeksterrein werd gestimuleerd door de 
 Germaanse oudheidkunde, die in de late achttiende eeuw in 
Duitsland tot ontwikkeling was gekomen. Het ging daarbij niet 
alleen om archeologisch, maar ook om volkskundig onderzoek. 
De relatie tussen terpvondsten en Hindeloper voorwerpen was 
dan ook minder ver verwijderd dan wij vanuit de  huidige verka-
veling van het museale veld zouden denken. 
 De terpvondsten werden in het jaarverslag van het Fries Ge-
nootschap genoemd ‘de stomme getuigen van het huiselijk en 
maatschappelijk leven onzer voorvaderen’. De naar men toen 
dacht weinig aan verandering onderhevige volkscultuur lever-
de ook voorwerpen op, die getuigden van de zeden en gewoon-
ten van verre voorouders. De belangstelling voor de archeologie 
werkte die voor de volkskunde in de hand. Het waren twee we-
gen om tot hetzelfde te komen: de oorsprong van de Friezen.8

 In 1851 was de verzameling voorwerpen al behoorlijk ge-
groeid. Tot dan toe had het Genootschap alles bewaard als een 
onbewerkte en ongeordende hoop. Vooral de rijke oogst uit de 
terpen had ertoe geleid, dat een ordening moest worden aan-
gebracht. Daartoe had het Genootschap ‘eene doelmatige kast’ 
aangeschaft, waarin de voorwerpen zo gerangschikt waren, ‘dat 
het geheel een bezienswaardig kabinet aanbiedt’. Bij deze ene 
kast zou het echter al spoedig niet blijven.9

 Het beroemde lid van het Fries Genootschap, de doopsgezin-
de dominee en taal- en letterkundige Joost Halbertsma, maak-
te zich grote zorgen over de meewarigheid waarmee  velen in 
Friesland en Nederland in het algemeen naar het erfgoed van 
hun voorouders keken en de gretigheid waarmee zij  ingingen 
op elke mogelijkheid het te gelde te maken.10 Halbertsma was 
van mening dat het verzamelen van oudheidkundige voorwer-
pen het besef van gezamenlijke afkomst en een gedeelde ge-
schiedenis zou versterken. Het Friese verleden moest een 
 inspiratiebron voor de toekomst worden.11 Daarom schonk 
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hij in 1855 zijn verzameling Friese voorwerpen aan het pas 
 opgerichte Fries Kabinet van Oudheden. 
 Overigens hield zijn pleidooi voor het behoud van het Fries 
eigene niet in dat hij en het Fries Genootschap politieke doel-
stellingen hadden, zoals terugkeer naar de gewestelijke auto-
nomie uit de tijd van de Republiek der Zeven Provinciën. Het 
Fries Genootschap zag Friesland als onderdeel van Nederland 
en de verzamelingen als een bewijs van de bijdrage die deze 
provincie aan het grotere geheel gaf.12 De nationaal-Nederland-
se  oriëntatie blijkt ook uit de onderlinge uitwisseling van publi-
caties  tussen de genootschappen. 
 Het gewestelijk perspectief speelde ook in Limburg een rol. 
Daar was in 1863 het ‘Geschied- en Oudheidkundig Genoot-
schap voor het hertogdom Limburg’ opgericht (nu Limburgs 
Geschied- en Oudheidkundig Genootschap, verder hier aan-
geduid als Limburgs Genootschap). Zoals bij het Fries Genoot-
schap het behoud van terpvondsten een grote rol speelde, zo 
hield het Limburgs Genootschap zich in het bijzonder bezig 
met archeologische vondsten uit de Romeinse en Frankische 
tijd. Archeologische voorwerpen speelden een grote rol in Lim-
burg en waren al sinds de zeventiende eeuw aanwezig in parti-
culiere collecties in verschillende steden, zoals Maastricht, Roer-
mond en Venlo.13 Behoud van deze collecties voor Limburg was 
echter niet vanzelfsprekend. Het was een aantal Limburgers 
een doorn in het oog dat archeologische topstukken niet in 
Limburg bleven, maar in de collectie van het Rijksmuseum van 
Oudheden in Leiden werden opgenomen. 
 Zo had het kerkbestuur van Kessel bij de afbraak van de oude 
kerk in 1869 een zogenaamd ‘Romeins altaar’ gevonden. Dit 
werd aan het museum in Leiden geschonken in plaats van aan 
het nieuwe genootschap in Maastricht. In werkelijkheid betrof 
het een voetstuk van een Jupiterzuil, dat wil zeggen een zuil waar-
op een beeldje van Jupiter had gestaan. Op het zwaar bescha-
digde voetstuk staan de drie goden Juno, Hercules en Minerva. 
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afb. 1. Voetstuk van een Jupiterzuil uit Kessel met drie goden Juno (hier afgebeeld), 
 Hercules en Minerva. Foto: collectie Rijksmuseum van Oudheden, Leiden
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Het bevindt zich nog steeds in de collectie van het Rijksmuse-
um van Oudheden (afb. 1). Uit de documentatie daar blijkt ech-
ter, dat er voor het kerkbestuur toch wel een goede  reden was 
het  object aan het Leidse museum te schenken. Het bestuur be-
dong namelijk dat de overheid als dank voor de schenking vijf 
duizend gulden zou doneren voor de bouw van de nieuwe kerk 
in Kessel en zo is het gebeurd. De vraag is of het Genootschap 
dit zou hebben gekund en gewild.14 
 Toen de verzameling van het Genootschap gestalte begon te 
krijgen, ontstonden betere perspectieven voor het behoud van 
archeologische voorwerpen in Limburg zelf. Dat paste bij het 
groeiend bewustzijn van een eigen identiteit als tegenhanger 
van de toenemende eenwording van Nederland, waarbij de regi-
onale verscheidenheid verloren dreigde te gaan.15  Tegelijkertijd 
zag het Genootschap de beoefening van de Limburgse geschie-
denis niet als iets dat op zichzelf staat, maar plaats vindt in het 
kader van het nationale verleden en gezien moet worden als 
daad van vaderlandsliefde.16 Evenals het Fries  Genootschap ging 
het om een eervolle en duidelijk herkenbare eigen plaats van 
de provincie in het geheel van het Koninkrijk der Nederlanden.
 Te midden van de verzamelende genootschappen neemt het 
‘Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen’ (verder Zeeuws 
Genootschap) een wel heel bijzondere plaats in. Als oudste van 
de provinciale genootschappen (opgericht in 1769) was het al 
in de achttiende eeuw actief met verzamelen. Het richtte zich in 
de geest van de Verlichting op een universele verzameling van 
hoofdzakelijk naturalia en etnografica zoals die in een ‘Wunder-
kammer’ uit de achttiende eeuw te vinden waren.
 Deze verzameling uit de achttiende eeuw had een duidelijk 
het gewest overstijgend karakter. Het Zeeuws Genootschap stel-
de zich in die periode de bevordering van de wetenschapsbeoe-
fening ‘in de Republiek’ (de Republiek der Zeven Provinciën) 
ten doel. De naturalia en etnografica zijn afkomstig uit verre, 
dikwijls exotische gebieden en getuigen van de rol die scheep-
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vaart en verre reizen ook in dit gewest gespeeld hebben. Veel 
objecten zijn door Zeeuwen aan het Genootschap geschonken 
voor een presentatie van ‘de wereld in het klein’.
 In de loop van de negentiende eeuw ging het Genootschap 
zich onder invloed van de Romantiek meer bezig houden met 
het Zeeuws-eigene, in eerste instantie de Zeeuwse oudheidkun-
de.17 In de jaren 1880 kwam daar wat men toen noemde de 
volkskunst bij.
 Wat betreft de museale ontwikkeling op landelijk gebied 
was een belangrijke vooruitgang geboekt met de oprichting 
van het ‘Koninklijk Oudheidkundig Genootschap’ (verder 
het kog). Dit genootschap van invloedrijke Amsterdammers 
was in 1858 opgericht na een succesvolle tentoonstelling in 
de Amsterdamse kunstenaarssociëteit ‘Arti et Amicitiae’. Daar 
waren 2650 voorwerpen – hoofdzakelijk uit particulier bezit 
– bijeengebracht, die betrekking hadden op ‘het maatschap-
pelijk leven, de zeden, gewoonten, gebruiken, studiën, lief-
hebberijen enz. onzer voorouders’.18 Evenals bij de provin-
ciale genootschappen heerste bij het kog de mening dat de 
bestudering van het verleden en het aanleggen van verzame-
lingen een sterk samenbindend effect had en de saamhorig-
heid bevorderde. 
 Voornaamste woordvoerder in deze was Daniel Franken 
Dzn., een gefortuneerde bankier en kunstverzamelaar. In 
1874 schreef hij een brochure Regerings- en Volkszaak. De stem 
eens roependen in de woestijn? Hierin schaarde hij zich achter 
het juist verschenen Gids-artikel van Victor de Stuers. Even-
als Hal bertsma verweet hij vermogende families hun erfstuk-
ken te verkopen aan buitenlanders en sprak hij er schande van 
dat niemand een hand uitstak om belangrijke zaken voor de 
 geschiedenis van het vaderland te behouden.19 Het kog sprong 
in en redde vele belangrijke voorwerpen voor Nederland. Het 
waren zowel voorwerpen van kunst(nijverheid) als van geschie-
denis. Een aantal ervan is nu in de vaste opstelling van het 
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afb.2. Wouter Johannes van Troostwijk, ‘Het Raampoortje te Amsterdam’, 1809. 
 Rijksmuseum, bruikleen kog, sk-c-1535 

Rijksmuseum te zien, zoals het schilderij ‘Het Raampoortje te 
Amsterdam’ van Wouter Johannes van Troostwijk, de Nassause 
wapenrok of de boekenkist van Hugo de Groot (afb. 2 en 3).
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Het organiseren van tentoonstellingen

Bij de genootschappen ontbraken dikwijls de middelen tot aan-
koop. Er was echter een ander beproefd middel om de culture-
le waarde van voorwerpen uit het verleden te accentueren: het 
houden van historische tentoonstellingen.20 Deze genootschap-
tentoonstellingen werkten met het principe van inzendingen. 
Het organiserend genootschap vroeg particulieren, gemeenten, 
kerkbesturen en allerlei andere instanties interessante voor-
werpen in hun bezit tijdelijk in bruikleen te geven voor de ten-
toonstelling. Bij de ‘Historische Tentoonstelling van Friesland’ 
 bijvoorbeeld waren er wel 1500 inzenders.21 
 Doel van deze tentoonstellingen was te laten zien wat er nog 
wél aan voorwerpen bewaard was gebleven en zowel inzenders 

afb. 3. Boekenkist van Hugo de Groot, eerste kwart zeventiende eeuw. Rijksmuseum, 
bruikleen kog, ng-kog-1208
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als bezoekers te doordringen van de betekenis ervan. Er werd 
alles aan gedaan om de tentoonstellingen aantrekkelijk te ma-
ken, al kijken wij vandaag de dag vanuit onze visuele geconditio-
neerdheid verbijsterd aan tegen de ongelooflijke volheid. 
 Een van de in die tijd als nieuw en aantrekkelijk ervaren  wijze 
van presenteren was het inrichten van complete kamers. De 
 eerste keer dat dit gebeurde was op de ‘Historische Tentoonstel-
ling van Amsterdam’ in 1876, een grote stedelijke tentoonstel-
ling, waarbij ook het kog nauw betrokken was. Daar waren met 
bruiklenen van het kog complete vertrekken ingericht: twee 
 kamers, één uit de zeventiende en één uit de achttiende eeuw, 
en verder een slaapkamer en een keuken, beide uit de zeven-
tiende eeuw (afb. 4). 
 Deze ‘ensembles’ waren ingericht door de bekende architect 
Pierre Cuypers, die in datzelfde jaar 1876 benoemd werd tot 
architect voor het te bouwen Rijksmuseum. Cuypers was nauw 
 betrokken bij zowel het kog als het Limburgs Genootschap.22 
Wat de bezoekers zo aansprak in zijn ensembles, was het totaal-
beeld dat de vertrekken opleverden, waarbij alle voorwerpen 
op hun oorspronkelijke plaats in de kamers werden neergezet, 
als het ware klaar om gebruikt te worden zoals dat in het verle-
den het geval was. Met deze wijze van inrichten manifesteerde 
 Cuypers zich als een meester in het ensceneren.23 
 Het idee werd overgenomen door het Fries Genootschap 
bij de ‘Historische Tentoonstelling van Friesland’, waar het 
werd toegepast op het volkskundig interieur bij uitstek: de Hin-
deloper kamer.24 In deze kamer werd zelfs een tafereel met 
 levensgrote poppen neergezet. De ingerichte kamers, zowel in 
 Amsterdam als in Friesland, behoorden tot de topattracties van 
de tentoonstelling.  

Het oprichten van musea

Van de historische tentoonstellingen naar de oprichting van 
een museum was een gangbare stap. De tentoonstellingen zorg-
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Afb. 4. Historische tentoonstelling van Amsterdam 1876: Interieur zeventiende-eeuwse 
kamer van Pierre Cuypers. Foto: kog/Rijksmuseum
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den voor het zicht op de aanwezige voorwerpen en op poten tiële 
bruikleengevers en schenkers aan het museum. De  expositie 
spoorde ertoe aan iets blijvends te maken. In som mige gevallen 
was de tentoonstelling ook een financieel succes en kon het posi-
tieve saldo gebruikt worden bij de financiering van een museum. 
 Dat was bijvoorbeeld het geval bij de Historische Tentoonstel-
ling van Friesland, waar ruim 37.000 betalende bezoekers had-
den gezorgd voor een batig saldo, dat kon worden aangewend 
bij de aankoop van een representatief pand waarin het Fries 
 Genootschap zijn museum kon vestigen.25 Dit ‘Fries  Museum’ 
groeide uit tot het provinciaal museum met de grootste collectie. 
 Ook het Limburgs Genootschap richtte in het oude stadhuis 
van Maastricht, beter bekend als het Dinghuis, een museum in, het 
‘Provinciaal Museum van Oudheden’, dat vanaf 1884 voor het pu-
bliek geopend was. Niet alleen droeg de Gemeente de kosten voor 
het restaureren van het Dinghuis ten behoeve van het museum – 
Victor de Stuers had hiervoor bij de burgemeester gepleit – , ook 
de verspreid opgeslagen verzamelingen van de  Gemeente werden 
aan het museum van het Genootschap in bruikleen gegeven.26

 Het Zeeuws Genootschap beschikte al vanaf 1787 over een 
 museum (afb. 5). De nadruk lag op naturalia en oudheidkun dige 
voorwerpen. 27 Een kleine eeuw later, in 1882 werd, als prototype 
van de romantische, op het Zeeuws-eigene gerichte fase in de ver-
zamelgeschiedenis van het Zeeuws Genootschap, in een bovenzaal 
van het museum een Walcherse kamer ingericht, die een beeld 
moest geven van de huiselijke haard in het boeren gezin en die al 
snel de belangrijkste publiekstrekker van het museum werd. In 
het interieur werd een aantal levens grote poppen in klederdracht 
 geplaatst. 28 Het resultaat was een geroman tiseerd vertrek waarmee 
de Walcherse boer zich zou kunnen identificeren. 
 Het werkelijk unieke van het Zeeuws Genootschap schuilt 
in de combinatie van beide verzameltradities in de geschiedenis 
van één en hetzelfde genootschap. Hier is de overgang duidelijk 
herkenbaar van een universeel gericht genootschap naar een 
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op oudheidkunde en regionale identiteit gericht genootschap. 
De andere provinciale genootschappen, die alle dateren uit de 
 negentiende eeuw, missen deze historische gelaagdheid omdat 
zij pas in de negentiende eeuw zijn gaan verzamelen met de re-
gionale geschiedenis als inspiratiebron en nooit een universele 
collectievorming hebben gekend.29 
 Uiteindelijk mag wel gesteld worden dat een behoorlijk aan-
tal grote provinciale musea is voortgekomen uit de verzame-
lingen van oudheidkundige genootschappen. Ook bij het kog 
was het doel een museum te stichten, in dit geval een nationaal 
 museum. Een aantal inzenders van de tentoonstelling in ‘Arti et 
Amicitiae’ was bereid daartoe objecten te schenken of in bruik-
leen te geven, en zo kon al in 1859 een tentoonstellingszaal in 
Amsterdam worden gehuurd. De snelle groei van de verzame-
ling maakte het noodzakelijk naar een grotere ruimte om te 
zien. Vanaf 1876 was het museum van het kog gevestigd in de 
Spuistraat 135 te Amsterdam in het vroegere pakhuis ‘De Klok’, 
dat ter beschikking gesteld werd door  Gerard A. Heineken.30 
 Ondanks grote inspanningen om van de collectie van het 
kog een nationaal museum te maken en oproepen daartoe 
door Daniel Franken, gelukte het niet hiervoor uit particuliere 
bron voldoende geld bijeen te krijgen.31 Wat wel gelukte was om 
een deel van de collecties van het kog onder te brengen in het 
nieuwe Rijksmuseum, dat in 1885 gereed kwam en van begin af 
bedoeld was als een museum voor kunst én voor geschiedenis.

Het bevorderen van een professioneel museumbestel

Met de oprichting en het beheren van musea hadden de genoot-
schappen nog niet het gevoel hun doel bereikt te hebben. Aan 
het eind van de negentiende eeuw was er veel tot stand gekomen, 
maar van een professioneel museumbestel was nog geen sprake. 
 In vrijwel alle provincies waren er provinciale genootschap-
pen en musea. In steden door heel Nederland bevonden zich 
lokale oudheidkundige verenigingen en musea. Organisatie en 
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kwaliteit waren echter zeer divers. Mr. dr. J.C. van Overvoorde, 
secretaris van de Vereeniging Oud-Dordrecht, achtte in 1898 
voor deze organisaties het moment gekomen om op nationaal 
niveau te gaan samenwerken en zich door een overkoepelende 
organisatie te laten vertegenwoordigen. Op nationaal niveau 
kon eendrachtig gewerkt worden aan het nemen van maat-
regelen tot behoud van monumenten en museumcollecties. 
 Op 15 oktober 1898 werd de ‘Nederlandsche Oudheidkun-
dige Bond’ (later Koninklijke Nederlandse Oudheidkundige 
Bond) opgericht in de zaal van het kog in het Muntgebouw 
in Amsterdam. Het streven naar landelijke eenheid in de  eisen 
die aan een goed museumbeheer gesteld moesten worden en 
het aandringen op landelijke maatregelen ter bescherming 
van monumenten, laten zien hoe ook de lokale belangen van-
uit het nationale perspectief behartigd gingen worden.
 Nationaal moet in die tijd in twee opzichten verstaan worden: 
bovenlokaal enerzijds, maar anderzijds ook boven de verschil-

Afb. 5. Museum van het Zeeuws Genootschap, gravure 1787 – 1791. Foto: Zeeuws 
Museum, Middelburg
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len in de samenleving uitstijgend zoals godsdienstige en partij-
politieke verdeeldheid en klassenstrijd. Het is opvallend dat de 
genootschappen en ook latere instellingen als de ‘Vereniging 
tot Behoud van Natuurmonumenten’ en de ‘Bond Heemschut’ 
alle boven de verzuiling uit bleven functioneren. Behoud van 
het erfgoed werd door deze organisaties gezien als eenheidsbe-
vorderend en samenbindend. Bevorderen van cultuurbehoud 
was en bleef een vorm van burgerzin om het algemeen belang 
te dienen.32 
 De Nederlandse Oudheidkundige Bond nam nu het  initiatief 
door een reeks stellingen over noodzakelijke hervormingen in 
de museumwereld te bespreken. Deze werden in 1918 samen 
met een uitvoerige toelichting gepubliceerd in een  brochure 
getiteld Over hervorming en beheer onzer musea.33 Deze  brochure, 
die vaak wordt aangehaald in de kwestie van scheiding van 
kunst en geschiedenis in de musea, bevat nog veel meer aan-
bevelingen. Een daarvan gaat over de taak van de professio-
nele museumdirecteur. Deze is volgens de brochure tweeledig: 

 a het aanvullen en nuttig maken van de collecties;
 b de zorg voor het onderhoud van de aan zijn hoede   

 toevertrouwde verzameling.34 

Hieruit mogen we concluderen dat de Nederlandse Oudheid-
kundige Bond de museumdirecteuren zag als rentmeesters van 
het erfgoed.

 De twintigste eeuw

Als wij de ontwikkelingen in de twintigste eeuw globaal bezien, 
dan berustte het museumwezen voortaan op twee pijlers:

1  de toenemende verantwoordelijkheid van de overheden 
voor de musea; 

2  een toenemende professionalisering op basis van 
rentmeesterschap.
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De brochure en de stellingen die de Oudheidkundige 
Bond had uitgebracht, leidden ook bij de nationale over-
heid tot een bezinning op haar verantwoordelijkheid voor 
een duidelijk  museumbestel, waarbij niet meer alleen naar 
 individuele instellingen gekeken werd, maar ook naar hun 
 onderlinge samenhang, bijvoorbeeld die tussen rijksmusea en 
niet-rijksmusea. 
 In het rapport dat een speciale adviescommissie van het Rijk, 
met daarin leden uit kringen van de Oudheidkundige Bond 
en museumdirecteuren, uitbracht in 1921, wordt aan de over-
heden een bevorderende taak toegewezen.35 Het was het begin 
van een periode van ongeveer tachtig jaar waarbij de overheden 
de volle zon lieten schijnen over de museumwereld. Het verza-
melen bij volle maan van de genootschappen speelde daarbij 
 alleen nog een aanvullende rol. 
 De Nederlandse Oudheidkundige Bond ging zich in de loop 
van de twintigste eeuw steeds minder met musea bezighou-
den en zich specialiseren op het gebied van de monumenten. 
In 1926 splitste zich uit zijn midden de ‘Vereniging Directeu-
rendag’ af, waaruit in 1969 de Nederlandse Museumvereniging 
voortkwam, die toen niet meer alleen bestond uit directeuren, 
maar uit een breed scala van museummedewerkers, die zich in 
gespecialiseerde secties verenigden.
  Deze ontwikkelingen betekenden dat de genootschappen 
voor het voortbestaan van de door hen opgerichte musea kon-
den vertrouwen op zich verantwoordelijk voelende overheden 
enerzijds en professioneel museumpersoneel anderzijds. De 
rol van de genootschappen veranderde daarmee. Hun collec-
ties werden in langdurig bruikleen gegeven aan de musea. Het 
beheer ervan werd geheel of gedeeltelijk overgedragen aan de 
musea zelf, die organisatorisch en juridisch ook steeds verder 
van de genootschappen af kwamen te staan. Zo werd het Fries 
Museum in 1970 een aparte stichting en is het personeel toen 
in dienst gekomen van de Provincie.
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 In Limburg groeide het museum van het Genootschap, het 
‘Bonnefantenmuseum’, in de loop van de twintigste eeuw uit 
tot een omvangrijk en gevarieerd museum waarin, naast ar-
cheologie en geschiedenis, beeldende kunst een belangrijke 
plaats ging innemen.36 Hiermee volgde het Bonnefantenmuse-
um min of meer de landelijke trend om van oudheidkundige 
musea hoofdzakelijk kunstmusea te maken. Naarmate moder-
ne kunst een steeds dominantere positie in het Bonnefanten-
museum innam, kwam de band met het Genootschap onder 
druk te staan. Daarnaast leidde de toegenomen professionalise-
ring van het museum er toe, dat het beheer ervan een te zware 
taak werd voor het Genootschap. Het museum werd voortgezet 
als een aparte stichting, los van het Genootschap en gesubsidi-
eerd door Gemeente, Provincie en Rijk. Het Genootschap bleef 

afb. 6. Bonnefantenmuseum Maastricht 2012: zaaloverzicht met kunstwerken van  
Lily van der Stokker en Paul Drissen. Foto: Bonnefantenmuseum, Maastricht 
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 alleen nog betrokken als bruikleengever van de oorspronkelijke 
collectie.37 Uiteindelijk is gekozen voor een kunstmuseum van 
interna tionale allure waarbij de oriëntatie op de regio naar de 
achtergrond is geschoven (afb. 6).38 
 Het voorbeeld van het Bonnefantenmuseum laat goed zien 
hoe in de loop van de twintigste eeuw de traditionele histori-
serende richting moest wijken voor een esthetische.39 Kunst en 
vooral moderne kunst deed het goed bij politici. Er ging een 
imago van progressiviteit en een kosmopolitische instelling 
van uit. Moderne kunst is immers nieuw en kunst heeft een 
universele waarde los van tijd en plaats, in tegenstelling tot de 
 regionale historische en etnologische collecties. Kunst kreeg 
vaak ook meer aandacht in toeristische gidsen en dat was goed 
voor het cultuurtoerisme.40 
 Zo werd kunst vaak van hoger orde geacht dan cultuurhis-
torische objecten, terwijl de meeste genootschappen van oor-
sprong nu juist veel objecten met een cultuurhistorische waar-
de hadden verzameld. Zij zagen hun collecties steeds meer 
terrein verliezen en uit de vaste opstelling naar de depots ver-
dwijnen om zo meer ruimte beschikbaar te krijgen voor beel-
dende kunst. Vaak trokken genootschappen zich met pijn in 
het hart terug om hun liefhebberij aan professionals over te 
 laten, soms leidde het tot conflicten.41 Maar één ding bleef ze-
ker: eenmaal in het museum was de collectie beschermd en de 
overheden rekenden het tot hun taak de continuïteit van de 
musea financieel mogelijk te maken.

En nu?

Op dit moment is de zekerheid van de twee pijlers: verantwoorde-
lijkheidsbesef bij de overheden en rentmeesterschap bij de pro-
fessionals, minder stellig geworden. Is ons erfgoed bij de overhe-
den nog wel altijd in goede handen en zijn de professionals nog 
wel zo doordrongen van het rentmeesterschap? Laat ik met het 
laatste beginnen, op de overheid kom ik dan daarna terug.
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 Het lijkt wel of het principe van rentmeesterschap, dat aan 
de basis ligt van de professionaliteit zoals die in musea is ont-
wikkeld sinds de brochure van de Oudheidkundige Bond in het 
begin van de twintigste eeuw, nu in snel tempo minder vanzelf-
sprekend wordt. De continuïteit van de verzamelingen tot in een 
verre toekomst, is niet meer altijd het hoofddoel van degenen 
die leiding geven aan de musea, maar eerder het streven om het 
museum in de eigen tijd zo opzienbarend mogelijk te laten zijn. 
 De collectie wordt daarbij soms meer als een last dan als een 
‘Fundgrube’ gezien en ‘sexy’ objecten van elders moeten de 
aandacht trekken. Conservatoren die thuis zijn in de collectie 
moeten dan wijken voor mensen van buiten, die met een, zo-
als dat heet, ‘frisse blik’ naar de collectie kijken. Vaak zijn dat 
hedendaagse kunstenaars, die van het museum de opdracht 
krijgen op de museumcollectie of op een bepaald thema te re-
flecteren door middel van combinaties met hun eigen kunstwer-
ken, ontwerpen of installaties. Laten wij eens kijken hoe deze 
ontwikkeling in twee echte genootschapsmusea, het Zeeuws en 
het Fries Museum, verloopt.  
 In het Zeeuws Museum worden zowel kunst als geschiede-
nis gepresenteerd, maar er wordt geen chronologische ver-
haallijn opgebouwd. Objecten uit het verleden worden er van-
uit een kunstzinnige invalshoek gepresenteerd, grotendeels los 
van plaats en tijd en in een postmodern perspectief.42 Voordeel 
is dat collectieonderdelen met een zogenaamd oubollig imago, 
zoals de klederdrachten, vanuit hedendaagse perspectieven een 
nieuwe betekenis krijgen en geherwaardeerd worden, al gaat 
het om andere facetten dan die in het verleden een rol speelden  
(afb. 7). Het historische verhaal van Zeeland wordt echter niet ver-
teld en daarmee blijven veel collectieonderdelen van het Zeeuws 
Genootschap, zoals de beroemde Walcherse kamer, in depot. 
 Het nieuwe Fries Museum, het eerste nieuw gebouwde 
 museum in Nederland in de 21ste eeuw, refereert enerzijds dui-
delijk aan het genootschapsverleden en de verzameltraditie. Dat 
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afb. 7. Zeeuws Museum 2007, Catwalk ‘Going local’. 
Foto: Zeeuws Museum , Middelburg
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afb. 8. Fries Museum 2013: Traditionele Hindeloper kamer, oorspronkelijk samengesteld 
voor de ‘Historische Tentoonstelling van Friesland’ in 1877. Foto: Ad de Jong 

afb. 9. Fries Museum 2013: Hindeloper kamer van de hedendaagse Duitse kun stenaar 
John Bock. Foto: Ad de Jong 
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zien wij bijvoorbeeld in een zaal gewijd aan bodemvondsten en 
de terugkeer van de Hindeloper kamer in de nieuwe opstelling.  
Anderzijds sluit het museum aan bij de trend hedendaagse 
kunstenaars een rol te geven in de betekenisgeving. Zo geeft 
de Duitse kunstenaar John Bock een nieuwe betekenis aan de 
Hindeloper kamer met de toevoeging van een eigen Hindelo-
per  kamer, die er direct aan grenst. De ‘eigentijdse draai’ die hij 
 eraan geeft, zal niet ieder onmiddellijk duidelijk zijn en behoeft 
wellicht nog enige uitleg (afb. 8 en 9).
 Beide oorspronkelijke genootschapsmusea, het Zeeuws en 
het Fries Museum, hebben met elkaar gemeen, dat zij opzet-
telijk vanuit het heden naar het verleden kijken in plaats van 
dat zij het verleden zoveel mogelijk in zijn eigen context pro-
beren te presenteren (afb. 10). 
 Wat is bij deze nieuwe ontwikkelingen nog de rol van de ge-
nootschappen? Er staat veel op het spel. Het cultuurbezit dat 

Afb. 10. Fries Museum 2013: het Popta-zilver uit de zeventiende eeuw (rechts) in de 
context van oud en nieuw geld. Foto: Ad de Jong 
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de genootschappen hebben verzameld, is te waardevol om uit 
het zicht te raken of misschien wel afgestoten te worden, om-
dat het niet past in het hedendaagse museumbeleid. Immers, 
komende generaties museummedewerkers en museumbezoe-
kers mag niet de gelegenheid worden ontnomen er opnieuw 
belang in stellen en het te herontdekken. Ook voor museum-
collecties moet het beleid gericht zijn op duurzaamheid en 
verder gaan dan de waan van de dag. 
 Maar veel meer nog dan hedendaagse trends in de musea 
moeten de genootschappen zich de dreigende afzijdigheid van 
de overheden aantrekken. De verzorgingsstaat spreekt niet meer 
vanzelf en dit gaat ook op voor de culturele sector. In toenemen-
de mate worden musea verplicht eigen inkomsten te genereren. 
Hun Raden van Toezicht worden daarop afgestemd en bevatten 
langzamerhand meer leden uit het bedrijfsleven dan museum-
deskundigen of wetenschappers. 
 Verkoop van collectiestukken als mogelijke inkomstenbron 
is niet meer ondenkbaar. Dit bleek in Gouda, toen ‘Museum-
goudA’ het schilderij ‘The Schoolboys’ van Marlene Dumas liet 
veilen bij Christie’s om zo de financiële nood van het  museum 
te lenigen. Op particulieren wordt een beroep gedaan om cul-
turele instellingen die zij een warm hart toedragen financieel 
te ondersteunen. Na een eeuw van gestaag groeiende over-
heidszorg, hebben wij nu te maken met een terugtredende 
overheid. 
 De afzijdigheid van de overheid gaat negentiende-eeuwse 
trekken vertonen. Dit vraagt alertheid en burgerzin van parti-
culieren en van de genootschappen die al eerder lacunes heb-
ben opgevuld. Nieuwe taken en oude taken in nieuwe vorm lig-
gen te wachten. Vooral taken, waarvoor de genootschappen 
geknipt zijn, taken die meer op het terrein liggen van een be-
trokken, samenhangende groep mensen dan een individue-
le mecenas, of taken, die door de kleinere en meer ingewijde 
genootschappen beter kunnen worden verricht dan door een 
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anoniem aantal crowdfunders, hoe belangrijk die financieel 
ook zijn. 
 Ten eerste kiezen schenkers wellicht liever de veilige havens 
van de genootschappen dan ondernemende musea, die – al of 
niet gedwongen – de collectie mede gaan zien als een econo-
misch goed, dat te gelde kan worden gemaakt. Ten tweede lijdt 
de hoeveelheid aangestelde conservatoren, en daarmee onder-
zoek, documentatie en registratie van collecties, onder de over-
heidsbezuinigingen. In een aantal gevallen doen musea, die dit 
in het verleden liever afhielden, weer graag een beroep op vrij-
willigers om in musea beheerstaken te vervullen. Ook daar kan 
de rol van de genootschappen, zeker ten aanzien van de eigen 
bruiklenen, van groot belang worden. 
 Kortom: de genootschappen moeten opnieuw verantwoor-
delijkheid nemen, nu burgerzin en burgerinitiatief meer dan 
ooit in de museumwereld geboden is. Nu bij de overheden 
de zon weer is ondergegaan, zullen zij de draad weer moeten 
 oppakken, desnoods bij volle maan.
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